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Agrolândia
Câmara Municipal
PORTARIA 01/2021

Publicação Nº 2788692

PORTARIA Nº 001/2021, de 04 de janeiro de 2021.
"Nomeia a Servidora Monica Maria dos Santos Pereira como Tesoureira da Câmara Municipal de Agrolândia, para o Exercício de 2021".
A Presidente da Câmara Municipal de Agrolândia, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições regimentais,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear Monica Maria dos Santos Pereira, servidora da Câmara Municipal, ocupante do cargo em provimento efetivo de Agente
Administrativo, como Tesoureira da Câmara Municipal de Agrolândia, para o Exercício de 2021.
Art. 2º Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Vereador Emil Jansen
Agrolândia, em 04 de janeiro de 2021.
Solange Esser Martins
Presidente da Câmara Municipal de Agrolândia

ASSINADO DIGITALMENTE
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Agronômica
Prefeitura
002/2021

Publicação Nº 2790458

PORTARIA n.º 002/2021 DE 05 DE JANEIRO DE 2021.
CESAR LUIZ CUNHA, Prefeito Municipal usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e amparado no que
determina a Lei Complementar nº 01 de 31/10/90, Lei Complementar nº 02/92 de 16/04/91, todas com alterações posteriores e,
Considerando que cabe ao município editar e fazer cumprir normas gerais sobre o funcionamento interno/externo no âmbito da administração pública municipal,
Considerando que para o desempenho de atividades laborais a que foram investidos no ato da posse para com a administração pública
municipal, os servidores, se encontram amparados e submetidos ao que dispõe o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais da lei Complementar nº 01/90 de 31/10/90, Lei Complementar nº 02/91 de 16/04/91, todas com alterações posteriores,
Considerando o atendimento das necessidades que urgem haja vista as ações a serem desenvolvidas por esta fazenda pública municipal
no âmbito do Departamento de Obras
Considerando ainda, o disposto no Art. 37, seus incisos e Parágrafos, Art. 38 e incisos Art. 39 e parágrafos da CF/88 bem como as Emendas
Constitucionais correlatas,
RESOLVE:
1-) Fica nomeado a partir de 05/01/2021 (cinco de janeiro de dois mil e vinte um), o Sr. ESTEVÃO HENRIQUE KUHNEN, brasileiro, domiciliado nesta comarca, portador da carteira de identidade nº.1.422,470-4, inscrito no CPF sob o nº 437.456.289-34 que se encontra em
dia com suas obrigações eleitorais para ocupar o cargo de provimento em comissão, DIRETOR DE DEPARTAMENTO – DAS 01 e lotação no
Departamento de Obras.
2-) Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Comunique-se, registre-se e cumpra-se.
Gabinete Do Prefeito, 05 de janeiro de 2021
CESAR LUIZ CUNHA
Prefeito Municipal

003/2021

Publicação Nº 2790474

PORTARIA n.º 003/2021 DE 05 DE JANEIRO DE 2021.
CESAR LUIZ CUNHA, Prefeito Municipal usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e amparado no que
determina a Lei Complementar nº 01 de 31/10/90, Lei Complementar nº 02/92 de 16/04/91, todas com alterações posteriores e,
Considerando que cabe ao município editar e fazer cumprir normas gerais sobre o funcionamento interno/externo no âmbito da administração pública municipal,
Considerando que para o desempenho de atividades laborais a que foram investidos no ato da posse para com a administração pública
municipal, os servidores, se encontram amparados e submetidos ao que dispõe o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais da lei Complementar nº 01/90 de 31/10/90, Lei Complementar nº 02/91 de 16/04/91, todas com alterações posteriores,
Considerando o atendimento das necessidades que urgem haja vista as ações a serem desenvolvidas por esta fazenda pública municipal no
âmbito do Departamento de Educação e Desporto.
Considerando ainda, o disposto no Art. 37, seus incisos e Parágrafos, Art. 38 e incisos Art. 39 e parágrafos da CF/88 bem como as Emendas
Constitucionais correlatas,
RESOLVE:
1-) Fica nomeado a partir de 05/01/2021 (cinco de janeiro de dois mil e vinte um), o Sr. FABIANO VANUNCCI, brasileiro, domiciliado nesta
comarca, portador da carteira de identidade nº.4.203.723, inscrito no CPF sob o nº 053.776.249-39 que se encontra em dia com suas obrigações eleitorais para ocupar o cargo de provimento em comissão, DIRETOR ADJUNTO – DAS 02 e lotação no Departamento de Educação.
2-) Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 5

Comunique-se, registre-se e cumpra-se.
Gabinete Do Prefeito, 05 de janeiro de 2021
CESAR LUIZ CUNHA
Prefeito Municipal

AVISO DE PREGÃO 01/2021

Publicação Nº 2788867

Prefeitura Municipal de Agronômica – Santa Catarina
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2021
PREGAO PRESENCIAL Nº PR 01/2021
Objeto: CONTRATAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA (COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS) PARA REFORMA DA COZINHA DA ESCOLA ROSA LANZNASTER
DE SOUZA CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
Abertura dos envelopes e sessão do pregão: 15/01/2021 às 08:00h.
Local: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Agronômica na Rua 7 de Setembro, 215, Centro.
Local para a obtenção do edital: na Prefeitura, pelo e-mail: licitacao@agronomica.sc.gov.br ou pelo site www.agronomica.sc.gov.br.
Maiores informações: (47) 3542-0166.
Agronômica-Santa Catarina, 5 de janeiro de 2021.
CESAR LUIZ CUNHA
Prefeito

ASSINADO DIGITALMENTE
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Águas de Chapecó
Prefeitura
DECRETO REAJUSTE TRIBUTOS 2021

Publicação Nº 2790438

DECRETO Nº. 001/2021
De 04 de janeiro de 2021
DISPÕE SOBRE ATUALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL de Águas de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Legislação em
vigor, em especial ao disposto no Art. 4º, § 2º da Lei Complementar nº 005/2001 (Código Tributário Municipal).
DECRETA:
Art. 1º - Ficam atualizados em 23,14% (vinte e três vírgula quatorze por cento) para o Exercício de 2021, com base nos valores acumulados
do IGP-M (FGV) no exercício de 2020 (01.01.20 a 31.12.20), todos os Tributos Municipais constantes das tabelas I à V e anexos integrantes
do Código Tributário do Município.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Águas de Chapecó SC, 04 de janeiro de 2021.
LEONIR ANTONIO HENTGES
Prefeito Municipal
Publicado e Registrado na
data supra em local de costume.

PORTARIA Nº 07, DE 05 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2790478

PORTARIA Nº 007/2021
NOMEIA, NOS TERMOS DA LEI, DAIARA EICHELBERGER, PARA EXERCER O CARGO EM COMISSÃO DE CHEFE DE SETOR, E
De 05 de Janeiro de 2021 DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
LEONIR ANTÔNIO HENTGES, Prefeito Municipal de Águas de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que
lhe confere o cargo, e em conformidade com o Art. 70, da Lei Orgânica Municipal, Estatuto do Servidor Público Municipal, Lei
Complementar Municipal n° 064/2019 e demais disposições legais vigentes;

RESOLVE:
Art. 1º - Fica nomeada, em 05 de janeiro de 2021, a Sra. DAIARA EICHELBERGER para o Cargo em Comissão de Chefe de Setor, com lotação
na Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, carga horária dedicação integral, percebendo o vencimento constante
no nível CC07 do Anexo I do Quadro de Cargos de Provimento em Comissão, da Lei que Dispõe Sobre Alteração dos Anexos II do Plano de
Cargos e Remuneração dos Servidores Públicos Municipais.
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Águas de Chapecó/SC, em 05 de Janeiro de 2021.
LEONIR ANTÔNIO HENTGES
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se.
TERMO DE POSSE
Aos cinco dias do mês de janeiro de 2021, nas dependências da Prefeitura Municipal, compareceu a Senhora DAIARA EICHELBERGER, a fim
de tomar posse em Comissão de Chefe de Setor (Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças), nível CC-07, nomeada
pela Portaria n° 007/2021. O cerimonial de posse foi conduzido pelo Prefeito Municipal, comprometendo-se a empossada a desempenhar
suas funções com eficiência, dignidade, disciplina, honradez, impessoalidade e moralidade, bem como respeitar as Leis e cumprir com os
deveres e responsabilidades previstos no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e demais legislação vigente. Nada mais havendo a
constar, lavrou-se o presente termo de posse, sendo devidamente assinado pelas partes.
DAIARA EICHELBERGER 			
Nome da Empossada 			
ASSINADO DIGITALMENTE

LEONIR ANTÔNIO HENTGES
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 08, DE 05 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2790453

PORTARIA Nº 008/2021
NOMEIA, NOS TERMOS DA LEI, SONIA BERNARDETE MARRA GALANTE, PARA EXERCER O CARGO EM COMISSÃO DE ASSESDe 05 de Janeiro de 2021 SOR JURÍDICO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
LEONIR ANTÔNIO HENTGES, Prefeito Municipal de Águas de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que
lhe confere o cargo, e em conformidade com o Art. 70, da Lei Orgânica Municipal, Estatuto do Servidor Público Municipal, Lei
Complementar Municipal n° 064/2019 e demais disposições legais vigentes;

RESOLVE:
Art. 1º - Fica nomeada, em 05 de janeiro de 2021, a Sra. SONIA BERNARDETE MARRA GALANTE para o Cargo em Comissão de Assessor
Jurídico, com lotação na Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, carga horária dedicação integral, percebendo o
vencimento constante no nível CC-09 do Anexo I do Quadro de Cargos de Provimento em Comissão, da Lei que Dispõe Sobre Alteração dos
Anexos II do Plano de Cargos e Remuneração dos Servidores Públicos Municipais.
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Águas de Chapecó/SC, em 05 de Janeiro de 2021.
LEONIR ANTÔNIO HENTGES
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se.
TERMO DE POSSE
Aos cinco dias do mês de janeiro de 2021, nas dependências da Prefeitura Municipal, compareceu a Senhora SONIA BERNARDETE MARRA
GALANTE, a fim de tomar posse em Comissão de Assessor Jurídico (Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças), nível
CC-09, nomeada pela Portaria n° 008/2021. O cerimonial de posse foi conduzido pelo Prefeito Municipal, comprometendo-se a empossada
a desempenhar suas funções com eficiência, dignidade, disciplina, honradez, impessoalidade e moralidade, bem como respeitar as Leis e
cumprir com os deveres e responsabilidades previstos no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e demais legislação vigente. Nada
mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo de posse, sendo devidamente assinado pelas partes.
SONIA B. M. GALANTE 			
Nome da Empossada 			

LEONIR ANTÔNIO HENTGES
Prefeito Municipal

Câmara Municipal
ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA - 01/2021

Publicação Nº 2788700

ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA
Às nove horas e trinta minutos do dia primeiro do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, na Sala de sessões da Câmara Municipal
de Águas de Chapecó, estado de Santa Catarina, sob a presidência do Vereador DÉCIO FIABANE, mais idoso dentre os presentes, compareceram ainda os seguintes Vereadores, eleitos no pleito quinze de novembro de dois mil e vinte: ELLIO STAATZMANN, EVERTON HOFF FEIL,
GEBERTON ODIRLEI BERTOLDI, JURACI ALMEIDA DA SILVA, LEONI DA CUNHA, NELVO KISTEMACHER, SILVÉRIO SCHLEICHER E VALMOR
ALVES DE OLIVEIRA. Secretariou os trabalhos o Diretor da Casa, Julio Alberto Marchioro. Com a palavra o Vereador Presidente, esclareceu
aos demais, que o objetivo específico da presente Sessão Extraordinária, segundo as normas regimentais, é a eleição da Mesa Diretora da
Câmara Municipal de Águas de Chapecó, para o exercício de dois mil e vinte e um. Colocou também aos demais, com respeito aos critérios
que deverão ser utilizados para a respectiva eleição. Logo a seguir, todos os Vereadores receberam uma cédula impressa, a qual utilizaram
para a referida eleição. Feita a votação, de maneira secreta, apurados os votos, obteve-se o seguinte resultado: Para Presidente, o Sr.
Leoni da Cunha obteve cinco votos, restando assim, eleito para o cargo, por maioria absoluta de votos. Para Vice-presidente, o Sr. Silvério
Schleicher recebeu cinco votos, restando eleito, por maioria absoluta de votos. Para o cargo de Primeiro Secretário, o Vereador Geberton
Odirlei Bertoldi, recebeu cinco votos, restando eleito por maioria absoluta de votos. E, por fim, para o cargo de Segundo Secretário, eleito
o Vereador Dércio Fiabane com cinco votos. Com isso, pronunciou-se mais uma vez o Vereador Presidente da Sessão, que imediatamente
declarou eleita e empossada a nova Mesa Diretora da Casa, para o exercício do ano de dois mil e vinte e um. Nesse momento, assumiu a
presidência dos trabalhos, de maneira definitiva, o Vereador Leoni da Cunha, eleito presidente, que esclareceu aos demais, que em havendo período extraordinário de reuniões, serão todos convocados na forma legal e que já na primeira sessão, serão formadas as comissões
permanentes da Câmara, declarando assim, encerrada a presente sessão.
Águas de Chapecó – (SC), 01 de janeiro de 2021.
DÉRCIO FIABANE

ELLIO STAATZMANN

EVERTON HOFF FEIL
JURACI ALMEIDA DA SILVA
NELVO KISTEMACHER
VALMOR ALVES DE OLIVEIRA
ASSINADO DIGITALMENTE

GEBERTON ODIRLEI BERTOLDI
LEONI DA CUNHA
SILVÉRIO SCHLEICHER
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PORTARIA Nº 026/2020 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020 QUE DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR
COMISSIONADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 2788429

PORTARIA Nº 026/2020
De 31 de dezembro de 2020
QUE DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR COMISSIONADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
RACHEL ELMA MOHR STEIERNAGEL, Presidente da Câmara Municipal de Águas de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o cargo, em especial as contidas no Regimento Interno da Câmara Municipal e na Lei Orgânica do Município de Águas
de Chapecó.
CONSIDERANDO: que os cargos comissionados são de livre nomeação e exoneração, consoante o art. 37, inciso II, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO: O artigo 38 inciso XXX do Regimento Interno da Câmara Municipal;
RESOLVE:
Art. 1º. - Fica exonerado o Servidor do Poder Legislativo Municipal de Águas de Chapecó, Sr. JULIO ALBERTO MARCHIORO, ocupante do
cargo comissionado de DIRETOR GERAL, constante do Anexo I, Grupo II, da Lei Complementar Municipal nº. 056/2018, de 16 de maio de
2018.
Parágrafo único – Ao Servidor ora exonerado, serão asseguradas todas as verbas rescisórias inerentes ao período de efetivo labor, na forma
da Lei Complementar Municipal nº. 045/2016 e suas alterações posteriores.
Art. 2º. - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Águas de Chapecó – (SC), em 31 de dezembro de 2020.
RACHEL ELMA MOHR STEIERNAGEL
Presidente
Publicada e registrada
em local de costume.

PORTARIA Nº 027/2020 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020 QUE DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR
COMISSIONADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 2788430

PORTARIA Nº 027/2020
De 31 de dezembro de 2020
QUE DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR COMISSIONADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
RACHEL ELMA MOHR STEIERNAGEL, Presidente da Câmara Municipal de Águas de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o cargo, em especial as contidas no Regimento Interno da Câmara Municipal e na Lei Orgânica do Município de Águas
de Chapecó.
CONSIDERANDO: que os cargos comissionados são de livre nomeação e exoneração, consoante o art. 37, inciso II, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO: O artigo 38 inciso XXX do Regimento Interno da Câmara Municipal;
RESOLVE:
Art. 1º. - Fica exonerado o Servidor do Poder Legislativo Municipal de Águas de Chapecó, Sr. ALTINO JOSUÉ GONÇALVES, ocupante do cargo
comissionado de ASSESSOR JURÍDICO, constante do Anexo I, Grupo II, da Lei Complementar Municipal nº. 056/2018, de 16 de maio de
2018.
Parágrafo único – Ao Servidor ora exonerado, serão asseguradas todas as verbas rescisórias inerentes ao período de efetivo labor, na forma
da Lei Complementar Municipal nº. 045/2016 e suas alterações posteriores.
Art. 2º. - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Águas de Chapecó – (SC), em 31 de dezembro de 2020.
RACHEL ELMA MOHR STEIERNAGEL
Presidente
Publicada e registrada
em local de costume.
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PORTARIA Nº 028/2020 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020 QUE DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR
COMISSIONADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 2788432

PORTARIA Nº 028/2020
De 31 de dezembro de 2020
QUE DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR COMISSIONADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
RACHEL ELMA MOHR STEIERNAGEL, Presidente da Câmara Municipal de Águas de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o cargo, em especial as contidas no Regimento Interno da Câmara Municipal e na Lei Orgânica do Município de Águas
de Chapecó.
CONSIDERANDO: que os cargos comissionados são de livre nomeação e exoneração, consoante o art. 37, inciso II, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO: O artigo 38 inciso XXX do Regimento Interno da Câmara Municipal;
RESOLVE:
Art. 1º. - Fica exonerado o Servidor do Poder Legislativo Municipal de Águas de Chapecó, Sr. SERGIO IOHAN, ocupante do cargo comissionado de ASSESSOR PARLAMENTAR, do Anexo I, Grupo II, da Lei Complementar Municipal nº. 056/2018, de 16 de maio de 2018, e demais
legislações correlatas.
Parágrafo único – Ao Servidor ora exonerado, serão asseguradas todas as verbas rescisórias inerentes ao período de efetivo labor, na forma
da Lei Complementar Municipal nº. 045/2016 e suas alterações posteriores.
Art. 2º. - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Águas de Chapecó – (SC), em 31 de dezembro de 2020.
RACHEL ELMA MOHR STEIERNAGEL
Presidente
Publicada e registrada
em local de costume.

PORTARIA Nº. 029/2020 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020 EXONERA SERVIDORA TEMPORÁRIA POR TÉRMINO
DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO

Publicação Nº 2788435

PORTARIA nº. 029/2020
De 31 de dezembro de 2020
EXONERA SERVIDORA TEMPORÁRIA POR TÉRMINO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO.
RACHEL ELMA MOHR STEIERNAGEL, Presidente da Câmara Municipal de Águas de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o cargo, em especial as contidas no Regimento Interno da Câmara Municipal e na Lei Orgânica do Município de Águas
de Chapecó.
CONSIDERANDO: O término do prazo de contratação da Servidora Sra. Lidia Ribeiro do Santos e a impossibilidade de aditamento contratual.
RESOLVE:
Art. 1º. – Fica exonerada a partir dessa data a Servidora Temporária ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, Sra. LIDIA RIBEIRO
DOS SANTOS, por término do contrato por prazo determinado e a impossibilidade de aditamento contratual.
Art. 2º. - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Águas de Chapecó – (SC), em 31 de dezembro de 2020.
RACHEL ELMA MOHR STEIERNAGEL
Presidente
Publicada e registrada
em local de costume.
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Águas Frias
Prefeitura
DECRETO Nº 03/2021

Publicação Nº 2789229

DECRETO Nº 03/2021
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL EM CARGO DE COMISSÃO, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
LUIZ JOSÉ DAGA, Prefeito Municipal de Águas Frias, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas
por Lei, em especial a Lei Complementar Municipal nº 45/2016.
DECRETA:
Art. 1º - Fica nomeado o Senhor Rogerio Roque Terribele, para o cargo de Diretor Financeiro, lotado na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, pelo período integral, provido em comissão, percebendo a remuneração fixada no Anexo II, Nível CC-4, Cód.
6107, da Lei Complementar Municipal nº 45/2016, e suas alterações.
Art. 2º - Para fazer frente as despesas decorrentes da aplicação deste Decreto serão utilizados os recursos consignados no Orçamento
Municipal Vigente.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrario.
Águas Frias - SC, em 04 de janeiro de 2021.
LUIZ JOSÉ DAGA
Prefeito Municipal
O presente Decreto foi registrado e publicado em data supra.
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Águas Mornas
Prefeitura
DECRETO Nº 001/2021 DISPÕE SOBRE ATO DELEGATÓRIO

Publicação Nº 2790493

DECRETO Nº 001/2021
DISPÕE SOBRE ATO DELEGATÓRIO.
OMERO PRIM, Prefeito Municipal de Águas Mornas, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IV do art. 69 da Lei Orgânica
do Município, DECRETA:
Art. 1º Fica autorizado o servidor Valdir Back, (Diretor de Tesouraria) nomeado pela Portaria nº 056, de 01 de abril de 2016, portador do
RG nº 1.812.467-4 – SSP/SC, e do CPF nº 586.153.349-00, a ser o responsável legal por abrir e movimentar todas as contas dos órgãos
municipais abaixo:
- MUNICÍPIO DE ÁGUAS MORNAS - CNPJ 82.892.266/0001-50;
- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUAS MORNAS - CNPJ 10.714.485/0001-39;
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ÁGUAS MORNAS - CNPJ 11.807.282/0001-50; e
- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - CNPJ 26.485.014/0001-36, assinando conjuntamente com o
Prefeito, Senhor Omero Prim, delegando aos supracitados os seguintes poderes:
Ajustar valores, cláusulas e condições de empréstimo; emitir cheques; abrir contas de depósito; autorizar cobrança; estipular cláusulas e
condições; receber citação intimidatória e notificação em procedimentos judiciais; aceitar avaliações; utilizar o crédito aberto na forma e
condições; receber, passar recibo e dar quitação; confessar, transigir, desistir; reivindicar direitos; efetuar acordos; solicitar saldos, extratos
e comprovantes; requisitar talonários de cheques; autorizar débito em conta relativo a operações; retirar cheques devolvidos; endossar
cheques; assinar instrumento de crédito; avalizar cheques; emitir duplicatas; endossar duplicatas; avalizar duplicatas; consultar depósitos
judiciais via internet; assinar proposta de empréstimo/financiamento; assinar orçamento; assinar “ROB”, previsão orçamentária ou equivalente; assinar menção adicional; assinar aditivo de qualquer espécie; assinar contrato de abertura de crédito; assinar apólice de seguro;
efetuar transferências/pagamentos; sustar/contraordenar cheques; cancelar cheques; baixar cheques; efetuar resgates/aplicações financeiras; cadastrar, alterar e desbloquear senhas; efetuar saques - conta corrente; efetuar saques - poupança; efetuar pagamentos por meio
eletrônico; efetuar transferências por meio eletrônico; efetuar pagamentos; efetuar transferências; receber ordens de pagamento; efetuar
movimentação financeira no “RPG”; consultar contas/aplicações de programas de repasse de recursos federais/estaduais; liberar arquivos
de pagamentos no gerenciador financeiro; liberar/autorizar pagamento eletrônico de salários; solicitar saldos/extratos de c/c; solicitar
saldos/extratos de contas investimentos; solicitar saldos/extratos de operações de crédito; emitir comprovantes; efetuar transferências
para mesma titularidade; encerrar contas de depósito; consultar obrigações do débito direto autorizado; solicitar saldos/extratos de conta
judicial; assinar/autorizar contrato de cessão de direitos; assinar instrumento de convênio e contrato de prestação de serviços; atualizar
faturamento pelo gerenciador financeiro; solicitar/baixar relatórios de depósitos judiciais; assinar mandato eletrônico de depósito judicial; e
consultar saldo/extrato de depósitos judiciais.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com vigência até 31/12/2024.
Águas Mornas, 05 de janeiro de 2021.
OMERO PRIM
PREFEITO MUNICIPAL
Registrado e publicado o presente Decreto aos cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um.
Toni Vidal Jochem
Secretário Municipal de Administração e Finanças

PORTARIA Nº 002/2021 DISPÕE SOBRE ATO DELEGATÓRIO

Publicação Nº 2790641

PORTARIA Nº 002/2021
DISPÕE SOBRE ATO DELEGATÓRIO.
REGINA MARIA MARTINS GARCIA, Secretária Municipal de Saúde e Assistência Social de Águas Mornas, portadora do RG nº 2.900.100 –
SSP/SC, e do CPF nº 753.915.709-72, no uso de suas atribuições legais, em especial no que concerne o art. 131 da Lei Orgânica do Município, o art. 3º, inciso VII da Lei Municipal nº 401/93, e o art. 56 da Lei Federal nº 4.320/64, RESOLVE:
Art. 1º Autorizar o servidor Valdir Back, (Diretor de Tesouraria) nomeado pela Portaria nº 056, de 01 de abril de 2016, portador do RG nº
1.812.467-4 – SSP/SC, e do CPF nº 586.153.349-00, e o Prefeito Municipal, Senhor Omero Prim, portador do RG nº 2.563.007 – SSP/SC,
e do CPF nº 898.192.259-49, a serem os responsáveis legais por abrir, assinar conjuntamente e movimentar todas as contas do FUNDO
ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 12

MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUAS MORNAS - CNPJ 10.714.485/0001-39, delegando aos supracitados os seguintes poderes:
Ajustar valores, cláusulas e condições de empréstimo; emitir cheques; abrir contas de depósito; autorizar cobrança; estipular cláusulas e
condições; receber citação intimidatória e notificação em procedimentos judiciais; aceitar avaliações; utilizar o crédito aberto na forma e
condições; receber, passar recibo e dar quitação; confessar, transigir, desistir; reivindicar direitos; efetuar acordos; solicitar saldos, extratos
e comprovantes; requisitar talonários de cheques; autorizar débito em conta relativo a operações; retirar cheques devolvidos; endossar
cheques; assinar instrumento de crédito; avalizar cheques; emitir duplicatas; endossar duplicatas; avalizar duplicatas; consultar depósitos
judiciais via internet; assinar proposta de empréstimo/financiamento; assinar orçamento; assinar “ROB”, previsão orçamentária ou equivalente; assinar menção adicional; assinar aditivo de qualquer espécie; assinar contrato de abertura de crédito; assinar apólice de seguro;
efetuar transferências/pagamentos; sustar/contraordenar cheques; cancelar cheques; baixar cheques; efetuar resgates/aplicações financeiras; cadastrar, alterar e desbloquear senhas; efetuar saques - conta corrente; efetuar saques - poupança; efetuar pagamentos por meio
eletrônico; efetuar transferências por meio eletrônico; efetuar pagamentos; efetuar transferências; receber ordens de pagamento; efetuar
movimentação financeira no “RPG”; consultar contas/aplicações de programas de repasse de recursos federais/estaduais; liberar arquivos
de pagamentos no gerenciador financeiro; liberar/autorizar pagamento eletrônico de salários; solicitar saldos/extratos de c/c; solicitar
saldos/extratos de contas investimentos; solicitar saldos/extratos de operações de crédito; emitir comprovantes; efetuar transferências
para mesma titularidade; encerrar contas de depósito; consultar obrigações do débito direto autorizado; solicitar saldos/extratos de conta
judicial; assinar/autorizar contrato de cessão de direitos; assinar instrumento de convênio e contrato de prestação de serviços; atualizar
faturamento pelo gerenciador financeiro; solicitar/baixar relatórios de depósitos judiciais; assinar mandato eletrônico de depósito judicial; e
consultar saldo/extrato de depósitos judiciais.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com vigência até 31/12/2024.
Águas Mornas, 05 de janeiro de 2021.
REGINA MARIA MARTINS GARCIA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Registrada e publicada a presente Portaria aos cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um.
Toni Vidal Jochem
Secretário Municipal de Administração e Finanças

PORTARIA Nº. 001/2021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2788922

PORTARIA nº. 001/2021
Retorna servidor a carga horária de origem, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Águas Mornas, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,
e de acordo com a Lei Complementar nº 017/2015,
RESOLVE:
Art. 1º RETORNAR A CARGA HORÁRIA DE ORIGEM, o servidor efetivo Jian Sebastião Silva, inscrito na matrícula funcional nº 1321, detentor
do cargo de Auxiliar de Manutenção e Conservação, a partir do dia 01.01.2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2021.
Águas Mornas, 04 de janeiro de 2021.
OMERO PRIM
PREFEITO MUNICIPAL
Registrada e publicada a presente portaria, aos quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um.
LUANA CAROLINE DA SILVA ROSA
RESPONSÁVEL
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TERMO DE POSSE DO PREFEITO MUNICIPAL OMERO PRIM, ELEITO NO PLEITO DE 15 DE NOVEMBRO DE 2020

Publicação Nº 2790375

Termo de Posse do Prefeito Municipal Omero Prim, eleito no pleito de 15 de novembro de 2020.
Ao primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, em Sessão Solene realizada pela Câmara Municipal de Águas Mornas,
comparecer o Senhor Omero Prim, eleito Prefeito Municipal para o período de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024, o qual prestou o seguinte compromisso legal: “Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal, observar as
leis, promover o bem geral dos munícipes e exercer o cargo sob a inspiração da democracia, da legitimidade e da legalidade.” E, nada mais
havendo a constar, eu, Valdir Back, Secretário da Câmara Municipal, lavrei o presente Termo de Posse, que vai assinado pelo Prefeito eleito,
pelo Presidente da Sessão, pelos Senhores Vereadores e demais autoridades.
Águas Mornas, 01 de janeiro de 2021.
Fonte: Livro de Termos de Posse: Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores(2000- ...... ), página 27.

TERMO DE POSSE DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL JORGE FERNANDO SALM, ELEITO NO PLEITO DE 15 DE
NOVEMBRO DE 2020

Publicação Nº 2790394

Termo de Posse do Vice-Prefeito Municipal Jorge Fernando Salm, eleito no pleito de 15 de novembro de 2020.
Ao primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, em Sessão Solene realizada pela Câmara Municipal de Águas Mornas,
compareceu o Senhor Jorge Fernando Salm, eleito Vice-Prefeito Municipal para o período de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de
2024, o qual prestou o seguinte compromisso legal: “Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica
Municipal, observar as leis, promover o bem geral dos munícipes e exercer o cargo sob a inspiração da democracia, da legitimidade e da
legalidade.” E, nada mais havendo a constar, eu, Valdir Back, Secretário da Câmara Municipal, lavrei o presente Termo de Posse, que vai
assinado pelo Vice-Prefeito eleito, pelo Presidente da Sessão, pelos Senhores Vereadores e demais autoridades.
Águas Mornas, 01 de janeiro de 2021.
Fonte: Livro de Termos de Posse: Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores(2000- ...... ), página 28.

TERMO DE POSSE DOS SENHORES VEREADORES ALEX VANBOMMEL HAUSMANN, AUGUSTINHO SCHMIDT,
CLAUDEMIR THIESEN, IANA PITAN, JANE BAUER ARGENTA, MARCELO KUHNEN, MARCELO STEINBACH, ROQUE
MEES E VALDECIR JOSÉ SENS, ELEITOS NO PLEITO DE 15 DE NOVEMBRO DE 2020

Publicação Nº 2790424

Termo de Posse dos Senhores Vereadores Alex Vanbommel Hausmann, Augustinho Schmidt, Claudemir Thiesen, Iana Pitan, Jane Bauer
Argenta, Marcelo Kuhnen, Marcelo Steinbach, Roque Mees e Valdecir José Sens, eleitos no pleito de 15 de novembro de 2020.
Ao primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, em Sessão Solene realizada pela Câmara Municipal de Águas Mornas,
compareceram os Senhores Vereadores Alex Vanbommel Hausmann, Augustinho Schmidt, Claudemir Thiesen, Iana Pitan, Jane Bauer Argenta, Marcelo Kuhnen, Marcelo Steinbach, Roque Mees e Valdecir José Sens, eleitos Vereadores à Câmara Municipal de Águas Mornas,
para o período de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024, os quais prestaram o seguinte compromisso legal: “Prometo cumprir
a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal, observar as leis, desempenhar o mandato que me foi confiado
e trabalhar pelo progresso do Município e bem-estar do seu povo.” E, nada mais havendo a constar, eu, Valdir Back, Secretário da Câmara
Municipal, lavrei o presente Termo de Posse, que vai assinado pelo Presidente da Sessão, pelos Senhores Vereadores e demais autoridades.
Águas Mornas, 01 de janeiro de 2021.
Fonte: Livro de Termos de Posse: Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores(2000- ...... ), página 29.
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Alto Bela Vista
Prefeitura
PORTARIA Nº 001, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789134

CONCEDE LICENÇA PARA SERVIR NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
EM OUTRO ENTE DA FEDERAÇÃO
ELTON MATTES, Prefeito de Alto Bela Vista, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei; especialmente
na forma do Art. 103, da Lei Complementar nº 011, de 10 de janeiro de 2005; que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder licença para servir na Administração Pública em outro ente da Federação ao Servidor Público Municipal CARLOS ALBERTO
MALTAURO ocupante do cargo de provimento efetivo de FISCAL a partir do dia 04 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024, a pedido
do servidor pelo requerimento protocolado nº 001 de 04 de janeiro de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
.
Gabinete do Prefeito de Alto Bela Vista em 04 de janeiro de 2021.
ELTON MATTES
Prefeito Municipal
Registrada e publicada em data supra.
ALINE MONICA LOHMANN
Responsável pelas publicações
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Anchieta
Prefeitura
CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2021

Publicação Nº 2788561

EDITAL DE CHAMAMENTO PARA A ATUALIZAÇÃO DOS REGISTROS
CADASTRAIS E INSCRIÇÃO DE NOVOS INTERESSADOS 01/2021
IVAN JOSÉ CANCI, Prefeito Municipal de Anchieta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que se encontram abertas às inscrições para Registro Cadastral para efeito de habilitação para Licitação, e também
atualização dos registros existentes, para o ano de 2021, válidos por, no máximo, um ano, conforme Art. 34 e § 1º da Lei 8.666/93.
I – DO HORÁRIO
1.1 – As inscrições e atualizações dos registros serão realizados através da Comissão Permanente, junto ao Setor de Compras e Licitações,
na Avenida Anchieta, 838, em Anchieta, de Segunda a Sexta-Feira, das 07h30min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min. O registro
cadastral estará permanentemente aberto aos interessados.
II – DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
2.1 – Ao requerer a inscrição no cadastro, ou a atualização deste, a qualquer tempo, o interessado, fornecerá os elementos necessários à
satisfação das exigências do Art. 27 da Lei 8.666/93:
2.1.1 – Habilitação Jurídica;
2.1.2 – Qualificação Técnica;
2.1.3 – Qualificação Econômica-Financeira;
2.1.4 – Regularidade Fiscal.
2.2 – A documentação relativa à Habilitação Jurídica, conforme o caso, consistirá em:
2.2.1 – Cédula de Identidade;
2.2.2 – Registro Comercial, no caso de empresa individual;
2.2.3 – Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comerciais, e, no caso
de sociedade por ações, acompanhamento de documentos de eleição de seus administradores;
2.2.4 – Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
2.2.5 – Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
2.3. – A documentação relativa à Regularidade Fiscal, conforme o caso consistirá em:
2.3.1 – Prova de inscrição no cadastro de Pessoa Física (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
2.3.2 – Prova de inscrição no cadastro de contribuinte estadual ou municipal, se houver relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente
ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
2.3.3 – Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na
forma da Lei;
2.3.4 – Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
2.3.5 – Prova de regularidade relativa a Justiça do Trabalho, mediante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa
(Disponível no site: http://www.tst.jus.br/certidao), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943.
2.4 – A documentação relativa à Qualificação Técnica limitar-se-á a:
2.4.1 – Registro ou inscrição na entidade profissional competente;
2.5 – A documentação relativa à Qualificação Econômico-Financeira limitar-se-á a:
2.5.1 – Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigível e apresentados na forma da Lei que comprovem a boa situação financeira da empresa. Vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios;
2.5.2 – Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial,
expedida no domicílio da pessoa física;
a) Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, emitido pelo sistema E-PROC (NOVO);
a.1) Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, emitido pelo sistema SAJ.
Parágrafo único: os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração, ou publicação em órgão oficial.
III – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
3.1 – Os inscritos serão classificados por categorias, tendo-se em vista sua especialização, subdividias em grupos, segundo a qualificação
técnica e econômica avaliada pelos elementos constantes da documentação relacionada nos itens 2.4 e 2.5 deste Edital e conforme os Arts.
30 e 31 da Lei 8.666/93.
3.2 – Aos inscritos será fornecido certificado, renovável sempre que atualizarem o registro.
3.3 – A qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o registro do inscrito que deixar de satisfazer as exigências do item 2.1
deste Edital, ou as estabelecidas para classificação cadastral.
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3.4 – Maiores informações e/ou cópias do Edital poderão ser obtidas na Secretaria Municipal de Administração, junto à prefeitura Municipal
de Anchieta, Av. Anchieta, 838, na cidade de Anchieta, Estado de Santa Catarina, de Segunda à Sexta Feira, das 07h30min às 11h30min e
das 13h00min às 17h00min horas ou pelo telefone 049 3653-3200.
Anchieta/SC, 04 de Janeiro de 2021.
IVAN JOSÉ CANCI
Prefeito Municipal
Publicado o presente Edital nesta
Secretaria em data supra.

CONTRATO 001/2021-FMS

Publicação Nº 2789223

CONTRATO N.º 001/2021
CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANCHIETA/SC, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob nº 11.243.552/0001-47,
com sede na Rua Olímpio Dal Magro, 587, neste ato representado por seu Gestor Municipal, Senhor Martinhos Scantamburlo, CPF sob nº
950.525.859-34, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a Empresa
REUNIDAS TRANSPORTES S/A, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Herculano Coelho de Souza, 555 – BAIRRO REUNIDAS,
em CAÇADOR – SC, CNPJ nº 04.176.082/0001-80, representada por seu Representante Legal, Sr. Vinícius Marins, brasileiro, solteiro, advogado OAB/SC 16.968, administrador, portador do CPF sob nº 022.094.279-08, neste instrumento denominado de CONTRATADA,
Celebram o presente Contrato de Prestação de Serviços de Transportes Coletivos, de acordo com Processo de Dispensa por Inexigibilidade
004/2021 e com as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto do presente instrumento consiste na Aquisição de passagens a serem utilizadas para transporte de pacientes que necessitam de
tratamento fora do domicilio (TFD), encaminhados pela Secretaria de Saúde Pública, no ano de 2021 ou até a o termino das quantidades
adquiridas, sendo o trajeto: Campo Erê à Florianópolis e de retorno de Florianópolis à Anchieta e de Pato Branco à Joinville e de Joinville à
Pato Branco de Pato Branco à Blumenau e Blumenau à Pato Branco.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO
A execução do objeto do presente contrato será no período de 04/01/2021 a 31/12/2021, podendo haver novo ajuste de prazo por ocasião
do vencimento, se houver interesse das partes, o que deverá ocorrer através de aditivo ao presente instrumento ou mediante novo contrato
escrito, requerido por uma das partes no prazo de 30 trinta) dias anteriores do término do contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO CONTRATADO
E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
O valor de cada passagem será de acordo com o preço vigente na empresa CONTRATADA, entendido este como preço justo e suficiente
para a total execução do objeto contratado, conforme descrito na Cláusula Primeira – DO OBJETO e Cláusula Segunda – DO REGIME DE
EXECUÇÃO. Sendo:
Passagens
Passagens
Passagens
Passagens
Passagens
Passagens

de
de
de
de
de
de

Campo Erê à Florianópolis: (300 Passagens) R$: 175,85 = 52.755,00
Florianópolis à Anchieta: (300 Passagens) R$: 187,71 = 56.313,00
Pato Branco à Joinville: (50 Passagens) R$: 125,60 = 6.280,00
Joinville à Pato Branco: (50 Passagens) R$: 127,10 = 6.355,00
Pato Branco à Blumenau: (25 Passagens) R$: 125,90 = 3.147,50
Blumenau à Pato Branco: (25 Passagens) R$: 131,01 = 3.275,25

Perfazendo um total de R$: 128.125,75 (Cento e Vinte e Oito Mil, Cento e Vinte e Cinco Reais e Setenta e Cinco Centavos).
Despesa: 29 - ADM. GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM
Órgão: 9 - SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa: 24 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Projeto/Atividade: 2.104 – BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC/TFD-CONSÓRCIOS
Elemento: 3.3.90.33.01.000000 - Aplicações Diretas
Recurso: 737 - Transf. Recursos FNS/SUS- MAC HOSPITALAR CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO
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Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela CONTRATADA, em até 30 dias do mês subseq-ente à
prestação dos serviços.
CLÁUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES
Dos Direitos:
Constitui direito da CONTRATANTE receber o objeto deste contrato nas condições avençadas e descritas na Cláusula - DO OBJETO -, e, da
CONTRATADA, perceber o valor ajustado na forma e nos prazos convencionados, desde que cumpridas suas obrigações, acima descritas.
Das Obrigações:
DA CONTRATADA:
a) prestar os serviços na forma ajustada e descrita na cláusula – DO OBJETO;
b) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas pela legislação vigente; e
c) emitir um bilhete de passagem de ida e um de volta, conforme constar na autorização expedida pela CONTRATANTE,
d) a CONTRATADA se obriga a fornecer os bilhetes de passagens a CONTRATANTE no ato da apresentação da autorização de fornecimento,
para o dia e horário constantes nas autorizações.
CLÁUSULA SEXTA – RESCISÃO
O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer momento por mútuo acordo entre as partes, ou através de manifestação unilateral de
qualquer das contratantes, mediante comunicação por escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA SUPRESSÃO OU ADITIVO
O presente instrumento poderá ser objeto de supressão ou ser aditado em até 25% vinte e cinco por cento do valor atualizado do contrato,
na forma prevista no art65 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA OITAVA - FORO
As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, obrigando-se ao
fiel cumprimento do que ora restou ajustado, elegendo o foro da Comarca de Anchieta, Estado de Santa Catarina, para a solução de toda e
qualquer questão decorrente da execução deste contrato, com renuncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor e forma, para que surta os seus
efeitos legais.
Anchieta (SC), 04 de Janeiro de 2021.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANCHIETA
MARTINHOS SCANTAMBURLO
GESTOR/CONTRATANTE
REUNIDAS TRANSPORTES S/A
VINÍCIUS MARINS
Advogado/Responsável Legal
CONTRATADO
TESTEMUNHAS:
Nome: NERI WILBRANTZ 			
CPF: 853.985.199-72 			

Nome: VANUSA CANTÚ
CPF: 799.787.469-00

CONTRATO 001/2021-PM

Publicação Nº 2789227

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N.º 001/2021
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO
DE ANCHIETA, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CIGA).
Pelo presente instrumento, o Município de Anchieta , Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ
sob o n.º 83.024.687/0001-22, com sede à Avenida Anchieta, 838, 89970-000, Centro, na cidade de Anchieta, Estado de Santa Catarina,
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neste ato representada pelo Prefeito Municipal Senhor Ivan José Canci, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n.º 625.835.909-44, doravante denominada CONTRATANTE, e o Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal – CIGA, pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da Federação, na forma da Lei n.º 11.107, de 06 de abril de 2005, que dispõe sobre normas gerais de contratação de
consórcios públicos, e de seu Decreto regulamentador n.º 6.017, de 17 de janeiro de 2007, para estabelecer relações de cooperação federativa, inclusive a realização de objetivos de interesse comum, constituída como associação pública, com personalidade jurídica de direito
público e natureza autárquica, inscrita no CNPJ sob o n.º 09.427.503/0001-12, com sede à Rua General Liberato Bittencourt, 1885, Centro
Executivo Imperatriz, Sala 102, Bairro Canto, Florianópolis/SC, CEP 88070-800, neste ato representada pelo Diretor Executivo, Senhor Gilsoni Lunardi Albino, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n.º 912.833.619-49, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e daqui por
diante designada simplesmente CONTRATADA, ajustam entre si a presente contratação, regida nos termos das cláusulas abaixo estipuladas.
A sua formalização direta está autorizada no processo de contratação, com fulcro no artigo 2º, § 1º, inciso III, da Lei Federal n.º 11.107/05;
no artigo 18 do Decreto Federal n.º 6.017/07; no artigo 24, inciso XVI, segunda parte, da Lei Federal n.º 8.666/93; e na Lei Municipal n.º
2036, de 17/12/2013, Processo Licitatório nº 005/2021 - Dispensa nº 002/2021.
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO CONTRATUAL
O objeto do presente contrato é a prestação de serviços continuados de Tecnologia da Informação e Comunicação, pela CONTRATADA, aos
Sistemas:
1. Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – CIGA DOM/SC: destinado à publicação de atos oficiais expedidos pelos órgãos públicos
do ente municipal consorciado ao CIGA, veiculado no endereço eletrônico www.diariomunicipal.sc.gov.br, na rede mundial de computadores – Internet, que atende aos requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade da Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira (ICP – Brasil);
2. Gestão de Obras – CIGA OBRAS: direcionado aos setores de planejamento e obras para o controle de convênios federais, contratos de
empreitada, termos aditivos e andamento de obras de forma integrada, com uma ferramenta de confecção de orçamentos, sendo estes
nos padrões da Caixa Econômica Federal (DTB) e com disponibilidade de todas as tabelas SINAPI, SEOP, DER, DNIT, DEINFRA e outras que
podem ser integradas sob solicitação;
3. Gestão Tributária: Gestão do Simples Nacional – CIGA SIMPLES: destinado à gestão dos Microempreendedores Individuais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional, com acesso ao sistema da nota fiscal eletrônica conjugada (NFe-C),
permitindo o controle dos contribuintes e a geração de informações estratégicas relevantes para a orientação da fiscalização a ser exercida
pelo Fisco municipal, bem como para a orientação dos procedimentos a serem realizados no âmbito do Simples Nacional;
4. Gestão Tributária: Gestão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – CIGA NOTA: permite a emissão de Nota Fiscal de Serviços com o intuito
de registrar, de forma eletrônica, as operações de prestação de serviço de pessoas jurídicas estabelecidas no município, sendo integrado ao
Sistema de Gestão do Simples Nacional;
5. Gestão Tributária – Gestão do Cadastro Integrado Municipal – CIGA CIM: faz a integração das informações relacionadas ao processo de
registro e legalização de empresários e de pessoas jurídicas, no território do Município, com a Junta Comercial, a Secretaria de Estado da
Fazenda, a Receita Federal do Brasil e demais órgãos que integrem, localmente, a REDESIM, com suporte técnico, manutenção e evolução
tecnológica pela CONTRATADA;
6. Sistema de Informações de Licenciamento Ambiental da Fatma – SINFAT/SC: hospedagem, manutenção, desenvolvimento e registro dos
licenciamentos emitidos no sistema SINFAT municipal, por meio do qual o município recebe os pedidos de licença dos empreendedores,
elabora os Pareceres Técnicos e Relatórios de Vistoria e emite as licenças ou indeferimentos, sendo todo o trâmite concentrado em uma
base única de dados, proporcionando maior transparência sobre as informações dos licenciamentos;
7. Gestão do Domicílio Eletrônico do Contribuinte – CIGA DEC: permite que os atos e termos processuais municipais sejam formalizados,
comunicados e transmitidos por formato eletrônico por meio de uma caixa postal eletrônica, com acesso restrito aos usuários cadastrados
e autorizados. A ferramenta garante sigilo, identificação, autenticidade e integridade das informações.
8. Coletor de Dados- CIGA COLETOR: permite a integração dos dados tributários e cadastrais de pessoas físicas e jurídicas, com o intuito
de promover a organização, o armazenamento e o cruzamento desses dados para consequente combate à sonegação de impostos. O sistema promove o intercâmbio de informações entre os fiscos municipais e Estadual mediante arquivos de layouts pré-definidos, por meio de
certificado digital e conexão criptografada;
9. Sistema de Tramitação Eletrônica de Processos – E-CIGA: hospedagem, manutenção, desenvolvimento e registro das tramitações eletrônicas de processos administrativos. O e-CIGA
contribui para agilizar a tramitação de processos administrativos; ampliar o acesso dos interessados; permitir o envio de informações por
meio eletrônico; melhorar a comunicação dos atos processuais; facilitar a recuperação de dados. O sistema também facilita a gestão de
documentos e reduz o uso de papel.
Parágrafo Único. O detalhamento técnico, contendo as descrições pormenorizadas dos serviços prestados pela CONTRATADA, consta no
“Caderno de Serviços” do Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal, disponível em seu sítio eletrônico.
CLÁUSULA SEGUNDA – DURAÇÃO DO CONTRATO
O presente contrato terá vigência de 4 de janeiro de 2021 até 31 de dezembro de 2021, podendo ser prorrogado por sucessivos períodos,
por conveniência das partes, até o limite de 48 (quarenta e oito) meses, nos termos do artigo 57, inciso IV, da Lei n.º 8.666/93.
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CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR DO CONTRATO
Dá-se a este contrato o valor total de R$ 9.434,64 (Nove Mil, Quatrocentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos) para os
serviços previstos na Cláusula Primeira, Parágrafo Segundo, e para a totalidade do período mencionado na Cláusula Segunda, conforme
segue:
1.
2.
3.
4.

Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - CIGA DOM/SC - R$ 4.200,00
Gestão Tributária: Gestão do Simples Nacional - CIGA SIMPLES - R$ 1.680,00
Gestão Tributária: Gestão do Cadastro Integrado Municipal - CIGA CIM - R$ 808,50
Gestão Tributária: Gestão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - CIGA NOTA - R$ 2.746,14

Parágrafo Primeiro. Os valores indicados têm por base a Tabela de Preços da CONTRATADA, para a Administração Pública, Exercício 2021,
aprovada por sua Assembleia Geral, instância máxima do CIGA, e constante de Resolução expedida por seu Presidente (Resolução CIGA
n.º 185, de 28 de setembro de 2020).
Parágrafo Segundo. A Tabela de Preços da CONTRATADA, de que trata esta Cláusula, poderá ser corrigida anualmente, com efeitos a partir
do dia 1º do mês de janeiro do ano subsequente, conforme variações aprovadas pela Assembleia Geral do CIGA e constantes em Resoluções
expedidas por seu Presidente.
Parágrafo Terceiro. Quando solicitado pela CONTRATANTE, o atendimento “in loco” poderá ser realizado mediante disponibilidade técnica e
reembolso, por parte da CONTRATANTE, dos gastos com deslocamento (R$ 0,80/Km) e hora técnica (R$ 160,00).
Parágrafo Quarto. A customização do sistema contratado, quando solicitada pela CONTRATANTE em aspectos não previstos neste contrato,
e desde que haja comum acordo, poderá ser realizada mediante cobrança de hora técnica (R$ 160,00).
CLÁUSULA QUARTA – FORMA DE PAGAMENTO
A CONTRATANTE deverá pagar à CONTRATADA o valor total de R$ 9.434,64 (Nove Mil, Quatrocentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta
e Quatro Centavos), em 12 (doze) parcelas, no valor de R$ 786,22 (Setecentos e Oitenta e Seis Reais e Vinte e Dois Centavos), cada uma
delas, sendo depositadas mensal, sucessiva e diretamente, até o último dia útil de cada mês, no Banco do Brasil, Agência n.º 3174-7, Conta
Corrente n.º 2008-7, de titularidade da CONTRATADA.
CLÁUSULA QUINTA – REVISÃO DE PREÇOS
É permitida a alteração do valor do Contrato e dos preços, explicitados na Cláusula Terceira, com o objetivo de restabelecer a relação que as
partes pactuaram inicialmente entre encargos da CONTRATADA e a retribuição da CONTRATANTE, objetivando a manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro inicial do contrato, nas seguintes hipóteses, conforme artigo 65, inciso II, alínea ‘d’, da Lei n.º 8.666/93:
• ocorrerem fatos imprevisíveis;
• ocorrerem fatos previsíveis, porém, de consequências incalculáveis, retardadoras ou impeditivas da execução do ajustado;
• em caso de força maior ou caso fortuito; e
• ocorrendo fato do príncipe.
Parágrafo Único. É também permitida a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso, quando ocorrer criação, alteração ou
extinção de quaisquer tributos, encargos legais ou a superveniência de disposições legais, após a data da apresentação da proposta, de
comprovada repercussão nos preços contratados, nos termos do artigo 65, § 5º, da Lei n.º 8.666/93.
CLÁUSULA SEXTA – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
A CONTRATANTE compromete-se a empenhar os valores decorrentes deste contrato de prestação de serviços de acordo com a dotação
orçamentária abaixo e Lei Orçamentária 2.517/2020 de 20/11/2020.
02.01 – Poder Executivo/Gabinete - Despesa: 4/2021 Elemento: 3.3.9.3.39.90 - Publicidade Legal R$: 4.200,00 - Projeto Atividade: .2002
04.01 – S. Fazenda/Finanças Tributação e Fiscalização - Despesa: 24/2021 Elemento: 3.3.90.40.99 - Outros Serv. De Tecnologia da Informação R$: 5.234,64 - Projeto Atividade: 2.009
Parágrafo Único. As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por conta das dotações orçamentárias respectivas, devendo
ser empenhadas no início de cada exercício.
CLÁUSULA SÉTIMA – RESPONSABILIDADES DAS PARTES
Por este Contrato obrigam-se as partes a promover a articulação entre os técnicos diretamente envolvidos no processo para a realização
das ações necessárias à consecução do contratado.
Parágrafo Primeiro. Das responsabilidades da CONTRATANTE:
a) Fazer com que seus empregados e prepostos respeitem as normas e regulamentos da CONTRATADA, aplicáveis à execução dos serviços;
b) Viabilizar os recursos orçamentários para pagamento dos serviços previstos no presente contrato e em conformidade com a Cláusula
Sexta, sob pena de exclusão, após prévia suspensão, do ente consorciado ao CIGA;
b.1) A exclusão não exime a CONTRATANTE do pagamento de débitos decorrentes do tempo em que permaneceu inadimplente;
c) Transmitir os dados e informações necessários à prestação adequada dos serviços contratados;
d) Responsabilizar-se pelo uso das informações disponibilizadas e pela proteção de dados pessoais, bem como definir a autorização de
acesso aos diversos usuários de sua responsabilidade;
e) Implementar políticas ou procedimentos para controle de acesso aos recursos de computação e redes, disponibilizados pela CONTRATADA;
f) Comunicar à CONTRATADA qualquer anormalidade ocorrida na execução do objeto, diligenciando para que as irregularidades ou falhas
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sejam plenamente corrigidas;
g) Permitir que a CONTRATADA monitore dados relevantes dos usuários e sistemas que possibilitem auditorias de acesso e controle de
segurança da informação;
h) A CONTRATANTE declara que adota políticas e/ou procedimentos para impedir práticas que desrespeitem a legislação em vigor e contrárias aos usos e costumes considerados razoáveis e aceitos no ambiente da internet e que comprometam a imagem da CONTRATADA e
de seus entes consorciados;
i) A CONTRATANTE declara que o tratamento de dados pessoais é realizado para o atendimento de sua finalidade pública, na persecução do
interesse público, com o objetivo de executar as competências legais ou cumprir as atribuições legais do serviço público, bem como adota
mecanismos de segurança das informações e mitigação de risco; e
j) A CONTRATANTE declara que o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas previstas em leis
e regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos congêneres, observam as disposições legais.
Parágrafo Segundo. Das responsabilidades da CONTRATADA:
a) Executar os serviços de acordo com a legislação, normas técnicas, padrões e especificações pertinentes;
b) Executar os serviços descritos no presente Contrato, nas condições nele estabelecidas;
c) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATANTE;
d) Adotar medidas, padrões de segurança de acesso e de integridade dos dados. Procedimentos especiais de segurança serão objeto de
acordo específico entre as partes;
e) Manter equipe de profissionais especializados, capaz de prestar suporte à CONTRATANTE em prazo razoável;
f) Disponibilizar as novas versões dos sistemas contratados pela CONTRATANTE sem custo adicional;
g) Manter o mais absoluto sigilo acerca de quaisquer dados e informações da CONTRATANTE, que porventura venha a ter ciência e conhecimento, em função dos serviços prestados; e
h) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, nos termos do
artigo 71 da Lei n.º 8.666/93.
Parágrafo Terceiro. Da Força Maior
Os casos fortuitos ou de força maior serão excludentes de responsabilidade, de acordo com o Código Civil Brasileiro.
CLÁUSULA OITAVA – REPRESENTANTES DAS PARTES
As partes credenciarão, por escrito, responsáveis com poderes para representá-las em todos os atos praticados referentes à execução do
objeto contratual, em conformidade com os Anexos I e II deste Contrato.
CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO
O exercício pelas partes do direito de fiscalização não as exonera de suas obrigações, nem de qualquer forma diminui suas responsabilidades.
CLÁUSULA DÉCIMA – PROGRAMAS DE COMPUTADOR
Os programas de computador desenvolvidos por meio deste Contrato são de propriedade exclusiva da CONTRATADA.
Parágrafo Único. Programas de computador de código fechado, utilizados neste contrato, que sejam de propriedade da CONTRATADA ou de
terceiros, permanecem protegidos, não podendo ser utilizados pela CONTRATANTE, salvo autorização expressa por escrito.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFORMAÇÕES PROTEGIDAS
A CONTRATADA e a CONTRATANTE na execução deste Contrato poderão ter que trocar informações, inclusive de produtos e materiais, que
podem estar protegidas pelos direito autoral, direito de propriedade industrial, direito à intimidade, ou protegidas por serem de domínio de
uma delas, as quais não poderão ser copiadas, reproduzidas, publicadas, divulgadas ou de forma alguma colocadas à disposição, direta ou
indiretamente, exceto àquelas pessoas envolvidas na execução do Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – PENALIDADES CABÍVEIS
O não pagamento pela CONTRATANTE na data de vencimento poderá implicar suspensão dos serviços prestados e sua exclusão do Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal.
Parágrafo Primeiro. Após 10 (dez) dias de inadimplemento, a CONTRATANTE será notificada para regularizar sua situação no prazo de até
10 (dez) dias, contados do recebimento de comunicação formal, sob pena de, após esse prazo, suspensão dos serviços prestados pela
CONTRATADA até a regularização da dívida.
Parágrafo Segundo. Após 30 (trinta) dias da suspensão, caso não regularizada a situação, a CONTRATANTE poderá ser excluída do Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal, mediante deliberação da Assembleia Geral do CIGA, precedida de processo administrativo
em que seja reconhecida a justa causa para a exclusão e seja assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório.
Parágrafo Terceiro. As penalidades previstas poderão ser minoradas ou não serão aplicadas quando o descumprimento do estipulado no
Contrato decorrer de justa causa ou impedimento devidamente comprovado e aceito pela CONTRATADA, mediante declaração expressa por
escrito.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DISTRATO E RESILIÇÃO UNILATERAL
É facultado às partes promover o distrato do presente Contrato, a qualquer tempo, por mútuo consentimento, ou a resilição unilateral por
iniciativa de qualquer delas, mediante notificação por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, restando para cada qual tão
somente a responsabilidade pelas tarefas em execução no período anterior à notificação.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – CASOS DE RESCISÃO
O presente contrato poderá ser rescindido quando da ocorrência de qualquer uma das hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei n.º
8.666, de 21/06/1993, no que couber.
Parágrafo Primeiro. Quando a rescisão ocorrer motivada pela CONTRATANTE, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida
dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão;
b) pagamentos do custo da desmobilização.
Parágrafo Segundo. Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do Contrato, eventual cronograma(s) de execução será(ão) prorrogado(s) automaticamente por igual tempo.
Parágrafo Terceiro. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo administrativo, assegurado às
partes o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Parágrafo Quarto. A declaração de rescisão deste contrato, independentemente da prévia notificação judicial ou extrajudicial, operará seus
efeitos a partir da publicação em Diário Oficial.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – VINCULAÇÃO AO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
A presente contratação vincula-se ao termo que a dispensou de licitação.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Aplicam-se à execução deste Contrato a Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, no que couber, os preceitos de Direito Público e,
supletivamente, os Princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado.
Parágrafo Primeiro. No âmbito dos programas de computador, aplicam-se à presente contratação, salvo naquilo que as partes dispuserem
em sentido contrário, a Lei Federal n.º 9.609, de 19/02/1998 (proteção da propriedade intelectual de programa de computador) e a Lei
Federal n.º 9.610, de 19/02/1998 (direitos autorais).
Parágrafo Segundo. No que toca à proteção de dados pessoais e compliance, é dever de ambas as partes estar em conformidade com as
legislações cogentes.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – CONDIÇÕES EXIGIDAS NA CONTRATAÇÃO
A CONTRATADA compromete-se a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de contratação, nos termos do artigo 55, inciso XIII, da Lei n.º 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO ARMAZENAMENTO DE DADOS DA CONTRATANTE
A CONTRATADA apenas hospeda em sua infraestrutura informações da CONTRATANTE, não sendo a detentora desses dados.
Parágrafo Primeiro. Considerando esse fato, qualquer pedido de informação a respeito dos dados armazenados e outros afins deve ser
precedido de autorização da CONTRATANTE, detentora dos dados, para que a CONTRATADA possa prestar a informação solicitada, salvo a
hipótese em que o acesso à informação decorra de ordem judicial.
Parágrafo Segundo. Quando o pedido de informação decorrer de ordem judicial, a CONTRATADA fica autorizada a prestar a informação
solicitada sem consulta prévia à CONTRATANTE, comunicando-a na sequência.
Parágrafo Terceiro. A CONTRATADA manterá armazenados os dados da CONTRATANTE existentes em seu servidor pelo prazo de 30 (trinta)
dias a contar da data do término do contrato (rescisão contratual). Findo o prazo, o apagamento dos dados dar-se-á independentemente
de qualquer aviso ou notificação, operando-se de forma definitiva e irreversível.
Parágrafo Quarto. O armazenamento dos dados da CONTRATANTE não implica restabelecimento do serviço prestado pela CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
A alteração de qualquer das disposições estabelecidas neste Contrato reputar-se-á válida se tomada nos termos da lei e expressamente em
Termo Aditivo.
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA PUBLICAÇÃO
O extrato do presente Contrato e de seus aditivos, se ocorrerem, serão publicados no órgão oficial de divulgação dos atos das partes contratantes, como condição indispensável à sua eficácia, conforme disposto no artigo 61, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/93.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO
Fica eleito o foro da Capital do Estado de Santa Catarina, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir
questões oriundas do presente contrato que não puderem ser resolvidas pelas partes, nos termos do artigo 53 do Contrato de Consórcio
Público do CIGA.
E, por estarem justas e contratadas, lavra-se o presente termo de Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza os
devidos efeitos, assinado na presença das testemunhas abaixo nomeadas, obrigando-se ao fiel cumprimento de suas obrigações.
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Florianópolis – SC, 04 de Janeiro de 2021.

IVAN JOSÉ CANCI
Prefeito Municipal de Anchieta
CONTRATANTE
GILSONI LUNARDI ALBINO
Diretor Executivo do CIGA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NERI WILBRANTZ
Chefe de Gabinete

FERNANDA ROSA SOCAL
Gestora de Contrato do CIGA

ANEXO I
TERMO DE NOMEAÇÃO DE REPRESENTANTE DA CONTRATANTE
O Município de ANCHIETA, Estado de Santa Catarina, constitui o Senhor IVAN JOSÉ CANCI, brasileiro, casado, Prefeito Municipal, inscrito
no CPF sob o n.º 625.835.909-44, como seu representante no Contrato n.º 001/2021, celebrado com o Consórcio de Informática na Gestão
Pública Municipal (CIGA).
Florianópolis – SC, 04 de Janeiro de 2021.

IVAN JOSÉ CANCI
Prefeito Municipal Anchieta
CONTRATANTE

ANEXO II
TERMO DE NOMEAÇÃO DE REPRESENTANTE DA CONTRATADA
O Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA) constitui o(a) Gestor(a) de Contratos do CIGA como seu representante para
fiscalizar a execução do Contrato n.º 001/2021, celebrado com o Município de Anchieta, Estado de Santa Catarina.
Florianópolis – SC, 04 de Janeiro de 2021.
GILSONI LUNARDI ALBINO
Diretor Executivo do CIGA
CONTRATADA
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CONTRATO 001/2021/FMAS

Publicação Nº 2789218

CONTRATO N.º 001/2021
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL
Pelo presente contrato de Prestação de Serviço, que entre si fazem de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, município de Anchieta,
Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público, estabelecida à Rua Caçador, 25, inscrito no CNPJ sob nº 16.841.833/0001-15, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal Sr. IVAN JOSÉ CANCI, brasileiro, casado, residente e domiciliado na cidade de Anchieta /SC, inscrito no CPF sob
nº 625.835.909-44, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE e por outro lado a MITRA DIOCESANA DE CHAPECÓ - PARÓQUIA SANTA
LÚCIA, inscrita no CNPJ sob nº 83.314.930/0041-34, estabelecida na Rua Olímpio Dal Magro, neste ato representada pelo Sr. RENEU ZORTEA, brasileiro,
solteiro, inscrito no CPF sob nº 425.815.249-87, residente e domiciliado neste município, doravante denominado LOCADOR, firmam o presente Contrato,
com fundamento nas Leis n° 8.666/93 e alterações posteriores, nos termos do Processo Dispensa nº 002/2021 e seus anexos e nas estabelecidas nas
cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO
O Segundo nomeado aqui chamado de LOCADOR, sendo o pároco responsável pela Paróquia Santa Lúcia da Sede, locará o imóvel, terreno
lote urbano nº 376, situado na Rua Olímpio Dal Magro, esquina com a Rua Dr. Antônio Pichetti, nº 587, nesta cidade de Anchieta – SC, que
servirá para o funcionamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), totalizando 04 cômodos e 04 banheiros no
período de 04/01/2021 a 31/12/2021.
CLÁUSULA SEGUNDA
DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
Exercer as atividades estabelecidas nas dependências do prédio do antigo colégio (CNEC), ou na impossibilidade deste, em outro lugar
fixo a ser determinado pelo Município. Devendo executar os deveres inerentes à função, respeitando regulamentos, ordens e diretrizes da
Secretaria de Assistência Social.
CLÁUSULA TERCEIRA
DO PRAZO DO CONTRATO
O prazo de vigência do presente instrumento é de 12(doze) meses, contando da data de 04 de Janeiro até 31 de Dezembro de 2021, podendo ser prorrogado, na forma prevista na legislação aplicável e nas condições previstas na Lei 8.666/93. Os valores serão reajustados
com base no IGP-M apurado no período, ou outro índice que vier a substituí-lo.
CLÁUSULA QUARTA
DA RESCISÃO
O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer momento, de comum interesse entre as partes e/ou interesse do Município.
CLÁUSULA QUINTA
DO VALOR
O valor do aluguel mensal será de R$ 1.608,89 (Um Mil Seiscentos e Oito Reais e Oitenta e Nove Centavos), que deverá ser pago até o dia
10 do mês subseq-ente.
Totalizando o valor do contrato R$ 19.306,68 (Dezenove Mil Trezentos e Seis Reais e Sessenta e Oito Centavos).
CLÁUSULA SEXTA
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas correrão à parte da seguinte Dotação Orçamentária:
Despesa: 11 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTE
Órgão: 10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 26 - PROMOÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL
Projeto/Atividade: 2.201 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTE
Elemento: 3.3.90.39.10.000000 - Aplicações Diretas
Recurso: 131 - RECURSOS ORDINÁRIOS - ORÇAMENTOS MUNICIPAIS CLÁUSULA SÉTIMA
DO FORO
Para dirimir as questões decorrentes da execução deste Instituto Contratual, fica eleito o Foro da Comarca de Anchieta, Estado de Santa
Catarina, com renúncia de qualquer outro, por mais privilégio ou especial que possa ser.
E, por estarem assim justos e acordes, firmam o presente juntamente com suas testemunhas, em duas vias de igual teor e forma, sem
rasuras, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.
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Anchieta – SC, em 04 de Janeiro de 2021.
IVAN JOSÉ CANCI
Prefeito Municipal
CPF: 625.835.909-44

Pe. RENEU ZORTEA
Contratado/Responsável
CPF: 425.815.249-87

TESTEMUNHAS:
____________
IDENES M. F. SCHENA 			
CPF: 034.116.669-35 			

NERI WILBRANTZ
CPF: 853.985.199-72

CONTRATO 002/2021-FMS

Publicação Nº 2789225

CONTRATO N.º 002/2021
CONTRATO DE LOCAÇÃO
Pelo presente contrato de Prestação de Serviço, que entre si fazem de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ: 11.243.552/0001-47 estabelecido
à Rua Olímpio Dal Magro, nº 587 neste ato representado pelo seu Gestor Sr. MARTINHOS SCANTAMBURLO, brasileiro, casado, residente e domiciliado
nesta cidade, inscrita no CPF sob nº 950.525.859-34, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE e por outro lado MITRA DIOCESANA DE
CHAPECÓ - PARÓQUIA SANTA LÚCIA, inscrita no CNPJ sob nº 83.314.930/0041-34, estabelecida na Rua Olímpio Dal Magro, neste ato representada pelo
Sr. Pároco RENEU ZORTEA, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob nº 425.815.249-87, residente e domiciliado neste município, doravante denominado
LOCADOR, firmam o presente Contrato, com fundamento nas Leis n° 8.666/93 e alterações posteriores, nos termos do Processo de Dispensa 002/2021 e
seus anexos e nas estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO
Tem por objeto o presente contrato a Locação de sala 10x6 mts, localizada no Salão Paroquial, pertencente a Mitra Diocesana De Chapecó
– Paróquia Santa Lúcia, para desenvolver atividades de cursos, palestras, encontros e reuniões, atendimento dos profissionais do NASF da
Secretaria de Saúde. No período de Janeiro à Dezembro de 2021.
CLÁUSULA SEGUNDA
DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
A CONTRATADA obriga-se a exercer as atividades estabelecidas nas dependências da sala anexa ao Salão Paroquial, ou na impossibilidade
deste, em outro lugar fixo a ser determinado pela Secretária de Saúde. Devendo executar os deveres inerentes à função, respeitando regulamentos, ordens e diretrizes da Secretaria Municipal da Saúde.
CLÁUSULA TERCEIRA
DO PRAZO DO CONTRATO
O prazo de vigência do presente instrumento é de (12) meses, contando da data de 04 de Janeiro até 31 de Dezembro de 2021, podendo
ser prorrogado, na forma prevista na legislação aplicável e nas condições previstas na Lei 8.666/93. Os valores serão reajustados com base
no IGP-M apurado no período, ou outro índice que vier a substituí-lo.
CLÁUSULA QUARTA
DA RESCISÃO
O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer momento, de comum interesse entre as partes e/ou interesse do Município.
CLÁUSULA QUINTA
DO VALOR
O valor do aluguel mensal será de R$ 320,50 (Trezentos e Vinte Reais e Cinquenta Centavos), que deverá ser pago até o dia 10 do mês
subseq-ente.
Totalizando o valor do contrato R$ 3.846,00 (Três Mil Oitocentos e Quarenta e Seis Reais).
CLÁUSULA SEXTA
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas correrão à parte da seguinte Dotação Orçamentária:
Despesa: 12 – MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Órgão: 9 - SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
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Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa: 23 - SAÚDE BÁSICA
Projeto/Atividade: 2.101 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Elemento: 3.3.90.39.10.000000 - Aplicações Diretas
Recurso: 177 – SUS UNIÃO – INCENTIVO FINANCEIRO APS CAPACITAÇÃO PONDERADA CLÁUSULA SÉTIMA
DO FORO
Para dirimir as questões decorrentes da execução deste Instituto Contratual, fica eleito o Foro da Comarca de Anchieta, Estado de Santa
Catarina, com renúncia de qualquer outro, por mais privilégio ou especial que possa ser.
E, por estarem assim justos e acordes, firmam o presente juntamente com suas testemunhas, em duas vias de igual teor e forma, sem
rasuras, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.
Anchieta – SC, em 04 de Janeiro de 2021.
MARTINHOS SCANTAMURLO
Gestor do FMS
CPF: 950.525.859-34

Pe. RENEU ZORTEA
Contratado/Responsável
CPF: 425.815.249-87

TESTEMUNHAS:
IDENES M. F. SCHENA 			
CPF: 034.116.669-35 			

NERI WILBRANTZ
CPF: 853.985.199-72

CONTRATO 002/2021-PM

Publicação Nº 2789230

CONTRATO N.º 002/2021
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA
O MUNICIPIO DE ANCHIETA/SC, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob nº 83.024.687/0001-22, com sede na Avenida
Anchieta 838, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor IVAN JOSÉ CANCI, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta
cidade, portador do CPF sob o nº 625.835.909-44, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a Empresa FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua da Consolação, 317, Bairro Matinho na cidade de
Xanxerê (SC), 89820-000, inscrição no CNPJ/MF nº 07.753.029/0001-93, neste ato representada pela senhora GIOVANA CARLA CASSOL
FELIPPE, portadora do CPF sob o nº 796.630.879-00, doravante identificada apenas como CONTRATADA, firmam o presente Contrato, com
fundamento na Lei n° 8.666/93 e legislação pertinente, nos termos da do Processo Licitatório 006/2021 – Dispensa de Licitação 003/2021
e seus anexos e nas condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - Dos Objetivos do Contrato:
O presente Contrato tem por objeto:
I. A locação de SISTEMA de informática, denominado SISTEMA DE CONTROLE INTERNO;
II. A prestação de serviços técnicos especializados de adequação, instalação e treinamento operacional do SISTEMA locado, conforme cronograma, ou de comum acordo entre as partes.
III. Implantação, treinamento, locação de software e suporte para implementação do Sistema SICONFI com geração dos anexos.
CLÁUSULA SEGUNDA – Do Regime de Execução:
A execução do presente instrumento contratual dar-se-á sob a forma de contratação direta.
CLÁUSULA TERCEIRA – Da Vigência:
O presente contrato tem a vigência a partir de 04 de Janeiro de 2021, e expirará em 31 de Dezembro de 2021 deste exercício financeiro,
podendo ser aditivado por mais 12 meses, quantas vezes necessárias e legais.
CLÁUSULA QUARTA – Dos Valores e Condições de Pagamento:
I. Pela Locação Mensal o Município Pagará o Valor Mensal de R$: 577,00 (Quinhentos e Setenta e Sete Reais) mensais. Totalizando o Valor
de R$: 6.924,00 (Seis Mil, Novecentos e Vinte e Quatro Reais) para o Exercício. As mensalidades são vencíveis sempre no dia 10 do mês
imediatamente posterior ao de referência. A implantação vencera no ato da mesma após emissão de nota fiscal.
II. As despesas de deslocamento serão cobrados o valor de R$: 0,80 (oitenta centavos) km Rodado, mais R$: 55,00 (cinquenta e cinco reais) a hora Técnica de trabalho. Quando se tratar de problemas não relacionados as obrigações da contratada disposto na cláusula décima.
CLÁUSULA QUINTA – Da Dotação Orçamentária:
I. Para cobrir as despesas do item I da CLÁUSULA QUARTA, fica a contabilidade autorizada à efetuar o empenhamento prévio na seguinte
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dotação orçamentária da legislação vigente:
II.
Despesa: 8 - ADMINISTRAÇAO GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DO CONTROLOLE INTERNO
Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 2 - CONTROLE INTERNO
Função: 4 - Administração
Subfunção: 124 - Controle Interno
Programa: 4 - CONTROLADORIA E CONTADORIA
Projeto/Atividade: 2.004 - ADMINISTRAÇAO GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DO CONTROL
Elemento: 3.3.90.39.11.000000 - Aplicações Diretas
Recurso: 131 - Recursos Ordinários - Orçamentos Municipais CLÁUSULA SEXTA – Da Licitação:
Conforme preceitua o artigo 24 da Lei 8.666/93, atualizada, este contrato fica dispensado do processo licitatório por não atingir o limite
mínimo exigível.
CLÁUSULA SÉTIMA – Das Obrigações da CONTRATANTE:
I. Pela supervisão, gerência e controle de utilização dos SISTEMAS, incluindo:
a) Assegurar a configuração adequada da máquina e instalação dos SISTEMAS;
b) Manter backup adequado para satisfazer as necessidades de segurança e recuperação no caso de falha das máquinas; e
c) Dar prioridade aos técnicos da CONTRATADA para utilização dos equipamentos do MUNICÍPIO quando da visita técnica dos mesmos.
CLÁUSULA OITAVA – Das Obrigações da CONTRATADA:
Caberá à CONTRATADA:
I. Instalar os SISTEMAS objeto deste Contrato e treinar pessoal do MUNICÍPIO na utilização dos mesmos.
II. Prestar suporte por telefone, fax, ou Internet, durante a vigência contratual.
III. Manter informado o técnico do MUNICÍPIO encarregado de acompanhar os trabalhos, prestando-lhes as informações necessárias.
IV. Prestar, às suas expensas, as manutenções que se fizerem necessárias nos SISTEMAS, causadas por problemas originados das fontes
dos seus programas.
V. Tratar como confidenciais as informações e dados contidos nos SISTEMAS do MUNICÍPIO, guardando total sigilo perante a terceiros.
CLÁUSULA NONA – Do Treinamento:
A didática do treinamento de utilização do software ao usuário ficará à critério da CONTRATADA, devendo ser observados as seguintes
condições básicas:
I. O MUNICÍPIO apresentará à CONTRATADA a relação de usuários diretos do Software, a serem treinados, sendo que não mais de dois
representantes de cada uma das unidades interessadas.
II. O MUNICÍPIO apresentará à CONTRATADA a relação de responsáveis indiretos, cujo objetivo será de dar suporte direto do local de execução dos serviços públicos, sendo que não mais de dois representantes de cada uma das unidades interessadas.
III. Definida a equipe de treinamento, a CONTRATADA poderá realizar o treinamento, em uma única etapa, sem obrigações de repetição,
sempre comprovadamente com relatório circunstanciado do treinamento.
IV. O treinamento constará de apresentação geral dos SISTEMAS, acompanhamento de toda a documentação ao nível de usuário.
V. O treinamento prático deverá possibilitar todas as operações de inclusão, alteração, exclusão e consulta referente a cada tela, bem como
a emissão de relatórios, sua respectiva análise e finalidades.
CLÁUSULA DÉCIMA – Da Manutenção:
Entendida manutenção como a obrigação da CONTRATADA manter os SISTEMAS de acordo com as especificações a seguir:
I. Corrigir eventuais falhas dos SISTEMAS, desde que originados por erro ou defeito dos mesmos, transferindo versões e correções via
internet.
II. Alterações de SISTEMAS em função de mudanças legais nos casos da moeda, alteração de legislação, desde que tais mudanças não
influenciem na estrutura básica dos SISTEMAS.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Das Alterações dos SISTEMAS:
As alterações dos SISTEMAS, não cobertas pela manutenção; entendendo-se por alterações:
I. Mudanças de qualquer natureza em programas já definidos e elaborados para atender as necessidades do MUNICÍPIO após a aceitação
do termo de implantação.
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II. Elaboração de novos programas solicitados pelo MUNICÍPIO para atender suas necessidades legais ou operacionais.
III. Alterações dos SISTEMAS em função de mudanças legais ou operacionais que impliquem em modificações da estrutura básica dos
mesmos.
IV. Auxílio na recuperação dos SISTEMAS em possíveis problemas originados por erros de operação, queda de energia, falha dos equipamentos, desde que não existam backup adequado para satisfazer as necessidades de segurança.
V. Treinamento de pessoal do MUNICÍPIO na operação ou utilização dos SISTEMAS, em função da substituição de pessoal, tendo em vista
demissões, mudanças de cargos e outras ocorrências pertinentes.
VI. Assessoria, consultoria ou elaboração de quaisquer atividades técnicas relacionadas à utilização dos SISTEMAS após a implantação e
utilização de cada uma das rotinas dos SISTEMAS.
VII. Substituição dos sistemas por versões mais atualizadas, em função do aprimoramento técnico e/ou operacional.
As solicitações de manutenções ou alterações nos programas serão enviadas pelo MUNICÍPIO, através de pessoa ou área responsável, à
CONTRATADA em seu domicílio, via fax, correio eletrônico (E-mail), acompanhado de documentação ou comentário que caracterize o serviço a ser efetuado. Após a execução dos serviços, a CONTRATADA repassará o programa alterado em sua forma executável, via Internet,
para os endereços pactuados do MUNICÍPIO, que deverá fazer os testes de conformidade, instalar e repassar aos usuários dos SISTEMAS.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Da Migração dos Dados:
A migração dos SISTEMAS existentes para o sistema objeto deste contrato, será mediante arquivos em formato texto gerados pelo MUNICÍPIO, após a assinatura deste Instrumento contratual, desde que necessário.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Da Alteração Contratual:
A alteração de qualquer das disposições estabelecidas neste contrato, somente se reputará válida se tornadas expressamente em Termo
Aditivo, que ao presente se aderirá, passando a fazer parte dele.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Da Rescisão:
A ocorrência de quaisquer das hipóteses elencadas no art. 78, da Lei nº 8.666/93 ensejará na rescisão do presente Contrato, observando-se:
I. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
II. Os casos de rescisão administrativa ou amigável serão precedidos de comunicação por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta)
dias.
III. Em caso de inadimplemento de obrigações aqui pactuadas, por qualquer uma das partes, o presente será rescindido ou suspenso.
IV. A CONTRATADA, reconhece os direitos do MUNICÍPIO em caso de rescisão, na forma do art. 55, IX, c/c art. 77, da Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Do Foro:
Fica eleito o foro da Comarca de Anchieta – SC, com renúncia de qualquer outro, para dirimir qualquer dúvida, ação ou questão oriunda do
presente.
E, por estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam, em (4) quatro vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas,
obrigando-se por si, seus herdeiros e/ou sucessores a cumpri-lo em todos os seus termos.
Anchieta, SC, aos 04 de Janeiro de 2021.
IVAN JOSÉ CANCI 			
GIOVANA C. CASSOL FELIPPE
CPF: 625.835.909-44 			
CPF: 796.630.879-00
CONTRATANTE 				CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
NERI WILBRANTZ 			
IDENES M. F. SCHENA
Testemunha 				Testemunha
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Publicação Nº 2789231

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2021
O MUNICÍPIO DE ANCHIETA/SC, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa a Avenida Anchieta, n° 838, Centro,
89970-00, inscrito no CNPJ/MF sob nº 83.024.687/0001-22, representado neste ato pelo Prefeito Municipal, Sr. IVAN JOSÉ CANCI, brasileiro,
casado, residente neste município, portador do CPF sob o nº 625.835.909-44, doravante denominado CONTRATANTE e de outro lado a empresa INFO DIGITALLE - SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA GESTÃO DOCUMENTAL LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado com sede
à Rua Ernesto Prada, nº 280, Bairro Vila Nova na cidade de Trombudo Central, 89176-000, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob
nº 86.731.494/0001-08, neste ato representada pelo Senhor JOSÉ DA SILVA, portador da cédula de identidade 942.337 e inscrito no CPF
sob o nº 383.850.079-20, doravante denominada CONTRATADA, ajustam entre si o presente contrato de prestação de serviços, mediante às
cláusulas e condições que, reciprocamente aceitam, ratificam e outorgam na forma abaixo estabelecida, tudo de acordo com a Lei 8.666/93
e suas posteriores alterações, Processo Licitatório nº . 007/2021 - Dispensa nº 004/2021.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 - Sistema de informática GEDOC (Administrativo EX) - O objeto do presente contrato é a locação de Sistema de informática GEDOC
(Gerenciador eletrônico de Documentos) sob a forma de licença de uso, não exclusiva, em ambiente Windows. O sistema destina-se ao
gerenciamento eletrônico e digitalização dos seguintes documentos administrativos (Atas das Sessões, Audiências Públicas, Contratos,
Certidões, Ofícios / Correspondências, Decretos, Editais, Emendas, Indicações, Medidas Provisórias, Moções, Pareceres, Parecer Jurídico,
Pedidos de Informação, Projetos de Lei / Leis, Protocolo, Portarias, Relatório de Controle Interno, Requerimentos, Resoluções, Lei Orgânica,
Subemendas e Vetos) com o devido acompanhamento de todas as suas fases processuais, de forma ordenada, possibilitando a pesquisa e
a visualização de todas as peças e o seu armazenamento digital;
1.2 - Publicação e Hospedagem da Legislação (gedocNet EX) - Hospedagem da base de dados, das imagens digitalizadas no formato PDF
e das redações no formato DOC e ou HTML das Leis Municipais (Ordinárias e Complementares), Decretos e Portarias no Servidor Web da
CONTRATADA, possibilitando a pesquisa da referida legislação no domínio www.legislacaomunicipal.com e permitindo link de um formulário
de consulta para a página de internet da CONTRATANTE.
§ 1° - O espaço em disco no servidor web da CONTRATADA referente ao item 1.2 é limitado a 3000Mb (três mil megabytes), caso haja
necessidade de espaço adicional o mesmo será cobrado a parte conforme tabela de valores vigente.
1.3 - Manutenção legal e corretiva necessária ao aprimoramento dos itens deste objeto, durante o período contratual conforme Cláusula
Oitava deste contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA
2.1 – O presente contrato terá sua vigência até 31/12/2021, contados a partir da data da assinatura deste contrato, podendo ser prorrogado
nos termos do disposto no artigo 57, inciso IV da Lei 8.666/93 e normas complementares, através de termos aditivos contratuais.
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS VALORES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
3.1 - O valor total do presente contrato é de R$ 5.040,00 (Cinco Mil e Quarenta Reais) e será pago pela CONTRATANTE a CONTRATADA em
12 (doze) parcelas iguais e mensais de R$ 420,00 (Quatrocentos e Vinte Reais), sendo R$ 356,24 pelo item 1.1, R$ 63,76 pelo item 1.2 da
clausula primeira deste contrato.
3.2 - Pela prestação de serviços de suporte técnico, não coberto pela manutenção (Clausula Oitava deste contrato), será pago o valor de
R$ 130,00 (cento e trinta reais) a hora técnica, acrescidos de despesas de deslocamento no valor de R$ 1,30 (um real e trinta centavos) o
KM rodado, mais despesas de estadia no valor de R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais) ao dia, quando exigir a presença do técnico por
mais de 5 horas.
3.3 - O pagamento será efetuado até o 10º dia útil do mês subsequente ao vencido, mediante emissão e apresentação da nota fiscal respectiva.
3.4 - Em caso de atraso, incidirão sobre o valor das locações multa de 1% (um por cento), mais juros de 2% (dois por cento) ao mês, a
título de compensação financeira, desde o dia subsequente ao do vencimento até o do seu efetivo pagamento.
3.5 - Os valores contratados referentes aos itens do objeto serão corrigidos anualmente de acordo com o IGP-M acumulado no período de
12 (doze) meses, tendo como referência o mês de novembro.
§ 1° - Caso o contrato vigente não seja automaticamente renovado, ficam valendo para fins de reajuste para a elaboração de um novo
contrato os valores tabelados e praticados no estado de Santa Catarina pela CONTRATADA.
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1 - As despesas decorrentes da Locação do Sistema objeto do presente contrato correrão por conta de dotação específica do orçamento
do exercício de 2021 e terão a seguinte classificação orçamentária:
Órgão: 03-01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
Unidade: 03-01 – ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
Funcional: 04.122.0002.2.007 –ADM. BENS E SERV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Dotação: 17/2021
Recursos: 131
Compl. Elemento: 3.3.90.39.11 - Locação de Softwares
CLÁUSULA QUINTA - DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA
5.1 - DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA
5.1.1 - O sistema gedoc é de propriedade da CONTRATADA, que concede à CONTRATANTE o direito de uso do Sistema, objeto deste contrato, que pode ser instalado em 01 (um) único computador/servidor e em até 03 (três) computadores conectados em rede.
5.1.2 - É vedada a cópia ou distribuição do sistema gedoc e do Banco de Dados, exceto para fins de backup. O sistema está protegido pela
legislação de direitos autorais. A lei federal nº. 9.609/98 prevê a pena de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de detenção, e indenização para
cada cópia instalada ilegalmente.
5.1.3 - É vedada a sublocação, empréstimo, arrendamento ou transferência do software contratado a outros usuários, assim como também
é vedada a engenharia reversa, a decompilação ou a decomposição do referido sistema.
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5.1.4 - Responsabilidade por danos indiretos: Em nenhuma hipótese a CONTRATADA será responsável por qualquer dano decorrente do
uso indevido ou da impossibilidade de usar o referido Sistema, ainda que a CONTRATADA tenha sido alertada quanto à possibilidade destes
danos.
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES
6.1 - Caberá à CONTRATANTE:
a) Efetuar o pagamento pela locação do Sistema objeto do presente Contrato, na forma e no prazo convencionado, assim como, todas as
despesas de correio e/ou transportadora referente ao envio de mercadorias como, software, manuais e afins, bem como o custo de CDs
ou DVDs;
b) Facilitar o acesso dos técnicos da CONTRATADA às áreas de trabalho, registros, documentação e demais informações necessárias ao bom
desempenho das funções;
c) Designar um técnico categorizado para acompanhar o desenvolvimento dos serviços e desempenhar as atividades de coordenação técnica e administrativa, servindo de elo entre as partes;
d) Custear os gastos necessários para implantação, assistência técnica, manutenções e eventuais alterações dos sistemas;
e) Responsabilizar-se pela supervisão, gerência e controle de utilização do sistema licenciado, incluindo:
- assegurar a configuração adequada da máquina e instalação dos sistemas;
- manter backup adequado para satisfazer as necessidades de segurança e recuperação no caso de falha da máquina;
- dar prioridade aos técnicos da CONTRATADA para utilização do equipamento da CONTRATANTE quando da visita técnica dos mesmos.
6.2 - Caberá a CONTRATADA:
a) Instalar o sistema gedoc, objeto deste contrato.
b) Disponibilizar o treinamento de utilização do sistema a CONTRATANTE conforme Cláusula Sétima.
c) Prestar suporte somente na operacionalização do sistema gedoc, objeto deste contrato, ao usuário que tenha recebido o devido treinamento.
d) Manter informado o técnico da contratante, encarregado de acompanhar os trabalhos, prestando-lhe as informações necessárias.
e) Prestar, às suas expensas, as manutenções que se fizerem necessárias no Sistema gedoc, causadas por problemas originados dos fontes
do mesmo.
f) Tratar como confidenciais informações e dados contidos no Sistema da CONTRATANTE, guardando total sigilo perante terceiros.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO TREINAMENTO
7.1 - O treinamento de utilização do software ao(s) usuário(s) deverá ser realizado em até 07 (sete) dias úteis após sua instalação, tendo
duração de no máximo 4 (quatro) horas e obedecer aos seguintes critérios:
a) A CONTRATANTE apresentará à CONTRATADA a relação de usuários a serem treinados;
b) Definida a equipe de treinamento, a CONTRATADA realizará o treinamento em uma única etapa, sem obrigação de repetir;
c) O treinamento constará de apresentação geral do sistema e acompanhamento de todos os procedimentos em nível de usuário;
d) O treinamento prático deverá possibilitar todas as operações de inclusão, alteração, exclusão e consulta referente a cada tela, bem como
a emissão de relatórios e sua respectiva análise.
CLÁUSULA OITAVA - DA MANUTENÇÃO
8.1 - Entende-se por manutenção a obrigação da CONTRATADA de manter o sistema de acordo com as características do Objeto:
a) Corrigir eventuais falhas do sistema, desde que originados por erro ou defeito de funcionamento do mesmo;
b) Alteração de sistema em função de mudanças legais, alteração de legislação federal, desde que tais mudanças não influam na estrutura
básica do sistema.
c) Manutenção Remota através de software especifico cedido pela CONTRATADA.
§ 1° - Sempre que a manutenção remota for feita por um dos técnicos credenciados da CONTRATADA, uma sessão de vídeo da manutenção
será gravada e ficara arquivada no servidor da Info Digitalle. O vídeo é gravado no formato padrão do Sistema de manutenção Remota usado pela CONTRATADA e servirá de prova de que o acesso foi feito e a manutenção efetivada. A CONTRATANTE poderá solicitar uma cópia
do mesmo sempre que julgar necessário. O Vídeo ficará a salvo nos arquivos da CONTRATADA por um período de 60 dias após a efetivação
da manutenção remota.
CLÁUSULA NONA - DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
9.1 - A prestação de serviços, não cobertas pela manutenção, será cobrada à parte, entendendo-se:
a) Mudanças no programa descrito no Objeto para atender às necessidades específicas da CONTRATANTE;
b) Elaboração de novos programas solicitados pela CONTRATANTE;
c) Alterações do sistema em função de mudanças legais ou operacionais que impliquem em modificações da estrutura básica do sistema;
d) Substituição do sistema por versões mais atualizadas em função do aprimoramento técnico e/ou operacional;
e) Auxílio na recuperação da base de dados por problemas originados em erros de operação, queda de energia ou falha de equipamentos;
f) Treinamento de pessoal da CONTRATANTE na operação ou utilização do sistema em função de substituição de pessoal, tendo em vista
demissões, exonerações, mudanças de cargos, etc.
§ 1° - As solicitações de manutenção presencial e ou manutenção remota nos softwares instalados na CONTRATANTE serão enviadas pela
mesma, através de pessoa ou área responsável à CONTRATADA, via sistema online disponível no website http://suporte.infodigitalle.com.
br, acompanhado de documentação ou comentário que caracterize o serviço a ser efetuado. Após confirmação da solicitação, já de posse
do código de autorização gerado pelo sistema, a CONTRATANTE entrará em contato com a CONTRATADA por telefone, para que as providencias e as soluções necessárias sejam executadas.
§ 2° - A eventual prestação de serviço realizado por técnicos da contratada de forma remota através da WEB (Manutenção Remota) será
cobrada à parte, conforme valores fracionados da hora técnica dispostos no item 3.2 deste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
10.1 - A alteração de quaisquer das disposições estabelecidas neste contrato somente se reputará válida se tornadas conhecidas expressamente em Instrumento Aditivo, que ao presente se aderirá, passando a fazer parte dele.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
11.1 - Caso ou quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78 da Lei Federal 8.666/93, sem que haja culpa do
contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:
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I - devolução de garantia;
II - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
III - pagamento do custo da desmobilização.
11.2 - A ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666/93 ensejará a rescisão do contrato:
a) Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa;
b) Os casos de rescisão administrativa ou amigável serão precedidos de comunicação por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta)
dias;
c) Em caso de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, o presente contrato poderá ser rescindido ou suspenso. Tendo a CONTRATADA
o prazo legal de 30 dias para aviso prévio do mesmo, que poderá ser feito por Correspondência Impressa ou por e-mail;
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO
12.1 - As partes de comum e recíproco acordo, elegem o foro da comarca de Anchieta - SC para dirimir qualquer dúvida, ação ou questão
oriunda deste presente contrato.
E por estarem justos e contratados, assinam o presente, por si e seus sucessores, em 2 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins
de direito, na presença de 2 (duas) testemunhas.
Anchieta/SC, 04 de Janeiro de 2021.
Prefeitura Municipal de Anchieta
Contratante – Ivan José Canci

Info Digitalle Sol. Tec. Gestão Documental Ltda
Contratada - José da Silva

Testemunha 1 - Neri Wilbrantz
Cpf: 853.985.199-72

Testemunha 2- Idenes Maria F. Schena
Cpf: 034.116.669-35

CONTRATO 004/2021-PM

Publicação Nº 2789234

CONTRATO N.º004/2021
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA
O MUNICIPIO DE ANCHIETA/SC, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob nº 83.024.687/0001-22, com sede na Avenida
Anchieta 838, Centro, 89970-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor IVAN JOSÉ CANCI, brasileiro, casado, portador
do CPF sob nº 625.835.909-44, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a TRSIS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob n.º
10.523.866/0001-30, estabelecida na Av. Dom Pedro II, 684, na cidade de Videira/SC - 89560-210, neste ato representado pelo seu sócio
administrador Sr. TARCÍSO FRANCISCO RECH, brasileiro, inscrito no CPF sob nº 017.591.939-92, residente e domiciliado em Videira/SC,
doravante denominado CONTRATADO, nos termos da do Processo Licitatório 008/2021 – Dispensa de Licitação 005/2021 e seus anexos e
nas condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
1.1. – Locação e cessão de uso do Sistema TRRURAL - Versão AMEOSC.
1.2. – Locação e cessão de uso do Sistema TRRURAL - Versão AMEOSC (a versão AMEOSC é de uso exclusivo para os municípios associados à Associação dos Municípios do Extremo Oeste Catarinense), concedido neste contrato, dá ao CONTRATANTE o direito de utilizá-lo em
forma legível ou interpretável pela configuração prevista e destinada para o Gerenciamento da Produção Primária Municipal de Anchieta/SC.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1. – O preço pela Licença de uso ao Sistema TRRURAL - Versão AMEOSC será de R$ 3.900,00 (Três Mil e Novecentos Reais), por ano sendo
divido em 12 parcelas mensais de R$ 325,00 (Trezentos e Vinte e Cinco Reais) a ser pago até o 10º dia do mês subseq-ente aos serviços,
mediante apresentação da NF /Fatura.
2.2. – Os valores contratados serão corrigidos de acordo com o IGP-M acumulado no período, ou outro índice que vier a substituí-lo.
Parágrafo Único – Já estão incluídas no preço total todas as despesas, tributos e demais encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento
das obrigações decorrentes deste contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1 - As despesas do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação:
Despesa: 95 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DOS BENS E SERV. SECRETARIA AGRICULTURA
Órgão: 6 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
Unidade: 1 - AGRICULTURA
Função: 20 - Agricultura
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 2 - PLANEJAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO
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Projeto/Atividade: 2.028 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DOS BENS E SERV. SECRETARIA AG
Elemento: 3.3.90.39.11.000000 - Aplicações Diretas
Recurso: 131 - Recursos Ordinarios - Orçamentos Municipais CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO
I - Os pagamentos serão efetuados mensalmente, em moeda corrente nacional, mediante boleto bancário, em até 10 dias úteis após o
último recebimento definitivo, mediante apresentação de nota fiscal devidamente atestada pelo servidor designado para receber o objeto.
II - A rescisão do contrato por parte da CONTRATANTE, bem como a suspensão dos pagamentos, implica no cancelamento do uso e dos
serviços de manutenção do software, devendo apagar o software TRRURAL – Versão AMEOSC do disco rígido.
CLÁUSULA QUINTA - DO TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO
5.1 – O CONTRATADO fornecerá ao CONTRATANTE o treinamento indispensável para 02 (duas) pessoas simultaneamente com duração máxima de 03 (três) horas no ato da implantação. Será obrigação do CONTRATANTE designar as pessoas responsáveis pelo acompanhamento.
Caso haja a necessidade de treinamento especial, além do fornecido pelo CONTRATADO, será cobrado em separado o valor correspondente
a 12,5% do salário mínimo por hora de treinamento.
5.2. - Correrão por conta do CONTRATANTE, despesas atinentes a viagens, dos analistas do CONTRATADO, caso a localização seja fora da
cidade de Videira - SC.
5.2.1. Entende-se por despesas de viagem:
5.2.1.1. Deslocamento feito por automóvel: será cobrado o valor de R$: 0,70 (setenta centavos) o KM Rodado, mais despesas de estadia no
valor de R$: 80,00 (oitenta reais) ao dia, apurado em solicitação de serviço, quando exigir a presença do técnico.
5.2.1.2. Demais atividades Técnicas, Prestação de Serviços Especializados será cobrado R$: 68,00 (sessenta e oito reais) por Hora/Técnica
de Assistência.
CLÁUSULA SEXTA - DA MANUTENÇÃO
6.1 – Entende-se por manutenção a obrigação da CONTRATADA de manter o sistema de acordo com as características do Anexo I:
6.1.1. Corrigir eventuais falhas do sistema, desde que originados por erro ou defeito de funcionamento dos mesmos.
6.1.2. Alterações de sistemas em função de mudanças legais nos casos da moeda, alteração de legislação federal, desde que tais mudanças
não influam na estrutura básica do sistema.
6.1.3. Havendo necessidade de alterações ou adição de novos módulos os quais não constam no anexo, será acertado novo valor da locação
ou será cobrado à parte, sendo que a CONTRATADA passará um orçamento para análise e aprovação antes de ser executado o trabalho.
CLÁUSULA SÉTIMA - VIGÊNCIA
7.1. A vigência do contrato será da data da assinatura até 31 de dezembro de 2021. Podendo ser renovado até o limite previsto no Artigo
57, inciso IV, da Lei Federal 8.666/93, desde que haja manifesto interesse pelas partes, nos termos do disposto no artigo 57 e seus incisos
e parágrafos da Lei 8.666/93 e normas complementares, através de termos aditivos contratuais.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
8.1. Na execução do objeto do presente contrato, obriga-se a Contratada a envidar todo o empenho e a dedicação necessários ao fiel e
adequado cumprimento dos encargos que lhe são confiados, e ainda a:
8.1.1. Instalar o sistema, objeto deste contrato, e treinar a CONTRATANTE na utilização do mesmo conforme clausula quinta, art. 5.1.
8.1.2.Prestar suporte somente na operacionalização do sistema, objeto deste contrato, ao usuário que tenha recebido o devido treinamento.
8.1.3. Manter informado o técnico da contratante, encarregado de acompanhar os trabalhos, prestando-lhe as informações necessárias.
8.1.4.Prestar, às suas expensas, as manutenções que se fizerem necessárias no Sistema, causadas por problemas originados das fontes do
seu programa.
8.1.5.Tratar como confidenciais, informações e dados contidos no Sistema da CONTRATANTE, guardando total sigilo perante terceiros.
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
9.1. O Contratante, durante a vigência deste contrato, compromete-se a:
I - proporcionar todas as facilidades indispensáveis ao bom cumprimento das obrigações contratuais, inclusive permitir o livre acesso, remoto ou físico, dos funcionários da Contratada às dependências do Contratante relacionadas à execução do contrato;
II - promover os pagamentos dentro do prazo estipulado neste contrato;
III - fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais.
IV - proteger e guardar o Sistema TRRURAL - Versão AMEOSC, não permitindo sua modificação, reprodução, tradução, descompilação, nem
criará ou tentará criar, por meio da engenharia reversa ou de outra forma, o código fonte objeto do software, e nem uso não autorizado
pelos seus agentes empregados ou preposto, além do disposto na cláusula.
V – manter íntegras e corretas todas as informações contidas, inseridas e/ou alteradas bem como as informações repassadas á Secretaria
de Estado da Fazenda.
VI - efetuar backup’s periódicos, bem como seguir as instruções e procedimentos de uso do software para evitar problemas futuros.
VII – informar a CONTRATADA sobre possíveis alterações da legislação que venham a ocorrer.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES SOBRE A CONTRATADA
10.1. No caso de inexecução total ou parcial do compromisso assumido com o Contratante, as sanções administrativas aplicadas à Contratada serão:
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I - advertência;
II - multa;
III - suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Administração;
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
Subcláusula primeira. O descumprimento de qualquer obrigação contratual implicará multa correspondente a 0,1% (um décimo por cento)
por dia de atraso ou ocorrência, conforme o caso, calculada sobre o valor total do contrato, até o limite de 3% desse valor.
Subcláusula segunda. O descumprimento injustificado de dever obrigacional por período que implique multa superior a 3% caracterizará o
descumprimento total da obrigação, punível com as sanções previstas nos incisos III e IV do caput desta cláusula.
Subcláusula terceira. Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos casos e condições especificados no
parágrafo 1º do artigo 57 da Lei N.º 8.666/93, e a solicitação dilatória, sempre por escrito, fundamentada e instruída com os documentos
necessários à comprovação das alegações, deverá ser recebida contemporaneamente ao fato que a ensejar.
Subcláusula quinta. As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pelo Contratante, da garantia contratual
ou cobradas diretamente da Contratada, amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente às demais sanções previstas
nesta cláusula.
Subcláusula quarta. Sempre que não houver prejuízo para o Contratante, as penalidades impostas poderão ser relevadas ou transformadas
em outras de menor sanção, a seu critério.
10.2. A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa por parte da Contratada, na forma da lei.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DIREITOS DE PROPRIEDADE
11.1 – Quanto à cópia objeto do Sistema TRRURAL - Versão AMEOSC fornecido, cuja fonte com base neste contrato é propriedade exclusiva
da CONTRATADA, fica expressamente vedado, sob pena de ser acionado por perdas e danos:
11.2. – Cedê-la, vendê-la, dá-la em locação ou em garantia, usá-la para prestar serviços a terceiros, doa-la, aliena-la de qualquer forma
ou transferi-la, total ou parcialmente sob quaisquer modalidades, gratuita ou onerosamente, provisória ou permanente, sem a expressa
autorização da CONTRATADA.
11.3. – Entende-se como terceiro qualquer pessoa física ou jurídica que não o CONTRATANTE qualificado neste contrato, incluindo-se como
terceiros suas subsidiárias, coligadas, ou afins de toda a espécie resultante ou não de fusão, cisão, incorporação ou formas de movimentação entre empresas e pessoas.
11.4. – O presente contrato reger-se-á, complementarmente, pela legislação brasileira em vigor que dispõem sobre a comercialização de
software em especial a lei número 9.609, de 19 de fevereiro de 1998 e o Código de Proteção e Direito do Consumidor, lei número 8.078/90.
11.5. – Pela natureza jurídica do software, se aplicam todas as regras e penalidades previstas em lei contra o seu uso indevido, inclusive as
derivadas da lei que protege os direitos autorais (lei 9.610/98).
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1. O presente contrato é regido pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Os recursos administrativos e os casos de alteração ou
rescisão contratual são os constantes na Lei nº 8.666/93;
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
Para as questões decorrentes da execução deste termo de Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Anchieta, estado de Santa Catarina,
com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado ou especial que possa ser.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente, juntamente com duas testemunhas, em 03 (três) vias de igual teor e forma,
sem emendas ou rasuras, para que produza seus jurídicos efeitos.
Anchieta, SC, 04 de Janeiro 2021.
IVAN JOSÉ CANCI
Prefeito Municipal
CPF: 625.835.909-44

TARCÍSO F. RECH
Contratado
CPF: 017.591.939-92

TESTEMUNHAS:
_________________________
IDENES M. F. SCHENA 				
CPF: 034.116.669-35 				
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Publicação Nº 2789235

CONTRATO N.º 005/2021
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL
Contrato de aluguel que entre si fazem a MITRA DIOCESANA DE CHAPECÓ - PARÓQUIA SANTA LÚCIA, inscrita no CNPJ sob nº 83.314.930/0041-34,
estabelecida na Rua Olímpio Dal Magro, neste ato representada pelo Sr. RENEU ZORTEA, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob nº 425.815.249-87,
residente e domiciliado neste município, doravante denominado LOCADOR, e por outro lado o MUNICÍPIO DE ANCHIETA, Estado de Santa Catarina,
com sede à Avenida Anchieta, 838, inscrito no CNPJ sob n.º 83.024.687/0001-22, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. IVAN JOSÉ CANCI,
brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, inscrita no CPF sob nº 625.835.909-44, doravante denominado simplesmente LOCATÁRIO, de
acordo comum e com amparo legal na Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e Processo de Dispensa 006/2021, resolvem contratar o objeto
do presente pelas seguintes condições e cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO
O Segundo nomeado aqui chamado de LOCADOR, sendo o pároco responsável pela Paróquia Santa Lúcia da Sede, locará o imóvel pertencente ao lote urbano nº 383, situado a Rua Geraldo Garlet, nº 59, cidade de Anchieta-SC, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar
de Anchieta - SC, no período de 04/01/2021 a 31/12/2021.
CLÁUSULA SEGUNDA
DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
Exercer as atividades estabelecidas nas dependências da casa, ou na impossibilidade deste, em outro lugar fixo a ser determinado pelo
Município. Devendo executar os deveres inerentes à função, respeitando regulamentos, ordens e diretrizes da Administração Municipal.
CLÁUSULA TERCEIRA
DO PRAZO DO CONTRATO
O prazo de vigência do presente instrumento é de 12(doze) meses, contando da data de 04 de Janeiro até 31 de Dezembro de 2021, podendo ser prorrogado, na forma prevista na legislação aplicável e nas condições previstas na Lei 8.666/93. Os valores serão reajustados
com base no IGP-M apurado no período, ou outro índice que vier a substituí-lo.
CLÁUSULA QUARTA
DA RESCISÃO
O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer momento, de comum interesse entre as partes e/ou interesse do Município.
CLÁUSULA QUINTA
DO VALOR
O valor do aluguel mensal será de R$: 535,95 (Quinhentos e Trinta e Cinco Reais e Noventa e Cinco Centavos), que deverá ser pago até o
dia 10 do mês subseq-ente.
Totalizando o valor do contrato R$: 6.431,40 (Seis Mil Quatrocentos e Trinta e Um Reais e Quarenta Centavos).
CLÁUSULA SEXTA
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas correrão à parte da seguinte Dotação Orçamentária:
Despesa: 142 - ADM. GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR
Órgão: 8 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unidade: 1 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 2 - PLANEJAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade: 2.041 - ADM. GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR
Elemento: 3.3.90.39.10.000000 - Aplicações Diretas
Recurso: 131 - Recursos Ordinários - Orçamentos Municipais CLÁUSULA SÉTIMA
DO FORO
Para dirimir as questões decorrentes da execução deste Instituto Contratual, fica eleito o Foro da Comarca de Anchieta, Estado de Santa
Catarina, com renúncia de qualquer outro, por mais privilégio ou especial que possa ser.
E, por estarem assim justos e acordes, firmam o presente juntamente com suas testemunhas, em duas vias de igual teor e forma, sem
rasuras, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.
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Anchieta – SC, em 04 de Janeiro de 2021.
IVAN JOSÉ CANCI
Prefeito Municipal
CPF: 625.835.909-44

Pe. RENEU ZORTEA
Contratada
CPF: 425.815.249-87

TESTEMUNHAS:
_
IDENES M. F. SCHENA 			
CPF: 034.116.669-35 			

NERI WILBRANTZ
CPF: 853.985.199-72

CONTRATO 006/2021-PM

Publicação Nº 2789237

CONTRATO N.º 006/2021
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL
Contrato de aluguel que entre si fazem a MITRA DIOCESANA DE CHAPECÓ - PARÓQUIA SANTA LÚCIA, inscrita no CNPJ sob nº 83.314.930/0041-34,
estabelecida na Rua Olímpio Dal Magro, neste ato representada pelo Sr. RENEU ZORTEA, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob nº 425.815.249-87,
residente e domiciliado neste município, doravante denominado LOCADOR, e por outro lado o MUNICÍPIO DE ANCHIETA, Estado de Santa Catarina,
com sede à Avenida Anchieta, 838, inscrito no CNPJ sob n.º 83.024.687/0001-22, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. IVAN JOSÉ CANCI,
brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, inscrito no CPF sob nº 625.835.909-44, doravante denominado simplesmente LOCATÁRIO, de
acordo comum e com amparo legal na Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e Processo de Dispensa 007/2021, resolvem contratar o objeto
do presente pelas seguintes condições e cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA
O primeiro nomeado, aqui chamado de LOCADOR, sendo proprietário do imóvel, terreno lote urbano nº 376, situado na Rua Olímpio Dal
Magro, esquina com a Rua Dr. Antonio Pichetti, nº 587, nesta cidade de Anchieta - SC, que servirá para funcionamento de atividades do
Setor da Educação, como aulas de dança, música, e armazenamento de equipamentos e instrumentos em geral, totalizando 06 cômodos e
04 banheiros, para o exercício financeiro de 2021.
Parágrafo Segundo – Os eventuais investimentos efetuados pelo município no imóvel locado, como cercados, portões de acesso, janelas,
portas e outros, retornarão para a Municipalidade após findo o prazo legal deste contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA
O prazo de locação será de 04/01/2021 até 31/12/2021, podendo ser prorrogado, na forma prevista na legislação aplicável e nas condições
previstas na Lei 8.666/93. Os valores serão reajustados com base no IGP-M apurado no período, ou outro índice que vier a substituí-lo.
CLÁUSULA TERCEIRA
O valor do aluguel mensal será de R$ 1.608,89 (Um Mil Seiscentos e Oito Reais e Oitenta e Nove Centavos), que deverá ser pago até o dia
10 do mês subseq-ente.
Totalizando o valor do contrato R$: 19.306,68 (Dezenove Mil, Trezentos e Seis Reais e Sessenta e Oito Centavos).
CLÁUSULA QUARTA
As despesas com água e energia elétrica serão de responsabilidade única do LOCATÁRIO.
CLÁUSULA QUINTA
As partes se comprometem em avisar previamente com no mínimo de 30 (trinta) dias, no caso de rescisão, ou pela administração, por
conveniência administrativa, devidamente justificada e fundamentada, independente de interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial,
sem que caiba a qualquer das partes indenização ou reclamação, recebendo o LOCADOR somente o aluguel dos meses que a Prefeitura fez
uso do objeto deste contrato, observando-se a Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA SEXTA
As despesas correrão à parte da seguinte Dotação Orçamentária de 2021:
Despesa: 49 - ADM. GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
Unidade: 2 - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 8 - ENSINO FUNDAMENTAL
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Projeto/Atividade: 2.015 - ADM. GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENT
Elemento: 3.3.90.39.10.000000 - Aplicações Diretas
Recurso: 334 - Recursos Ordinários - 25% Educação CLÁUSULA SÉTIMA
Sem prejuízo de outras cominações legais, o descumprimento de qualquer das cláusulas deste contrato sujeita o infrator ao pagamento de
multa de 10% (dez por cento) do valor total do contrato.
CLÁUSULA OITAVA
O presente contrato poderá ser rescindido:
I – Por ato unilateral do Contratante se assim exigir o interesse público, nos termos da legislação aplicável;
II – Por descumprimento, por parte do Locador, de qualquer das cláusulas do presente instrumento;
III – Por mútuo acordo entre as partes.
CLÁUSULA NONA
Fica eleito o Foro da Comarca de Anchieta - SC, para dirimir questões pertinentes ao presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com
as duas testemunhas abaixo, com renúncia expressa de qualquer parte.
Anchieta – SC, em 04 de Janeiro de 2021.
IVAN JOSÉ CANCI
Prefeito Municipal
CPF: 625.835.909-44

PE. RENEU ZORTEA
Contratada/Locador
CPF: 425.815.249-87

TESTEMUNHAS:
IDENES M. F. SCHENA 			
CPF: 034.116.669-35 			

NERI WILBRANTZ
CPF: 853.985.199-72

CONTRATO 007/2021-PM

Publicação Nº 2789243

CONTRATO DE RATEIO Nº 007/2021
Contrato de Rateio celebrado entre o Município de ANCHIETA e o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional – CONDER.
Pelo presente instrumento de Contrato de Rateio que celebram entre si o Município de ANCHIETA, pessoa jurídica de direito público, inscrito
no CNPJ n° 83.024.687/0001-22, com sede na Avenida Anchieta, nº 838, CEP: 89970-000, centro, neste ato representado por seu Prefeito
Sr. IVAN JOSÉ CANCI, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 625.835.909-44, residente e domiciliado na Linha São Marcos, interior,
município de Anchieta/SC e o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL-CONDER, entidade com personalidade
jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n° 23.773.012/0001-54, com sede na Rua Osvaldo Cruz, nº 167, centro, 89900-000, município de
São Miguel do Oeste/SC, neste ato representado pelo seu presidente Sr. CLÁUDIO JUNIOR WESCHWNFELDER, brasileiro, solteiro, prefeito
municipal de Guarujá do Sul/SC, inscrito no CPF sob o nº 061.266.679-48, RG sob o nº 4.899.402 SSP/SC, residente e domiciliado na Linha
Barro Preto, interior, município de Guarujá do Sul/SC, resolvem firmar o presente Contrato de Rateio objetivando a GESTÃO ASSOCIADA
DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVO DESENVOLVIDOS PELO CONSÓRCIO, bem como a transferência total ou parcial de encargos,
serviços, pessoal e bens essenciais a continuidade dos serviços transferidos, conforme Protocolo de Intenções e Alterações Contratuais.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Aplicam-se ao presente Contrato de Rateio as disposições da Lei Federal n° 11.107/05, Lei Federal n° 8.666/93, que dispõe sobre normas
gerais de contratação de consórcios públicos, legislação municipal de Ratificação do Protocolo de Intenções e Alterações Contratuais do
CONDER, Lei Municipal nº 2.318/2017, bem como, as cláusulas do Contrato de Consórcio Público – Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional - CONDER.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS NORMAS LEGAIS
É dispensada a realização de licitação para a celebração deste Contrato de Rateio, com fundamento no artigo 24, inciso XXVI, da Lei Federal
n° 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO
O presente instrumento tem por objeto RATEAR AS DESPESAS ADMINISTRATIVAS do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional CONDER, entre os CONSORCIADOS nos termos do art. 8º da Lei nº. 11.107/05.
Parágrafo Único. Consideram-se despesas do Consórcio entre outras que vierem a ser regularmente constituídas:
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a) Despesas de instalação, aquisição de equipamentos, mobiliário e manutenção da estrutura existente, inclusive reposição.
b) Despesas de execução do objeto e das finalidades do Consórcio previstos no contrato de consórcio público.
c) Despesas de remuneração de empregados, nela incluída as obrigações trabalhistas previstas em lei.
d) Despesas relativas à prestação de serviços, aquisição de materiais de uso e consumo, locação de softwares de gestão, necessários para
o desempenho das atividades administrativas e financeiras do Consórcio.
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DE RATEIO E VENCIMENTOS
Para a execução do objeto deste Contrato de Rateio, e pelo correto e perfeito desempenho dos serviços ora contratados, o Município repassará mensalmente ao CONDER, durante o exercício de 2021, conforme definido em assembleia realizada em 14/07/2020 e registrado
sob ata nº 003/2020, o valor de R$ 650.00 (seiscentos e cinquenta reais), acrescido de R$ 0,03 (zero três centavos) habitante/município
- dados ano base IGBE/2020 - aplicando sobre este o indexador de reajuste do IPCA aprovado em assembleia em 01/12/2020, sendo este
o acumulado de Dezembro de 2019 à Novembro de 2020 que foi de (4,31%), conforme segue:
Parcela

Vencimento até

Repasse mensal R$

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

30.01.2021
28.02.2021
30.03.2021
30.04.2021
30.05.2021
30.06.2021
30.07.2021
30.08.2021
30.09.2021
30.10.2021
30.11.2021
30.12.2021

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

REPASSE TOTAL ANUAL

851,91
851,91
851,91
851,91
851,91
851,91
851,91
851,91
851,91
851,91
851,91
851,91

R$ 10.222,92

Os valores serão depositados em conta específica do CONDER: Banco: 001 – Banco do Brasil, agência 0599-1, conta corrente 123.456-0.
CLÁUSULA QUINTA – DA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes do presente Contrato de Rateio correrão por conta da rubrica orçamentária de acordo com a Lei Orçamentária
Anual sob n° 2.517/2020 e respectivos anexos, nas seguintes rubricas orçamentárias:
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
01 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
04.122.0002.2.007 – Administração Geral dos Bens e Serviços da Secretaria de Administração – CONDER.
Rubrica
Dotação
3.1.71.70 (14)
3.3.71.70 (16)
4.4.71.70 (18)
TOTAL

Especificação

Valor Mensal (R$)

Valor Anual (R$)

(%)

Transferência a Consórcios Públicos - Rateio Despesas de Pessoal
Transferência a Consórcios Públicos - Rateio Despesas de Manutenção
Transferência a Consórcios Públicos - Rateio Despesas de Investimento

681,53
127,78
42,60
R$ 851,91

8.178,36
1.533,36
511,20
R$ 10.222,92

80%
15%
5%
100,00

CLÁUSULA SEXTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Com o objetivo de permitir o atendimento dos dispositivos da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000, o Consórcio Público deve
fornecer as informações necessárias para que sejam consolidadas, nas contas do Município, todas as despesas realizadas com os recursos
entregues por conta do presente Contrato de Rateio, de forma que possam ser contabilizadas na conformidade dos elementos econômicos
e das atividades ou projetos atendidos.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONSÓRCIO
São obrigações do CONDER:
- Acompanhar e controlar a qualidade técnica dos serviços prestados durante todo o processo, através de relatórios das atividades;
- Fornecer mensalmente recibo do valor pago pelo Município.
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
São obrigações do Município:
- Acompanhar os serviços oferecidos pelo Consórcio;
- Auxiliar o Consórcio a ampliar o rol de benefícios para os consorciados;
- Definir conjuntamente com o Consórcio a necessidade de novos serviços.
CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA
O presente contrato de rateio terá vigência a partir de janeiro de 2021 até o dia 31/12/2021, podendo ser prorrogado por iguais períodos.
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CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Anchieta/SC, para dirimir as questões e/ou procedimentos decorrentes ao cumprimento deste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
As demais questões serão resolvidas consoante às disposições do Estatuto Social do CONDER e das normas da Lei Federal n° 11.107/2005,
bem como pelas deliberações tomadas em Assembleia Geral.
E por estarem assim contratadas as partes, firmam o presente Contrato de Rateio em 02(duas) vias de igual teor e forma.
Anchieta, SC, 04 de Janeiro de 2021.
CLÁUDIO JUNIOR WESCHWNFELDER 		
Presidente do CONDER 				

IVAN JOSÉ CANCI
Prefeito de Anchieta

Testemunhas:
Nome: Idenes M. F. Schena 			
CPF: 034.116.669-35 				

Nome: Neri Wilbrantz
CPF: 853.985.199-72

Visitado e Aprovado pela Assessoria Jurídica
Huberto Mathias Timm
OAB/SC 54.575

CONTRATO 008/2021-PM

Publicação Nº 2789247

CONTRATO DE RATEIO Nº 008/2021
“Contrato de Rateio celebrado entre o Município de ANCHIETA e o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional – CONDER”.
O MUNICÍPIO DE ANCHIETA, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n° 83.024.687/0001-22, com sede na Avenida Anchieta,
nº 838, CEP: 89970-000, centro, neste ato representado por seu Prefeito Sr. IVAN JOSÉ CANCI, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o
nº 625.835.909-44, residente e domiciliado na Linha São Marcos, interior, município de Anchieta/SC, ora doravante denominado CONTRATANTE, e
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL-CONDER, entidade com personalidade jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n° 23.773.012/0001-54, com sede na Rua Osvaldo Cruz, nº 167, centro, 89900-000, município de São Miguel do Oeste, neste
ato representado pelo seu presidente Sr. CLÁUDIO JUNIOR WESCHWNFELDER, brasileiro, solteiro, prefeito municipal de Guarujá do Sul/
SC, inscrito no CPF sob o nº 061.266.679-48, RG sob o nº 4.899.402 SSP/SC, residente e domiciliado na Linha Barro Preto, interior, município de Guarujá do Sul/SC, ora doravante denominado CONTRATADA, resolvem firmar o presente CONTRATO DE RATEIO com o objetivo
de estruturar e manter o PROGRAMA GESTÃO AMBIENTAL, oferecido pelo CONDER, tendo como base legal a Lei Federal nº 8.666/93, Lei
Federal nº 11.107/2005 e ao Decreto nº 6.017/2007, que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos, Lei Municipal
de Ratificação do Consórcio Público, Contrato de Programa, conforme cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O presente contrato tem como objeto disciplinar o rateio dos recursos necessários à estruturação e manutenção do Programa de “Gestão Ambiental” que prevê sobre a gestão associada dos serviços públicos no licenciamento, monitoramento, controle, inspeção e fiscalização
ambiental das atividades de impacto local, bem como no desenvolvimento, articulação e implementação de ações e projetos de conservação
e preservação do meio ambiente, do uso sustentável e de redução dos impactos da ação humana nos ecossistemas naturais do município
de Anchieta através do CONDER no exercício fiscal de 2021.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
2.1. A gestão associada dos serviços públicos de licenciamento, monitoramento, controle, inspeção e fiscalização ambiental das atividades
de impacto local, bem como no desenvolvimento, articulação e implementação de ações e projetos de conservação e preservação do meio
ambiente, do uso sustentável e de redução dos impactos da ação humana nos ecossistemas naturais será executada de forma parcial pelo
CONDER, consistindo na elaboração de estudos, pareceres, ações, programas e projetos, com vistas ao assessoramento técnico, planejamento integrado, controle e/ou execução de atividades do órgão ambiental local.
2.2. Para a consecução da gestão associada tratada neste instrumento, o município de Anchieta transfere ao CONDER o exercício parcial
das competências de planejamento, de gestão ou execução dos serviços públicos, praticando os demais atos de sua competência e/ou
necessidade.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA DE RATEIO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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3.1. O rateio dos recursos necessários à estruturação e manutenção do Programa de “Gestão Ambiental” entre o município e o CONDER
para a gestão associada do objeto deste contrato.
3.2. A falta de repasse dos valores constante do presente contrato poderá ensejar a aplicação de multa e a cobrança de juros de mora, sem
prejuízo das demais sanções estabelecidas em Lei ou no Estatuto do CONDER, Contrato de Consórcio Público e suas alterações.
3.3. Na eventualidade de não observância dos prazos de repasses pelo este deverá inscrever em seu passivo permanente os valores a serem
repassados.
3.4. Outras despesas não previstas, necessárias à consecução do objeto deste instrumento ficam condicionadas a aprovação em Assembleia
do CONDER e deverão ser objeto de termo aditivo ao presente contrato de rateio.
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
4.1. O presente contrato de rateio terá vigência a partir da sua assinatura até o dia 31/12/2021, podendo ser prorrogado por igual período.
CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR/RATEIO
5.1. CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DE RATEIO E VENCIMENTOS
Para a execução do objeto deste Contrato de Rateio, e pelo correto e perfeito desempenho dos serviços ora contratados, o Município repassará mensalmente ao CONDER, durante o exercício de 2021, conforme definido em assembleia realizada em 14/07/2020 e registrado sob
ata nº 003/2020, o valor de R$ 1.200,00 (mil duzentos reais), acrescido de R$ 0,20 (zero vinte centavos) habitante/município - dados ano
base IGBE/2020 - aplicando sobre este o indexador de reajuste do IPCA aprovado em assembleia em 01/12/2020, sendo este o acumulado
de Dezembro de 2019 à Novembro de 2020 que foi de (4,31%), conforme segue:
Parcela

Vencimento

Repasse mensal R$

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

30/01/2021
28/02/2021
30/03/2021
30/04/2021
30/05/2021
30/06/2021
30/07/2021
30/08/2021
30/09/2021
30/10/2021
30/11/2021
30/12/2021

2.411,02
2.411,02
2.411,02
2.411,02
2.411,02
2.411,02
2.411,02
2.411,02
2.411,02
2.411,02
2.411,02
2.411,02

REPASSE TOTAL ANUAL

28.932,24

Os valores serão depositados em conta específica do Programa Gestão Ambiental do CONDER: Banco: 001 – Banco do Brasil, agência 05991, conta corrente 52571-5.
CLÁUSULA SEXTA – DA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA
6.1. As despesas decorrentes da transferência financeira previstas no presente contrato de rateio correrão por conta das dotações orçamentárias próprias constantes do orçamento do município de Anchieta vigentes para o exercício financeiro de 2021, nas seguintes rubricas
orçamentárias:
Rubrica
Dotação
3.1.71.70
(121)
3.3.71.70
(123)
4.4.71.70
(126)
TOTAL

Especificação

Valor Mensal (R$)

Valor Anual
(R$)

(%)

Transferência a Consórcios Públicos - Rateio Despesas de Pessoal

1.808,27

21.699,24

75%

Transferência a Consórcios Públicos - Rateio Despesas de Manutenção

361,65

4.339,80

15%

Transferência a Consórcios Públicos - Rateio Despesas de Investimento

241,10

2.893,20

10%

2.411,02

28.932,24

100,00%

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES
7.1. Sem prejuízo das atribuições dispostas nas demais cláusulas, fica desde já o CONDER responsável por:
· Promover a gestão técnico-administrativa, executando direta ou indiretamente todos os serviços necessários para o cumprimento das
finalidades deste instrumento;
· Contabilizar os recursos recebidos e os créditos decorrentes deste contrato de rateio, fornecendo recibo dos depósitos efetuados em conta
corrente pelo município de Anchieta;
· Aplicar os recursos recebidos exclusivamente na manutenção das finalidades previstas neste instrumento;
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· Facilitar o acompanhamento e a fiscalização de todas as atividades objeto do presente instrumento;
· Fornecer todas as informações e esclarecimentos que lhe forem solicitados, inclusive prestando contas na forma da Lei.
7.2. Além das demais obrigações e responsabilidades constantes da Legislação, deste instrumento, do Estatuto do CONDER, Contrato de
Consórcio Público e suas alterações, fica o município de Anchieta desde já responsável por:
· Efetuar o pagamento mensal de sua cota de rateio, nos termos estipulados neste contrato;
· Designar servidor para responder pelo órgão ambiental municipal com quem o CONDER manterá todos os contatos pertinentes ao Programa “Gestão Ambiental”
· Inscrever em seu passivo permanente os valores a serem repassados na eventualidade de não observância dos prazos fixados para repasse, assegurando o pagamento futuro e a correta demonstração contábil do débito;
· Fiscalizar e acompanhar o cumprimento e a execução do presente instrumento.
CLÁUSULA OITAVA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
8.1. Com o objetivo de permitir o atendimento dos dispositivos da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, o CONDER deve fornecer as informações necessárias para que sejam consolidadas, nas contas do Município de Anchieta todas as despesas realizadas com os
recursos entregues por conta do presente Contrato de Rateio.
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES
9.1. Sem prejuízo do previsto no art. 87 da Lei nº 8.666/93, o Município de Anchieta ficará sujeito à multa de 2% (dois por cento) sobre o
valor do contrato em caso de inadimplência, sendo suspensos os serviços até a regularização da dívida.
9.2. Não sendo regularizada a inadimplência no prazo de 60 (sessenta) dias, o Município de Anchieta poderá ser excluído do Programa de
“Gestão Ambiental” sendo que a exclusão não exime o município do pagamento dos valores constantes neste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO
10.1. Fica eleito o foro da Comarca de Anchieta/SC, para dirimir quaisquer dúvidas e/ou procedimentos relacionados com o cumprimento
deste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1. As demais questões serão resolvidas consoante às disposições do Estatuto Social, Contrato de Consórcio Público e posteriores alterações do CONDER e das normas da Lei Federal n° 11.107/2005, bem como pelas deliberações tomadas em Assembleia Geral.
E por estarem de acordo com as condições estabelecidas, assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e valor, na presença
de duas testemunhas.
Anchieta/SC, 04 de Janeiro de 2021.
CLÁUDIO JUNIOR WESCHWNFELDER 			
Presidente do CONDER 					

IVAN JOSÉ CANCI
Prefeito de Anchieta

TESTEMUNHAS:
NERI WILBRANTZ 					
IDENES MARIA F. SCHENA
CPF: 853.985.199-72 					CPF: 034.116.669-35
Visitado e Aprovado pela Assessoria Jurídica
HUBERTO MATHIAS TIMM - OAB/SC 54.575

CONTRATO 009/2021-PM

Publicação Nº 2789252

CONTRATO Nº 009/2021
Prestação De Serviços
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA/SC E A EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA – EPAGRI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES SUPERVENIENTES ÀS
LICITAÇÕES PÚBLICAS.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Anchieta/SC, inscrita no CNPJ sob o nº 83.024.687/0001-22, com sede na Avenida Anchieta, nº 838,
Centro, CEP 89970-000, Cidade de Anchieta/SC, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Senhor Ivan José Canci, inscrito no CPF
sob o nº 625.835.909-44 e portador da Carteira de Identidade nº 1850976, órgão expedidor SSP/SC, doravante denominada simplesmente
CONTRATANTE, e de outro lado
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CONTRATADA: Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina – Epagri, empresa pública, com personalidade jurídica de direito privado, regida pelo seu Estatuto Social e pelo art. 81 da Lei Complementar Estadual nº 741/2019, neste ato representada
pelo Senhor Sidinei Egon Simon, inscrito no CPF sob nº 773.903.859-87 e portador do RG nº 2540533, órgão expedidor SSP/SC, Gerente
Regional da Epagri de São Miguel do Oeste/SC, CNPJ nº 83.052.191/0025-30, com endereço na Rodovia SC, 386, KM 3, Linha Cruzinhas,
CEP: 89900-000, Cidade São Miguel do Oeste/SC, doravante denominada simplesmente CONTRATADA.
Resolvem, de comum acordo, celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações supervenientes às Licitações e Contratos da Administração Pública, cumprindo as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL, ORIGEM E DOTAÇÃO
O presente contrato está fundamentado nos arts. 1º, 25, “caput”; 54 e 55 da Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Federal nº 8.171/1991 e vinculado à Dispensa de Licitação/Inexigibilidade nº 004/2021 – Processo Licitatório nº 011/2021, com origem na negociação entre as partes
e encaminhamento deste instrumento pela Gerência Regional da Epagri de São Miguel do Oeste/SC, unidade da CONTRATADA.
Parágrafo único. O presente instrumento tem como dotação orçamentária os seguintes códigos:
Despesa: 103/2021 - ADM. GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DO PROGRAMA DE EXTE
Órgão: 6 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
Unidade: 1 - AGRICULTURA
Função: 20 - Agricultura
Subfunção: 606 - Extensão Rural
Programa: 15 - EXTENSÃO RURAL
Projeto/Atividade: 2.031 - ADM. GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DO PROGRAMA DE EXTE
Elemento: 3.3.90.39.05.000000 - Aplicacoes Diretas
Recurso: 131 - Recursos Ordinarios - Orçamentos Municipais
R$: 34.976,40 CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
O presente contrato tem como objetivo a prestação de serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural pela CONTRATADA para a CONTRATANTE, contendo as ações descritas no Plano Anual de Trabalho (PAT), parte integrante este instrumento.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
I – São obrigações da CONTRATADA:
1. Disponibilizar pessoal técnico especializado em assessoramento para elaboração, acompanhamento, execução e avaliação do Plano Anual
de Trabalho (PAT);
2. Viabilizar as instalações físicas necessárias para a execução dos trabalhos descritos no Plano Anual de Trabalho (PAT), nos Centros de
Treinamento e Estações Experimentais;
3. Disponibilizar material técnico e de apoio necessários à prestação dos serviços previstos no Plano Anual de Trabalho (PAT);
4. Fornecer cursos de capacitação técnica aos servidores públicos da CONTRATANTE que atuam no atendimento aos agricultores residentes
no Município;
5. Acompanhar, orientar e assessorar na prestação dos trabalhos referentes ao Plano Anual de Trabalho (PAT) no Município CONTRATANTE;
6. Implementar os trabalhos de interesse do CONTRATANTE e os que lhe couberem no Plano Anual de Trabalho (PAT);
7. Participar de reuniões quando solicitadas pelo CONTRATANTE;
8. Responsabilizar-se pela execução dos programas da Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural (SAR) e
demais programas institucionais do governo federal em que tenha tal atribuição na esfera Municipal;
9. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e de
qualificação legalmente exigidas.
II – São obrigações do CONTRATANTE:
1. Repassar para CONTRATADA o valor ajustado na conformidade da Cláusula Quinta, referente à prestação dos serviços objeto do presente
instrumento,
2. Permitir o acesso dos técnicos da CONTRATADA às áreas e locais onde serão prestados os serviços;
3. Promover a participação dos seus técnicos nos cursos ministrados pela CONTRATADA;
4. Supervisionar e acompanhar a prestação dos serviços, e
5. Proceder à avaliação dos serviços prestados e emitir relatório com os resultados obtidos;
6. Disponibilizar o espaço físico e mobiliário adequados para a instalação do escritório municipal da CONTRATADA (incluindo o fornecimento
de linha telefônica, internet, energia elétrica, água e serviços de limpeza), respeitadas as normas de segurança e saúde do trabalho e acessibilidade, podendo esse ser compartilhado com outros órgãos e entidades relacionadas com o escopo deste contrato;
7. Responsabilizar-se pelo pagamento de tributos e demais despesas relativas ao espaço físico e mobiliário disponibilizados à CONTRATADA
para a execução dos serviços, conforme item anterior, incluindo o pagamento de aluguel, se for o caso.
CLÁUSULA QUARTA – PRAZO DOS SERVIÇOS
O prazo para a prestação execução dos serviços contratados, sob o regime de execução de empreitada por preço global, terá início em
janeiro de 2021 até dezembro de 2021, facultada a sua continuidade, por acordo e interesse das partes, mediante termo aditivo, de acordo
com o artigo 57, II e § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93, legislação municipal e suas alterações supervenientes às licitações e contratos da
Administração Pública.
CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR E DO REAJUSTE
O CONTRATANTE pagará para a CONTRATADA pelos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural prestados, o valor global de R$
34.976,40 (Trinta e Quatro Mil, Novecentos e Setenta e Seis Reais e Quarenta Centavos), divididos em 12 parcelas, repassado no período
de vigência desse contrato.
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1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª
8ª
9ª
10ª
11ª
12ª
*********
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Valor Mensal
2.914,70
2.914,70
2.914,70
2.914,70
2.914,70
2.914,70
2.914,70
2.914,70
2.914,70
2.914,70
2.914,70
2.914,70
VALOR TOTAL
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Vencimento
30/01/2021
28/02/2021
30/03/2021
30/04/2021
30/05/2021
30/06/2021
30/07/2021
30/08/2021
30/09/2021
30/10/2021
30/11/2021
30/12/2021
R$: 34.976,40

Parágrafo primeiro. Dos valores acima especificados serão descontados o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), conforme
legislação federal e municipal que regulamente este tributo, bem como o Imposto de Renda Pessoa Jurídica, conforme legislação federal
competente.
Parágrafo segundo. O reajuste dos preços dos serviços prestados e ora contratados se dará após 12 (doze) meses de vigência do contrato,
em conformidade com o artigo 55, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Federal nº 10.192/2001, e será medido pela variação anual
do IPCA ou de acordo com outro índice oficial que vier a substituí-lo.
CLÁUSULA SEXTA – DA FORMA DE PAGAMENTO
O valor mensal acima mencionado será repassado pelo Município CONTRATANTE para a CONTRATADA, mediante emissão de boleto bancário. O vencimento dos boletos será conforme acordado nesse instrumento jurídico. A quitação do pagamento, será dada pela CONTRATADA
imediatamente após o recebimento de cada parcela.
Parágrafo primeiro. A nota fiscal deverá ser emitida até o 5º (quinto) dia útil de cada mês da prestação do serviço, com vencimento no
último dia do mês.
Parágrafo segundo. Os valores pagos com atraso serão atualizados monetariamente entre a data do adimplemento das obrigações e a do
efetivo pagamento, conforme índice previsto na legislação federal e municipal vigente, com a incidência de juros de mora, de acordo com
os artigos 54, caput e 55, III, da Lei Federal nº 8.666/1993 e artigos 394, 395 e 397 do Código Civil.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DESPESAS CONTRATUAIS
As despesas decorrentes das obrigações trabalhistas relativas à prestação dos serviços Assistência Técnica e Extensão Rural, objeto do
instrumento ora ajustado, correrão por conta da CONTRATADA.
CLÁUSULA OITAVA – DA ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
A CONTRATADA prestará os serviços como forma de consultoria e orientação e, neste sentido, não poderá ser responsabilizada por prejuízos
econômicos ou patrimoniais que os agricultores consulentes possam ser vítimas, dada a impossibilidade de previsão dos riscos da atividade
agropecuária e pesqueira.
Parágrafo único. A CONTRATADA se isenta de responsabilidade também nos casos de negativa de financiamento agropecuário sejam quais
forem os motivos que deram causa a esta.
CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
Nenhuma alteração contratual será efetuada sem a autorização das partes, cabendo modificar, adicionar, retificar ou excluir termos deste
instrumento, desde que em consonância com os objetivos estabelecidos, mediante termo aditivo competente e em conformidade com os
artigos 57 e 65 da Lei Federal nº 8.666/1993 e legislação vigente.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO
Este instrumento poderá ser rescindido a qualquer tempo, mediante comunicação por escrito, com prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência, ou por qualquer das partes, caso ocorra descumprimento de cláusula ou condição na execução do presente contrato, observado
o disposto nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93, cabendo multa pela parte que der motivo o equivalente a 1 (uma) parcela do
valor contratado.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
Pela inadimplência de quaisquer das parcelas, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades previstas no Estatuto das Licitações Públicas
– Lei Federal nº 8.666/93.
Parágrafo único. Pelo descumprimento do pagamento de quaisquer das parcelas discriminadas na Cláusula Quinta ajustada neste instrumento, a CONTRATADA inviabilizará a emissão da Certidão Negativa de Débito (CND), até que a situação de inadimplência seja restabelecida.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO E PUBLICAÇÃO
Fica eleito o foro da Comarca de Anchieta/SC, independente de qualquer outro por mais privilegiado que seja para dirimir as questões decorrentes da execução do presente contrato.
Parágrafo único. A publicação resumida do presente instrumento na imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, caberá à
Prefeitura Municipal de Anchieta/SC, sendo realizado de conformidade com o que disciplina o artigo 61, parágrafo único, da Lei Federal nº
8.666/93.
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E, por estarem de acordo, assinam este instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo
qualificadas.
Anchieta/SC, 04 de Janeiro de 2021.

Ivan José Canci
Prefeito Municipal
Sidinei Egon Simon
Gerente Regional da Empresa de Pesquisa Agropecuária e
Extensão Rural de Santa Catarina - Epagri

Testemunhas:
Vanusa Cantú 			
CPF: 799.787.469-00 		

Neri Wilbrantz
CPF: 853.985.199-72

CONTRATO 010/2021-PM

Publicação Nº 2789254

CONTRATO N°010/2021
De Rateio
De um lado:
O CONSÓRCIO INTERESTADUALEINTERMUNICIPAL DE MUNICÍPIOS – SANTA CATARINA PARANÁ E RIO GRANDE DO SUL - DE SEGURANÇA
ALIMENTAR, ATENÇÃO À SANIDADE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO LOCAL- CONSAD, com personalidade jurídica de direito público
e natureza autárquica, inscrito no CNPJ nº 07.242.972/0001-31, com sede na Rua Odilon Cairo de Oliveira, n° 515, Bairro São Gotardo na
cidade de São Miguel do Oeste, Santa Catarina, Caixa Postal n° 18, neste ato representado por seu Presidente, Senhor Marino José Frey,
Prefeito Municipal de Tunápolis/SC, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade n° 506483 e inscrito no CPF sob n° 345.967.559-49,
residente e domiciliado na Rua 25 de Julho, n° 100, centro, município de Tunápolis/SC.
De outro lado:
O MUNICÍPIO DE ANCHIETA, Estado de Santa Catarina, com sede a Av. Anchieta, 838, CNPJ n° 83.024.687/0001-22 neste ato representado
pelo Prefeito Municipal Senhor Ivan José Canci, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob n° 625.835.909-44, residente na Linha São Marcos,
Interior do município de Anchieta/SC.
Resolvem firmar o presente Contrato de Rateio para disciplinar o rateio dos recursos necessários para a manutenção das atividades administrativas e financeiras do consórcio, para o exercício fiscal de 2021.
Este contrato terá como base legal a Lei Federal n° 8.666/93 com fundamento no artigo n° 24, inciso XXVI, sendo dispensada a realização de
licitação para a celebração do mesmo; Lei Federal n° 11.107/2005 e Decreto n° 6.017/2007, que dispõe sobre normas gerais de contratação
de Consórcios Públicos; Lei Municipal 1380/2004 que autorizou o município a aderir ao Consórcio, conforme cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
O presente Contrato de Rateio tem como objeto disciplinar o repasse de recursos financeiros, pelo Município ao Consórcio, referente ao
custeio administrativo mensal, para manutenção das atividades administrativas e financeiras do CONSAD no exercício fiscal de 2021.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA:
O presente contrato terá vigência a partir 04 de Janeiro de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS VALORES
Pelo correto e perfeito desempenho deste contrato, o MUNICÍPIO pagará ao CONSÓRCIO o valor total de R$ 6.598,56 (Seis Mil, Quinhentos
e Noventa e Oito Reais e Cinquenta e Seis Centavos) com o seguinte desdobramento:
Parcela

Vencimento

Rubrica 3.3.71.70.01

Rubrica
4.4.71.70.01

Valor Total Mensal

1
2
3

30/01/2021
28/02/2021
30/03/2021

R$ 524,88
R$ 524,88
R$ 524,88

R$ 25,00
R$ 25,00
R$ 25,00

R$ 549,88
R$ 549,88
R$ 549,88

4

30/04/2021

R$ 524,88

R$ 25,00

R$ 549,88

5

30/05/2021

R$ 524,88

R$ 25,00

R$ 549,88

6
7

30/06/2021
30/07/2021

R$ 524,88
R$ 524,88

R$ 25,00
R$ 25,00

R$ 549,88
R$ 549,88
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9
10
11
12
R$ 6.298,56
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30/08/2021
30/09/2021
30/10/2021
30/11/2021
30/12/2021

R$
R$
R$
R$
R$

524,88
524,88
524,88
524,88
524,88
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R$
R$
R$
R$
R$
R$

25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
300,00

R$
R$
R$
R$
R$
R$

549,88
549,88
549,88
549,88
549,88
6.598,56

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO
1) O valor contratual previsto será pago em 12 (doze) parcelas, com vencimento o dia 30 (trinta) de cada mês, mediante pagamento de
boleto bancário.
2) Após 15 (quinze) dias corridos do vencimento do boleto, o mesmo irá a protesto, implicando na imediata suspensão dos serviços em caso
de inadimplência por parte do Município.
3) É de responsabilidade do município a efetivação do pagamento de eventuais taxas oriundas do protesto dos boletos em caso de atraso
do pagamento.
4) Os boletos serão disponibilizados em sua totalidade no e-mail agricultura@anchieta.sc.gov.br.
5) O Consórcio enviará Nota Fiscal Eletrônica mensalmente até o dia 20 de cada mês no e-mail citado acima.
6) As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta das dotações orçamentárias constantes do orçamento do Município,
vigentes para o exercício financeiro de 2021, nas seguintes rubricas orçamentárias:
06 – SECRETARIA DE AGRICULTURA
01 – AGRICULTURA
20.606.0015.2.031 – Administração Geral dos Bens e Serviços do Programa de Extensão Rural
(102) 3.3.71.00.131 –Transferências a Consórcios Públicos R$: 6.298,56
(104) 4.4.71.00.131 – R$: 300,00
CLÁUSULA QUINTA – DO ADITAMENTO
O presente contrato poderá ser aditado de acordo com a Lei n° 8666/93 e conforme Resolução Administrativa n° 23/2020 – CONSAD.
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONSÓRCIO
São obrigações do Consórcio:
1) Utilizar os recursos repassados para atender o objeto do presente contrato.
2) Comunicar ao MUNICÍPIO as anormalidades verificadas durante a execução do contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
São obrigações do Município:
1) Efetuar mensalmente o repasse dos recursos financeiros, nos valores e condições firmadas para cumprimento do objeto deste contrato.
2) Inscrever em seu passivo permanente os valores a serem repassados na eventualidade de não observância dos prazos fixados para repasse, assegurando o pagamento futuro e a correta demonstração contábil do débito.
CLÁUSULA OITAVA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
A Prestação de Contas deste contrato será regrada da seguinte forma:
1) Para a prestação de contas será emitido o relatório de valores executados por ente consorciado bimestralmente, este será enviado no
e-mail citado na cláusula quarta deste contrato, para acompanhamento dos entes.
2) Toda a documentação contábil física estará disponível para que em qualquer momento o ente possa fazer a conferência pessoalmente
junto a sede do Consórcio;
3) O Consórcio fará segmento como prestação de contas geral o cumprimento da Instrução Normativa 20/2015 do Tribunal de Contas/SC,
com envio Bimestral do e-Sfinge;
3) Todos os dados do consórcio, estarão disponíveis no Portal da Transparência no site da entidade: http://www.consadextremo.org.br/.
CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1) Os casos omissos ao presente contrato serão resolvidos em estrita obediência às diretrizes da Lei n° 11.107/2005, lei 8666/93 e demais
instrumentos legais aplicáveis;
2) Havendo a restrição na realização de despesas, empenhos ou de movimentação financeira, ou qualquer outra derivada das normas de
direito financeiro, o CONSORCIADO, mediante notificação escrita, deverá informá-la ao CONSÓRCIO, apontando as medidas que tomou para
regularizar a situação, de modo a garantir contribuição prevista neste instrumento;
3) A eventual impossibilidade de o CONSORCIADO cumprir obrigação orçamentária e financeira estabelecida neste instrumento obriga o
CONSÓRCIO a adotar medidas para adaptar a execução orçamentária e financeira aos novos limites.
4) Poderá ser excluído do consórcio público, mediante prévia notificação, o ente consorciado que não consignar em sua Lei Orçamentária
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ou créditos adicionais as dotações suficientes para suportar as despesas assumidas por meio de Contrato de Rateio, sendo que a exclusão
não exime do pagamento do tempo em que permaneceu inadimplente.
5) Constitui ato de improbidade administrativa nos termos do disposto no artigo 10, inciso XV, da Lei 8.429 de 02 de Junho de 1992, celebrar
contrato de rateio sem suficiente e prévia dotação orçamentária ou sem observar as formalidades previstas em Lei.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Anchieta/SC, para dirimir quaisquer dúvidas e/ou procedimentos relacionados com o cumprimento deste
contrato.
E por estarem de acordo com as condições estabelecidas, assinam o presente contrato em 2 (duas) vias de igual teor e valor, na presença
de duas testemunhas.
Município de Anchieta/SC, 04 de Janeiro de 2021.
MARINO JOSÉ FREY 			
Presidente do CONSAD 			

IVAN JOSÉ CANCI
Prefeito de Anchieta

Testemunhas:
NERI WILBRANTZ 			
CPF: 853.985.199-72 			

IDENES M. F. SCHENA
CPF: 034.116.669-35

DECRETO N. 001/2021

Publicação Nº 2788385

DECRETO Nº. 001/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
DESIGNA PREGOEIRO E COMPÕE EQUIPE DE APOIO PARA ATUAREM EM LICITAÇÕES NA MODALIDADE DE PREGÃO NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA – SC, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Anchieta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica
Municipal,
DECRETA:
Art. 1º Fica designado pregoeiros em licitações na modalidade de pregão, no âmbito da prefeitura Municipal de Anchieta – SC, o senhor
NERI WILBRANTZ e a senhora IDENES MARIA FIORENTIN SCHENA.
Parágrafo único. O Edital indicará em cada certame licitatório o Pregoeiro e seu substituto.
Art. 2º Ficam designados para atuarem como membros da equipe de apoio em licitações, na modalidade de pregão, no âmbito da Prefeitura
Municipal de Anchieta – SC, os seguintes servidores:
I – OTHAR ROSTIROLLA;
II – IDENES MARIA FIORENTIN SCHENA;
III – SANDRA BARBOSA DOS SANTOS SCHOLTZE.
Parágrafo único. O Edital indicará os membros da equipe de apoio para atuarem no certame, com um mínimo de três integrantes.
Art. 3º As funções de pregoeiro e equipe de apoio para atuarem em licitações na modalidade de pregão serão exercidas no horário de expediente da administração, não sendo remunerada.
Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Anchieta – SC, 04 de janeiro de 2021.
IVAN JOSÉ CANCI
Prefeito de Anchieta/SC
CERTIFICO que o presente Decreto foi publicado no Diário Oficial dos Município – www.diariomunicipal.sc.gov.br
Camila Baronio - Secretária de Administração e Gestão

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

DECRETO N. 002/2021

Página 45

Publicação Nº 2788449

DECRETO Nº. 002/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
DESIGNA OS MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Anchieta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica
Municipal,
DECRETA:
Art. 1º A Comissão Permanente de Licitações do Município de Anchieta passa a ser integrada pelos seguintes servidores titulares:
I – NERI WILBRANTZ;
II – IDENES MARIA FIORENTIN SCHENA;
III – MARCIELI WENDLING;
Parágrafo único. A presidência da Comissão será exercida pelo servidor indicado no inciso I deste artigo.
Art. 2º Integrarão a Comissão de que trata este Decreto, na condição de suplentes, os seguintes servidores:
I – VANUSA CANTÚ;
II – OTHAR ROSTIROLLA;
III – ALINE DE GIACOMETTI
Parágrafo único. O membro suplente será convocado a atuar na Comissão na ausência do titular.
Art. 3º Os servidores nomeados através deste Decreto exercerão suas funções pelo prazo de 01 (um) ano.
Parágrafo único. O membro titular da comissão permanente de licitação poderá ser reconduzido à função, respeitando-se o disposto no
artigo 51, § 4º da Lei nº. 8.666/93.
Art. 4º As funções de membro da comissão permanente de licitação serão exercidas no horário de expediente da administração, não sendo
remunerada.
Art. 5º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Anchieta – SC, 04 de janeiro de 2021.
IVAN JOSÉ CANCI
Prefeito de Anchieta/SC
CERTIFICO que o presente Decreto foi publicado no Diário Oficial dos Município – www.diariomunicipal.sc.gov.br Camila Baronio - Secretária
de Administração e Gestão

DECRETO N. 003/2021

Publicação Nº 2788655

DECRETO Nº. 003/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021
Dispõe sobre a compatibilização entre a realização da receita e a execução da despesa, sobre a programação orçamentária e financeira,
para o exercício de 2021, e dá outras providências.
O Prefeito do Município de Anchieta, Estado de Santa Catarina, no uso da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, e tendo em
vista o disposto no caput dos arts. 8º e 13, da Lei Complementar nº. 101, de 4 de maio de 2000 e demais vigentes constitucionais e legais,
DECRETA:
Art. 1º A movimentação orçamentária do exercício financeiro de 2021, do Orçamento Geral do Município, dar-se-á através do ingresso das
receitas e pelo empenhamento das despesas constantes das dotações Orçamentárias, relativamente aos seus Órgãos, Fundos e Autarquia,
constantes da Lei Municipal nº. 2.517, de 20 de novembro de 2020, ficando limitados em conformidade com o disposto nos Anexos I, II,
III e IV integrantes deste Ato.
§ 1º Excluem-se do disposto no caput deste artigo as dotações;
I - Relativas aos grupos de despesa:
a) pessoal e encargos sociais;
b) juros e encargos da dívida;
c) obrigações tributárias e contributivas;
d) precatórios e despesas decorrentes de sentenças judiciais transitadas em julgado; e,
e) amortização da dívida.
II - À conta de recursos de doações consignadas no orçamento com saldo suficiente ao cumprimento deste ato;
§ 2º O empenhamento e pagamento de despesas à conta das fontes de recursos constantes dos Anexos deste Ato, somente poderão ocorrer, respeitadas as dotações aprovadas, até o montante da efetiva arrecadação das receitas correspondentes no presente exercício.
§ 3º No processo regular de empenhamento de despesas por estimativa e global, considera-se para efeitos deste artigo, as despesas propriamente liquidadas dentro dos respectivos períodos.
Art. 2º Fica vedada a transferência de recursos ou o empenhamento de novas despesas, exceto as nos casos previstos no art. 1º deste
Decreto, para as unidades orçamentárias que ultrapassarem o limite de pagamento estabelecido neste Ato, enquanto perdurar a situação
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de excesso de pagamentos, em obediência ao prescritos na Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000.
Art. 3º Os créditos suplementares e especiais que vierem a serem abertos durante o exercício, bem como nos casos dos créditos especiais
reabertos, relativos aos grupos de despesa "Outras Despesas Correntes", "Investimentos" e "Inversões Financeiras", ressalvadas as exclusões de que trata o § 1º do art. 1º deste Decreto, terão sua execução condicionada aos limites fixados à conta das fontes de recursos
correspondentes.
Art. 4º A execução orçamentária da despesa com pessoal e encargos sociais dos órgãos do Município no exercício de 2021, obedecerá, em
cada mês, ao cronograma estabelecido nos respectivos Anexos integrantes deste Ato.
§ 1º Somente será admitida à realização de despesa superior ao limite estabelecido no caput com o objetivo de pagamento da folha normal
com seus respectivos encargos.
§ 2º As demais despesas com pessoal somente poderão ser realizadas, em cada mês, depois de assegurado o pagamento das despesas
previstas no § 1°.
§ 3º Para efeito deste Decreto, a folha normal compreende as despesas com remuneração do mês de referência, décimo - terceiro salário e
férias e demais na modalidade do grupo de despesa 3.1. das Portarias nº 42, 163, Portaria Conjunta nº 01 e demais legislações posteriores
vigentes.
§ 4º A ocorrência da situação prevista no § 1o deste artigo deverá ser objeto de justificativa junto à Secretaria Municipal da Fazenda, quando
do encaminhamento das informações sobre a execução de despesas de pessoal e encargos sociais do mês correspondente.
Art. 5º Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária de 2021 e seus créditos adicionais, dos Poderes deste Ente Federado, inclusive, créditos recebidos mediante descentralização, ser-lhes-ão entregues até o último dia
de cada mês.
Art. 6º Os Órgãos deste Ente Federado, no âmbito de suas respectivas competências, adotarão as providências necessárias à execução do
disposto neste Decreto.
Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito do Município de Anchieta (SC), 04 de janeiro 2021.
IVAN JOSÉ CANCI
Prefeito Municipal
CERTIFICO que o presente Decreto foi publicado no Diário Oficial do Municipio – www.diariomunicipal.sc.gov.br
Camila Baronio - Secretária de Administração e Gestão

DECRETO N. 004/2021

Publicação Nº 2788685

DECRETO Nº. 004/2020, DE 04 DE JANEIRO DE 2021
Altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, através da abertura de Crédito Adicional Suplementar na importância de
até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e contém outras providências.
O Prefeito do Município de Anchieta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica
Municipal, Lei Orçamentária Municipal sob nº 2.517, de 20 de novembro de 2020 e demais dispositivos constitucionais e legais,
DECRETA:
TITULO I
CAPÍTULO I
DA ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Art. 1º Fica alterada a LOA - Lei Orçamentária nº. 2.517, de 20 de novembro de 2020, mais precisamente o Orçamento Geral do Município de
Anchieta, Estado de Santa Catarina, através da abertura de Crédito Adicional Suplementar na importância de até R$ 50.000,00 (cinquenta
mil reais), distribuídos em conformidade com os prescritos neste ato.
CAPÍTULO II
DO LIMITE DO CRÉDITO E DA ABERTURA
Art. 2º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar na importância de até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), destinados a reforçar a dotação
orçamentária abaixo especificada e constante do Orçamento Geral do Município, na seguinte conta, a saber:
12 – HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE
01 – ADMINISTRAÇÃO GERAL DO HOSPITAL
10.122.0002.2.400- BENS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO HOSPITAL MUNICIPAL
(02) 3.3.90.00.00.00.00.00.0335 -Aplicações Diretas ...................................... R$ 50.000,00
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Total ............................................................................................................... R$ 50.000,00
Art. 3º Para atendimento da abertura do Crédito constante neste ato fica autorizado à redução da dotação na importância de até R$
50.000,00 (cinquenta mil reais), em conformidade com a seguinte conta, a saber:
12 – HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE
01 – ADMINISTRAÇÃO GERAL DO HOSPITAL
10.122.0002.2.400- BENS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO HOSPITAL MUNICIPAL
(01) 3.1.90.00.00.00.00.00.0335 -Aplicações Diretas ...................................... R$ 50.000,00
Total ............................................................................................................... R$ 50.000,00
CAPÍTULO III
DA ALTERAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Art. 4º Fica, igualmente, alterada a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias nº. 2.515, de 20 de novembro de 2020, em conformidade com o
disposto nos artigos anteriores dessa lei, relativamente ao Crédito introduzido no presente Decreto.
Art. 5º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito do Município de Anchieta (SC), 04 de janeiro 2021.
IVAN JOSÉ CANCI
Prefeito Municipal
CERTIFICO que o presente Decreto foi publicado no Diário Oficial do Municipio – www.diariomunicipal.sc.gov.br
Camila Baronio - Secretária de Administração e Gestão

DECRETO N. 005/2021

Publicação Nº 2788739

DECRETO Nº. 005/2020, DE 04 DE JANEIRO DE 2021
Altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, através da abertura de Crédito Adicional Suplementar na importância de
até R$ 90.000,00 (noventa mil reais) e contém outras providências.
O Prefeito do Município de Anchieta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica
Municipal, Lei Orçamentária Municipal sob nº 2.517, de 20 de novembro de 2020 e demais dispositivos constitucionais e legais,
DECRETA:
TITULO I
CAPÍTULO I
DA ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Art. 1º Fica alterada a LOA - Lei Orçamentária nº. 2.517, de 20 de novembro de 2020, mais precisamente o Orçamento Geral do Município
de Anchieta, Estado de Santa Catarina, através da abertura de Crédito Adicional Suplementar na importância de até R$ 90.000,00 (noventa
mil reais), distribuídos em conformidade com os prescritos neste ato.
CAPÍTULO II
DO LIMITE DO CRÉDITO E DA ABERTURA
Art. 2º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar na importância de até R$ 90.000,00 (noventa mil reais), destinados a reforçar a dotação
orçamentária abaixo especificada e constante do Orçamento Geral do Município, na seguinte conta, a saber:
09 – SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0023.2.101- MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
(46) 3.1.90.00.00.00.00.00.0176 -Aplicações Diretas ...................................... R$ 90.000,00
Total ............................................................................................................... R$ 90.000,00
Art. 3º Para o atendimento da abertura do Crédito, fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado, a proceder por ato próprio, a
abertura de Crédito Adicional Suplementar, permitindo a utilizar o produto do Provável Excesso de Arrecadação no valor de até R$ 90.000,00
(noventa mil reais), dos recursos provenientes do SUS União - Incentivo para Ações Estratégicas, sob o código 0176 (00.01.0176), conforme
disposto no inciso II do § 4º do art.43 da Lei Federal 4.320/64 e demais dispositivos Constitucionais e Legais vigentes.
CAPÍTULO III
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DA ALTERAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Art. 4º Fica, igualmente, alterada a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias nº. 2.515, de 20 de novembro de 2020, em conformidade com o
disposto nos artigos anteriores dessa lei, relativamente ao Crédito introduzido no presente Decreto.
Art. 5º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito do Município de Anchieta (SC), 04 de janeiro 2021.
IVAN JOSÉ CANCI
Prefeito Municipal
CERTIFICO que o presente Decreto foi publicado no Diário Oficial do Municipio – www.diariomunicipal.sc.gov.br
Camila Baronio - Secretária de Administração e Gestão

PORTARIA N. 001/2021

Publicação Nº 2788481

PORTARIA Nº 001/2021.
De, 04 de janeiro de 2021
IVAN JOSÉ CANCI, Prefeito do Município de Anchieta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,
Considerando que o prazo para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado pela Portaria n. 483/2019, venceu no dia 03
de janeiro;
RESOLVE:
Prorrogar o prazo para conclusão de Processo Administrativo Disciplinar
Art. 1º Fica prorrogado o prazo para conclusão do Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela Portaria nº 483/2019.
Art. 2º Fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para conclusão do processo Administrativo Disciplinar.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA/SC.
Em, 04 de janeiro de 2021.
IVAN JOSÉ CANCI
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria no Diário Oficial dos Municípios
Camila Baronio – Secretária de Administração e Gestão

PORTARIA N. 002/2021

Publicação Nº 2788483

PORTARIA Nº 002/2021.
De, 04 de janeiro de 2021.
IVAN JOSÉ CANCI, Prefeito do Município de Anchieta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,
Considerando que o prazo para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado pela Portaria n. 484/2019, venceu no dia 03
de janeiro;
RESOLVE:
Prorrogar o prazo para conclusão de Processo Administrativo Disciplinar
Art. 1º Fica prorrogado o prazo para conclusão do Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela Portaria nº 484/2019.
Art. 2º Fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para conclusão do processo Administrativo Disciplinar.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA/SC.
Em, 04 de janeiro de 2021.
IVAN JOSÉ CANCI
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria no Diário Oficial dos Municípios
Camila Baronio – Secretária de Administração e Gestão

PORTARIA N. 003/2021

Publicação Nº 2788485

PORTARIA Nº 003/2021.
De, 04 de janeiro de 2021
IVAN JOSÉ CANCI, Prefeito do Município de Anchieta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,
Considerando que o prazo para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado pela Portaria n. 485/2019, venceu no dia 03
de janeiro;
RESOLVE:
Prorrogar o prazo para conclusão de Processo Administrativo Disciplinar
Art. 1º Fica prorrogado o prazo para conclusão do Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela Portaria nº 485/2019.
Art. 2º Fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para conclusão do processo Administrativo Disciplinar.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA/SC.
Em, 04 de janeiro de 2021.
IVAN JOSÉ CANCI
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria no Diário Oficial dos Municípios
Camila Baronio – Secretária de Administração e Gestão

PORTARIA Nº 016/2021

Publicação Nº 2790127

PORTARIA nº. 16/2021
De, 04 de janeiro de 2021.
Ivan José Canci, Prefeito do Município de Anchieta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Conceder Férias,
Art. 1º - Fica concedida férias regulamentares para o Servidor Público Municipal George Luiz Teixeira, ocupante do cargo de Médico Veterinário, matrícula37, lotado na Secretaria Municipal da Agricultura, com vencimentos e vantagens garantidas em Lei, relativas ao período de
2019/2020 serem gozadas no período de 04/01/2021 à 13/01/2021.
Art. 2º - Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Anchieta (SC),
Em 04 de janeiro de 2021.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Ivan José Canci,
Prefeito Municipal
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Publicada a presente Portaria no Diário Oficial dos Municípios - DOM/SC.
Endereço Eletrônico: www.diariomunicipal.sc.gov.br

PORTARIA Nº 018/2021

Publicação Nº 2789856

PORTARIA nº. 018/2021
De, 04 de janeiro de 2021.
O Prefeito Municipal do Município de Anchieta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições;
Considerando o direito do gozo de férias dos 05 (cinco) Conselheiros Tutelares;
Considerando a necessidade da substituição dos membros para a continuidade dos serviços prestados;
Considerando a eleição realizada no dia 15/12/2019 onde conselheiros ficaram na suplência;
RESOLVE:
Nomear Conselheiro Tutelar Suplente,
Art. 1º - Fica nomeado para compor a suplência de Conselheira Tutelar, o senhor Blecaute Teufanis Ribas, lotado no Encargos Gerais do
Município.
Art. 2º - A presente nomeação se dá no período de 04/01/2021 à 02/06/2021.
Art. 3º - As despesas decorrentes da execução desse ato correrão a conta dos respectivos créditos orçamentários.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Anchieta (SC),
Em 04 de janeiro de 2021.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Ivan José Canci,
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria no Diário Oficial dos Municípios - DOM/SC.
Endereço Eletrônico: www.diariomunicipal.sc.gov.br

PORTARIA Nº 05/2021

Publicação Nº 2789801

PORTARIA nº. 05/2021
De, 04 de janeiro de 2021.
O Prefeito Municipal do Município de Anchieta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais em conformidade com a Lei
Complementar nº. 032/2011 – Estrutura Administrativa,
RESOLVE:
Nomear,
Art. 1º - Fica nomeada a senhora Joseana Cantú, para exercer o cargo de provimento em comissão de Diretora de Administração em Saúde
Pública, lotada na Secretaria Municipal da Saúde - FMS, percebendo os vencimentos mensais previstos em Lei, a partir desta data.
Art. 2º - As despesas decorrentes da execução desse ato correrão a conta dos respectivos créditos orçamentários.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Anchieta (SC),
Em 04 de janeiro de 2021.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Ivan José Canci,
Prefeito Municipal
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Publicada a presente Portaria no Diário Oficial dos Municípios - DOM/SC.
Endereço Eletrônico: www.diariomunicipal.sc.gov.br

PORTARIA Nº 06/2021

Publicação Nº 2789803

PORTARIA Nº. 06/2021
De, 04 de janeiro de 2021.
O Prefeito Municipal do Município de Anchieta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais em conformidade com a Lei
Complementar nº. 032/2011 – Estrutura Administrativa,
RESOLVE:
Nomear,
Art. 1º - Fica nomeado o senhor Nerí Wilbrantz, para exercer o cargo de provimento em comissão de Chefe de Gabinete, lotado no Gabinete
do Prefeito Municipal, percebendo os vencimentos mensais previstos em Lei, a partir desta data.
Art. 2º - As despesas decorrentes da execução desse ato correrão a conta dos respectivos créditos orçamentários.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Anchieta (SC),
Em 04 de janeiro de 2020.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Ivan José canci,
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria no Diário Oficial dos Municípios - DOM/SC.
Endereço Eletrônico: www.diariomunicipal.sc.gov.br

PORTARIA Nº 07/2021

Publicação Nº 2789806

PORTARIA Nº. 07/2021
De, 04 de janeiro de 2021.
O Prefeito Municipal do Município de Anchieta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais em conformidade com a Lei
Complementar nº. 032/2011 – Estrutura Administrativa,
RESOLVE:
Designar,
Art. 1º - Fica designado em nível de delegação de competência, o Servidor Público Municipal senhor Nerí Wilbrantz, ocupante do cargo em
comissão de Chefe de Gabinete, lotado no Gabinete do Prefeito Municipal, como Responsável pelo Departamento de Licitações e Contratos.
Art. 2º - As funções, atribuições e atividades inerentes ao setor, serão exercidas no horário de expediente normal, sem acréscimo na remuneração.
Art. 3º - As despesas decorrentes da execução desse ato correrão a conta dos respectivos créditos orçamentários.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º - Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Anchieta (SC),
Em 04 de janeiro de 2021.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Ivan José canci,
Prefeito Municipal
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Publicada a presente Portaria no Diário Oficial dos Municípios - DOM/SC.
Endereço Eletrônico: www.diariomunicipal.sc.gov.br

PORTARIA Nº 08/2021

Publicação Nº 2789807

PORTARIA Nº. 08/2021
De, 04 de janeiro de 2021.
O Prefeito Municipal do Município de Anchieta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais em conformidade com a Lei
Complementar nº. 032/2011 – Estrutura Administrativa,
RESOLVE:
Nomear,
Art. 1º - Fica nomeado o senhor Rafael Ferreira da Silva, para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Municipal da Agricultura, lotado na Secretaria Municipal da Agricultura, percebendo os vencimentos mensais previstos em Lei, a partir desta data.
Art. 2º - As despesas decorrentes da execução desse ato correrão a conta dos respectivos créditos orçamentários.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Anchieta (SC),
Em 04 de janeiro de 2021.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Ivan José canci,
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria no Diário Oficial dos Municípios - DOM/SC.
Endereço Eletrônico: www.diariomunicipal.sc.gov.br

PORTARIA Nº 10/2021

Publicação Nº 2789813

PORTARIA nº. 10/2020
De, 04 de janeiro de 2021.
O Prefeito Municipal do Município de Anchieta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais em conformidade com a Lei
Complementar nº. 032/2011 – Estrutura Administrativa,
RESOLVE:
Nomear,
Art. 1º - Fica nomeado o senhor Claudecir Paulo Viera, para exercer o cargo de provimento em comissão de Diretor de Obras e Serviços
Rodoviários, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, percebendo os vencimentos mensais previstos em Lei, a partir desta data.
Art. 2º - As despesas decorrentes da execução desse ato correrão a conta dos respectivos créditos orçamentários.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Anchieta (SC),
Em 04 de janeiro de 2021.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Ivan José Canci,
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria no Diário Oficial dos Municípios - DOM/SC.
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Endereço Eletrônico: www.diariomunicipal.sc.gov.br

PORTARIA Nº 11/2021

Publicação Nº 2789816

PORTARIA nº. 011/2021
De, 04 de janeiro de 2021.
O Prefeito Municipal do Município de Anchieta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais em conformidade com a Lei
Complementar nº. 032/2011 – Estrutura Administrativa,
RESOLVE:
Nomear,
Art. 1º - Fica nomeada a senhora Camila Baronio, para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretária Municipal da Administração e Gestão, lotada na Secretaria Municipal da Administração e Gestão, percebendo os vencimentos mensais previstos em Lei, a partir
desta data.
Art. 2º - As despesas decorrentes da execução desse ato correrão a conta dos respectivos créditos orçamentários.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Anchieta (SC),
Em 04 de janeiro de 2021.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Ivan José Canci,
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria no Diário Oficial dos Municípios - DOM/SC.
Endereço Eletrônico: www.diariomunicipal.sc.gov.br

PORTARIA Nº 12/2021

Publicação Nº 2789818

PORTARIA nº. 12/2021
De, 04 de janeiro de 2021.
Ivan José Canci, Prefeito do Município de Anchieta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Conceder Férias,
Art. 1º - Fica concedida férias regulamentares para o Servidor Público Municipal Maicon Joel Mosena, ocupante do cargo de Motorista, matricula 2634 lotado na Secretaria Municipal da Saúde, com vencimentos e vantagens garantidas em Lei, relativas ao período de 2019/2020
serem gozadas no período de 04/01/2021 à 02/02/2021, perfazendo um total de 30 (trinta) dias de gozo de férias.
Art. 2º - Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Anchieta (SC),
Em 04 de janeiro de 2021.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Ivan José Canci,
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria no Diário Oficial dos Municípios - DOM/SC.
Endereço Eletrônico: www.diariomunicipal.sc.gov.br
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Publicação Nº 2789827

PORTARIA nº. 013/2021
De, 04 de Janeiro de 2021.
O Prefeito Municipal do Município de Anchieta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Designar Responsáveis,
Art. 1º - Ficam designados como responsáveis pela assinatura nas contas abaixo enumeradas constantes do CNPJ 16.841.833/0001-15 –
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, o Prefeito Municipal, Senhor Ivan José Canci e o Tesoureiro, senhor Robson Swirke.
Art. 2º - As contas correntes são as seguintes: 14.008-2, 12.266-1, 12.282-3, 12.397-8, 13.063-X, 13.064-8, 13.065-6, 13.066-4, 13.068-0,
13.521-6, 13.636-0 e 14.232-8.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Anchieta (SC),
Em 04 de Janeiro de 2021.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Ivan José Canci,
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria no Diário Oficial dos Municípios - DOM/SC.
Endereço Eletrônico: www.diariomunicipal.sc.gov.br

PORTARIA Nº 14/2021

Publicação Nº 2789841

PORTARIA nº. 014/2021
De, 04 de Janeiro de 2021.
O Prefeito Municipal do Município de Anchieta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Designar Responsáveis,
Art. 1º - Ficam designados como responsáveis pela assinatura nas contas abaixo enumeradas constantes do CNPJ sob nº 80.643.117/000122 – Autarquia Hospital Municipal Anchietense, o Prefeito Municipal senhor Ivan José Canci e o Tesoureiro, senhor Robson Swirke.
Art. 2º - As contas correntes são as seguintes: 25.662-9 e 24.223-3.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Anchieta (SC),
Em 04 de Janeiro de 2021.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Ivan José Canci,
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria no Diário Oficial dos Municípios - DOM/SC.
Endereço Eletrônico: www.diariomunicipal.sc.gov.br
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PORTARIA Nº 15/2021

Publicação Nº 2789848

PORTARIA nº. 015/2021
De, 04 de Janeiro de 2021.
O Prefeito Municipal do Município de Anchieta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Designar Responsáveis,
Art. 1º - Ficam designados como responsáveis pela assinatura nas contas abaixo enumeradas constantes do CNPJ 83.024.687/0001-22 –
Município de Anchieta, o Prefeito Municipal, Senhor Ivan José Canci e o Tesoureiro, senhor Robson Swirke.
Art. 2º - As contas correntes são as seguintes: 1.117-7, 7.500-0, 7.939-1, 8.203-1, 8.205-8, 20.156-1, 22.118-X, 283.141-4, 8.341-0,
8.952-4, 8.981-8, 9.042-5, 9.094-8, 10.127-3, 10.183-4, 10.893-6, 10.921-5, 10.926-6, 10.931-2, 11.061-2, 33.589,4, 33.597-5, 69.567X, 11.494-4, 12.013-8, 12.685-3, 12.794-9, 12.716-7, 13.035-4, 13.337-X, 13.598-4, 13.676-X, 13.384-1, 13.997-1, 14.226-3, 14.264-6,
14.426-6 e 14.283-2.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Anchieta (SC),
Em 04 de Janeiro de 2021.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Ivan José Canci,
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria no Diário Oficial dos Municípios - DOM/SC.
Endereço Eletrônico: www.diariomunicipal.sc.gov.br

PORTARIA Nº 17/2021

Publicação Nº 2789852

PORTARIA nº. 17/2021
De, 04 de janeiro de 2021.
Ivan José Canci, Prefeito do Município de Anchieta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Conceder Férias,
Art. 1º - Fica concedida férias regulamentares para a Conselheira Tutelar Marta de Pelegrin Antunes de Oliveira, com vencimentos e vantagens garantidas em Lei, relativas ao período de 2020/2021 serem gozadas no período de 04/01/2021 à 02/02/2021, perfazendo um total
de 30 (trinta) dias de gozo de férias.
Art. 2º - Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Anchieta (SC),
Em 04 de janeiro de 2021.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Ivan José Canci,
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria no Diário Oficial dos Municípios - DOM/SC.
Endereço Eletrônico: www.diariomunicipal.sc.gov.br
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Publicação Nº 2788704

ESTADO DE SANTA CATARINA
HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE/UPA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 001/2021.
O Prefeito Municipal de Anchieta, Estado de Santa Catarina, torna público, de acordo com as Leis 10.520/02, 8.666/93, 8.883/94 e posteriores alterações, que fará realizar Licitação na Modalidade Pregão Presencial, do Tipo Menor Preço, para: Contratação de empresa com Registro no Conselho Regional de Medicina - CRM/SC, para a prestação de serviços de direção médica do Hospital Municipal Anchietense/UPA,
na forma presencial de no mínimo 4 horas diárias, para o período de 12 meses. Os interessados poderão adquirir cópia integral do Edital
no Setor de licitações, na Av. Anchieta, 838, em Anchieta. A documentação para habilitação e propostas será recebida na Sala de Licitações
até às 08:00 horas do dia 15/01/2021. Maiores informações das 07:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas no fone: (xx49)3653-3200.
Anchieta, 04 de Janeiro de 2021.
IVAN JOSÉ CANCI
Prefeito Municipal

PUBLICAÇÕES DISPENSA 2021

Publicação Nº 2788600

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
O Prefeito Municipal de Anchieta, Estado de Santa Catarina, torna a público, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações, que
realizou Licitação na modalidade Dispensa 001/2021. Contratação de Prestação de Serviços de despesas com tarifas bancárias, extratos e
demais, segundo previsão de gastos da Prefeitura Municipal de Anchieta – SC; no Exercício Financeiro de 2021.
Contratados:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
VALO R$: 3.000,00 (Três Mil Reais)
BANCO DO BRASIL S/A.
VALOR R$: 15.750,00 (Quinze Mil, Setecentos e Cinquenta Reais)
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS.
VALOR R$: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
Anchieta, 04 de Janeiro de 2021.
IVAN JOSÉ CANCI
Prefeito Municipal
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
AVISO DE DISPENSA
O Prefeito Municipal de Anchieta, Estado de Santa Catarina, torna a público, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações, que
realizou Licitação na Modalidade Dispensa 002/2021. Para: Prestação de serviços continuados de Tecnologia da Informação e Comunicação,
para o exercício de 2021. A sua formalização direta está autorizada no processo de contratação, com fulcro no artigo 2º, § 1º, inciso III,
da Lei Federal n.º 11.107/05; no artigo 18 do Decreto Federal n.º 6.017/07; no artigo 24, inciso XIII, primeira parte, e inciso XVI, segunda
parte, da Lei Federal n.º 8.666/93; e na Lei Municipal n.º 2036, de 17/12/2013.
A CONTRATADA prestará, à CONTRATANTE, serviços continuados de tecnologia da informação e comunicação aos seguintes Sistemas:
1. Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – CIGA DOM/SC.
2. Gestão de Obras – CIGA OBRAS.
3. Gestão Tributária: Gestão do Simples Nacional – CIGA SIMPLES.
4. Gestão Tributária: Gestão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – CIGA NOTA.
5. Gestão Tributária – Gestão do Cadastro Integrado Municipal – CIGA CIM.
6. Sistema de Informações de Licenciamento Ambiental da Fatma – SINFAT/SC.
7. Gestão do Domicílio Eletrônico do Contribuinte – CIGA DEC.
8. Coletor de Dados- CIGA COLETOR.
9. Sistema de Tramitação Eletrônica de Processos – E-CIGA.
Contratado: CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL – CIGA.
Valor R$: 9.434,64 (Nove Mil, Quatrocentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos).
Anchieta, 04 de Janeiro de 2021.
IVAN JOSÉ CANCI
Prefeito Municipal
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
AVISO DE DISPENSA
O Prefeito Municipal de Anchieta, Estado de Santa Catarina, torna a público, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações, que
realizou Licitação na Modalidade Dispensa 003/2021. Para: Contratação de empresa para locação de Programas de Informática, para serem
utilizados pela Coordenadoria de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Anchieta, bem como o serviço de suporte técnico-operacional,
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garantindo o adequado funcionamento das atividades técnicas e administrativas da Prefeitura, para o exercício de 2021.
Contratado: FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA.
Valor R$: 6.924,00 (Seis Mil, Novecentos e Vinte e Quatro Reais).
Anchieta, 04 de Janeiro de 2021.
IVAN JOSÉ CANCI
Prefeito Municipal
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
AVISO DE DISPENSA
O Prefeito Municipal de Anchieta, Estado de Santa Catarina, torna público, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações, que realizou Licitação na Modalidade Dispensa 004/2021. Para: Contratação de empresa para locação de Programas de Informática, GEDOC, para
o gerenciamento eletrônico dos seguintes documentos: (Atas, Ofícios, Decretos, Leis, ETC), para o exercício de 2021.
Contratado INFO DIGITALLE - SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS
PARA GESTÃO DOCUMENTAL.
Valor R$: 5.040,00 (Cinco Mil e Quarenta Reais).
Anchieta, 04 de Janeiro de 2021.
IVAN JOSÉ CANCI
Prefeito Municipal
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
AVISO DE DISPENSA
O Prefeito Municipal de Anchieta, Estado de Santa Catarina, torna público, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações, que
realizou Licitação na Modalidade Dispensa 005/2021. Para: Contratação de empresa para locação de Programas de Informática, para ser
utilizado pela secretaria de Agricultura para o Gerenciamento da Produção Primária Municipal de Anchieta/SC, esse sistema vem adequado
para os municípios pertencentes à AMEOSC, para o exercício de 2021.
Contratado TRSIS LTDA – ME.
Valor R$: 3.900,00 (Três Mil e Novecentos Reais)
Anchieta, 04 de Janeiro de 2021.
IVAN JOSÉ CANCI
Prefeito Municipal
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
AVISO DE DISPENSA
O Prefeito Municipal de Anchieta, Estado de Santa Catarina, torna público, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações, que realizou Licitação na Modalidade Dispensa 006/2021. Para: Locação de imóvel pertencente ao lote urbano nº 383, situado a Rua Geraldo Garlet,
nº 59, cidade de Anchieta/SC, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar de Anchieta – SC, para o exercício financeiro de 2021.
Contratado MITRA DIOCESANA DE CHAPECÓ – PARÓQUIA STA LÚCIA.
Valor R$: 6.431,40 (Seis Mil, Quatrocentos e Trinta e Um Reais e Quarenta Centavos).
Anchieta, 04 de Janeiro de 2021.
IVAN JOSÉ CANCI
Prefeito Municipal
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
AVISO DE DISPENSA
O Prefeito Municipal de Anchieta, Estado de Santa Catarina, torna a público, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações, que
realizou Licitação na Modalidade Dispensa 007/2021. Para: Locação de imóvel, terreno lote urbano nº 376, situado na Rua Olímpio Dal Magro, esquina com a Rua Dr. Antônio Pichetti, nº 587, nesta cidade de Anchieta/SC, que servirá para funcionamento de atividades do Setor
da Educação, como aulas de dança, música, e armazenamento de equipamentos e instrumentos em geral, totalizando 06 cômodos e 04
banheiros, para o exercício financeiro de 2021.
Contratado: MITRA DIOCESANA DE CHAPECO – PARÓQUIA STA LÚCIA.
Valor R$: 19.306,68 (Dezenove Mil, Trezentos e Seis Reais e Sessenta e Oito Centavos).
Anchieta, 04 de Janeiro de 2021.
IVAN JOSÉ CANCI
Prefeito Municipal
ESTADO DE SANTA CATARINA
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
O Prefeito Municipal de Anchieta, Estado de Santa Catarina, torna a público, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações, que
realizou Licitação na modalidade Dispensa 001/2021. Contratação de Prestação de Serviços de despesas com tarifas bancárias, extratos e
demais, segundo previsão de gastos do Hospital Municipal Anchietense de Anchieta – SC; no Exercício Financeiro de 2021.
Contratado: BANCO DO BRASIL S/A.
VALOR R$: 1.000,00 (Um Mil Reais).
Anchieta, 04 de Janeiro de 2021.
IVAN JOSÉ CANCI
Prefeito Municipal
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ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
O Gestor do Fundo Municipal de Saúde de Anchieta, Estado de Santa Catarina, torna a público, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores
alterações, que realizou Licitação na modalidade Dispensa 001/2021. Contratação de Prestação de Serviços de despesas com tarifas bancárias, extratos e demais, segundo previsão de gastos do Fundo Municipal de Saúde de Anchieta – SC; no Exercício Financeiro de 2021.
Contratados:
BANCO DO BRASIL S/A.
VALOR R$: 5.500,00 (Cinco Mil e Quinhentos Reais).
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS.
VALOR R$: 500,00 (Quinhentos Reais).
CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
VALOR R$: 500,00 (Quinhentos Reais).
Anchieta, 04 de Janeiro de 2021.
MARTINHOS SCANTAMBURLO
Gestor do FMS
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANCHIETA
AVISO DE DISPENSA
O Gestor do Fundo Municipal de Saúde de Anchieta, Estado de Santa Catarina, torna a público, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores
alterações, que realizou Licitação na Modalidade Dispensa 002/2021. Para: Locação de sala 10x6 mts, localizada no Salão Paroquial, pertencente a Mitra Diocesana, para desenvolver atividades de cursos, palestras, encontros e reuniões, atendimento dos profissionais do NASF da
Secretaria de Saúde, para o exercício financeiro de 2021.
Contratado: MITRA DIOCESANA DE CHAPECÓ – PARÓQUIA STA LÚCIA.
Valor R$: 3.846,00 (Três Mil, Oitocentos e Quarenta e Seis Reais).
Anchieta, 04 de Janeiro de 2021.
MARTINHOS SCANTAMBURLO
Gestor do FMS
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
O Prefeito Municipal de Anchieta, Estado de Santa Catarina, torna a público, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações, que
realizou Licitação na modalidade Dispensa 001/2021. Contratação de Prestação de Serviços de despesas com tarifas bancárias, extratos e
demais, segundo previsão de gastos do Fundo Municipal de Assistência Social de Anchieta – SC; no Exercício Financeiro de 2021.
Contratado: BANCO DO BRASIL S/A.
VALOR R$: 2.000,00 (Dois Mil Reais).
Anchieta, 04 de Janeiro de 2021.
Ivan José Canci
Prefeito Municipal
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA
AVISO DE DISPENSA
O Prefeito Municipal de Anchieta, Estado de Santa Catarina, torna a público, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações, que realizou Licitação na Modalidade Dispensa 002/2021. Para: Locação de imóvel, terreno lote urbano nº 376, situado na Rua Olímpio Dal Magro,
esquina com a Rua Dr. Antônio Pichetti, nº 587, nesta cidade de Anchieta – SC, que servirá para o funcionamento do Serviço de Convivência
e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), totalizando 04 cômodos e 04 banheiros, para o exercício financeiro de 2021.
Contratado: MITRA DIOCESANA DE CHAPECÓ – PARÓQUIA STA LÚCIA.
Valor R$: 19.306,68 (Dezenove Mil, Trezentos e Seis Reais e Sessenta e Oito Centavos).
Anchieta, 04 de Janeiro de 2021.
IVAN JOSÉ CANCI
Prefeito Municipal

PUBLICAÇÕES INEXIGIBILIDADE 2021

Publicação Nº 2788602

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
AVISO DE DISPENSA /INEXIGIBILIDADE
O Prefeito Municipal de Anchieta, Estado de Santa Catarina, torna a público, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações, que realizou Licitação na Modalidade Inexigibilidade n 004/2021. Para: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Assistência Técnica
e Extensão Rural aos Agricultores do Município de Anchieta/SC, para o exercício financeiro de 2021.
Fundamento Legal: arts. 1º, 25, “caput”; 54 e 55 da Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Federal nº 8.171/1991.
Contratado: EPAGRI – EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA.
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Valor R$: 34.976,40 (Trinta e Quatro Mil, Novecentos e Setenta e Seis Reais e Quarenta Centavos).
Anchieta, 04 de Janeiro de 2021.
IVAN JOSÉ CANCI
Prefeito Municipal
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
AVISO DE INEXIGIBILIDADE LICITAÇÃO
O Prefeito Municipal de Anchieta, Estado de Santa Catarina, torna a público, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações, que
realizou Licitação na modalidade Inexigibilidade 001/2021. Contratação de Prestação de Serviços de fornecimento de energia elétrica, segundo previsão de gastos da Prefeitura Municipal de Anchieta – SC; no Exercício Financeiro de 2021.
Contratado: CELESC – CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S/A.
VALOR R$: 322.600,00 (Trezentos e Vinte e Dois Mil e Seiscentos Reais).
Anchieta, 04 de Janeiro de 2021.
IVAN JOSÉ CANCI
Prefeito Municipal
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
AVISO DE INEXIGIBILIDADE LICITAÇÃO
O Prefeito Municipal de Anchieta, Estado de Santa Catarina, torna a público, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações, que
realizou Licitação na modalidade Inexigibilidade 002/2021. Contratação de Prestação de Serviços de fornecimento de água potável, segundo
previsão de gastos da Prefeitura Municipal de Anchieta – SC; no Exercício Financeiro de 2021.
Contratado: CASAN - COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO.
VALOR R$: 36.500,00 (Trinta e Seis Mil e Quinhentos Reais).
Anchieta, 04 de Janeiro de 2021.
IVAN JOSÉ CANCI
Prefeito Municipal
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
AVISO DE INEXIGIBILIDADE LICITAÇÃO
O Prefeito Municipal de Anchieta, Estado de Santa Catarina, torna a público, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações, que
realizou Licitação na modalidade Inexigibilidade 003/2021. Contratação de Prestação de Serviços de telefonia, segundo previsão de gastos
da Prefeitura Municipal de Anchieta – SC; no Exercício Financeiro de 2021.
Contratado: OI S/A.
VALOR R$: 22.650,00 (Vinte e Dois Mil, Seiscentos e Cinquenta Reais).
Anchieta, 04 de Janeiro de 2021.
IVAN JOSÉ CANCI
Prefeito Municipal
ESTADO DE SANTA CATARINA
HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE
AVISO DE INEXIGIBILIDADE LICITAÇÃO
O Prefeito Municipal de Anchieta responsável pela Autarquia Hospital Municipal Anchietense, Estado de Santa Catarina, torna a público, de
acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações, que realizou Licitação na modalidade Inexigibilidade 001/2021. Contratação de Prestação de Serviços de fornecimento de energia elétrica, segundo previsão de gastos do Hospital Municipal Anchietense de Anchieta – SC, no
Exercício Financeiro de 2021.
Contratado: CELESC – CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S/A.
VALOR R$: 30.000,00 (Trinta Mil Reais).
Anchieta, 04 de Janeiro de 2021.
IVAN JOSÉ CANCI
Prefeito Municipal
ESTADO DE SANTA CATARINA
HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE
AVISO DE INEXIGIBILIDADE LICITAÇÃO
O Prefeito Municipal de Anchieta responsável pela Autarquia Hospital Municipal Anchietense, Estado de Santa Catarina, torna a público, de
acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações, que realizou Licitação na modalidade Inexigibilidade 002/2021. Contratação de Prestação de Serviços de fornecimento de água potável, segundo previsão de gastos do Hospital Municipal Anchietense de Anchieta – SC, no
Exercício Financeiro de 2021.
Contratado: CASAN COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO.
VALOR R$: 9.000,00 (Nove Mil Reais).
Anchieta, 04 de Janeiro de 2021.
IVAN JOSÉ CANCI
Prefeito Municipal
ESTADO DE SANTA CATARINA
HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE
AVISO DE INEXIGIBILIDADE LICITAÇÃO
O Prefeito Municipal de Anchieta responsável pela Autarquia Hospital Municipal Anchietense, Estado de Santa Catarina, torna a público,
de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações, que realizou Licitação na modalidade Inexigibilidade 003/2021. Contratação de
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Prestação de Serviços de telefonia, segundo previsão de gastos do Hospital Municipal Anchietense de Anchieta – SC, no Exercício Financeiro
de 2021.
Contratado: OI S/A.
VALOR R$: 1.800,00 (Um Mil e Oitocentos Reais).
Anchieta, 04 de Janeiro de 2021.
IVAN JOSÉ CANCI
Prefeito Municipal
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE INEXIGIBILIDADE LICITAÇÃO
O Gestor do Fundo Municipal de Saúde de Anchieta, Estado de Santa Catarina, torna a público, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores
alterações, que realizou Licitação na modalidade Inexigibilidade 001/2021. Contratação de Prestação de Serviços de fornecimento de energia elétrica, segundo previsão de gastos do Fundo Municipal de Saúde de Anchieta – SC, no Exercício Financeiro de 2021.
Contratado: CELESC – CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S/A.
VALOR R$: 30.000,00 (Trinta Mil Reais).
Anchieta, 04 de Janeiro de 2021.
MARTINHOS SCANTAMBURLO
Gestor do FMS
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE INEXIGIBILIDADE LICITAÇÃO
O Gestor do Fundo Municipal de Saúde de Anchieta, Estado de Santa Catarina, torna a público, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores
alterações, que realizou Licitação na modalidade Inexigibilidade 002/2021. Contratação de Prestação de Serviços de fornecimento de água
potável, segundo previsão de gastos do Fundo Municipal de Saúde de Anchieta – SC, no Exercício Financeiro de 2021.
Contratado: CASAN COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO.
VALOR R$: 6.000,00 (Seis Mil Reais).
Anchieta, 04 de Janeiro de 2021.
MARTINHOS SCANTAMBURLO
Gestor do FMS
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE INEXIGIBILIDADE LICITAÇÃO
O Gestor do Fundo Municipal de Saúde de Anchieta, Estado de Santa Catarina, torna a público, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores
alterações, que realizou Licitação na modalidade Inexigibilidade 003/2021. Contratação de Prestação de Serviços de telefonia, segundo
previsão de gastos do Fundo Municipal de Saúde de Anchieta – SC, no Exercício Financeiro de 2021.
Contratado: OI S/A.
VALOR R$: 14.000,00 (Quatorze Mil Reais).
Anchieta, 04 de Janeiro de 2021.
MARTINHOS SCANTAMBURLO
Gestor do FMS
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANCHIETA
AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
O Gestor do Fundo Municipal de Saúde de Anchieta, Estado de Santa Catarina, torna a público, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores
alterações, que realizou Licitação na Modalidade Dispensa Por Inexigibilidade 004/2021. Para: Aquisição de passagens a serem utilizadas
para o transporte de pacientes que necessitam de tratamento fora do domicílio (TFD), encaminhados pela Secretaria de Saúde Pública,
no exercício financeiro de 2021 ou até ao término das quantidades adquiridas, sendo que o trajeto: Campo Erê/SC à Florianópolis/SC e de
retorno de Florianópolis/SC à Anchieta/SC e de Pato Branco/PR a Joinville/SC e de Joinville/SC à Pato Branco/PR e de Pato Branco/PR à
Blumenau/SC e Blumenau/SC à Pato Branco/PR.
Contratado: REUNIDAS TRANSPORTES S/A.
Valor R$: 128.125,75 (Cento e Vinte e Oito Mil, Cento e Vinte e Cinco Reais e Setenta e Cinco Centavos).
Anchieta, 04 de Janeiro de 2021.
MARTINHOS SCANTAMBURLO
Gestor do FMS
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AVISO DE INEXIGIBILIDADE LICITAÇÃO
O Prefeito Municipal de Anchieta, Estado de Santa Catarina, torna a público, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações, que realizou Licitação na modalidade Inexigibilidade 001/2021. Contratação de Prestação de Serviços de fornecimento de energia elétrica, segundo
previsão de gastos do Fundo Municipal de Assistência Social de Anchieta – SC; no Exercício Financeiro de 2021.
Contratado: CELESC – CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S/A.
VALOR R$: 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais).
Anchieta, 04 de Janeiro de 2021.
IVAN JOSÉ CANCI
Prefeito Municipal
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AVISO DE INEXIGIBILIDADE LICITAÇÃO
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O Prefeito Municipal de Anchieta, Estado de Santa Catarina, torna a público, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações, que
realizou Licitação na modalidade Inexigibilidade 002/2021. Contratação de Prestação de Serviços de fornecimento de água potável, segundo
previsão de gastos do Fundo Municipal de Assistência Social de Anchieta – SC; no Exercício Financeiro de 2021.
Contratado: CASAN COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO.
VALOR R$: 1.300,00 (Um Mil e Trezentos Reais).
Anchieta, 04 de Janeiro de 2021.
IVAN JOSÉ CANCI
Prefeito Municipal
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AVISO DE INEXIGIBILIDADE LICITAÇÃO
O Prefeito Municipal de Anchieta, Estado de Santa Catarina, torna a público, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações, que
realizou Licitação na modalidade Inexigibilidade 003/2021. Contratação de Prestação de Serviços de telefonia, segundo previsão de gastos
do Fundo Municipal de Assistência Social de Anchieta – SC, no Exercício Financeiro de 2021.
Contratado: OI S/A.
VALOR R$: 700,00 (Setecentos Reais).
Anchieta, 04 de Janeiro de 2021.
IVAN JOSÉ CANCI
Prefeito Municipal
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Publicação Nº 2789788

Município de Anchieta/SC
Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura
Concurso Público n. 001/2020
Prêmio de Mérito Cultural do município de Anchieta/SC #emergenciacultural

CONTRATO N.º 001/2020
O município de ANCHIETA, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ/MF nº
83.024.687/0001-22, através da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura,
com sede à Avenida Anchieta, 838 - Centro, neste ato representado por VILMAR
PAULO PIOVEZANI, prefeito em exercício, inscrito no CPF sob o nº 743.755.04900, residente e domiciliado na Linha São José, Zona Rural, do município de
Anchieta/SC doravante denominado MUNICÍPIO e o (pessoa física) pelo Sr.(a)
ADEMIR PANDOLFO, inscrito no CPF sob o nº 022.366.229-10, doravante
denominado (a) BENEFICIÁRIO (A), de comum acordo e com amparo legal na Lei
Federal n. 8.666/93, atualizada pela Lei n. 8.883/94 e Lei n. 9.648/98, de forma a
operacionalizar a lei de emergência cultural, conforme Lei n. 14.017/2020, Decreto
n. 10.464/2020 e Decreto n. 10.489/2020 e Decreto Municipal 173/2020, de 14 de
setembro de 2020, que dispõe sobre as ações emergenciais destinadas ao setor
cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública, firmam o
presente Termo de repasse que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. O objeto do presente contrato consiste na seleção e premiação de agentes culturais da
sociedade civil, sendo eles grupos com constituição jurídica e coletivos culturais sem
constituição jurídica e pessoas físicas do município de Anchieta, que tiveram suas
atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social, reconhecendo o
mérito cultural de sua trajetória e histórico de atuação no município.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO REPASSE
2. Pela realização do objeto do presente contrato o MUNICÍPIO pagará a
CONTRATADO (A) o valor total de R$ 919,32 na conta bancária do titular:
Banco: BRASIL
Agência:1439-7
Conta:13.760-X
CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE PAGAMENTO
3.1 O pagamento ao (à) CONTRATADO (A) será efetuado em moeda corrente
nacional, em parcela única, em até 30/12/2020 após a assinatura deste contrato, de
acordo com o cronograma de desembolso da Prefeitura Municipal de Anchieta.
3.2 Os recursos deste Edital serão transferidos ao proponente em conta corrente da qual
seja ele titular.
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CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO
4. Os preços não serão reajustados.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS
5.1 Após a convocação para assinatura do contrato, o (a) CONTRATADO (A) terá o
prazo de 05 (cinco) dias úteis para assinatura do contrato, sendo que não estando na
cidade, poderá fazer por procuração registrada em cartório.
5.2 Transcorrido o prazo sem que o contrato tenha sido assinado, o Comitê responsável
pelo edital poderá convocar proponentes remanescentes, obedecendo à ordem de
classificação geral.
CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO (A)
CONTRATADO (A)
6.1 Os proponentes credenciados deverão divulgar, obrigatoriamente, em todos os
produtos, espetáculos, atividades, comunicações, releases, convites, peças publicitárias
audiovisuais e escritas, o apoio institucional do Governo Municipal de Anchieta, Prêmio
de Mérito Cultural do município de Anchieta/SC #emergenciacultural
com as respectivas logomarcas. Na divulgação deverá constar ainda: ESTE PROJETO
FOI VIABILIZADO PELO PRÊMIO DE EMERGÊNCIA CULTURAL DO
MUNICÍPIO DE ANCHIETA OU PRÊMIO DE MÉRITO CULTURAL DO
MUNICÍPIO DE ANCHIETA.
6.2 Por todos os compromissos e encargos de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal,
comercial, bancária, intelectual (direito autoral, inclusive os conexos, e propriedade
industrial), bem como quaisquer outros resultantes da contratação objetivada neste
edital-regulamento, ficando o MUNICÍPIO isento de qualquer responsabilidade dessa
índole.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO MUNICÍPIO
7.1 Arcar com os custos administrativos.
7.2 Publicação do contrato;
7.3 Esclarecer as dúvidas que lhes forem apresentadas através do e-mail oficial
estabelecido no edital;
7.4 Cumprir com as condições de pagamento.
CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES
8.1 O (A) CONTRATADO (A) não cumprindo as obrigações assumidas ou os
preceitos legais, deste contrato implicará na aplicação das sanções previstas na
legislação vigente.
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CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO
9.1 A rescisão deste Contrato poderá dar-se por ato unilateral do MUNICÍPIO:
9.2 O MUNICÍPIO poderá, unilateralmente, rescindir de pleno direito este Contrato,
independente de notificação judicial ou extrajudicial, desde que ocorra qualquer um dos
fatos adiante enunciados:
a) o não cumprimento ou cumprimento irregular pelo (a) CONTRATADO (A) das
cláusulas contratuais;
b) razões de interesse do serviço público.
9.3 No caso de o presente Contrato ser rescindido por culpa do (a) CONTRATADO
(A), serão observadas as seguintes condições:
a) O (a) CONTRATADO (A) não terá direito de exigir indenização por qualquer
prejuízo e será responsável pelos danos ocasionados, cabendo ao MUNICÍPIO aplicar
as sanções contratuais e legais pertinentes;
9.4 A rescisão deste Contrato também poderá ocorrer por acordo entre as partes ou
judicialmente.
9.5 Os casos de rescisão administrativa previstas no Art.77 da Lei 8666/93 importam no
reconhecimento pelo (a) CONTRATADO (A), dos direitos do MUNICIPIO previstos
no presente contrato e na legislação aplicável.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 001/2020
10.1 O presente contrato é oriundo da proposta vencedora do Edital de Premiação
Concurso público nº 001/2020 Prêmio de Mérito Cultural do município de
Anchieta/SC# emergência cultural nº 001/2020.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES E CASOS OMISSOS
11.1 Os casos de alteração e os casos omissos, serão regidos pela Lei 8.666/93,
atualizada pela Lei 8.883/94 e alterações posteriores.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS CONDIÇÕES GERAIS
12.1 Qualquer comunicação entre as partes com relação a assuntos relacionados a este,
serão formalizados por escrito em 02 (duas) vias, uma das quais visadas pelo
destinatário, o que constituirá prova de sua efetiva entrega.
12.2 A fiscalização e o controle por parte do MUNICÍPIO, não implicarão em qualquer
responsabilidade por parte deste, nem exoneração ao (à) CONTRATADO (A) do fiel e
real cumprimento de quaisquer responsabilidades aqui assumidas.
12.3 O presente contrato não será de nenhuma forma, fundamento para a constituição de
vínculo trabalhista com empregados, funcionários, prepostos ou terceiros que o (a)
CONTRATADO (A) colocar a serviço.
12.4 É vedado o (a) CONTRATADO (A) delegar ou transferir em todo ou em parte o
objeto contratado.
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12.5 Após a aprovação do projeto não será permitida a transferência de sua titularidade,
salvo em casos de falecimento ou invalidez do proponente ou quando ocorrer o
desligamento do dirigente da entidade e/ou da empresa.
12.6 Nenhuma indenização será devida ao proponente pela elaboração, apresentação de
documentação e proposta relativa ao presente Edital.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
14.1 Para as questões decorrentes da execução deste Contrato, fica eleito o Foro da
Comarca de Anchieta, Estado de Santa Catarina, com renúncia expressa de qualquer
outro por mais privilegiado ou especial que possa ser exceto o que dispõe o inciso X do
artigo 29 da Constituição Federal.
14.2 E, por estarem justos e contratados, firmam o presente juntamente com duas
testemunhas, em duas vias de igual teor e forma, sem emendas ou rasuras, para que
produza seus jurídicos e legais efeitos.

Anchieta/SC, 18 de dezembro de 2020.

VILMAR PAULO PIOVEZANI
Prefeito Municipal em Exercício
Contratante

VALMIR SCHUMANN
Contratado (a)

Testemunhas:

MARCELO KUNRATH
CPF: 006.749.549-47

SELMA ANTONIA GIONGO
CPF: 805.715.225-72
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CONTRATO N.º 002/2020
O município de ANCHIETA, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ/MF nº
83.024.687/0001-22, através da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura,
com sede à Avenida Anchieta, 838 - Centro, neste ato representado por VILMAR
PAULO PIOVEZANI, prefeito em exercício, inscrito no CPF sob o nº 743.755.04900, residente e domiciliado na Linha São José, Zona Rural, do município de
Anchieta/SC doravante denominado MUNICÍPIO e o (pessoa física) pelo Sr.(a)
ANDRÉ LUIZ STRAPASSON, inscrito no CPF sob o nº 042.407.099-54, doravante
denominado (a) BENEFICIÁRIO (A), de comum acordo e com amparo legal na Lei
Federal n. 8.666/93, atualizada pela Lei n. 8.883/94 e Lei n. 9.648/98, de forma a
operacionalizar a lei de emergência cultural, conforme Lei n. 14.017/2020, Decreto
n. 10.464/2020 e Decreto n. 10.489/2020 e Decreto Municipal 173/2020, de 14 de
setembro de 2020, que dispõe sobre as ações emergenciais destinadas ao setor
cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública, firmam o
presente Termo de repasse que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. O objeto do presente contrato consiste na seleção e premiação de agentes culturais da
sociedade civil, sendo eles grupos com constituição jurídica e coletivos culturais sem
constituição jurídica e pessoas físicas do município de Anchieta, que tiveram suas
atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social, reconhecendo o
mérito cultural de sua trajetória e histórico de atuação no município.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO REPASSE
2. Pela realização do objeto do presente contrato o MUNICÍPIO pagará a
CONTRATADO (A) o valor total de R$ 919,32 na conta bancária do titular:
Banco: SICOOB
Agência:3039
Conta:38561-1
CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE PAGAMENTO
3.1 O pagamento ao (à) CONTRATADO (A) será efetuado em moeda corrente
nacional, em parcela única, em até 30/12/2020 após a assinatura deste contrato, de
acordo com o cronograma de desembolso da Prefeitura Municipal de Anchieta.
3.2 Os recursos deste Edital serão transferidos ao proponente em conta corrente da qual
seja ele titular.
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CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO
4. Os preços não serão reajustados.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS
5.1 Após a convocação para assinatura do contrato, o (a) CONTRATADO (A) terá o
prazo de 05 (cinco) dias úteis para assinatura do contrato, sendo que não estando na
cidade, poderá fazer por procuração registrada em cartório.
5.2 Transcorrido o prazo sem que o contrato tenha sido assinado, o Comitê responsável
pelo edital poderá convocar proponentes remanescentes, obedecendo à ordem de
classificação geral.
CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO (A)
CONTRATADO (A)
6.1 Os proponentes credenciados deverão divulgar, obrigatoriamente, em todos os
produtos, espetáculos, atividades, comunicações, releases, convites, peças publicitárias
audiovisuais e escritas, o apoio institucional do Governo Municipal de Anchieta, Prêmio
de Mérito Cultural do município de Anchieta/SC #emergenciacultural
com as respectivas logomarcas. Na divulgação deverá constar ainda: ESTE PROJETO
FOI VIABILIZADO PELO PRÊMIO DE EMERGÊNCIA CULTURAL DO
MUNICÍPIO DE ANCHIETA OU PRÊMIO DE MÉRITO CULTURAL DO
MUNICÍPIO DE ANCHIETA.
6.2 Por todos os compromissos e encargos de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal,
comercial, bancária, intelectual (direito autoral, inclusive os conexos, e propriedade
industrial), bem como quaisquer outros resultantes da contratação objetivada neste
edital-regulamento, ficando o MUNICÍPIO isento de qualquer responsabilidade dessa
índole.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO MUNICÍPIO
7.1 Arcar com os custos administrativos.
7.2 Publicação do contrato;
7.3 Esclarecer as dúvidas que lhes forem apresentadas através do e-mail oficial
estabelecido no edital;
7.4 Cumprir com as condições de pagamento.
CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES
8.1 O (A) CONTRATADO (A) não cumprindo as obrigações assumidas ou os
preceitos legais, deste contrato implicará na aplicação das sanções previstas na
legislação vigente.
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CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO
9.1 A rescisão deste Contrato poderá dar-se por ato unilateral do MUNICÍPIO:
9.2 O MUNICÍPIO poderá, unilateralmente, rescindir de pleno direito este Contrato,
independente de notificação judicial ou extrajudicial, desde que ocorra qualquer um dos
fatos adiante enunciados:
a) o não cumprimento ou cumprimento irregular pelo (a) CONTRATADO (A) das
cláusulas contratuais;
b) razões de interesse do serviço público.
9.3 No caso de o presente Contrato ser rescindido por culpa do (a) CONTRATADO
(A), serão observadas as seguintes condições:
a) O (a) CONTRATADO (A) não terá direito de exigir indenização por qualquer
prejuízo e será responsável pelos danos ocasionados, cabendo ao MUNICÍPIO aplicar
as sanções contratuais e legais pertinentes;
9.4 A rescisão deste Contrato também poderá ocorrer por acordo entre as partes ou
judicialmente.
9.5 Os casos de rescisão administrativa previstas no Art.77 da Lei 8666/93 importam no
reconhecimento pelo (a) CONTRATADO (A), dos direitos do MUNICIPIO previstos
no presente contrato e na legislação aplicável.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 001/2020
10.1 O presente contrato é oriundo da proposta vencedora do Edital de Premiação
Concurso público nº 001/2020 Prêmio de Mérito Cultural do município de
Anchieta/SC# emergência cultural nº 001/2020.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES E CASOS OMISSOS
11.1 Os casos de alteração e os casos omissos, serão regidos pela Lei 8.666/93,
atualizada pela Lei 8.883/94 e alterações posteriores.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS CONDIÇÕES GERAIS
12.1 Qualquer comunicação entre as partes com relação a assuntos relacionados a este,
serão formalizados por escrito em 02 (duas) vias, uma das quais visadas pelo
destinatário, o que constituirá prova de sua efetiva entrega.
12.2 A fiscalização e o controle por parte do MUNICÍPIO, não implicarão em qualquer
responsabilidade por parte deste, nem exoneração ao (à) CONTRATADO (A) do fiel e
real cumprimento de quaisquer responsabilidades aqui assumidas.
12.3 O presente contrato não será de nenhuma forma, fundamento para a constituição de
vínculo trabalhista com empregados, funcionários, prepostos ou terceiros que o (a)
CONTRATADO (A) colocar a serviço.
12.4 É vedado o (a) CONTRATADO (A) delegar ou transferir em todo ou em parte o
objeto contratado.
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12.5 Após a aprovação do projeto não será permitida a transferência de sua titularidade,
salvo em casos de falecimento ou invalidez do proponente ou quando ocorrer o
desligamento do dirigente da entidade e/ou da empresa.
12.6 Nenhuma indenização será devida ao proponente pela elaboração, apresentação de
documentação e proposta relativa ao presente Edital.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
14.1 Para as questões decorrentes da execução deste Contrato, fica eleito o Foro da
Comarca de Anchieta, Estado de Santa Catarina, com renúncia expressa de qualquer
outro por mais privilegiado ou especial que possa ser exceto o que dispõe o inciso X do
artigo 29 da Constituição Federal.
14.2 E, por estarem justos e contratados, firmam o presente juntamente com duas
testemunhas, em duas vias de igual teor e forma, sem emendas ou rasuras, para que
produza seus jurídicos e legais efeitos.

Anchieta/SC, 18 de dezembro de 2020.

VILMAR PAULO PIOVEZANI
Prefeito Municipal em Exercício
Contratante

ANDRE LUIZ STRAPASSON
Contratado (a)

Testemunhas:

MARCELO KUNRATH
CPF: 006.749.549-47

SELMA ANTONIA GIONGO
CPF: 805.715.225-72
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CONTRATO N.º 003/2020
O município de ANCHIETA, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ/MF nº
83.024.687/0001-22, através da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura,
com sede à Avenida Anchieta, 838 - Centro, neste ato representado por VILMAR
PAULO PIOVEZANI, prefeito em exercício, inscrito no CPF sob o nº 743.755.04900, residente e domiciliado na Linha São José, Zona Rural, do município de
Anchieta/SC doravante denominado MUNICÍPIO e pela Sra. ANDREZA
KUSSLER, inscrito no CPF sob o nº071.035.179-83, doravante denominado (a)
BENEFICIÁRIO (A), de comum acordo e com amparo legal na Lei Federal n.
8.666/93, atualizada pela Lei n. 8.883/94 e Lei n. 9.648/98, de forma a
operacionalizar a lei de emergência cultural, conforme Lei n. 14.017/2020, Decreto
n. 10.464/2020 e Decreto n. 10.489/2020 e Decreto Municipal 173/2020, de 14 de
setembro de 2020, que dispõe sobre as ações emergenciais destinadas ao setor
cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública, firmam o
presente Termo de repasse que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. O objeto do presente contrato consiste na seleção e premiação de agentes culturais da
sociedade civil, sendo eles grupos com constituição jurídica e coletivos culturais sem
constituição jurídica e pessoas físicas do município de Anchieta, que tiveram suas
atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social, reconhecendo o
mérito cultural de sua trajetória e histórico de atuação no município.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO REPASSE
2. Pela realização do objeto do presente contrato o MUNICÍPIO pagará a
CONTRATADO (A) o valor total de R$ 919,32 na conta bancária do titular:
Banco: BRASIL
Agência:1439-7
Conta:5.675.021-8
CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE PAGAMENTO
3.1 O pagamento ao (à) CONTRATADO (A) será efetuado em moeda corrente
nacional, em parcela única, em até 30/12/2020 após a assinatura deste contrato, de
acordo com o cronograma de desembolso da Prefeitura Municipal de Anchieta.
3.2 Os recursos deste Edital serão transferidos ao proponente em conta corrente da qual
seja ele titular.
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CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO
4. Os preços não serão reajustados.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS
5.1 Após a convocação para assinatura do contrato, o (a) CONTRATADO (A) terá o
prazo de 05 (cinco) dias úteis para assinatura do contrato, sendo que não estando na
cidade, poderá fazer por procuração registrada em cartório.
5.2 Transcorrido o prazo sem que o contrato tenha sido assinado, o Comitê responsável
pelo edital poderá convocar proponentes remanescentes, obedecendo à ordem de
classificação geral.
CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO (A)
CONTRATADO (A)
6.1 Os proponentes credenciados deverão divulgar, obrigatoriamente, em todos os
produtos, espetáculos, atividades, comunicações, releases, convites, peças publicitárias
audiovisuais e escritas, o apoio institucional do Governo Municipal de Anchieta, Prêmio
de Mérito Cultural do município de Anchieta/SC #emergenciacultural
com as respectivas logomarcas. Na divulgação deverá constar ainda: ESTE PROJETO
FOI VIABILIZADO PELO PRÊMIO DE EMERGÊNCIA CULTURAL DO
MUNICÍPIO DE ANCHIETA OU PRÊMIO DE MÉRITO CULTURAL DO
MUNICÍPIO DE ANCHIETA.
6.2 Por todos os compromissos e encargos de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal,
comercial, bancária, intelectual (direito autoral, inclusive os conexos, e propriedade
industrial), bem como quaisquer outros resultantes da contratação objetivada neste
edital-regulamento, ficando o MUNICÍPIO isento de qualquer responsabilidade dessa
índole.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO MUNICÍPIO
7.1 Arcar com os custos administrativos.
7.2 Publicação do contrato;
7.3 Esclarecer as dúvidas que lhes forem apresentadas através do e-mail oficial
estabelecido no edital;
7.4 Cumprir com as condições de pagamento.
CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES
8.1 O (A) CONTRATADO (A) não cumprindo as obrigações assumidas ou os
preceitos legais, deste contrato implicará na aplicação das sanções previstas na
legislação vigente.
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CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO
9.1 A rescisão deste Contrato poderá dar-se por ato unilateral do MUNICÍPIO:
9.2 O MUNICÍPIO poderá, unilateralmente, rescindir de pleno direito este Contrato,
independente de notificação judicial ou extrajudicial, desde que ocorra qualquer um dos
fatos adiante enunciados:
a) o não cumprimento ou cumprimento irregular pelo (a) CONTRATADO (A) das
cláusulas contratuais;
b) razões de interesse do serviço público.
9.3 No caso de o presente Contrato ser rescindido por culpa do (a) CONTRATADO
(A), serão observadas as seguintes condições:
a) O (a) CONTRATADO (A) não terá direito de exigir indenização por qualquer
prejuízo e será responsável pelos danos ocasionados, cabendo ao MUNICÍPIO aplicar
as sanções contratuais e legais pertinentes;
9.4 A rescisão deste Contrato também poderá ocorrer por acordo entre as partes ou
judicialmente.
9.5 Os casos de rescisão administrativa previstas no Art.77 da Lei 8666/93 importam no
reconhecimento pelo (a) CONTRATADO (A), dos direitos do MUNICIPIO previstos
no presente contrato e na legislação aplicável.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 001/2020
10.1 O presente contrato é oriundo da proposta vencedora do Edital de Premiação
Concurso público nº 001/2020 Prêmio de Mérito Cultural do município de
Anchieta/SC# emergência cultural nº 001/2020.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES E CASOS OMISSOS
11.1 Os casos de alteração e os casos omissos, serão regidos pela Lei 8.666/93,
atualizada pela Lei 8.883/94 e alterações posteriores.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS CONDIÇÕES GERAIS
12.1 Qualquer comunicação entre as partes com relação a assuntos relacionados a este,
serão formalizados por escrito em 02 (duas) vias, uma das quais visadas pelo
destinatário, o que constituirá prova de sua efetiva entrega.
12.2 A fiscalização e o controle por parte do MUNICÍPIO, não implicarão em qualquer
responsabilidade por parte deste, nem exoneração ao (à) CONTRATADO (A) do fiel e
real cumprimento de quaisquer responsabilidades aqui assumidas.
12.3 O presente contrato não será de nenhuma forma, fundamento para a constituição de
vínculo trabalhista com empregados, funcionários, prepostos ou terceiros que o (a)
CONTRATADO (A) colocar a serviço.
12.4 É vedado o (a) CONTRATADO (A) delegar ou transferir em todo ou em parte o
objeto contratado.
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12.5 Após a aprovação do projeto não será permitida a transferência de sua titularidade,
salvo em casos de falecimento ou invalidez do proponente ou quando ocorrer o
desligamento do dirigente da entidade e/ou da empresa.
12.6 Nenhuma indenização será devida ao proponente pela elaboração, apresentação de
documentação e proposta relativa ao presente Edital.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
14.1 Para as questões decorrentes da execução deste Contrato, fica eleito o Foro da
Comarca de Anchieta, Estado de Santa Catarina, com renúncia expressa de qualquer
outro por mais privilegiado ou especial que possa ser exceto o que dispõe o inciso X do
artigo 29 da Constituição Federal.
14.2 E, por estarem justos e contratados, firmam o presente juntamente com duas
testemunhas, em duas vias de igual teor e forma, sem emendas ou rasuras, para que
produza seus jurídicos e legais efeitos.

Anchieta/SC, 18 de dezembro de 2020.

VILMAR PAULO PIOVEZANI
Prefeito Municipal em Exercício
Contratante

ANDREZA KUSSLER
Contratado (a)

Testemunhas:

MARCELO KUNRATH
CPF: 006.749.549-47

SELMA ANTONIA GIONGO
CPF: 805.715.225-72
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CONTRATO N.º 004/2020
O município de ANCHIETA, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ/MF nº
83.024.687/0001-22, através da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura,
com sede à Avenida Anchieta, 838 - Centro, neste ato representado por VILMAR
PAULO PIOVEZANI, prefeito em exercício, inscrito no CPF sob o nº 743.755.04900, residente e domiciliado na Linha São José, Zona Rural, do município de
Anchieta/SC doravante denominado MUNICÍPIO e o Sra ARMELINDA DOS
SANTOS, inscrito no CPF sob o nº 824.448.549.34, doravante denominado (a)
BENEFICIÁRIO (A), de comum acordo e com amparo legal na Lei Federal n.
8.666/93, atualizada pela Lei n. 8.883/94 e Lei n. 9.648/98, de forma a
operacionalizar a lei de emergência cultural, conforme Lei n. 14.017/2020, Decreto
n. 10.464/2020 e Decreto n. 10.489/2020 e Decreto Municipal 173/2020, de 14 de
setembro de 2020, que dispõe sobre as ações emergenciais destinadas ao setor
cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública, firmam o
presente Termo de repasse que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. O objeto do presente contrato consiste na seleção e premiação de agentes culturais da
sociedade civil, sendo eles grupos com constituição jurídica e coletivos culturais sem
constituição jurídica e pessoas físicas do município de Anchieta, que tiveram suas
atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social, reconhecendo o
mérito cultural de sua trajetória e histórico de atuação no município.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO REPASSE
2. Pela realização do objeto do presente contrato o MUNICÍPIO pagará a
CONTRATADO (A) o valor total de R$ 919,32 na conta bancária do titular:
Banco: BRASIL
Agência:1439-7
Conta:13.878-9
CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE PAGAMENTO
3.1 O pagamento ao (à) CONTRATADO (A) será efetuado em moeda corrente
nacional, em parcela única, em até 30/12/2020 após a assinatura deste contrato, de
acordo com o cronograma de desembolso da Prefeitura Municipal de Anchieta.
3.2 Os recursos deste Edital serão transferidos ao proponente em conta corrente da qual
seja ele titular.
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CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO
4. Os preços não serão reajustados.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS
5.1 Após a convocação para assinatura do contrato, o (a) CONTRATADO (A) terá o
prazo de 05 (cinco) dias úteis para assinatura do contrato, sendo que não estando na
cidade, poderá fazer por procuração registrada em cartório.
5.2 Transcorrido o prazo sem que o contrato tenha sido assinado, o Comitê responsável
pelo edital poderá convocar proponentes remanescentes, obedecendo à ordem de
classificação geral.
CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO (A)
CONTRATADO (A)
6.1 Os proponentes credenciados deverão divulgar, obrigatoriamente, em todos os
produtos, espetáculos, atividades, comunicações, releases, convites, peças publicitárias
audiovisuais e escritas, o apoio institucional do Governo Municipal de Anchieta, Prêmio
de Mérito Cultural do município de Anchieta/SC #emergenciacultural
com as respectivas logomarcas. Na divulgação deverá constar ainda: ESTE PROJETO
FOI VIABILIZADO PELO PRÊMIO DE EMERGÊNCIA CULTURAL DO
MUNICÍPIO DE ANCHIETA OU PRÊMIO DE MÉRITO CULTURAL DO
MUNICÍPIO DE ANCHIETA.
6.2 Por todos os compromissos e encargos de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal,
comercial, bancária, intelectual (direito autoral, inclusive os conexos, e propriedade
industrial), bem como quaisquer outros resultantes da contratação objetivada neste
edital-regulamento, ficando o MUNICÍPIO isento de qualquer responsabilidade dessa
índole.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO MUNICÍPIO
7.1 Arcar com os custos administrativos.
7.2 Publicação do contrato;
7.3 Esclarecer as dúvidas que lhes forem apresentadas através do e-mail oficial
estabelecido no edital;
7.4 Cumprir com as condições de pagamento.
CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES
8.1 O (A) CONTRATADO (A) não cumprindo as obrigações assumidas ou os
preceitos legais, deste contrato implicará na aplicação das sanções previstas na
legislação vigente.
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CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO
9.1 A rescisão deste Contrato poderá dar-se por ato unilateral do MUNICÍPIO:
9.2 O MUNICÍPIO poderá, unilateralmente, rescindir de pleno direito este Contrato,
independente de notificação judicial ou extrajudicial, desde que ocorra qualquer um dos
fatos adiante enunciados:
a) o não cumprimento ou cumprimento irregular pelo (a) CONTRATADO (A) das
cláusulas contratuais;
b) razões de interesse do serviço público.
9.3 No caso de o presente Contrato ser rescindido por culpa do (a) CONTRATADO
(A), serão observadas as seguintes condições:
a) O (a) CONTRATADO (A) não terá direito de exigir indenização por qualquer
prejuízo e será responsável pelos danos ocasionados, cabendo ao MUNICÍPIO aplicar
as sanções contratuais e legais pertinentes;
9.4 A rescisão deste Contrato também poderá ocorrer por acordo entre as partes ou
judicialmente.
9.5 Os casos de rescisão administrativa previstas no Art.77 da Lei 8666/93 importam no
reconhecimento pelo (a) CONTRATADO (A), dos direitos do MUNICIPIO previstos
no presente contrato e na legislação aplicável.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 001/2020
10.1 O presente contrato é oriundo da proposta vencedora do Edital de Premiação
Concurso público nº 001/2020 Prêmio de Mérito Cultural do município de
Anchieta/SC# emergência cultural nº 001/2020.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES E CASOS OMISSOS
11.1 Os casos de alteração e os casos omissos, serão regidos pela Lei 8.666/93,
atualizada pela Lei 8.883/94 e alterações posteriores.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS CONDIÇÕES GERAIS
12.1 Qualquer comunicação entre as partes com relação a assuntos relacionados a este,
serão formalizados por escrito em 02 (duas) vias, uma das quais visadas pelo
destinatário, o que constituirá prova de sua efetiva entrega.
12.2 A fiscalização e o controle por parte do MUNICÍPIO, não implicarão em qualquer
responsabilidade por parte deste, nem exoneração ao (à) CONTRATADO (A) do fiel e
real cumprimento de quaisquer responsabilidades aqui assumidas.
12.3 O presente contrato não será de nenhuma forma, fundamento para a constituição de
vínculo trabalhista com empregados, funcionários, prepostos ou terceiros que o (a)
CONTRATADO (A) colocar a serviço.
12.4 É vedado o (a) CONTRATADO (A) delegar ou transferir em todo ou em parte o
objeto contratado.
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12.5 Após a aprovação do projeto não será permitida a transferência de sua titularidade,
salvo em casos de falecimento ou invalidez do proponente ou quando ocorrer o
desligamento do dirigente da entidade e/ou da empresa.
12.6 Nenhuma indenização será devida ao proponente pela elaboração, apresentação de
documentação e proposta relativa ao presente Edital.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
14.1 Para as questões decorrentes da execução deste Contrato, fica eleito o Foro da
Comarca de Anchieta, Estado de Santa Catarina, com renúncia expressa de qualquer
outro por mais privilegiado ou especial que possa ser exceto o que dispõe o inciso X do
artigo 29 da Constituição Federal.
14.2 E, por estarem justos e contratados, firmam o presente juntamente com duas
testemunhas, em duas vias de igual teor e forma, sem emendas ou rasuras, para que
produza seus jurídicos e legais efeitos.

Anchieta/SC, 18 de dezembro de 2020.

VILMAR PAULO PIOVEZANI
Prefeito Municipal em Exercício
Contratante

ARMELINDA DOS SANTOS
Contratado (a)

Testemunhas:

MARCELO KUNRATH
CPF: 006.749.549-47

SELMA ANTONIA GIONGO
CPF: 805.715.225-72
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CONTRATO N.º 005/2020
O município de ANCHIETA, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ/MF nº
83.024.687/0001-22, através da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura,
com sede à Avenida Anchieta, 838 - Centro, neste ato representado por VILMAR
PAULO PIOVEZANI, prefeito em exercício, inscrito no CPF sob o nº 743.755.04900, residente e domiciliado na Linha São José, Zona Rural, do município de
Anchieta/SC doravante denominado MUNICÍPIO e pelo Sr.(a) CELIO MOREIRA
SANTOS FRANÇA, inscrito no CPF sob o nº 933.617.003-10, doravante
denominado (a) BENEFICIÁRIO (A), de comum acordo e com amparo legal na Lei
Federal n. 8.666/93, atualizada pela Lei n. 8.883/94 e Lei n. 9.648/98, de forma a
operacionalizar a lei de emergência cultural, conforme Lei n. 14.017/2020, Decreto
n. 10.464/2020 e Decreto n. 10.489/2020 e Decreto Municipal 173/2020, de 14 de
setembro de 2020, que dispõe sobre as ações emergenciais destinadas ao setor
cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública, firmam o
presente Termo de repasse que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. O objeto do presente contrato consiste na seleção e premiação de agentes culturais da
sociedade civil, sendo eles grupos com constituição jurídica e coletivos culturais sem
constituição jurídica e pessoas físicas do município de Anchieta, que tiveram suas
atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social, reconhecendo o
mérito cultural de sua trajetória e histórico de atuação no município.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO REPASSE
2. Pela realização do objeto do presente contrato o MUNICÍPIO pagará a
CONTRATADO (A) o valor total de R$ 919,32 na conta bancária do titular:
Banco: BRASIL
Agência:1439-7
Conta:14.108-9
CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE PAGAMENTO
3.1 O pagamento ao (à) CONTRATADO (A) será efetuado em moeda corrente
nacional, em parcela única, em até 30/12/2020 após a assinatura deste contrato, de
acordo com o cronograma de desembolso da Prefeitura Municipal de Anchieta.
3.2 Os recursos deste Edital serão transferidos ao proponente em conta corrente da qual
seja ele titular.
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CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO
4. Os preços não serão reajustados.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS
5.1 Após a convocação para assinatura do contrato, o (a) CONTRATADO (A) terá o
prazo de 05 (cinco) dias úteis para assinatura do contrato, sendo que não estando na
cidade, poderá fazer por procuração registrada em cartório.
5.2 Transcorrido o prazo sem que o contrato tenha sido assinado, o Comitê responsável
pelo edital poderá convocar proponentes remanescentes, obedecendo à ordem de
classificação geral.
CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO (A)
CONTRATADO (A)
6.1 Os proponentes credenciados deverão divulgar, obrigatoriamente, em todos os
produtos, espetáculos, atividades, comunicações, releases, convites, peças publicitárias
audiovisuais e escritas, o apoio institucional do Governo Municipal de Anchieta, Prêmio
de Mérito Cultural do município de Anchieta/SC #emergenciacultural
com as respectivas logomarcas. Na divulgação deverá constar ainda: ESTE PROJETO
FOI VIABILIZADO PELO PRÊMIO DE EMERGÊNCIA CULTURAL DO
MUNICÍPIO DE ANCHIETA OU PRÊMIO DE MÉRITO CULTURAL DO
MUNICÍPIO DE ANCHIETA.
6.2 Por todos os compromissos e encargos de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal,
comercial, bancária, intelectual (direito autoral, inclusive os conexos, e propriedade
industrial), bem como quaisquer outros resultantes da contratação objetivada neste
edital-regulamento, ficando o MUNICÍPIO isento de qualquer responsabilidade dessa
índole.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO MUNICÍPIO
7.1 Arcar com os custos administrativos.
7.2 Publicação do contrato;
7.3 Esclarecer as dúvidas que lhes forem apresentadas através do e-mail oficial
estabelecido no edital;
7.4 Cumprir com as condições de pagamento.
CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES
8.1 O (A) CONTRATADO (A) não cumprindo as obrigações assumidas ou os
preceitos legais, deste contrato implicará na aplicação das sanções previstas na
legislação vigente.
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CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO
9.1 A rescisão deste Contrato poderá dar-se por ato unilateral do MUNICÍPIO:
9.2 O MUNICÍPIO poderá, unilateralmente, rescindir de pleno direito este Contrato,
independente de notificação judicial ou extrajudicial, desde que ocorra qualquer um dos
fatos adiante enunciados:
a) o não cumprimento ou cumprimento irregular pelo (a) CONTRATADO (A) das
cláusulas contratuais;
b) razões de interesse do serviço público.
9.3 No caso de o presente Contrato ser rescindido por culpa do (a) CONTRATADO
(A), serão observadas as seguintes condições:
a) O (a) CONTRATADO (A) não terá direito de exigir indenização por qualquer
prejuízo e será responsável pelos danos ocasionados, cabendo ao MUNICÍPIO aplicar
as sanções contratuais e legais pertinentes;
9.4 A rescisão deste Contrato também poderá ocorrer por acordo entre as partes ou
judicialmente.
9.5 Os casos de rescisão administrativa previstas no Art.77 da Lei 8666/93 importam no
reconhecimento pelo (a) CONTRATADO (A), dos direitos do MUNICIPIO previstos
no presente contrato e na legislação aplicável.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 001/2020
10.1 O presente contrato é oriundo da proposta vencedora do Edital de Premiação
Concurso público nº 001/2020 Prêmio de Mérito Cultural do município de
Anchieta/SC# emergência cultural nº 001/2020.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES E CASOS OMISSOS
11.1 Os casos de alteração e os casos omissos, serão regidos pela Lei 8.666/93,
atualizada pela Lei 8.883/94 e alterações posteriores.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS CONDIÇÕES GERAIS
12.1 Qualquer comunicação entre as partes com relação a assuntos relacionados a este,
serão formalizados por escrito em 02 (duas) vias, uma das quais visadas pelo
destinatário, o que constituirá prova de sua efetiva entrega.
12.2 A fiscalização e o controle por parte do MUNICÍPIO, não implicarão em qualquer
responsabilidade por parte deste, nem exoneração ao (à) CONTRATADO (A) do fiel e
real cumprimento de quaisquer responsabilidades aqui assumidas.
12.3 O presente contrato não será de nenhuma forma, fundamento para a constituição de
vínculo trabalhista com empregados, funcionários, prepostos ou terceiros que o (a)
CONTRATADO (A) colocar a serviço.
12.4 É vedado o (a) CONTRATADO (A) delegar ou transferir em todo ou em parte o
objeto contratado.
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12.5 Após a aprovação do projeto não será permitida a transferência de sua titularidade,
salvo em casos de falecimento ou invalidez do proponente ou quando ocorrer o
desligamento do dirigente da entidade e/ou da empresa.
12.6 Nenhuma indenização será devida ao proponente pela elaboração, apresentação de
documentação e proposta relativa ao presente Edital.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
14.1 Para as questões decorrentes da execução deste Contrato, fica eleito o Foro da
Comarca de Anchieta, Estado de Santa Catarina, com renúncia expressa de qualquer
outro por mais privilegiado ou especial que possa ser exceto o que dispõe o inciso X do
artigo 29 da Constituição Federal.
14.2 E, por estarem justos e contratados, firmam o presente juntamente com duas
testemunhas, em duas vias de igual teor e forma, sem emendas ou rasuras, para que
produza seus jurídicos e legais efeitos.

Anchieta/SC, 18 de dezembro de 2020.

VILMAR PAULO PIOVEZANI
Prefeito Municipal em Exercício
Contratante

CELIO M.DOS SANTOS FRANÇA
Contratado (a)

Testemunhas:

MARCELO KUNRATH
CPF: 006.749.549-47

SELMA ANTONIA GIONGO
CPF: 805.715.225-72
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CONTRATO N.º 006/2020
O município de ANCHIETA, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ/MF nº
83.024.687/0001-22, através da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura,
com sede à Avenida Anchieta, 838 - Centro, neste ato representado por VILMAR
PAULO PIOVEZANI, prefeito em exercício, inscrito no CPF sob o nº 743.755.04900, residente e domiciliado na Linha São José, Zona Rural, do município de
Anchieta/SC doravante denominado MUNICÍPIO e pelo Sr. BALDECIR
BALTAZAR BUCHI, inscrito no CPF sob o nº 031.658.719-22, doravante
denominado (a) BENEFICIÁRIO (A), de comum acordo e com amparo legal na Lei
Federal n. 8.666/93, atualizada pela Lei n. 8.883/94 e Lei n. 9.648/98, de forma a
operacionalizar a lei de emergência cultural, conforme Lei n. 14.017/2020, Decreto
n. 10.464/2020 e Decreto n. 10.489/2020 e Decreto Municipal 173/2020, de 14 de
setembro de 2020, que dispõe sobre as ações emergenciais destinadas ao setor
cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública, firmam o
presente Termo de repasse que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. O objeto do presente contrato consiste na seleção e premiação de agentes culturais da
sociedade civil, sendo eles grupos com constituição jurídica e coletivos culturais sem
constituição jurídica e pessoas físicas do município de Anchieta, que tiveram suas
atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social, reconhecendo o
mérito cultural de sua trajetória e histórico de atuação no município.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO REPASSE
2. Pela realização do objeto do presente contrato o MUNICÍPIO pagará a
CONTRATADO (A) o valor total de R$ 919,32 na conta bancária do titular:
Banco: BRASIL
Agência: 1439-7
Conta: 9.439-0
CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE PAGAMENTO
3.1 O pagamento ao (à) CONTRATADO (A) será efetuado em moeda corrente
nacional, em parcela única, em até 30/12/2020 após a assinatura deste contrato, de
acordo com o cronograma de desembolso da Prefeitura Municipal de Anchieta.
3.2 Os recursos deste Edital serão transferidos ao proponente em conta corrente da qual
seja ele titular.
CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO
4. Os preços não serão reajustados.
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CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS
5.1 Após a convocação para assinatura do contrato, o (a) CONTRATADO (A) terá o
prazo de 05 (cinco) dias úteis para assinatura do contrato, sendo que não estando na
cidade, poderá fazer por procuração registrada em cartório.
5.2 Transcorrido o prazo sem que o contrato tenha sido assinado, o Comitê responsável
pelo edital poderá convocar proponentes remanescentes, obedecendo à ordem de
classificação geral.
CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO (A)
CONTRATADO (A)
6.1 Os proponentes credenciados deverão divulgar, obrigatoriamente, em todos os
produtos, espetáculos, atividades, comunicações, releases, convites, peças publicitárias
audiovisuais e escritas, o apoio institucional do Governo Municipal de Anchieta, Prêmio
de Mérito Cultural do município de Anchieta/SC #emergenciacultural
com as respectivas logomarcas. Na divulgação deverá constar ainda: ESTE PROJETO
FOI VIABILIZADO PELO PRÊMIO DE EMERGÊNCIA CULTURAL DO
MUNICÍPIO DE ANCHIETA OU PRÊMIO DE MÉRITO CULTURAL DO
MUNICÍPIO DE ANCHIETA.
6.2 Por todos os compromissos e encargos de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal,
comercial, bancária, intelectual (direito autoral, inclusive os conexos, e propriedade
industrial), bem como quaisquer outros resultantes da contratação objetivada neste
edital-regulamento, ficando o MUNICÍPIO isento de qualquer responsabilidade dessa
índole.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO MUNICÍPIO
7.1 Arcar com os custos administrativos.
7.2 Publicação do contrato;
7.3 Esclarecer as dúvidas que lhes forem apresentadas através do e-mail oficial
estabelecido no edital;
7.4 Cumprir com as condições de pagamento.
CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES
8.1 O (A) CONTRATADO (A) não cumprindo as obrigações assumidas ou os
preceitos legais, deste contrato implicará na aplicação das sanções previstas na
legislação vigente.
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO
9.1 A rescisão deste Contrato poderá dar-se por ato unilateral do MUNICÍPIO:
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9.2 O MUNICÍPIO poderá, unilateralmente, rescindir de pleno direito este Contrato,
independente de notificação judicial ou extrajudicial, desde que ocorra qualquer um dos
fatos adiante enunciados:
a) o não cumprimento ou cumprimento irregular pelo (a) CONTRATADO (A) das
cláusulas contratuais;
b) razões de interesse do serviço público.
9.3 No caso de o presente Contrato ser rescindido por culpa do (a) CONTRATADO
(A), serão observadas as seguintes condições:
a) O (a) CONTRATADO (A) não terá direito de exigir indenização por qualquer
prejuízo e será responsável pelos danos ocasionados, cabendo ao MUNICÍPIO aplicar
as sanções contratuais e legais pertinentes;
9.4 A rescisão deste Contrato também poderá ocorrer por acordo entre as partes ou
judicialmente.
9.5 Os casos de rescisão administrativa previstas no Art.77 da Lei 8666/93 importam no
reconhecimento pelo (a) CONTRATADO (A), dos direitos do MUNICIPIO previstos
no presente contrato e na legislação aplicável.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 001/2020
10.1 O presente contrato é oriundo da proposta vencedora do Edital de Premiação
Concurso público nº 001/2020 Prêmio de Mérito Cultural do município de
Anchieta/SC#emergenciacultural nº 001/2020.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES E CASOS OMISSOS
11.1 Os casos de alteração e os casos omissos, serão regidos pela Lei 8.666/93,
atualizada pela Lei 8.883/94 e alterações posteriores.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS CONDIÇÕES GERAIS
12.1 Qualquer comunicação entre as partes com relação a assuntos relacionados a este,
serão formalizados por escrito em 02 (duas) vias, uma das quais visadas pelo
destinatário, o que constituirá prova de sua efetiva entrega.
12.2 A fiscalização e o controle por parte do MUNICÍPIO, não implicarão em qualquer
responsabilidade por parte deste, nem exoneração ao (à) CONTRATADO (A) do fiel e
real cumprimento de quaisquer responsabilidades aqui assumidas.
12.3 O presente contrato não será de nenhuma forma, fundamento para a constituição de
vínculo trabalhista com empregados, funcionários, prepostos ou terceiros que o (a)
CONTRATADO (A) colocar a serviço.
12.4 É vedado o (a) CONTRATADO (A) delegar ou transferir em todo ou em parte o
objeto contratado.
12.5 Após a aprovação do projeto não será permitida a transferência de sua titularidade,
salvo em casos de falecimento ou invalidez do proponente ou quando ocorrer o
desligamento do dirigente da entidade e/ou da empresa.
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12.6 Nenhuma indenização será devida ao proponente pela elaboração, apresentação de
documentação e proposta relativa ao presente Edital.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
14.1 Para as questões decorrentes da execução deste Contrato, fica eleito o Foro da
Comarca de Anchieta, Estado de Santa Catarina, com renúncia expressa de qualquer
outro por mais privilegiado ou especial que possa ser exceto o que dispõe o inciso X do
artigo 29 da Constituição Federal.
14.2 E, por estarem justos e contratados, firmam o presente juntamente com duas
testemunhas, em duas vias de igual teor e forma, sem emendas ou rasuras, para que
produza seus jurídicos e legais efeitos.

Anchieta/SC, 18 de dezembro de 2020.

VILMAR PAULO PIOVEZANI
Prefeito Municipal em Exercício
Contratante

BALDECIR BALTAZAR BUCHI
Contratado (a)

Testemunhas:

MARCELO KUNRATH
CPF: 006.749.549-47

SELMA ANTONIA GIONGO
CPF: 805.715.225-72
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CONTRATO N.º 007/2020
O município de ANCHIETA, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ/MF nº
83.024.687/0001-22, através da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura,
com sede à Avenida Anchieta, 838 - Centro, neste ato representado por VILMAR
PAULO PIOVEZANI, prefeito em exercício, inscrito no CPF sob o nº 743.755.04900, residente e domiciliado na Linha São José, Zona Rural, do município de
Anchieta/SC doravante denominado MUNICÍPIO e pela Sra. DIANE ALBERTON
ROYER, inscrito no CPF sob o nº052.671.239-27, doravante denominado (a)
BENEFICIÁRIO (A), de comum acordo e com amparo legal na Lei Federal n.
8.666/93, atualizada pela Lei n. 8.883/94 e Lei n. 9.648/98, de forma a
operacionalizar a lei de emergência cultural, conforme Lei n. 14.017/2020, Decreto
n. 10.464/2020 e Decreto n. 10.489/2020 e Decreto Municipal 173/2020, de 14 de
setembro de 2020, que dispõe sobre as ações emergenciais destinadas ao setor
cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública, firmam o
presente Termo de repasse que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. O objeto do presente contrato consiste na seleção e premiação de agentes culturais da
sociedade civil, sendo eles grupos com constituição jurídica e coletivos culturais sem
constituição jurídica e pessoas físicas do município de Anchieta, que tiveram suas
atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social, reconhecendo o
mérito cultural de sua trajetória e histórico de atuação no município.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO REPASSE
2. Pela realização do objeto do presente contrato o MUNICÍPIO pagará a
CONTRATADO (A) o valor total de R$ 919,32 na conta bancária do titular:
Banco: BRASIL
Agência:1439-7
Conta:12.786-8
CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE PAGAMENTO
3.1 O pagamento ao (à) CONTRATADO (A) será efetuado em moeda corrente
nacional, em parcela única, em até 30/12/2020 após a assinatura deste contrato, de
acordo com o cronograma de desembolso da Prefeitura Municipal de Anchieta.
3.2 Os recursos deste Edital serão transferidos ao proponente em conta corrente da qual
seja ele titular.
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CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO
4. Os preços não serão reajustados.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS
5.1 Após a convocação para assinatura do contrato, o (a) CONTRATADO (A) terá o
prazo de 05 (cinco) dias úteis para assinatura do contrato, sendo que não estando na
cidade, poderá fazer por procuração registrada em cartório.
5.2 Transcorrido o prazo sem que o contrato tenha sido assinado, o Comitê responsável
pelo edital poderá convocar proponentes remanescentes, obedecendo à ordem de
classificação geral.
CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO (A)
CONTRATADO (A)
6.1 Os proponentes credenciados deverão divulgar, obrigatoriamente, em todos os
produtos, espetáculos, atividades, comunicações, releases, convites, peças publicitárias
audiovisuais e escritas, o apoio institucional do Governo Municipal de Anchieta, Prêmio
de Mérito Cultural do município de Anchieta/SC #emergenciacultural
com as respectivas logomarcas. Na divulgação deverá constar ainda: ESTE PROJETO
FOI VIABILIZADO PELO PRÊMIO DE EMERGÊNCIA CULTURAL DO
MUNICÍPIO DE ANCHIETA OU PRÊMIO DE MÉRITO CULTURAL DO
MUNICÍPIO DE ANCHIETA.
6.2 Por todos os compromissos e encargos de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal,
comercial, bancária, intelectual (direito autoral, inclusive os conexos, e propriedade
industrial), bem como quaisquer outros resultantes da contratação objetivada neste
edital-regulamento, ficando o MUNICÍPIO isento de qualquer responsabilidade dessa
índole.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO MUNICÍPIO
7.1 Arcar com os custos administrativos.
7.2 Publicação do contrato;
7.3 Esclarecer as dúvidas que lhes forem apresentadas através do e-mail oficial
estabelecido no edital;
7.4 Cumprir com as condições de pagamento.
CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES
8.1 O (A) CONTRATADO (A) não cumprindo as obrigações assumidas ou os
preceitos legais, deste contrato implicará na aplicação das sanções previstas na
legislação vigente.
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CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO
9.1 A rescisão deste Contrato poderá dar-se por ato unilateral do MUNICÍPIO:
9.2 O MUNICÍPIO poderá, unilateralmente, rescindir de pleno direito este Contrato,
independente de notificação judicial ou extrajudicial, desde que ocorra qualquer um dos
fatos adiante enunciados:
a) o não cumprimento ou cumprimento irregular pelo (a) CONTRATADO (A) das
cláusulas contratuais;
b) razões de interesse do serviço público.
9.3 No caso de o presente Contrato ser rescindido por culpa do (a) CONTRATADO
(A), serão observadas as seguintes condições:
a) O (a) CONTRATADO (A) não terá direito de exigir indenização por qualquer
prejuízo e será responsável pelos danos ocasionados, cabendo ao MUNICÍPIO aplicar
as sanções contratuais e legais pertinentes;
9.4 A rescisão deste Contrato também poderá ocorrer por acordo entre as partes ou
judicialmente.
9.5 Os casos de rescisão administrativa previstas no Art.77 da Lei 8666/93 importam no
reconhecimento pelo (a) CONTRATADO (A), dos direitos do MUNICIPIO previstos
no presente contrato e na legislação aplicável.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 001/2020
10.1 O presente contrato é oriundo da proposta vencedora do Edital de Premiação
Concurso público nº 001/2020 Prêmio de Mérito Cultural do município de
Anchieta/SC# emergência cultural nº 001/2020.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES E CASOS OMISSOS
11.1 Os casos de alteração e os casos omissos, serão regidos pela Lei 8.666/93,
atualizada pela Lei 8.883/94 e alterações posteriores.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS CONDIÇÕES GERAIS
12.1 Qualquer comunicação entre as partes com relação a assuntos relacionados a este,
serão formalizados por escrito em 02 (duas) vias, uma das quais visadas pelo
destinatário, o que constituirá prova de sua efetiva entrega.
12.2 A fiscalização e o controle por parte do MUNICÍPIO, não implicarão em qualquer
responsabilidade por parte deste, nem exoneração ao (à) CONTRATADO (A) do fiel e
real cumprimento de quaisquer responsabilidades aqui assumidas.
12.3 O presente contrato não será de nenhuma forma, fundamento para a constituição de
vínculo trabalhista com empregados, funcionários, prepostos ou terceiros que o (a)
CONTRATADO (A) colocar a serviço.
12.4 É vedado o (a) CONTRATADO (A) delegar ou transferir em todo ou em parte o
objeto contratado.
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12.5 Após a aprovação do projeto não será permitida a transferência de sua titularidade,
salvo em casos de falecimento ou invalidez do proponente ou quando ocorrer o
desligamento do dirigente da entidade e/ou da empresa.
12.6 Nenhuma indenização será devida ao proponente pela elaboração, apresentação de
documentação e proposta relativa ao presente Edital.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
14.1 Para as questões decorrentes da execução deste Contrato, fica eleito o Foro da
Comarca de Anchieta, Estado de Santa Catarina, com renúncia expressa de qualquer
outro por mais privilegiado ou especial que possa ser exceto o que dispõe o inciso X do
artigo 29 da Constituição Federal.
14.2 E, por estarem justos e contratados, firmam o presente juntamente com duas
testemunhas, em duas vias de igual teor e forma, sem emendas ou rasuras, para que
produza seus jurídicos e legais efeitos.

Anchieta/SC, 18 de dezembro de 2020.

VILMAR PAULO PIOVEZANI
Prefeito Municipal em Exercício
Contratante

DIANE ALBERTO ROYER
Contratado (a)

Testemunhas:

MARCELO KUNRATH
CPF: 006.749.549-47

SELMA ANTONIA GIONGO
CPF: 805.715.225-72
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CONTRATO N.º 008/2020
O município de ANCHIETA, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ/MF nº
83.024.687/0001-22, através da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura,
com sede à Avenida Anchieta, 838 - Centro, neste ato representado por VILMAR
PAULO PIOVEZANI, prefeito em exercício, inscrito no CPF sob o nº 743.755.04900, residente e domiciliado na Linha São José, Zona Rural, do município de
Anchieta/SC doravante denominado MUNICÍPIO e pela Sra. ELIANE
SUFREDINI FREITAS, inscrito no CPF sob o nº 594.214.449-49, doravante
denominado (a) BENEFICIÁRIO (A), de comum acordo e com amparo legal na Lei
Federal n. 8.666/93, atualizada pela Lei n. 8.883/94 e Lei n. 9.648/98, de forma a
operacionalizar a lei de emergência cultural, conforme Lei n. 14.017/2020, Decreto
n. 10.464/2020 e Decreto n. 10.489/2020 e Decreto Municipal 173/2020, de 14 de
setembro de 2020, que dispõe sobre as ações emergenciais destinadas ao setor
cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública, firmam o
presente Termo de repasse que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. O objeto do presente contrato consiste na seleção e premiação de agentes culturais da
sociedade civil, sendo eles grupos com constituição jurídica e coletivos culturais sem
constituição jurídica e pessoas físicas do município de Anchieta, que tiveram suas
atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social, reconhecendo o
mérito cultural de sua trajetória e histórico de atuação no município.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO REPASSE
2. Pela realização do objeto do presente contrato o MUNICÍPIO pagará a
CONTRATADO (A) o valor total de R$ 919,32 na conta bancária do titular:
Banco: BRASIL
Agência: 1439-7
Conta: 4066-5
CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE PAGAMENTO
3.1 O pagamento ao (à) CONTRATADO (A) será efetuado em moeda corrente
nacional, em parcela única, em até 30/12/2020 após a assinatura deste contrato, de
acordo com o cronograma de desembolso da Prefeitura Municipal de Anchieta.
3.2 Os recursos deste Edital serão transferidos ao proponente em conta corrente da qual
seja ele titular.
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CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO
4. Os preços não serão reajustados.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS
5.1 Após a convocação para assinatura do contrato, o (a) CONTRATADO (A) terá o
prazo de 05 (cinco) dias úteis para assinatura do contrato, sendo que não estando na
cidade, poderá fazer por procuração registrada em cartório.
5.2 Transcorrido o prazo sem que o contrato tenha sido assinado, o Comitê responsável
pelo edital poderá convocar proponentes remanescentes, obedecendo à ordem de
classificação geral.
CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO (A)
CONTRATADO (A)
6.1 Os proponentes credenciados deverão divulgar, obrigatoriamente, em todos os
produtos, espetáculos, atividades, comunicações, releases, convites, peças publicitárias
audiovisuais e escritas, o apoio institucional do Governo Municipal de Anchieta, Prêmio
de Mérito Cultural do município de Anchieta/SC #emergenciacultural
com as respectivas logomarcas. Na divulgação deverá constar ainda: ESTE PROJETO
FOI VIABILIZADO PELO PRÊMIO DE EMERGÊNCIA CULTURAL DO
MUNICÍPIO DE ANCHIETA OU PRÊMIO DE MÉRITO CULTURAL DO
MUNICÍPIO DE ANCHIETA.
6.2 Por todos os compromissos e encargos de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal,
comercial, bancária, intelectual (direito autoral, inclusive os conexos, e propriedade
industrial), bem como quaisquer outros resultantes da contratação objetivada neste
edital-regulamento, ficando o MUNICÍPIO isento de qualquer responsabilidade dessa
índole.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO MUNICÍPIO
7.1 Arcar com os custos administrativos.
7.2 Publicação do contrato;
7.3 Esclarecer as dúvidas que lhes forem apresentadas através do e-mail oficial
estabelecido no edital;
7.4 Cumprir com as condições de pagamento.
CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES
8.1 O (A) CONTRATADO (A) não cumprindo as obrigações assumidas ou os
preceitos legais, deste contrato implicará na aplicação das sanções previstas na
legislação vigente.
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CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO
9.1 A rescisão deste Contrato poderá dar-se por ato unilateral do MUNICÍPIO:
9.2 O MUNICÍPIO poderá, unilateralmente, rescindir de pleno direito este Contrato,
independente de notificação judicial ou extrajudicial, desde que ocorra qualquer um dos
fatos adiante enunciados:
a) o não cumprimento ou cumprimento irregular pelo (a) CONTRATADO (A) das
cláusulas contratuais;
b) razões de interesse do serviço público.
9.3 No caso de o presente Contrato ser rescindido por culpa do (a) CONTRATADO
(A), serão observadas as seguintes condições:
a) O (a) CONTRATADO (A) não terá direito de exigir indenização por qualquer
prejuízo e será responsável pelos danos ocasionados, cabendo ao MUNICÍPIO aplicar
as sanções contratuais e legais pertinentes;
9.4 A rescisão deste Contrato também poderá ocorrer por acordo entre as partes ou
judicialmente.
9.5 Os casos de rescisão administrativa previstas no Art.77 da Lei 8666/93 importam no
reconhecimento pelo (a) CONTRATADO (A), dos direitos do MUNICIPIO previstos
no presente contrato e na legislação aplicável.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 001/2020
10.1 O presente contrato é oriundo da proposta vencedora do Edital de Premiação
Concurso público nº 001/2020 Prêmio de Mérito Cultural do município de
Anchieta/SC# emergência cultural nº 001/2020.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES E CASOS OMISSOS
11.1 Os casos de alteração e os casos omissos, serão regidos pela Lei 8.666/93,
atualizada pela Lei 8.883/94 e alterações posteriores.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS CONDIÇÕES GERAIS
12.1 Qualquer comunicação entre as partes com relação a assuntos relacionados a este,
serão formalizados por escrito em 02 (duas) vias, uma das quais visadas pelo
destinatário, o que constituirá prova de sua efetiva entrega.
12.2 A fiscalização e o controle por parte do MUNICÍPIO, não implicarão em qualquer
responsabilidade por parte deste, nem exoneração ao (à) CONTRATADO (A) do fiel e
real cumprimento de quaisquer responsabilidades aqui assumidas.
12.3 O presente contrato não será de nenhuma forma, fundamento para a constituição de
vínculo trabalhista com empregados, funcionários, prepostos ou terceiros que o (a)
CONTRATADO (A) colocar a serviço.
12.4 É vedado o (a) CONTRATADO (A) delegar ou transferir em todo ou em parte o
objeto contratado.
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12.5 Após a aprovação do projeto não será permitida a transferência de sua titularidade,
salvo em casos de falecimento ou invalidez do proponente ou quando ocorrer o
desligamento do dirigente da entidade e/ou da empresa.
12.6 Nenhuma indenização será devida ao proponente pela elaboração, apresentação de
documentação e proposta relativa ao presente Edital.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
14.1 Para as questões decorrentes da execução deste Contrato, fica eleito o Foro da
Comarca de Anchieta, Estado de Santa Catarina, com renúncia expressa de qualquer
outro por mais privilegiado ou especial que possa ser exceto o que dispõe o inciso X do
artigo 29 da Constituição Federal.
14.2 E, por estarem justos e contratados, firmam o presente juntamente com duas
testemunhas, em duas vias de igual teor e forma, sem emendas ou rasuras, para que
produza seus jurídicos e legais efeitos.

Anchieta/SC, 18 de dezembro de 2020.

VILMAR PAULO PIOVEZANI
Prefeito Municipal em Exercício
Contratante

ELIANE SUFREDINI DE FREITAS
Contratado (a)

Testemunhas:

MARCELO KUNRATH
CPF: 006.749.549-47

SELMA ANTONIA GIONGO
CPF: 805.715.225-72
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CONTRATO N.º 009/2020
O município de ANCHIETA, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ/MF nº
83.024.687/0001-22, através da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura,
com sede à Avenida Anchieta, 838 - Centro, neste ato representado por VILMAR
PAULO PIOVEZANI, prefeito em exercício, inscrito no CPF sob o nº 743.755.04900, residente e domiciliado na Linha São José, Zona Rural, do município de
Anchieta/SC doravante denominado MUNICÍPIO e pela Sra. ELOISA
SUFREDINI, inscrito no CPF sob o nº 732.792.269-53, doravante denominado (a)
BENEFICIÁRIO (A), de comum acordo e com amparo legal na Lei Federal n.
8.666/93, atualizada pela Lei n. 8.883/94 e Lei n. 9.648/98, de forma a
operacionalizar a lei de emergência cultural, conforme Lei n. 14.017/2020, Decreto
n. 10.464/2020 e Decreto n. 10.489/2020 e Decreto Municipal 173/2020, de 14 de
setembro de 2020, que dispõe sobre as ações emergenciais destinadas ao setor
cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública, firmam o
presente Termo de repasse que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. O objeto do presente contrato consiste na seleção e premiação de agentes culturais da
sociedade civil, sendo eles grupos com constituição jurídica e coletivos culturais sem
constituição jurídica e pessoas físicas do município de Anchieta, que tiveram suas
atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social, reconhecendo o
mérito cultural de sua trajetória e histórico de atuação no município.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO REPASSE
2. Pela realização do objeto do presente contrato o MUNICÍPIO pagará a
CONTRATADO (A) o valor total de R$ 919,32 na conta bancária do titular:
Banco: Brasil
Agência: 1439-7
Conta: 12.541-5
CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE PAGAMENTO
3.1 O pagamento ao (à) CONTRATADO (A) será efetuado em moeda corrente
nacional, em parcela única, em até 30/12/2020 após a assinatura deste contrato, de
acordo com o cronograma de desembolso da Prefeitura Municipal de Anchieta.
3.2 Os recursos deste Edital serão transferidos ao proponente em conta corrente da qual
seja ele titular.
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CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO
4. Os preços não serão reajustados.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS
5.1 Após a convocação para assinatura do contrato, o (a) CONTRATADO (A) terá o
prazo de 05 (cinco) dias úteis para assinatura do contrato, sendo que não estando na
cidade, poderá fazer por procuração registrada em cartório.
5.2 Transcorrido o prazo sem que o contrato tenha sido assinado, o Comitê responsável
pelo edital poderá convocar proponentes remanescentes, obedecendo à ordem de
classificação geral.
CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO (A)
CONTRATADO (A)
6.1 Os proponentes credenciados deverão divulgar, obrigatoriamente, em todos os
produtos, espetáculos, atividades, comunicações, releases, convites, peças publicitárias
audiovisuais e escritas, o apoio institucional do Governo Municipal de Anchieta, Prêmio
de Mérito Cultural do município de Anchieta/SC #emergenciacultural
com as respectivas logomarcas. Na divulgação deverá constar ainda: ESTE PROJETO
FOI VIABILIZADO PELO PRÊMIO DE EMERGÊNCIA CULTURAL DO
MUNICÍPIO DE ANCHIETA OU PRÊMIO DE MÉRITO CULTURAL DO
MUNICÍPIO DE ANCHIETA.
6.2 Por todos os compromissos e encargos de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal,
comercial, bancária, intelectual (direito autoral, inclusive os conexos, e propriedade
industrial), bem como quaisquer outros resultantes da contratação objetivada neste
edital-regulamento, ficando o MUNICÍPIO isento de qualquer responsabilidade dessa
índole.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO MUNICÍPIO
7.1 Arcar com os custos administrativos.
7.2 Publicação do contrato;
7.3 Esclarecer as dúvidas que lhes forem apresentadas através do e-mail oficial
estabelecido no edital;
7.4 Cumprir com as condições de pagamento.
CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES
8.1 O (A) CONTRATADO (A) não cumprindo as obrigações assumidas ou os
preceitos legais, deste contrato implicará na aplicação das sanções previstas na
legislação vigente.
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CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO
9.1 A rescisão deste Contrato poderá dar-se por ato unilateral do MUNICÍPIO:
9.2 O MUNICÍPIO poderá, unilateralmente, rescindir de pleno direito este Contrato,
independente de notificação judicial ou extrajudicial, desde que ocorra qualquer um dos
fatos adiante enunciados:
a) o não cumprimento ou cumprimento irregular pelo (a) CONTRATADO (A) das
cláusulas contratuais;
b) razões de interesse do serviço público.
9.3 No caso de o presente Contrato ser rescindido por culpa do (a) CONTRATADO
(A), serão observadas as seguintes condições:
a) O (a) CONTRATADO (A) não terá direito de exigir indenização por qualquer
prejuízo e será responsável pelos danos ocasionados, cabendo ao MUNICÍPIO aplicar
as sanções contratuais e legais pertinentes;
9.4 A rescisão deste Contrato também poderá ocorrer por acordo entre as partes ou
judicialmente.
9.5 Os casos de rescisão administrativa previstas no Art.77 da Lei 8666/93 importam no
reconhecimento pelo (a) CONTRATADO (A), dos direitos do MUNICIPIO previstos
no presente contrato e na legislação aplicável.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 001/2020
10.1 O presente contrato é oriundo da proposta vencedora do Edital de Premiação
Concurso público nº 001/2020 Prêmio de Mérito Cultural do município de
Anchieta/SC# emergência cultural nº 001/2020.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES E CASOS OMISSOS
11.1 Os casos de alteração e os casos omissos, serão regidos pela Lei 8.666/93,
atualizada pela Lei 8.883/94 e alterações posteriores.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS CONDIÇÕES GERAIS
12.1 Qualquer comunicação entre as partes com relação a assuntos relacionados a este,
serão formalizados por escrito em 02 (duas) vias, uma das quais visadas pelo
destinatário, o que constituirá prova de sua efetiva entrega.
12.2 A fiscalização e o controle por parte do MUNICÍPIO, não implicarão em qualquer
responsabilidade por parte deste, nem exoneração ao (à) CONTRATADO (A) do fiel e
real cumprimento de quaisquer responsabilidades aqui assumidas.
12.3 O presente contrato não será de nenhuma forma, fundamento para a constituição de
vínculo trabalhista com empregados, funcionários, prepostos ou terceiros que o (a)
CONTRATADO (A) colocar a serviço.
12.4 É vedado o (a) CONTRATADO (A) delegar ou transferir em todo ou em parte o
objeto contratado.
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12.5 Após a aprovação do projeto não será permitida a transferência de sua titularidade,
salvo em casos de falecimento ou invalidez do proponente ou quando ocorrer o
desligamento do dirigente da entidade e/ou da empresa.
12.6 Nenhuma indenização será devida ao proponente pela elaboração, apresentação de
documentação e proposta relativa ao presente Edital.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
14.1 Para as questões decorrentes da execução deste Contrato, fica eleito o Foro da
Comarca de Anchieta, Estado de Santa Catarina, com renúncia expressa de qualquer
outro por mais privilegiado ou especial que possa ser exceto o que dispõe o inciso X do
artigo 29 da Constituição Federal.
14.2 E, por estarem justos e contratados, firmam o presente juntamente com duas
testemunhas, em duas vias de igual teor e forma, sem emendas ou rasuras, para que
produza seus jurídicos e legais efeitos.

Anchieta/SC, 18 de dezembro de 2020.

VILMAR PAULO PIOVEZANI
Prefeito Municipal em Exercício
Contratante

ELOISA SUFREDINI
Contratado (a)

Testemunhas:

MARCELO KUNRATH
CPF: 006.749.549-47

SELMA ANTONIA GIONGO
CPF: 805.715.225-72

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

CONTRATO 10/2020 RETIFICADO - REPASSE PESSOA FÍSICA - ALDIR BLANC

Página 116

Publicação Nº 2789894

Município de Anchieta/SC
Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura
Concurso Público n. 001/2020
Prêmio de Mérito Cultural do município de Anchieta/SC #emergenciacultural

CONTRATO N.º 010/2020
O município de ANCHIETA, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ/MF nº
83.024.687/0001-22, através da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura,
com sede à Avenida Anchieta, 838 - Centro, neste ato representado por VILMAR
PAULO PIOVEZANI, prefeito em exercício, inscrito no CPF sob o nº 743.755.04900, residente e domiciliado na Linha São José, Zona Rural, do município de
Anchieta/SC doravante denominado MUNICÍPIO e pelo Sr.(a) ENIO JOSE
BONATTO, inscrito no CPF sob o nº 605.214.149-20, doravante denominado (a)
BENEFICIÁRIO (A), de comum acordo e com amparo legal na Lei Federal n.
8.666/93, atualizada pela Lei n. 8.883/94 e Lei n. 9.648/98, de forma a
operacionalizar a lei de emergência cultural, conforme Lei n. 14.017/2020, Decreto
n. 10.464/2020 e Decreto n. 10.489/2020 e Decreto Municipal 173/2020, de 14 de
setembro de 2020, que dispõe sobre as ações emergenciais destinadas ao setor
cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública, firmam o
presente Termo de repasse que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. O objeto do presente contrato consiste na seleção e premiação de agentes culturais da
sociedade civil, sendo eles grupos com constituição jurídica e coletivos culturais sem
constituição jurídica e pessoas físicas do município de Anchieta, que tiveram suas
atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social, reconhecendo o
mérito cultural de sua trajetória e histórico de atuação no município.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO REPASSE
2. Pela realização do objeto do presente contrato o MUNICÍPIO pagará a
CONTRATADO (A) o valor total de R$ 919,32 na conta bancária do titular:
Banco: BRASIL
Agência:1439-7
Conta:10.563-5
CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE PAGAMENTO
3.1 O pagamento ao (à) CONTRATADO (A) será efetuado em moeda corrente
nacional, em parcela única, em até 30/12/2020 após a assinatura deste contrato, de
acordo com o cronograma de desembolso da Prefeitura Municipal de Anchieta.
3.2 Os recursos deste Edital serão transferidos ao proponente em conta corrente da qual
seja ele titular.
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CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO
4. Os preços não serão reajustados.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS
5.1 Após a convocação para assinatura do contrato, o (a) CONTRATADO (A) terá o
prazo de 05 (cinco) dias úteis para assinatura do contrato, sendo que não estando na
cidade, poderá fazer por procuração registrada em cartório.
5.2 Transcorrido o prazo sem que o contrato tenha sido assinado, o Comitê responsável
pelo edital poderá convocar proponentes remanescentes, obedecendo à ordem de
classificação geral.
CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO (A)
CONTRATADO (A)
6.1 Os proponentes credenciados deverão divulgar, obrigatoriamente, em todos os
produtos, espetáculos, atividades, comunicações, releases, convites, peças publicitárias
audiovisuais e escritas, o apoio institucional do Governo Municipal de Anchieta, Prêmio
de Mérito Cultural do município de Anchieta/SC #emergenciacultural
com as respectivas logomarcas. Na divulgação deverá constar ainda: ESTE PROJETO
FOI VIABILIZADO PELO PRÊMIO DE EMERGÊNCIA CULTURAL DO
MUNICÍPIO DE ANCHIETA OU PRÊMIO DE MÉRITO CULTURAL DO
MUNICÍPIO DE ANCHIETA.
6.2 Por todos os compromissos e encargos de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal,
comercial, bancária, intelectual (direito autoral, inclusive os conexos, e propriedade
industrial), bem como quaisquer outros resultantes da contratação objetivada neste
edital-regulamento, ficando o MUNICÍPIO isento de qualquer responsabilidade dessa
índole.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO MUNICÍPIO
7.1 Arcar com os custos administrativos.
7.2 Publicação do contrato;
7.3 Esclarecer as dúvidas que lhes forem apresentadas através do e-mail oficial
estabelecido no edital;
7.4 Cumprir com as condições de pagamento.
CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES
8.1 O (A) CONTRATADO (A) não cumprindo as obrigações assumidas ou os
preceitos legais, deste contrato implicará na aplicação das sanções previstas na
legislação vigente.
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CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO
9.1 A rescisão deste Contrato poderá dar-se por ato unilateral do MUNICÍPIO:
9.2 O MUNICÍPIO poderá, unilateralmente, rescindir de pleno direito este Contrato,
independente de notificação judicial ou extrajudicial, desde que ocorra qualquer um dos
fatos adiante enunciados:
a) o não cumprimento ou cumprimento irregular pelo (a) CONTRATADO (A) das
cláusulas contratuais;
b) razões de interesse do serviço público.
9.3 No caso de o presente Contrato ser rescindido por culpa do (a) CONTRATADO
(A), serão observadas as seguintes condições:
a) O (a) CONTRATADO (A) não terá direito de exigir indenização por qualquer
prejuízo e será responsável pelos danos ocasionados, cabendo ao MUNICÍPIO aplicar
as sanções contratuais e legais pertinentes;
9.4 A rescisão deste Contrato também poderá ocorrer por acordo entre as partes ou
judicialmente.
9.5 Os casos de rescisão administrativa previstas no Art.77 da Lei 8666/93 importam no
reconhecimento pelo (a) CONTRATADO (A), dos direitos do MUNICIPIO previstos
no presente contrato e na legislação aplicável.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 001/2020
10.1 O presente contrato é oriundo da proposta vencedora do Edital de Premiação
Concurso público nº 001/2020 Prêmio de Mérito Cultural do município de
Anchieta/SC# emergência cultural nº 001/2020.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES E CASOS OMISSOS
11.1 Os casos de alteração e os casos omissos, serão regidos pela Lei 8.666/93,
atualizada pela Lei 8.883/94 e alterações posteriores.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS CONDIÇÕES GERAIS
12.1 Qualquer comunicação entre as partes com relação a assuntos relacionados a este,
serão formalizados por escrito em 02 (duas) vias, uma das quais visadas pelo
destinatário, o que constituirá prova de sua efetiva entrega.
12.2 A fiscalização e o controle por parte do MUNICÍPIO, não implicarão em qualquer
responsabilidade por parte deste, nem exoneração ao (à) CONTRATADO (A) do fiel e
real cumprimento de quaisquer responsabilidades aqui assumidas.
12.3 O presente contrato não será de nenhuma forma, fundamento para a constituição de
vínculo trabalhista com empregados, funcionários, prepostos ou terceiros que o (a)
CONTRATADO (A) colocar a serviço.
12.4 É vedado o (a) CONTRATADO (A) delegar ou transferir em todo ou em parte o
objeto contratado.
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12.5 Após a aprovação do projeto não será permitida a transferência de sua titularidade,
salvo em casos de falecimento ou invalidez do proponente ou quando ocorrer o
desligamento do dirigente da entidade e/ou da empresa.
12.6 Nenhuma indenização será devida ao proponente pela elaboração, apresentação de
documentação e proposta relativa ao presente Edital.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
14.1 Para as questões decorrentes da execução deste Contrato, fica eleito o Foro da
Comarca de Anchieta, Estado de Santa Catarina, com renúncia expressa de qualquer
outro por mais privilegiado ou especial que possa ser exceto o que dispõe o inciso X do
artigo 29 da Constituição Federal.
14.2 E, por estarem justos e contratados, firmam o presente juntamente com duas
testemunhas, em duas vias de igual teor e forma, sem emendas ou rasuras, para que
produza seus jurídicos e legais efeitos.

Anchieta/SC, 18 de dezembro de 2020.

VILMAR PAULO PIOVEZANI
Prefeito Municipal em Exercício
Contratante

ENIO JOSE BONATTO
Contratado (a)

Testemunhas:

MARCELO KUNRATH
CPF: 006.749.549-47

JOSIANE MARIA STOBBE BARONIO
CPF: 093.488.459-50
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CONTRATO N.º 0011/2020
O município de ANCHIETA, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ/MF nº
83.024.687/0001-22, através da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura,
com sede à Avenida Anchieta, 838 - Centro, neste ato representado por VILMAR
PAULO PIOVEZANI, prefeito em exercício, inscrito no CPF sob o nº 743.755.04900, residente e domiciliado na Linha São José, Zona Rural, do município de
Anchieta/SC doravante denominado MUNICÍPIO e pelo Sr.(a) ISAC PEREIRA,
inscrito no CPF sob o nº 042.339.799-09
, doravante denominado (a)
BENEFICIÁRIO (A), de comum acordo e com amparo legal na Lei Federal n.
8.666/93, atualizada pela Lei n. 8.883/94 e Lei n. 9.648/98, de forma a
operacionalizar a lei de emergência cultural, conforme Lei n. 14.017/2020, Decreto
n. 10.464/2020 e Decreto n. 10.489/2020 e Decreto Municipal 173/2020, de 14 de
setembro de 2020, que dispõe sobre as ações emergenciais destinadas ao setor
cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública, firmam o
presente Termo de repasse que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. O objeto do presente contrato consiste na seleção e premiação de agentes culturais da
sociedade civil, sendo eles grupos com constituição jurídica e coletivos culturais sem
constituição jurídica e pessoas físicas do município de Anchieta, que tiveram suas
atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social, reconhecendo o
mérito cultural de sua trajetória e histórico de atuação no município.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO REPASSE
2. Pela realização do objeto do presente contrato o MUNICÍPIO pagará a
CONTRATADO (A) o valor total de R$ 919,32 na conta bancária do titular:
Banco: Caixa
Agência: 1885
Conta: 00037251-7
CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE PAGAMENTO
3.1 O pagamento ao (à) CONTRATADO (A) será efetuado em moeda corrente
nacional, em parcela única, em até 30/12/2020 após a assinatura deste contrato, de
acordo com o cronograma de desembolso da Prefeitura Municipal de Anchieta.
3.2 Os recursos deste Edital serão transferidos ao proponente em conta corrente da qual
seja ele titular.
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CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO
4. Os preços não serão reajustados.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS
5.1 Após a convocação para assinatura do contrato, o (a) CONTRATADO (A) terá o
prazo de 05 (cinco) dias úteis para assinatura do contrato, sendo que não estando na
cidade, poderá fazer por procuração registrada em cartório.
5.2 Transcorrido o prazo sem que o contrato tenha sido assinado, o Comitê responsável
pelo edital poderá convocar proponentes remanescentes, obedecendo à ordem de
classificação geral.
CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO (A)
CONTRATADO (A)
6.1 Os proponentes credenciados deverão divulgar, obrigatoriamente, em todos os
produtos, espetáculos, atividades, comunicações, releases, convites, peças publicitárias
audiovisuais e escritas, o apoio institucional do Governo Municipal de Anchieta, Prêmio
de Mérito Cultural do município de Anchieta/SC #emergenciacultural
com as respectivas logomarcas. Na divulgação deverá constar ainda: ESTE PROJETO
FOI VIABILIZADO PELO PRÊMIO DE EMERGÊNCIA CULTURAL DO
MUNICÍPIO DE ANCHIETA OU PRÊMIO DE MÉRITO CULTURAL DO
MUNICÍPIO DE ANCHIETA.
6.2 Por todos os compromissos e encargos de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal,
comercial, bancária, intelectual (direito autoral, inclusive os conexos, e propriedade
industrial), bem como quaisquer outros resultantes da contratação objetivada neste
edital-regulamento, ficando o MUNICÍPIO isento de qualquer responsabilidade dessa
índole.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO MUNICÍPIO
7.1 Arcar com os custos administrativos.
7.2 Publicação do contrato;
7.3 Esclarecer as dúvidas que lhes forem apresentadas através do e-mail oficial
estabelecido no edital;
7.4 Cumprir com as condições de pagamento.
CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES
8.1 O (A) CONTRATADO (A) não cumprindo as obrigações assumidas ou os
preceitos legais, deste contrato implicará na aplicação das sanções previstas na
legislação vigente.
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CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO
9.1 A rescisão deste Contrato poderá dar-se por ato unilateral do MUNICÍPIO:
9.2 O MUNICÍPIO poderá, unilateralmente, rescindir de pleno direito este Contrato,
independente de notificação judicial ou extrajudicial, desde que ocorra qualquer um dos
fatos adiante enunciados:
a) o não cumprimento ou cumprimento irregular pelo (a) CONTRATADO (A) das
cláusulas contratuais;
b) razões de interesse do serviço público.
9.3 No caso de o presente Contrato ser rescindido por culpa do (a) CONTRATADO
(A), serão observadas as seguintes condições:
a) O (a) CONTRATADO (A) não terá direito de exigir indenização por qualquer
prejuízo e será responsável pelos danos ocasionados, cabendo ao MUNICÍPIO aplicar
as sanções contratuais e legais pertinentes;
9.4 A rescisão deste Contrato também poderá ocorrer por acordo entre as partes ou
judicialmente.
9.5 Os casos de rescisão administrativa previstas no Art.77 da Lei 8666/93 importam no
reconhecimento pelo (a) CONTRATADO (A), dos direitos do MUNICIPIO previstos
no presente contrato e na legislação aplicável.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 001/2020
10.1 O presente contrato é oriundo da proposta vencedora do Edital de Premiação
Concurso público nº 001/2020 Prêmio de Mérito Cultural do município de
Anchieta/SC# emergência cultural nº 001/2020.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES E CASOS OMISSOS
11.1 Os casos de alteração e os casos omissos, serão regidos pela Lei 8.666/93,
atualizada pela Lei 8.883/94 e alterações posteriores.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS CONDIÇÕES GERAIS
12.1 Qualquer comunicação entre as partes com relação a assuntos relacionados a este,
serão formalizados por escrito em 02 (duas) vias, uma das quais visadas pelo
destinatário, o que constituirá prova de sua efetiva entrega.
12.2 A fiscalização e o controle por parte do MUNICÍPIO, não implicarão em qualquer
responsabilidade por parte deste, nem exoneração ao (à) CONTRATADO (A) do fiel e
real cumprimento de quaisquer responsabilidades aqui assumidas.
12.3 O presente contrato não será de nenhuma forma, fundamento para a constituição de
vínculo trabalhista com empregados, funcionários, prepostos ou terceiros que o (a)
CONTRATADO (A) colocar a serviço.
12.4 É vedado o (a) CONTRATADO (A) delegar ou transferir em todo ou em parte o
objeto contratado.
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12.5 Após a aprovação do projeto não será permitida a transferência de sua titularidade,
salvo em casos de falecimento ou invalidez do proponente ou quando ocorrer o
desligamento do dirigente da entidade e/ou da empresa.
12.6 Nenhuma indenização será devida ao proponente pela elaboração, apresentação de
documentação e proposta relativa ao presente Edital.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
14.1 Para as questões decorrentes da execução deste Contrato, fica eleito o Foro da
Comarca de Anchieta, Estado de Santa Catarina, com renúncia expressa de qualquer
outro por mais privilegiado ou especial que possa ser exceto o que dispõe o inciso X do
artigo 29 da Constituição Federal.
14.2 E, por estarem justos e contratados, firmam o presente juntamente com duas
testemunhas, em duas vias de igual teor e forma, sem emendas ou rasuras, para que
produza seus jurídicos e legais efeitos.

Anchieta/SC, 18 de dezembro de 2020.

VILMAR PAULO PIOVEZANI
Prefeito Municipal em Exercício
Contratante

ISAC PEREIRA
Contratado (a)

Testemunhas:

MARCELO KUNRATH
CPF: 006.749.549-47

SELMA ANTONIA GIONGO
CPF: 805.715.225-72
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CONTRATO N.º 012/2020
O município de ANCHIETA, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ/MF nº
83.024.687/0001-22, através da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura,
com sede à Avenida Anchieta, 838 - Centro, neste ato representado por VILMAR
PAULO PIOVEZANI, prefeito em exercício, inscrito no CPF sob o nº 743.755.04900, residente e domiciliado na Linha São José, Zona Rural, do município de
Anchieta/SC doravante denominado MUNICÍPIO e pelo Sr. MURILO LUIZ
BERNARDI, inscrito no CPF sob o nº 100.440.769-67, doravante denominado (a)
BENEFICIÁRIO (A), de comum acordo e com amparo legal na Lei Federal n.
8.666/93, atualizada pela Lei n. 8.883/94 e Lei n. 9.648/98, de forma a
operacionalizar a lei de emergência cultural, conforme Lei n. 14.017/2020, Decreto
n. 10.464/2020 e Decreto n. 10.489/2020 e Decreto Municipal 173/2020, de 14 de
setembro de 2020, que dispõe sobre as ações emergenciais destinadas ao setor
cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública, firmam o
presente Termo de repasse que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. O objeto do presente contrato consiste na seleção e premiação de agentes culturais da
sociedade civil, sendo eles grupos com constituição jurídica e coletivos culturais sem
constituição jurídica e pessoas físicas do município de Anchieta, que tiveram suas
atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social, reconhecendo o
mérito cultural de sua trajetória e histórico de atuação no município.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO REPASSE
2. Pela realização do objeto do presente contrato o MUNICÍPIO pagará a
CONTRATADO (A) o valor total de R$ 919,32 na conta bancária do titular:
Banco: CAIXA
Agência: 4003
Conta: 21203-8
CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE PAGAMENTO
3.1 O pagamento ao (à) CONTRATADO (A) será efetuado em moeda corrente
nacional, em parcela única, em até 30/12/2020 após a assinatura deste contrato, de
acordo com o cronograma de desembolso da Prefeitura Municipal de Anchieta.
3.2 Os recursos deste Edital serão transferidos ao proponente em conta corrente da qual
seja ele titular.
CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO
4. Os preços não serão reajustados.
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CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS
5.1 Após a convocação para assinatura do contrato, o (a) CONTRATADO (A) terá o
prazo de 05 (cinco) dias úteis para assinatura do contrato, sendo que não estando na
cidade, poderá fazer por procuração registrada em cartório.
5.2 Transcorrido o prazo sem que o contrato tenha sido assinado, o Comitê responsável
pelo edital poderá convocar proponentes remanescentes, obedecendo à ordem de
classificação geral.
CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO (A)
CONTRATADO (A)
6.1 Os proponentes credenciados deverão divulgar, obrigatoriamente, em todos os
produtos, espetáculos, atividades, comunicações, releases, convites, peças publicitárias
audiovisuais e escritas, o apoio institucional do Governo Municipal de Anchieta, Prêmio
de Mérito Cultural do município de Anchieta/SC #emergenciacultural
com as respectivas logomarcas. Na divulgação deverá constar ainda: ESTE PROJETO
FOI VIABILIZADO PELO PRÊMIO DE EMERGÊNCIA CULTURAL DO
MUNICÍPIO DE ANCHIETA OU PRÊMIO DE MÉRITO CULTURAL DO
MUNICÍPIO DE ANCHIETA.
6.2 Por todos os compromissos e encargos de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal,
comercial, bancária, intelectual (direito autoral, inclusive os conexos, e propriedade
industrial), bem como quaisquer outros resultantes da contratação objetivada neste
edital-regulamento, ficando o MUNICÍPIO isento de qualquer responsabilidade dessa
índole.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO MUNICÍPIO
7.1 Arcar com os custos administrativos.
7.2 Publicação do contrato;
7.3 Esclarecer as dúvidas que lhes forem apresentadas através do e-mail oficial
estabelecido no edital;
7.4 Cumprir com as condições de pagamento.
CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES
8.1 O (A) CONTRATADO (A) não cumprindo as obrigações assumidas ou os
preceitos legais, deste contrato implicará na aplicação das sanções previstas na
legislação vigente.
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO
9.1 A rescisão deste Contrato poderá dar-se por ato unilateral do MUNICÍPIO:
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9.2 O MUNICÍPIO poderá, unilateralmente, rescindir de pleno direito este Contrato,
independente de notificação judicial ou extrajudicial, desde que ocorra qualquer um dos
fatos adiante enunciados:
a) o não cumprimento ou cumprimento irregular pelo (a) CONTRATADO (A) das
cláusulas contratuais;
b) razões de interesse do serviço público.
9.3 No caso de o presente Contrato ser rescindido por culpa do (a) CONTRATADO
(A), serão observadas as seguintes condições:
a) O (a) CONTRATADO (A) não terá direito de exigir indenização por qualquer
prejuízo e será responsável pelos danos ocasionados, cabendo ao MUNICÍPIO aplicar
as sanções contratuais e legais pertinentes;
9.4 A rescisão deste Contrato também poderá ocorrer por acordo entre as partes ou
judicialmente.
9.5 Os casos de rescisão administrativa previstas no Art.77 da Lei 8666/93 importam no
reconhecimento pelo (a) CONTRATADO (A), dos direitos do MUNICIPIO previstos
no presente contrato e na legislação aplicável.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 001/2020
10.1 O presente contrato é oriundo da proposta vencedora do Edital de Premiação
Concurso público nº 001/2020 Prêmio de Mérito Cultural do município de
Anchieta/SC#emergenciacultural nº 001/2020.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES E CASOS OMISSOS
11.1 Os casos de alteração e os casos omissos, serão regidos pela Lei 8.666/93,
atualizada pela Lei 8.883/94 e alterações posteriores.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS CONDIÇÕES GERAIS
12.1 Qualquer comunicação entre as partes com relação a assuntos relacionados a este,
serão formalizados por escrito em 02 (duas) vias, uma das quais visadas pelo
destinatário, o que constituirá prova de sua efetiva entrega.
12.2 A fiscalização e o controle por parte do MUNICÍPIO, não implicarão em qualquer
responsabilidade por parte deste, nem exoneração ao (à) CONTRATADO (A) do fiel e
real cumprimento de quaisquer responsabilidades aqui assumidas.
12.3 O presente contrato não será de nenhuma forma, fundamento para a constituição de
vínculo trabalhista com empregados, funcionários, prepostos ou terceiros que o (a)
CONTRATADO (A) colocar a serviço.
12.4 É vedado o (a) CONTRATADO (A) delegar ou transferir em todo ou em parte o
objeto contratado.
12.5 Após a aprovação do projeto não será permitida a transferência de sua titularidade,
salvo em casos de falecimento ou invalidez do proponente ou quando ocorrer o
desligamento do dirigente da entidade e/ou da empresa.
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12.6 Nenhuma indenização será devida ao proponente pela elaboração, apresentação de
documentação e proposta relativa ao presente Edital.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
14.1 Para as questões decorrentes da execução deste Contrato, fica eleito o Foro da
Comarca de Anchieta, Estado de Santa Catarina, com renúncia expressa de qualquer
outro por mais privilegiado ou especial que possa ser exceto o que dispõe o inciso X do
artigo 29 da Constituição Federal.
14.2 E, por estarem justos e contratados, firmam o presente juntamente com duas
testemunhas, em duas vias de igual teor e forma, sem emendas ou rasuras, para que
produza seus jurídicos e legais efeitos.

Anchieta/SC, 18 de dezembro de 2020.

VILMAR PAULO PIOVEZANI
Prefeito Municipal em Exercício
Contratante

MURILO LUIZ BERNARDI
Contratado (a)

Testemunhas:

MARCELO KUNRATH
CPF: 006.749.549-47

SELMA ANTONIA GIONGO
CPF: 805.715.225-72
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CONTRATO N.º 013/2020
O município de ANCHIETA, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ/MF nº
83.024.687/0001-22, através da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura,
com sede à Avenida Anchieta, 838 - Centro, neste ato representado por VILMAR
PAULO PIOVEZANI, prefeito em exercício, inscrito no CPF sob o nº 743.755.04900, residente e domiciliado na Linha São José, Zona Rural, do município de
Anchieta/SC doravante denominado MUNICÍPIO e pelo Sr.(a) JOCEMAR
ENGEL, inscrito no CPF sob o nº 077.269.409-56, doravante denominado (a)
BENEFICIÁRIO (A), de comum acordo e com amparo legal na Lei Federal n.
8.666/93, atualizada pela Lei n. 8.883/94 e Lei n. 9.648/98, de forma a
operacionalizar a lei de emergência cultural, conforme Lei n. 14.017/2020, Decreto
n. 10.464/2020 e Decreto n. 10.489/2020 e Decreto Municipal 173/2020, de 14 de
setembro de 2020, que dispõe sobre as ações emergenciais destinadas ao setor
cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública, firmam o
presente Termo de repasse que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. O objeto do presente contrato consiste na seleção e premiação de agentes culturais da
sociedade civil, sendo eles grupos com constituição jurídica e coletivos culturais sem
constituição jurídica e pessoas físicas do município de Anchieta, que tiveram suas
atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social, reconhecendo o
mérito cultural de sua trajetória e histórico de atuação no município.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO REPASSE
2. Pela realização do objeto do presente contrato o MUNICÍPIO pagará a
CONTRATADO (A) o valor total de R$ 919,32 na conta bancária do titular:
Banco: SICOOB
Agência:3039
Conta:652148
CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE PAGAMENTO
3.1 O pagamento ao (à) CONTRATADO (A) será efetuado em moeda corrente
nacional, em parcela única, em até 30/12/2020 após a assinatura deste contrato, de
acordo com o cronograma de desembolso da Prefeitura Municipal de Anchieta.
3.2 Os recursos deste Edital serão transferidos ao proponente em conta corrente da qual
seja ele titular.
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CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO
4. Os preços não serão reajustados.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS
5.1 Após a convocação para assinatura do contrato, o (a) CONTRATADO (A) terá o
prazo de 05 (cinco) dias úteis para assinatura do contrato, sendo que não estando na
cidade, poderá fazer por procuração registrada em cartório.
5.2 Transcorrido o prazo sem que o contrato tenha sido assinado, o Comitê responsável
pelo edital poderá convocar proponentes remanescentes, obedecendo à ordem de
classificação geral.
CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO (A)
CONTRATADO (A)
6.1 Os proponentes credenciados deverão divulgar, obrigatoriamente, em todos os
produtos, espetáculos, atividades, comunicações, releases, convites, peças publicitárias
audiovisuais e escritas, o apoio institucional do Governo Municipal de Anchieta, Prêmio
de Mérito Cultural do município de Anchieta/SC #emergenciacultural
com as respectivas logomarcas. Na divulgação deverá constar ainda: ESTE PROJETO
FOI VIABILIZADO PELO PRÊMIO DE EMERGÊNCIA CULTURAL DO
MUNICÍPIO DE ANCHIETA OU PRÊMIO DE MÉRITO CULTURAL DO
MUNICÍPIO DE ANCHIETA.
6.2 Por todos os compromissos e encargos de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal,
comercial, bancária, intelectual (direito autoral, inclusive os conexos, e propriedade
industrial), bem como quaisquer outros resultantes da contratação objetivada neste
edital-regulamento, ficando o MUNICÍPIO isento de qualquer responsabilidade dessa
índole.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO MUNICÍPIO
7.1 Arcar com os custos administrativos.
7.2 Publicação do contrato;
7.3 Esclarecer as dúvidas que lhes forem apresentadas através do e-mail oficial
estabelecido no edital;
7.4 Cumprir com as condições de pagamento.
CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES
8.1 O (A) CONTRATADO (A) não cumprindo as obrigações assumidas ou os
preceitos legais, deste contrato implicará na aplicação das sanções previstas na
legislação vigente.
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CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO
9.1 A rescisão deste Contrato poderá dar-se por ato unilateral do MUNICÍPIO:
9.2 O MUNICÍPIO poderá, unilateralmente, rescindir de pleno direito este Contrato,
independente de notificação judicial ou extrajudicial, desde que ocorra qualquer um dos
fatos adiante enunciados:
a) o não cumprimento ou cumprimento irregular pelo (a) CONTRATADO (A) das
cláusulas contratuais;
b) razões de interesse do serviço público.
9.3 No caso de o presente Contrato ser rescindido por culpa do (a) CONTRATADO
(A), serão observadas as seguintes condições:
a) O (a) CONTRATADO (A) não terá direito de exigir indenização por qualquer
prejuízo e será responsável pelos danos ocasionados, cabendo ao MUNICÍPIO aplicar
as sanções contratuais e legais pertinentes;
9.4 A rescisão deste Contrato também poderá ocorrer por acordo entre as partes ou
judicialmente.
9.5 Os casos de rescisão administrativa previstas no Art.77 da Lei 8666/93 importam no
reconhecimento pelo (a) CONTRATADO (A), dos direitos do MUNICIPIO previstos
no presente contrato e na legislação aplicável.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 001/2020
10.1 O presente contrato é oriundo da proposta vencedora do Edital de Premiação
Concurso público nº 001/2020 Prêmio de Mérito Cultural do município de
Anchieta/SC# emergência cultural nº 001/2020.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES E CASOS OMISSOS
11.1 Os casos de alteração e os casos omissos, serão regidos pela Lei 8.666/93,
atualizada pela Lei 8.883/94 e alterações posteriores.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS CONDIÇÕES GERAIS
12.1 Qualquer comunicação entre as partes com relação a assuntos relacionados a este,
serão formalizados por escrito em 02 (duas) vias, uma das quais visadas pelo
destinatário, o que constituirá prova de sua efetiva entrega.
12.2 A fiscalização e o controle por parte do MUNICÍPIO, não implicarão em qualquer
responsabilidade por parte deste, nem exoneração ao (à) CONTRATADO (A) do fiel e
real cumprimento de quaisquer responsabilidades aqui assumidas.
12.3 O presente contrato não será de nenhuma forma, fundamento para a constituição de
vínculo trabalhista com empregados, funcionários, prepostos ou terceiros que o (a)
CONTRATADO (A) colocar a serviço.
12.4 É vedado o (a) CONTRATADO (A) delegar ou transferir em todo ou em parte o
objeto contratado.
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12.5 Após a aprovação do projeto não será permitida a transferência de sua titularidade,
salvo em casos de falecimento ou invalidez do proponente ou quando ocorrer o
desligamento do dirigente da entidade e/ou da empresa.
12.6 Nenhuma indenização será devida ao proponente pela elaboração, apresentação de
documentação e proposta relativa ao presente Edital.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
14.1 Para as questões decorrentes da execução deste Contrato, fica eleito o Foro da
Comarca de Anchieta, Estado de Santa Catarina, com renúncia expressa de qualquer
outro por mais privilegiado ou especial que possa ser exceto o que dispõe o inciso X do
artigo 29 da Constituição Federal.
14.2 E, por estarem justos e contratados, firmam o presente juntamente com duas
testemunhas, em duas vias de igual teor e forma, sem emendas ou rasuras, para que
produza seus jurídicos e legais efeitos.

Anchieta/SC, 18 de dezembro de 2020.

VILMAR PAULO PIOVEZANI
Prefeito Municipal em Exercício
Contratante

JOCEMAR ENGEL
Contratado (a)

Testemunhas:

MARCELO KUNRATH
CPF: 006.749.549-47

SELMA ANTONIA GIONGO
CPF: 805.715.225-72
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CONTRATO N.º 014/2020
O município de ANCHIETA, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ/MF nº
83.024.687/0001-22, através da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura,
com sede à Avenida Anchieta, 838 - Centro, neste ato representado por VILMAR
PAULO PIOVEZANI, prefeito em exercício, inscrito no CPF sob o nº 743.755.04900, residente e domiciliado na Linha São José, Zona Rural, do município de
Anchieta/SC doravante denominado MUNICÍPIO e pelo Sr. LUIZ CARLOS
RODRIGUES DE FREITAS, inscrito no CPF sob o nº 014.450.719-67, doravante
denominado (a) BENEFICIÁRIO (A), de comum acordo e com amparo legal na Lei
Federal n. 8.666/93, atualizada pela Lei n. 8.883/94 e Lei n. 9.648/98, de forma a
operacionalizar a lei de emergência cultural, conforme Lei n. 14.017/2020, Decreto
n. 10.464/2020 e Decreto n. 10.489/2020 e Decreto Municipal 173/2020, de 14 de
setembro de 2020, que dispõe sobre as ações emergenciais destinadas ao setor
cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública, firmam o
presente Termo de repasse que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. O objeto do presente contrato consiste na seleção e premiação de agentes culturais da
sociedade civil, sendo eles grupos com constituição jurídica e coletivos culturais sem
constituição jurídica e pessoas físicas do município de Anchieta, que tiveram suas
atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social, reconhecendo o
mérito cultural de sua trajetória e histórico de atuação no município.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO REPASSE
2. Pela realização do objeto do presente contrato o MUNICÍPIO pagará a
CONTRATADO (A) o valor total de R$ 919,32 na conta bancária do titular:
Banco: BRASIL
Agência:1439-7
Conta:10.559-7
CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE PAGAMENTO
3.1 O pagamento ao (à) CONTRATADO (A) será efetuado em moeda corrente
nacional, em parcela única, em até 30/12/2020 após a assinatura deste contrato, de
acordo com o cronograma de desembolso da Prefeitura Municipal de Anchieta.
3.2 Os recursos deste Edital serão transferidos ao proponente em conta corrente da qual
seja ele titular.
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CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO
4. Os preços não serão reajustados.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS
5.1 Após a convocação para assinatura do contrato, o (a) CONTRATADO (A) terá o
prazo de 05 (cinco) dias úteis para assinatura do contrato, sendo que não estando na
cidade, poderá fazer por procuração registrada em cartório.
5.2 Transcorrido o prazo sem que o contrato tenha sido assinado, o Comitê responsável
pelo edital poderá convocar proponentes remanescentes, obedecendo à ordem de
classificação geral.
CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO (A)
CONTRATADO (A)
6.1 Os proponentes credenciados deverão divulgar, obrigatoriamente, em todos os
produtos, espetáculos, atividades, comunicações, releases, convites, peças publicitárias
audiovisuais e escritas, o apoio institucional do Governo Municipal de Anchieta, Prêmio
de Mérito Cultural do município de Anchieta/SC #emergenciacultural
com as respectivas logomarcas. Na divulgação deverá constar ainda: ESTE PROJETO
FOI VIABILIZADO PELO PRÊMIO DE EMERGÊNCIA CULTURAL DO
MUNICÍPIO DE ANCHIETA OU PRÊMIO DE MÉRITO CULTURAL DO
MUNICÍPIO DE ANCHIETA.
6.2 Por todos os compromissos e encargos de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal,
comercial, bancária, intelectual (direito autoral, inclusive os conexos, e propriedade
industrial), bem como quaisquer outros resultantes da contratação objetivada neste
edital-regulamento, ficando o MUNICÍPIO isento de qualquer responsabilidade dessa
índole.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO MUNICÍPIO
7.1 Arcar com os custos administrativos.
7.2 Publicação do contrato;
7.3 Esclarecer as dúvidas que lhes forem apresentadas através do e-mail oficial
estabelecido no edital;
7.4 Cumprir com as condições de pagamento.
CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES
8.1 O (A) CONTRATADO (A) não cumprindo as obrigações assumidas ou os
preceitos legais, deste contrato implicará na aplicação das sanções previstas na
legislação vigente.
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CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO
9.1 A rescisão deste Contrato poderá dar-se por ato unilateral do MUNICÍPIO:
9.2 O MUNICÍPIO poderá, unilateralmente, rescindir de pleno direito este Contrato,
independente de notificação judicial ou extrajudicial, desde que ocorra qualquer um dos
fatos adiante enunciados:
a) o não cumprimento ou cumprimento irregular pelo (a) CONTRATADO (A) das
cláusulas contratuais;
b) razões de interesse do serviço público.
9.3 No caso de o presente Contrato ser rescindido por culpa do (a) CONTRATADO
(A), serão observadas as seguintes condições:
a) O (a) CONTRATADO (A) não terá direito de exigir indenização por qualquer
prejuízo e será responsável pelos danos ocasionados, cabendo ao MUNICÍPIO aplicar
as sanções contratuais e legais pertinentes;
9.4 A rescisão deste Contrato também poderá ocorrer por acordo entre as partes ou
judicialmente.
9.5 Os casos de rescisão administrativa previstas no Art.77 da Lei 8666/93 importam no
reconhecimento pelo (a) CONTRATADO (A), dos direitos do MUNICIPIO previstos
no presente contrato e na legislação aplicável.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 001/2020
10.1 O presente contrato é oriundo da proposta vencedora do Edital de Premiação
Concurso público nº 001/2020 Prêmio de Mérito Cultural do município de
Anchieta/SC# emergência cultural nº 001/2020.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES E CASOS OMISSOS
11.1 Os casos de alteração e os casos omissos, serão regidos pela Lei 8.666/93,
atualizada pela Lei 8.883/94 e alterações posteriores.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS CONDIÇÕES GERAIS
12.1 Qualquer comunicação entre as partes com relação a assuntos relacionados a este,
serão formalizados por escrito em 02 (duas) vias, uma das quais visadas pelo
destinatário, o que constituirá prova de sua efetiva entrega.
12.2 A fiscalização e o controle por parte do MUNICÍPIO, não implicarão em qualquer
responsabilidade por parte deste, nem exoneração ao (à) CONTRATADO (A) do fiel e
real cumprimento de quaisquer responsabilidades aqui assumidas.
12.3 O presente contrato não será de nenhuma forma, fundamento para a constituição de
vínculo trabalhista com empregados, funcionários, prepostos ou terceiros que o (a)
CONTRATADO (A) colocar a serviço.
12.4 É vedado o (a) CONTRATADO (A) delegar ou transferir em todo ou em parte o
objeto contratado.
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12.5 Após a aprovação do projeto não será permitida a transferência de sua titularidade,
salvo em casos de falecimento ou invalidez do proponente ou quando ocorrer o
desligamento do dirigente da entidade e/ou da empresa.
12.6 Nenhuma indenização será devida ao proponente pela elaboração, apresentação de
documentação e proposta relativa ao presente Edital.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
14.1 Para as questões decorrentes da execução deste Contrato, fica eleito o Foro da
Comarca de Anchieta, Estado de Santa Catarina, com renúncia expressa de qualquer
outro por mais privilegiado ou especial que possa ser exceto o que dispõe o inciso X do
artigo 29 da Constituição Federal.
14.2 E, por estarem justos e contratados, firmam o presente juntamente com duas
testemunhas, em duas vias de igual teor e forma, sem emendas ou rasuras, para que
produza seus jurídicos e legais efeitos.

Anchieta/SC, 18 de dezembro de 2020.

VILMAR PAULO PIOVEZANI
Prefeito Municipal em Exercício
Contratante

LUIZ C. RODRIGUES DE FREITAS
Contratado (a)

Testemunhas:

MARCELO KUNRATH
CPF: 006.749.549-47

SELMA ANTONIA GIONGO
CPF: 805.715.225-72
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CONTRATO N.º 015/2020
O município de ANCHIETA, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ/MF nº
83.024.687/0001-22, através da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura,
com sede à Avenida Anchieta, 838 - Centro, neste ato representado por VILMAR
PAULO PIOVEZANI, prefeito em exercício, inscrito no CPF sob o nº 743.755.04900, residente e domiciliado na Linha São José, Zona Rural, do município de
Anchieta/SC doravante denominado MUNICÍPIO e o (pessoa física) pelo Sr.(a)
NILSO DANIEL FACCIONE, inscrito no CPF sob o nº 425.833.499-53, doravante
denominado (a) BENEFICIÁRIO (A), de comum acordo e com amparo legal na Lei
Federal n. 8.666/93, atualizada pela Lei n. 8.883/94 e Lei n. 9.648/98, de forma a
operacionalizar a lei de emergência cultural, conforme Lei n. 14.017/2020, Decreto
n. 10.464/2020 e Decreto n. 10.489/2020 e Decreto Municipal 173/2020, de 14 de
setembro de 2020, que dispõe sobre as ações emergenciais destinadas ao setor
cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública, firmam o
presente Termo de repasse que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. O objeto do presente contrato consiste na seleção e premiação de agentes culturais da
sociedade civil, sendo eles grupos com constituição jurídica e coletivos culturais sem
constituição jurídica e pessoas físicas do município de Anchieta, que tiveram suas
atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social, reconhecendo o
mérito cultural de sua trajetória e histórico de atuação no município.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO REPASSE
2. Pela realização do objeto do presente contrato o MUNICÍPIO pagará a
CONTRATADO (A) o valor total de R$ 919,32 na conta bancária do titular:
Banco: SICOOB
Agência:3039
Conta:27614-6
CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE PAGAMENTO
3.1 O pagamento ao (à) CONTRATADO (A) será efetuado em moeda corrente
nacional, em parcela única, em até 30/12/2020 após a assinatura deste contrato, de
acordo com o cronograma de desembolso da Prefeitura Municipal de Anchieta.
3.2 Os recursos deste Edital serão transferidos ao proponente em conta corrente da qual
seja ele titular.
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CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO
4. Os preços não serão reajustados.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS
5.1 Após a convocação para assinatura do contrato, o (a) CONTRATADO (A) terá o
prazo de 05 (cinco) dias úteis para assinatura do contrato, sendo que não estando na
cidade, poderá fazer por procuração registrada em cartório.
5.2 Transcorrido o prazo sem que o contrato tenha sido assinado, o Comitê responsável
pelo edital poderá convocar proponentes remanescentes, obedecendo à ordem de
classificação geral.
CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO (A)
CONTRATADO (A)
6.1 Os proponentes credenciados deverão divulgar, obrigatoriamente, em todos os
produtos, espetáculos, atividades, comunicações, releases, convites, peças publicitárias
audiovisuais e escritas, o apoio institucional do Governo Municipal de Anchieta, Prêmio
de Mérito Cultural do município de Anchieta/SC #emergenciacultural
com as respectivas logomarcas. Na divulgação deverá constar ainda: ESTE PROJETO
FOI VIABILIZADO PELO PRÊMIO DE EMERGÊNCIA CULTURAL DO
MUNICÍPIO DE ANCHIETA OU PRÊMIO DE MÉRITO CULTURAL DO
MUNICÍPIO DE ANCHIETA.
6.2 Por todos os compromissos e encargos de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal,
comercial, bancária, intelectual (direito autoral, inclusive os conexos, e propriedade
industrial), bem como quaisquer outros resultantes da contratação objetivada neste
edital-regulamento, ficando o MUNICÍPIO isento de qualquer responsabilidade dessa
índole.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO MUNICÍPIO
7.1 Arcar com os custos administrativos.
7.2 Publicação do contrato;
7.3 Esclarecer as dúvidas que lhes forem apresentadas através do e-mail oficial
estabelecido no edital;
7.4 Cumprir com as condições de pagamento.
CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES
8.1 O (A) CONTRATADO (A) não cumprindo as obrigações assumidas ou os
preceitos legais, deste contrato implicará na aplicação das sanções previstas na
legislação vigente.
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CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO
9.1 A rescisão deste Contrato poderá dar-se por ato unilateral do MUNICÍPIO:
9.2 O MUNICÍPIO poderá, unilateralmente, rescindir de pleno direito este Contrato,
independente de notificação judicial ou extrajudicial, desde que ocorra qualquer um dos
fatos adiante enunciados:
a) o não cumprimento ou cumprimento irregular pelo (a) CONTRATADO (A) das
cláusulas contratuais;
b) razões de interesse do serviço público.
9.3 No caso de o presente Contrato ser rescindido por culpa do (a) CONTRATADO
(A), serão observadas as seguintes condições:
a) O (a) CONTRATADO (A) não terá direito de exigir indenização por qualquer
prejuízo e será responsável pelos danos ocasionados, cabendo ao MUNICÍPIO aplicar
as sanções contratuais e legais pertinentes;
9.4 A rescisão deste Contrato também poderá ocorrer por acordo entre as partes ou
judicialmente.
9.5 Os casos de rescisão administrativa previstas no Art.77 da Lei 8666/93 importam no
reconhecimento pelo (a) CONTRATADO (A), dos direitos do MUNICIPIO previstos
no presente contrato e na legislação aplicável.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 001/2020
10.1 O presente contrato é oriundo da proposta vencedora do Edital de Premiação
Concurso público nº 001/2020 Prêmio de Mérito Cultural do município de
Anchieta/SC# emergência cultural nº 001/2020.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES E CASOS OMISSOS
11.1 Os casos de alteração e os casos omissos, serão regidos pela Lei 8.666/93,
atualizada pela Lei 8.883/94 e alterações posteriores.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS CONDIÇÕES GERAIS
12.1 Qualquer comunicação entre as partes com relação a assuntos relacionados a este,
serão formalizados por escrito em 02 (duas) vias, uma das quais visadas pelo
destinatário, o que constituirá prova de sua efetiva entrega.
12.2 A fiscalização e o controle por parte do MUNICÍPIO, não implicarão em qualquer
responsabilidade por parte deste, nem exoneração ao (à) CONTRATADO (A) do fiel e
real cumprimento de quaisquer responsabilidades aqui assumidas.
12.3 O presente contrato não será de nenhuma forma, fundamento para a constituição de
vínculo trabalhista com empregados, funcionários, prepostos ou terceiros que o (a)
CONTRATADO (A) colocar a serviço.
12.4 É vedado o (a) CONTRATADO (A) delegar ou transferir em todo ou em parte o
objeto contratado.
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12.5 Após a aprovação do projeto não será permitida a transferência de sua titularidade,
salvo em casos de falecimento ou invalidez do proponente ou quando ocorrer o
desligamento do dirigente da entidade e/ou da empresa.
12.6 Nenhuma indenização será devida ao proponente pela elaboração, apresentação de
documentação e proposta relativa ao presente Edital.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
14.1 Para as questões decorrentes da execução deste Contrato, fica eleito o Foro da
Comarca de Anchieta, Estado de Santa Catarina, com renúncia expressa de qualquer
outro por mais privilegiado ou especial que possa ser exceto o que dispõe o inciso X do
artigo 29 da Constituição Federal.
14.2 E, por estarem justos e contratados, firmam o presente juntamente com duas
testemunhas, em duas vias de igual teor e forma, sem emendas ou rasuras, para que
produza seus jurídicos e legais efeitos.

Anchieta/SC, 18 de dezembro de 2020.

VILMAR PAULO PIOVEZANI
Prefeito Municipal em Exercício
Contratante

NILSO DANIEL FACCIONE
Contratado (a)

Testemunhas:

MARCELO KUNRATH
CPF: 006.749.549-47

SELMA ANTONIA GIONGO
CPF: 805.715.225-72
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CONTRATO N.º 016/2020
O município de ANCHIETA, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ/MF nº
83.024.687/0001-22, através da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura,
com sede à Avenida Anchieta, 838 - Centro, neste ato representado por VILMAR
PAULO PIOVEZANI, prefeito em exercício, inscrito no CPF sob o nº 743.755.04900, residente e domiciliado na Linha São José, Zona Rural, do município de
Anchieta/SC doravante denominado MUNICÍPIO e pelo Sra. NOELI LURDES
MARTINI, inscrito no CPF sob o nº024.856.249-50, doravante denominado (a)
BENEFICIÁRIO (A), de comum acordo e com amparo legal na Lei Federal n.
8.666/93, atualizada pela Lei n. 8.883/94 e Lei n. 9.648/98, de forma a
operacionalizar a lei de emergência cultural, conforme Lei n. 14.017/2020, Decreto
n. 10.464/2020 e Decreto n. 10.489/2020 e Decreto Municipal 173/2020, de 14 de
setembro de 2020, que dispõe sobre as ações emergenciais destinadas ao setor
cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública, firmam o
presente Termo de repasse que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. O objeto do presente contrato consiste na seleção e premiação de agentes culturais da
sociedade civil, sendo eles grupos com constituição jurídica e coletivos culturais sem
constituição jurídica e pessoas físicas do município de Anchieta, que tiveram suas
atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social, reconhecendo o
mérito cultural de sua trajetória e histórico de atuação no município.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO REPASSE
2. Pela realização do objeto do presente contrato o MUNICÍPIO pagará a
CONTRATADO (A) o valor total de R$ 919,32 na conta bancária do titular:
Banco: BRASIL
Agência:1439-7
Conta:21.260-1
CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE PAGAMENTO
3.1 O pagamento ao (à) CONTRATADO (A) será efetuado em moeda corrente
nacional, em parcela única, em até 30/12/2020 após a assinatura deste contrato, de
acordo com o cronograma de desembolso da Prefeitura Municipal de Anchieta.
3.2 Os recursos deste Edital serão transferidos ao proponente em conta corrente da qual
seja ele titular.
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CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO
4. Os preços não serão reajustados.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS
5.1 Após a convocação para assinatura do contrato, o (a) CONTRATADO (A) terá o
prazo de 05 (cinco) dias úteis para assinatura do contrato, sendo que não estando na
cidade, poderá fazer por procuração registrada em cartório.
5.2 Transcorrido o prazo sem que o contrato tenha sido assinado, o Comitê responsável
pelo edital poderá convocar proponentes remanescentes, obedecendo à ordem de
classificação geral.
CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO (A)
CONTRATADO (A)
6.1 Os proponentes credenciados deverão divulgar, obrigatoriamente, em todos os
produtos, espetáculos, atividades, comunicações, releases, convites, peças publicitárias
audiovisuais e escritas, o apoio institucional do Governo Municipal de Anchieta, Prêmio
de Mérito Cultural do município de Anchieta/SC #emergenciacultural
com as respectivas logomarcas. Na divulgação deverá constar ainda: ESTE PROJETO
FOI VIABILIZADO PELO PRÊMIO DE EMERGÊNCIA CULTURAL DO
MUNICÍPIO DE ANCHIETA OU PRÊMIO DE MÉRITO CULTURAL DO
MUNICÍPIO DE ANCHIETA.
6.2 Por todos os compromissos e encargos de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal,
comercial, bancária, intelectual (direito autoral, inclusive os conexos, e propriedade
industrial), bem como quaisquer outros resultantes da contratação objetivada neste
edital-regulamento, ficando o MUNICÍPIO isento de qualquer responsabilidade dessa
índole.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO MUNICÍPIO
7.1 Arcar com os custos administrativos.
7.2 Publicação do contrato;
7.3 Esclarecer as dúvidas que lhes forem apresentadas através do e-mail oficial
estabelecido no edital;
7.4 Cumprir com as condições de pagamento.
CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES
8.1 O (A) CONTRATADO (A) não cumprindo as obrigações assumidas ou os
preceitos legais, deste contrato implicará na aplicação das sanções previstas na
legislação vigente.
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CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO
9.1 A rescisão deste Contrato poderá dar-se por ato unilateral do MUNICÍPIO:
9.2 O MUNICÍPIO poderá, unilateralmente, rescindir de pleno direito este Contrato,
independente de notificação judicial ou extrajudicial, desde que ocorra qualquer um dos
fatos adiante enunciados:
a) o não cumprimento ou cumprimento irregular pelo (a) CONTRATADO (A) das
cláusulas contratuais;
b) razões de interesse do serviço público.
9.3 No caso de o presente Contrato ser rescindido por culpa do (a) CONTRATADO
(A), serão observadas as seguintes condições:
a) O (a) CONTRATADO (A) não terá direito de exigir indenização por qualquer
prejuízo e será responsável pelos danos ocasionados, cabendo ao MUNICÍPIO aplicar
as sanções contratuais e legais pertinentes;
9.4 A rescisão deste Contrato também poderá ocorrer por acordo entre as partes ou
judicialmente.
9.5 Os casos de rescisão administrativa previstas no Art.77 da Lei 8666/93 importam no
reconhecimento pelo (a) CONTRATADO (A), dos direitos do MUNICIPIO previstos
no presente contrato e na legislação aplicável.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 001/2020
10.1 O presente contrato é oriundo da proposta vencedora do Edital de Premiação
Concurso público nº 001/2020 Prêmio de Mérito Cultural do município de
Anchieta/SC# emergência cultural nº 001/2020.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES E CASOS OMISSOS
11.1 Os casos de alteração e os casos omissos, serão regidos pela Lei 8.666/93,
atualizada pela Lei 8.883/94 e alterações posteriores.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS CONDIÇÕES GERAIS
12.1 Qualquer comunicação entre as partes com relação a assuntos relacionados a este,
serão formalizados por escrito em 02 (duas) vias, uma das quais visadas pelo
destinatário, o que constituirá prova de sua efetiva entrega.
12.2 A fiscalização e o controle por parte do MUNICÍPIO, não implicarão em qualquer
responsabilidade por parte deste, nem exoneração ao (à) CONTRATADO (A) do fiel e
real cumprimento de quaisquer responsabilidades aqui assumidas.
12.3 O presente contrato não será de nenhuma forma, fundamento para a constituição de
vínculo trabalhista com empregados, funcionários, prepostos ou terceiros que o (a)
CONTRATADO (A) colocar a serviço.
12.4 É vedado o (a) CONTRATADO (A) delegar ou transferir em todo ou em parte o
objeto contratado.
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12.5 Após a aprovação do projeto não será permitida a transferência de sua titularidade,
salvo em casos de falecimento ou invalidez do proponente ou quando ocorrer o
desligamento do dirigente da entidade e/ou da empresa.
12.6 Nenhuma indenização será devida ao proponente pela elaboração, apresentação de
documentação e proposta relativa ao presente Edital.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
14.1 Para as questões decorrentes da execução deste Contrato, fica eleito o Foro da
Comarca de Anchieta, Estado de Santa Catarina, com renúncia expressa de qualquer
outro por mais privilegiado ou especial que possa ser exceto o que dispõe o inciso X do
artigo 29 da Constituição Federal.
14.2 E, por estarem justos e contratados, firmam o presente juntamente com duas
testemunhas, em duas vias de igual teor e forma, sem emendas ou rasuras, para que
produza seus jurídicos e legais efeitos.

Anchieta/SC, 18 de dezembro de 2020.

VILMAR PAULO PIOVEZANI
Prefeito Municipal em Exercício
Contratante

NOELI LURDES MARTINI
Contratado (a)

Testemunhas:

MARCELO KUNRATH
CPF: 006.749.549-47

JOSIANE MARIA STOBBE BARONIO
CPF: 093.488.459-50
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CONTRATO N.º 017/2020
O município de ANCHIETA, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ/MF nº
83.024.687/0001-22, através da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura,
com sede à Avenida Anchieta, 838 - Centro, neste ato representado por VILMAR
PAULO PIOVEZANI, prefeito em exercício, inscrito no CPF sob o nº 743.755.04900, residente e domiciliado na Linha São José, Zona Rural, do município de
Anchieta/SC doravante denominado MUNICÍPIO e o (pessoa física) pelo
Sr.(a)LUIZ FELIPE WANZING LIMA, inscrito no CPF sob n°099.608.259-06,
doravante denominado (a) BENEFICIÁRIO (A), de comum acordo e com amparo
legal na Lei Federal n. 8.666/93, atualizada pela Lei n. 8.883/94 e Lei n. 9.648/98, de
forma a operacionalizar a lei de emergência cultural, conforme Lei n. 14.017/2020,
Decreto n. 10.464/2020 e Decreto n. 10.489/2020 e Decreto Municipal 173/2020, de
14 de setembro de 2020, que dispõe sobre as ações emergenciais destinadas ao setor
cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública, firmam o
presente Termo de repasse que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. O objeto do presente contrato consiste na seleção e premiação de agentes culturais da
sociedade civil, sendo eles grupos com constituição jurídica e coletivos culturais sem
constituição jurídica e pessoas físicas do município de Anchieta, que tiveram suas
atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social, reconhecendo o
mérito cultural de sua trajetória e histórico de atuação no município.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO REPASSE
2. Pela realização do objeto do presente contrato o MUNICÍPIO pagará a
CONTRATADO (A) o valor total de R$ 919,32 na conta bancária do titular:
Banco: Brasil
Agência: 0858-3
Conta: 34810-4
CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE PAGAMENTO
3.1 O pagamento ao (à) CONTRATADO (A) será efetuado em moeda corrente
nacional, em parcela única, em até 30/12/2020 após a assinatura deste contrato, de
acordo com o cronograma de desembolso da Prefeitura Municipal de Anchieta.
3.2 Os recursos deste Edital serão transferidos ao proponente em conta corrente da qual
seja ele titular.
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CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO
4. Os preços não serão reajustados.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS
5.1 Após a convocação para assinatura do contrato, o (a) CONTRATADO (A) terá o
prazo de 05 (cinco) dias úteis para assinatura do contrato, sendo que não estando na
cidade, poderá fazer por procuração registrada em cartório.
5.2 Transcorrido o prazo sem que o contrato tenha sido assinado, o Comitê responsável
pelo edital poderá convocar proponentes remanescentes, obedecendo à ordem de
classificação geral.
CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO (A)
CONTRATADO (A)
6.1 Os proponentes credenciados deverão divulgar, obrigatoriamente, em todos os
produtos, espetáculos, atividades, comunicações, releases, convites, peças publicitárias
audiovisuais e escritas, o apoio institucional do Governo Municipal de Anchieta, Prêmio
de Mérito Cultural do município de Anchieta/SC #emergenciacultural
com as respectivas logomarcas. Na divulgação deverá constar ainda: ESTE PROJETO
FOI VIABILIZADO PELO PRÊMIO DE EMERGÊNCIA CULTURAL DO
MUNICÍPIO DE ANCHIETA OU PRÊMIO DE MÉRITO CULTURAL DO
MUNICÍPIO DE ANCHIETA.
6.2 Por todos os compromissos e encargos de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal,
comercial, bancária, intelectual (direito autoral, inclusive os conexos, e propriedade
industrial), bem como quaisquer outros resultantes da contratação objetivada neste
edital-regulamento, ficando o MUNICÍPIO isento de qualquer responsabilidade dessa
índole.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO MUNICÍPIO
7.1 Arcar com os custos administrativos.
7.2 Publicação do contrato;
7.3 Esclarecer as dúvidas que lhes forem apresentadas através do e-mail oficial
estabelecido no edital;
7.4 Cumprir com as condições de pagamento.
CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES
8.1 O (A) CONTRATADO (A) não cumprindo as obrigações assumidas ou os
preceitos legais, deste contrato implicará na aplicação das sanções previstas na
legislação vigente.
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CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO
9.1 A rescisão deste Contrato poderá dar-se por ato unilateral do MUNICÍPIO:
9.2 O MUNICÍPIO poderá, unilateralmente, rescindir de pleno direito este Contrato,
independente de notificação judicial ou extrajudicial, desde que ocorra qualquer um dos
fatos adiante enunciados:
a) o não cumprimento ou cumprimento irregular pelo (a) CONTRATADO (A) das
cláusulas contratuais;
b) razões de interesse do serviço público.
9.3 No caso de o presente Contrato ser rescindido por culpa do (a) CONTRATADO
(A), serão observadas as seguintes condições:
a) O (a) CONTRATADO (A) não terá direito de exigir indenização por qualquer
prejuízo e será responsável pelos danos ocasionados, cabendo ao MUNICÍPIO aplicar
as sanções contratuais e legais pertinentes;
9.4 A rescisão deste Contrato também poderá ocorrer por acordo entre as partes ou
judicialmente.
9.5 Os casos de rescisão administrativa previstas no Art.77 da Lei 8666/93 importam no
reconhecimento pelo (a) CONTRATADO (A), dos direitos do MUNICIPIO previstos
no presente contrato e na legislação aplicável.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 001/2020
10.1 O presente contrato é oriundo da proposta vencedora do Edital de Premiação
Concurso público nº 001/2020 Prêmio de Mérito Cultural do município de
Anchieta/SC# emergência cultural nº 001/2020.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES E CASOS OMISSOS
11.1 Os casos de alteração e os casos omissos, serão regidos pela Lei 8.666/93,
atualizada pela Lei 8.883/94 e alterações posteriores.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS CONDIÇÕES GERAIS
12.1 Qualquer comunicação entre as partes com relação a assuntos relacionados a este,
serão formalizados por escrito em 02 (duas) vias, uma das quais visadas pelo
destinatário, o que constituirá prova de sua efetiva entrega.
12.2 A fiscalização e o controle por parte do MUNICÍPIO, não implicarão em qualquer
responsabilidade por parte deste, nem exoneração ao (à) CONTRATADO (A) do fiel e
real cumprimento de quaisquer responsabilidades aqui assumidas.
12.3 O presente contrato não será de nenhuma forma, fundamento para a constituição de
vínculo trabalhista com empregados, funcionários, prepostos ou terceiros que o (a)
CONTRATADO (A) colocar a serviço.
12.4 É vedado o (a) CONTRATADO (A) delegar ou transferir em todo ou em parte o
objeto contratado.
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12.5 Após a aprovação do projeto não será permitida a transferência de sua titularidade,
salvo em casos de falecimento ou invalidez do proponente ou quando ocorrer o
desligamento do dirigente da entidade e/ou da empresa.
12.6 Nenhuma indenização será devida ao proponente pela elaboração, apresentação de
documentação e proposta relativa ao presente Edital.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
14.1 Para as questões decorrentes da execução deste Contrato, fica eleito o Foro da
Comarca de Anchieta, Estado de Santa Catarina, com renúncia expressa de qualquer
outro por mais privilegiado ou especial que possa ser exceto o que dispõe o inciso X do
artigo 29 da Constituição Federal.
14.2 E, por estarem justos e contratados, firmam o presente juntamente com duas
testemunhas, em duas vias de igual teor e forma, sem emendas ou rasuras, para que
produza seus jurídicos e legais efeitos.

Anchieta/SC, 18 de dezembro de 2020.

VILMAR PAULO PIOVEZANI
Prefeito Municipal em Exercício
Contratante
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CONTRATO N.º 018/2020
O município de ANCHIETA, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ/MF nº
83.024.687/0001-22, através da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura,
com sede à Avenida Anchieta, 838 - Centro, neste ato representado por VILMAR
PAULO PIOVEZANI, prefeito em exercício, inscrito no CPF sob o nº 743.755.04900, residente e domiciliado na Linha São José, Zona Rural, do município de
Anchieta/SC doravante denominado MUNICÍPIO e o (pessoa física) pelo Sr.(a)
ZAIRI MODESTO CHENET, inscrito no CPF sob o nº593.541.789-87, doravante
denominado (a) BENEFICIÁRIO (A), de comum acordo e com amparo legal na Lei
Federal n. 8.666/93, atualizada pela Lei n. 8.883/94 e Lei n. 9.648/98, de forma a
operacionalizar a lei de emergência cultural, conforme Lei n. 14.017/2020, Decreto
n. 10.464/2020 e Decreto n. 10.489/2020 e Decreto Municipal 173/2020, de 14 de
setembro de 2020, que dispõe sobre as ações emergenciais destinadas ao setor
cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública, firmam o
presente Termo de repasse que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. O objeto do presente contrato consiste na seleção e premiação de agentes culturais da
sociedade civil, sendo eles grupos com constituição jurídica e coletivos culturais sem
constituição jurídica e pessoas físicas do município de Anchieta, que tiveram suas
atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social, reconhecendo o
mérito cultural de sua trajetória e histórico de atuação no município.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO REPASSE
2. Pela realização do objeto do presente contrato o MUNICÍPIO pagará a
CONTRATADO (A) o valor total de R$ 919,32 na conta bancária do titular:
Banco: SICOOB
Agência:3039
Conta:244.082
CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE PAGAMENTO
3.1 O pagamento ao (à) CONTRATADO (A) será efetuado em moeda corrente
nacional, em parcela única, em até 30/12/2020 após a assinatura deste contrato, de
acordo com o cronograma de desembolso da Prefeitura Municipal de Anchieta.
3.2 Os recursos deste Edital serão transferidos ao proponente em conta corrente da qual
seja ele titular.
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CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO
4. Os preços não serão reajustados.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS
5.1 Após a convocação para assinatura do contrato, o (a) CONTRATADO (A) terá o
prazo de 05 (cinco) dias úteis para assinatura do contrato, sendo que não estando na
cidade, poderá fazer por procuração registrada em cartório.
5.2 Transcorrido o prazo sem que o contrato tenha sido assinado, o Comitê responsável
pelo edital poderá convocar proponentes remanescentes, obedecendo à ordem de
classificação geral.
CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO (A)
CONTRATADO (A)
6.1 Os proponentes credenciados deverão divulgar, obrigatoriamente, em todos os
produtos, espetáculos, atividades, comunicações, releases, convites, peças publicitárias
audiovisuais e escritas, o apoio institucional do Governo Municipal de Anchieta, Prêmio
de Mérito Cultural do município de Anchieta/SC #emergenciacultural
com as respectivas logomarcas. Na divulgação deverá constar ainda: ESTE PROJETO
FOI VIABILIZADO PELO PRÊMIO DE EMERGÊNCIA CULTURAL DO
MUNICÍPIO DE ANCHIETA OU PRÊMIO DE MÉRITO CULTURAL DO
MUNICÍPIO DE ANCHIETA.
6.2 Por todos os compromissos e encargos de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal,
comercial, bancária, intelectual (direito autoral, inclusive os conexos, e propriedade
industrial), bem como quaisquer outros resultantes da contratação objetivada neste
edital-regulamento, ficando o MUNICÍPIO isento de qualquer responsabilidade dessa
índole.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO MUNICÍPIO
7.1 Arcar com os custos administrativos.
7.2 Publicação do contrato;
7.3 Esclarecer as dúvidas que lhes forem apresentadas através do e-mail oficial
estabelecido no edital;
7.4 Cumprir com as condições de pagamento.
CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES
8.1 O (A) CONTRATADO (A) não cumprindo as obrigações assumidas ou os
preceitos legais, deste contrato implicará na aplicação das sanções previstas na
legislação vigente.
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CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO
9.1 A rescisão deste Contrato poderá dar-se por ato unilateral do MUNICÍPIO:
9.2 O MUNICÍPIO poderá, unilateralmente, rescindir de pleno direito este Contrato,
independente de notificação judicial ou extrajudicial, desde que ocorra qualquer um dos
fatos adiante enunciados:
a) o não cumprimento ou cumprimento irregular pelo (a) CONTRATADO (A) das
cláusulas contratuais;
b) razões de interesse do serviço público.
9.3 No caso de o presente Contrato ser rescindido por culpa do (a) CONTRATADO
(A), serão observadas as seguintes condições:
a) O (a) CONTRATADO (A) não terá direito de exigir indenização por qualquer
prejuízo e será responsável pelos danos ocasionados, cabendo ao MUNICÍPIO aplicar
as sanções contratuais e legais pertinentes;
9.4 A rescisão deste Contrato também poderá ocorrer por acordo entre as partes ou
judicialmente.
9.5 Os casos de rescisão administrativa previstas no Art.77 da Lei 8666/93 importam no
reconhecimento pelo (a) CONTRATADO (A), dos direitos do MUNICIPIO previstos
no presente contrato e na legislação aplicável.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 001/2020
10.1 O presente contrato é oriundo da proposta vencedora do Edital de Premiação
Concurso público nº 001/2020 Prêmio de Mérito Cultural do município de
Anchieta/SC# emergência cultural nº 001/2020.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES E CASOS OMISSOS
11.1 Os casos de alteração e os casos omissos, serão regidos pela Lei 8.666/93,
atualizada pela Lei 8.883/94 e alterações posteriores.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS CONDIÇÕES GERAIS
12.1 Qualquer comunicação entre as partes com relação a assuntos relacionados a este,
serão formalizados por escrito em 02 (duas) vias, uma das quais visadas pelo
destinatário, o que constituirá prova de sua efetiva entrega.
12.2 A fiscalização e o controle por parte do MUNICÍPIO, não implicarão em qualquer
responsabilidade por parte deste, nem exoneração ao (à) CONTRATADO (A) do fiel e
real cumprimento de quaisquer responsabilidades aqui assumidas.
12.3 O presente contrato não será de nenhuma forma, fundamento para a constituição de
vínculo trabalhista com empregados, funcionários, prepostos ou terceiros que o (a)
CONTRATADO (A) colocar a serviço.
12.4 É vedado o (a) CONTRATADO (A) delegar ou transferir em todo ou em parte o
objeto contratado.
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12.5 Após a aprovação do projeto não será permitida a transferência de sua titularidade,
salvo em casos de falecimento ou invalidez do proponente ou quando ocorrer o
desligamento do dirigente da entidade e/ou da empresa.
12.6 Nenhuma indenização será devida ao proponente pela elaboração, apresentação de
documentação e proposta relativa ao presente Edital.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
14.1 Para as questões decorrentes da execução deste Contrato, fica eleito o Foro da
Comarca de Anchieta, Estado de Santa Catarina, com renúncia expressa de qualquer
outro por mais privilegiado ou especial que possa ser exceto o que dispõe o inciso X do
artigo 29 da Constituição Federal.
14.2 E, por estarem justos e contratados, firmam o presente juntamente com duas
testemunhas, em duas vias de igual teor e forma, sem emendas ou rasuras, para que
produza seus jurídicos e legais efeitos.

Anchieta/SC, 18 de dezembro de 2020.

VILMAR PAULO PIOVEZANI
Prefeito Municipal em Exercício
Contratante

ZAIRI MODESTO CHENET
Contratado (a)

Testemunhas:

MARCELO KUNRATH
CPF: 006.749.549-47

SELMA ANTONIA GIONGO
CPF: 805.715.225-72
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CONTRATO N.º 019/2020
O município de ANCHIETA, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ/MF nº
83.024.687/0001-22, através da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura,
com sede à Avenida Anchieta, 838 - Centro, neste ato representado por VILMAR
PAULO PIOVEZANI, prefeito em exercício, inscrito no CPF sob o nº 743.755.04900, residente e domiciliado na Linha São José, Zona Rural, do município de
Anchieta/SC doravante denominado MUNICÍPIO e o (pessoa física) pelo
Sr.(a)VALMIR SCHUMANN, inscrito no CPF sob o nº 006.007.489-20, doravante
denominado (a) BENEFICIÁRIO (A), de comum acordo e com amparo legal na Lei
Federal n. 8.666/93, atualizada pela Lei n. 8.883/94 e Lei n. 9.648/98, de forma a
operacionalizar a lei de emergência cultural, conforme Lei n. 14.017/2020, Decreto
n. 10.464/2020 e Decreto n. 10.489/2020 e Decreto Municipal 173/2020, de 14 de
setembro de 2020, que dispõe sobre as ações emergenciais destinadas ao setor
cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública, firmam o
presente Termo de repasse que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. O objeto do presente contrato consiste na seleção e premiação de agentes culturais da
sociedade civil, sendo eles grupos com constituição jurídica e coletivos culturais sem
constituição jurídica e pessoas físicas do município de Anchieta, que tiveram suas
atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social, reconhecendo o
mérito cultural de sua trajetória e histórico de atuação no município.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO REPASSE
2. Pela realização do objeto do presente contrato o MUNICÍPIO pagará a
CONTRATADO (A) o valor total de R$ 919,32 na conta bancária do titular:
Banco: SICOOB
Agência:3039
Conta:125072-8
CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE PAGAMENTO
3.1 O pagamento ao (à) CONTRATADO (A) será efetuado em moeda corrente
nacional, em parcela única, em até 30/12/2020 após a assinatura deste contrato, de
acordo com o cronograma de desembolso da Prefeitura Municipal de Anchieta.
3.2 Os recursos deste Edital serão transferidos ao proponente em conta corrente da qual
seja ele titular.
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CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO
4. Os preços não serão reajustados.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS
5.1 Após a convocação para assinatura do contrato, o (a) CONTRATADO (A) terá o
prazo de 05 (cinco) dias úteis para assinatura do contrato, sendo que não estando na
cidade, poderá fazer por procuração registrada em cartório.
5.2 Transcorrido o prazo sem que o contrato tenha sido assinado, o Comitê responsável
pelo edital poderá convocar proponentes remanescentes, obedecendo à ordem de
classificação geral.
CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO (A)
CONTRATADO (A)
6.1 Os proponentes credenciados deverão divulgar, obrigatoriamente, em todos os
produtos, espetáculos, atividades, comunicações, releases, convites, peças publicitárias
audiovisuais e escritas, o apoio institucional do Governo Municipal de Anchieta, Prêmio
de Mérito Cultural do município de Anchieta/SC #emergenciacultural
com as respectivas logomarcas. Na divulgação deverá constar ainda: ESTE PROJETO
FOI VIABILIZADO PELO PRÊMIO DE EMERGÊNCIA CULTURAL DO
MUNICÍPIO DE ANCHIETA OU PRÊMIO DE MÉRITO CULTURAL DO
MUNICÍPIO DE ANCHIETA.
6.2 Por todos os compromissos e encargos de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal,
comercial, bancária, intelectual (direito autoral, inclusive os conexos, e propriedade
industrial), bem como quaisquer outros resultantes da contratação objetivada neste
edital-regulamento, ficando o MUNICÍPIO isento de qualquer responsabilidade dessa
índole.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO MUNICÍPIO
7.1 Arcar com os custos administrativos.
7.2 Publicação do contrato;
7.3 Esclarecer as dúvidas que lhes forem apresentadas através do e-mail oficial
estabelecido no edital;
7.4 Cumprir com as condições de pagamento.
CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES
8.1 O (A) CONTRATADO (A) não cumprindo as obrigações assumidas ou os
preceitos legais, deste contrato implicará na aplicação das sanções previstas na
legislação vigente.
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CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO
9.1 A rescisão deste Contrato poderá dar-se por ato unilateral do MUNICÍPIO:
9.2 O MUNICÍPIO poderá, unilateralmente, rescindir de pleno direito este Contrato,
independente de notificação judicial ou extrajudicial, desde que ocorra qualquer um dos
fatos adiante enunciados:
a) o não cumprimento ou cumprimento irregular pelo (a) CONTRATADO (A) das
cláusulas contratuais;
b) razões de interesse do serviço público.
9.3 No caso de o presente Contrato ser rescindido por culpa do (a) CONTRATADO
(A), serão observadas as seguintes condições:
a) O (a) CONTRATADO (A) não terá direito de exigir indenização por qualquer
prejuízo e será responsável pelos danos ocasionados, cabendo ao MUNICÍPIO aplicar
as sanções contratuais e legais pertinentes;
9.4 A rescisão deste Contrato também poderá ocorrer por acordo entre as partes ou
judicialmente.
9.5 Os casos de rescisão administrativa previstas no Art.77 da Lei 8666/93 importam no
reconhecimento pelo (a) CONTRATADO (A), dos direitos do MUNICIPIO previstos
no presente contrato e na legislação aplicável.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 001/2020
10.1 O presente contrato é oriundo da proposta vencedora do Edital de Premiação
Concurso público nº 001/2020 Prêmio de Mérito Cultural do município de
Anchieta/SC# emergência cultural nº 001/2020.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES E CASOS OMISSOS
11.1 Os casos de alteração e os casos omissos, serão regidos pela Lei 8.666/93,
atualizada pela Lei 8.883/94 e alterações posteriores.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS CONDIÇÕES GERAIS
12.1 Qualquer comunicação entre as partes com relação a assuntos relacionados a este,
serão formalizados por escrito em 02 (duas) vias, uma das quais visadas pelo
destinatário, o que constituirá prova de sua efetiva entrega.
12.2 A fiscalização e o controle por parte do MUNICÍPIO, não implicarão em qualquer
responsabilidade por parte deste, nem exoneração ao (à) CONTRATADO (A) do fiel e
real cumprimento de quaisquer responsabilidades aqui assumidas.
12.3 O presente contrato não será de nenhuma forma, fundamento para a constituição de
vínculo trabalhista com empregados, funcionários, prepostos ou terceiros que o (a)
CONTRATADO (A) colocar a serviço.
12.4 É vedado o (a) CONTRATADO (A) delegar ou transferir em todo ou em parte o
objeto contratado.
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12.5 Após a aprovação do projeto não será permitida a transferência de sua titularidade,
salvo em casos de falecimento ou invalidez do proponente ou quando ocorrer o
desligamento do dirigente da entidade e/ou da empresa.
12.6 Nenhuma indenização será devida ao proponente pela elaboração, apresentação de
documentação e proposta relativa ao presente Edital.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
14.1 Para as questões decorrentes da execução deste Contrato, fica eleito o Foro da
Comarca de Anchieta, Estado de Santa Catarina, com renúncia expressa de qualquer
outro por mais privilegiado ou especial que possa ser exceto o que dispõe o inciso X do
artigo 29 da Constituição Federal.
14.2 E, por estarem justos e contratados, firmam o presente juntamente com duas
testemunhas, em duas vias de igual teor e forma, sem emendas ou rasuras, para que
produza seus jurídicos e legais efeitos.

Anchieta/SC, 18 de dezembro de 2020.

VILMAR PAULO PIOVEZANI
Prefeito Municipal em Exercício
Contratante

VALMIR SCHUMANN
Contratado (a)

Testemunhas:

MARCELO KUNRATH
CPF: 006.749.549-47

SELMA ANTONIA GIONGO
CPF: 805.715.225-72
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CONTRATO N.º 020/2020
O município de ANCHIETA, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ/MF nº
83.024.687/0001-22, através da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura,
com sede à Avenida Anchieta, 838 - Centro, neste ato representado por VILMAR
PAULO PIOVEZANI, prefeito em exercício, inscrito no CPF sob o nº 743.755.04900, residente e domiciliado na Linha São José, Zona Rural, do município de
Anchieta/SC doravante denominado MUNICÍPIO e pela Sra. IVONE TERSINHA
MUSTIFAGA SAMPAIO, inscrito no CPF sob o nº 636.404.579.-00, doravante
denominado (a) BENEFICIÁRIO (A), de comum acordo e com amparo legal na Lei
Federal n. 8.666/93, atualizada pela Lei n. 8.883/94 e Lei n. 9.648/98, de forma a
operacionalizar a lei de emergência cultural, conforme Lei n. 14.017/2020, Decreto
n. 10.464/2020 e Decreto n. 10.489/2020 e Decreto Municipal 173/2020, de 14 de
setembro de 2020, que dispõe sobre as ações emergenciais destinadas ao setor
cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública, firmam o
presente Termo de repasse que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. O objeto do presente contrato consiste na seleção e premiação de agentes culturais da
sociedade civil, sendo eles grupos com constituição jurídica e coletivos culturais sem
constituição jurídica e pessoas físicas do município de Anchieta, que tiveram suas
atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social, reconhecendo o
mérito cultural de sua trajetória e histórico de atuação no município.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO REPASSE
2. Pela realização do objeto do presente contrato o MUNICÍPIO pagará a
CONTRATADO (A) o valor total de R$ 919,32 na conta bancária do titular:
Banco: BRASIL
Agência:1439-7
Conta:43207-5
CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE PAGAMENTO
3.1 O pagamento ao (à) CONTRATADO (A) será efetuado em moeda corrente
nacional, em parcela única, em até 30/12/2020 após a assinatura deste contrato, de
acordo com o cronograma de desembolso da Prefeitura Municipal de Anchieta.
3.2 Os recursos deste Edital serão transferidos ao proponente em conta corrente da qual
seja ele titular.
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CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO
4. Os preços não serão reajustados.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS
5.1 Após a convocação para assinatura do contrato, o (a) CONTRATADO (A) terá o
prazo de 05 (cinco) dias úteis para assinatura do contrato, sendo que não estando na
cidade, poderá fazer por procuração registrada em cartório.
5.2 Transcorrido o prazo sem que o contrato tenha sido assinado, o Comitê responsável
pelo edital poderá convocar proponentes remanescentes, obedecendo à ordem de
classificação geral.
CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO (A)
CONTRATADO (A)
6.1 Os proponentes credenciados deverão divulgar, obrigatoriamente, em todos os
produtos, espetáculos, atividades, comunicações, releases, convites, peças publicitárias
audiovisuais e escritas, o apoio institucional do Governo Municipal de Anchieta, Prêmio
de Mérito Cultural do município de Anchieta/SC #emergenciacultural
com as respectivas logomarcas. Na divulgação deverá constar ainda: ESTE PROJETO
FOI VIABILIZADO PELO PRÊMIO DE EMERGÊNCIA CULTURAL DO
MUNICÍPIO DE ANCHIETA OU PRÊMIO DE MÉRITO CULTURAL DO
MUNICÍPIO DE ANCHIETA.
6.2 Por todos os compromissos e encargos de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal,
comercial, bancária, intelectual (direito autoral, inclusive os conexos, e propriedade
industrial), bem como quaisquer outros resultantes da contratação objetivada neste
edital-regulamento, ficando o MUNICÍPIO isento de qualquer responsabilidade dessa
índole.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO MUNICÍPIO
7.1 Arcar com os custos administrativos.
7.2 Publicação do contrato;
7.3 Esclarecer as dúvidas que lhes forem apresentadas através do e-mail oficial
estabelecido no edital;
7.4 Cumprir com as condições de pagamento.
CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES
8.1 O (A) CONTRATADO (A) não cumprindo as obrigações assumidas ou os
preceitos legais, deste contrato implicará na aplicação das sanções previstas na
legislação vigente.
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CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO
9.1 A rescisão deste Contrato poderá dar-se por ato unilateral do MUNICÍPIO:
9.2 O MUNICÍPIO poderá, unilateralmente, rescindir de pleno direito este Contrato,
independente de notificação judicial ou extrajudicial, desde que ocorra qualquer um dos
fatos adiante enunciados:
a) o não cumprimento ou cumprimento irregular pelo (a) CONTRATADO (A) das
cláusulas contratuais;
b) razões de interesse do serviço público.
9.3 No caso de o presente Contrato ser rescindido por culpa do (a) CONTRATADO
(A), serão observadas as seguintes condições:
a) O (a) CONTRATADO (A) não terá direito de exigir indenização por qualquer
prejuízo e será responsável pelos danos ocasionados, cabendo ao MUNICÍPIO aplicar
as sanções contratuais e legais pertinentes;
9.4 A rescisão deste Contrato também poderá ocorrer por acordo entre as partes ou
judicialmente.
9.5 Os casos de rescisão administrativa previstas no Art.77 da Lei 8666/93 importam no
reconhecimento pelo (a) CONTRATADO (A), dos direitos do MUNICIPIO previstos
no presente contrato e na legislação aplicável.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 001/2020
10.1 O presente contrato é oriundo da proposta vencedora do Edital de Premiação
Concurso público nº 001/2020 Prêmio de Mérito Cultural do município de
Anchieta/SC# emergência cultural nº 001/2020.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES E CASOS OMISSOS
11.1 Os casos de alteração e os casos omissos, serão regidos pela Lei 8.666/93,
atualizada pela Lei 8.883/94 e alterações posteriores.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS CONDIÇÕES GERAIS
12.1 Qualquer comunicação entre as partes com relação a assuntos relacionados a este,
serão formalizados por escrito em 02 (duas) vias, uma das quais visadas pelo
destinatário, o que constituirá prova de sua efetiva entrega.
12.2 A fiscalização e o controle por parte do MUNICÍPIO, não implicarão em qualquer
responsabilidade por parte deste, nem exoneração ao (à) CONTRATADO (A) do fiel e
real cumprimento de quaisquer responsabilidades aqui assumidas.
12.3 O presente contrato não será de nenhuma forma, fundamento para a constituição de
vínculo trabalhista com empregados, funcionários, prepostos ou terceiros que o (a)
CONTRATADO (A) colocar a serviço.
12.4 É vedado o (a) CONTRATADO (A) delegar ou transferir em todo ou em parte o
objeto contratado.
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12.5 Após a aprovação do projeto não será permitida a transferência de sua titularidade,
salvo em casos de falecimento ou invalidez do proponente ou quando ocorrer o
desligamento do dirigente da entidade e/ou da empresa.
12.6 Nenhuma indenização será devida ao proponente pela elaboração, apresentação de
documentação e proposta relativa ao presente Edital.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
14.1 Para as questões decorrentes da execução deste Contrato, fica eleito o Foro da
Comarca de Anchieta, Estado de Santa Catarina, com renúncia expressa de qualquer
outro por mais privilegiado ou especial que possa ser exceto o que dispõe o inciso X do
artigo 29 da Constituição Federal.
14.2 E, por estarem justos e contratados, firmam o presente juntamente com duas
testemunhas, em duas vias de igual teor e forma, sem emendas ou rasuras, para que
produza seus jurídicos e legais efeitos.

Anchieta/SC, 18 de dezembro de 2020.

VILMAR PAULO PIOVEZANI
Prefeito Municipal em Exercício
Contratante

IVONE T.M. SAMPAIO
Contratado (a)

Testemunhas:

MARCELO KUNRATH
CPF: 006.749.549-47

SELMA ANTONIA GIONGO
CPF: 805.715.225-72
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CONTRATO N.º 021/2020
O município de ANCHIETA, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ/MF nº
83.024.687/0001-22, através da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura,
com sede à Avenida Anchieta, 838 - Centro, neste ato representado por VILMAR
PAULO PIOVEZANI, prefeito em exercício, inscrito no CPF sob o nº 743.755.04900, residente e domiciliado na Linha São José, Zona Rural, do município de
Anchieta/SC doravante denominado MUNICÍPIO e pela Sra. DIANA MARIA
RIBEIRO, inscrito no CPF sob o nº 034.971..429-05, doravante denominado (a)
BENEFICIÁRIO (A), de comum acordo e com amparo legal na Lei Federal n.
8.666/93, atualizada pela Lei n. 8.883/94 e Lei n. 9.648/98, de forma a
operacionalizar a lei de emergência cultural, conforme Lei n. 14.017/2020, Decreto
n. 10.464/2020 e Decreto n. 10.489/2020 e Decreto Municipal 173/2020, de 14 de
setembro de 2020, que dispõe sobre as ações emergenciais destinadas ao setor
cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública, firmam o
presente Termo de repasse que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. O objeto do presente contrato consiste na seleção e premiação de agentes culturais da
sociedade civil, sendo eles grupos com constituição jurídica e coletivos culturais sem
constituição jurídica e pessoas físicas do município de Anchieta, que tiveram suas
atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social, reconhecendo o
mérito cultural de sua trajetória e histórico de atuação no município.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO REPASSE
2. Pela realização do objeto do presente contrato o MUNICÍPIO pagará a
CONTRATADO (A) o valor total de R$ 919,32 na conta bancária do titular:
Banco: BRASIL
Agência:1439-7
Conta:12.599-7
CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE PAGAMENTO
3.1 O pagamento ao (à) CONTRATADO (A) será efetuado em moeda corrente
nacional, em parcela única, em até 30/12/2020 após a assinatura deste contrato, de
acordo com o cronograma de desembolso da Prefeitura Municipal de Anchieta.
3.2 Os recursos deste Edital serão transferidos ao proponente em conta corrente da qual
seja ele titular.
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CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO
4. Os preços não serão reajustados.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS
5.1 Após a convocação para assinatura do contrato, o (a) CONTRATADO (A) terá o
prazo de 05 (cinco) dias úteis para assinatura do contrato, sendo que não estando na
cidade, poderá fazer por procuração registrada em cartório.
5.2 Transcorrido o prazo sem que o contrato tenha sido assinado, o Comitê responsável
pelo edital poderá convocar proponentes remanescentes, obedecendo à ordem de
classificação geral.
CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO (A)
CONTRATADO (A)
6.1 Os proponentes credenciados deverão divulgar, obrigatoriamente, em todos os
produtos, espetáculos, atividades, comunicações, releases, convites, peças publicitárias
audiovisuais e escritas, o apoio institucional do Governo Municipal de Anchieta, Prêmio
de Mérito Cultural do município de Anchieta/SC #emergenciacultural
com as respectivas logomarcas. Na divulgação deverá constar ainda: ESTE PROJETO
FOI VIABILIZADO PELO PRÊMIO DE EMERGÊNCIA CULTURAL DO
MUNICÍPIO DE ANCHIETA OU PRÊMIO DE MÉRITO CULTURAL DO
MUNICÍPIO DE ANCHIETA.
6.2 Por todos os compromissos e encargos de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal,
comercial, bancária, intelectual (direito autoral, inclusive os conexos, e propriedade
industrial), bem como quaisquer outros resultantes da contratação objetivada neste
edital-regulamento, ficando o MUNICÍPIO isento de qualquer responsabilidade dessa
índole.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO MUNICÍPIO
7.1 Arcar com os custos administrativos.
7.2 Publicação do contrato;
7.3 Esclarecer as dúvidas que lhes forem apresentadas através do e-mail oficial
estabelecido no edital;
7.4 Cumprir com as condições de pagamento.
CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES
8.1 O (A) CONTRATADO (A) não cumprindo as obrigações assumidas ou os
preceitos legais, deste contrato implicará na aplicação das sanções previstas na
legislação vigente.
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CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO
9.1 A rescisão deste Contrato poderá dar-se por ato unilateral do MUNICÍPIO:
9.2 O MUNICÍPIO poderá, unilateralmente, rescindir de pleno direito este Contrato,
independente de notificação judicial ou extrajudicial, desde que ocorra qualquer um dos
fatos adiante enunciados:
a) o não cumprimento ou cumprimento irregular pelo (a) CONTRATADO (A) das
cláusulas contratuais;
b) razões de interesse do serviço público.
9.3 No caso de o presente Contrato ser rescindido por culpa do (a) CONTRATADO
(A), serão observadas as seguintes condições:
a) O (a) CONTRATADO (A) não terá direito de exigir indenização por qualquer
prejuízo e será responsável pelos danos ocasionados, cabendo ao MUNICÍPIO aplicar
as sanções contratuais e legais pertinentes;
9.4 A rescisão deste Contrato também poderá ocorrer por acordo entre as partes ou
judicialmente.
9.5 Os casos de rescisão administrativa previstas no Art.77 da Lei 8666/93 importam no
reconhecimento pelo (a) CONTRATADO (A), dos direitos do MUNICIPIO previstos
no presente contrato e na legislação aplicável.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 001/2020
10.1 O presente contrato é oriundo da proposta vencedora do Edital de Premiação
Concurso público nº 001/2020 Prêmio de Mérito Cultural do município de
Anchieta/SC# emergência cultural nº 001/2020.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES E CASOS OMISSOS
11.1 Os casos de alteração e os casos omissos, serão regidos pela Lei 8.666/93,
atualizada pela Lei 8.883/94 e alterações posteriores.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS CONDIÇÕES GERAIS
12.1 Qualquer comunicação entre as partes com relação a assuntos relacionados a este,
serão formalizados por escrito em 02 (duas) vias, uma das quais visadas pelo
destinatário, o que constituirá prova de sua efetiva entrega.
12.2 A fiscalização e o controle por parte do MUNICÍPIO, não implicarão em qualquer
responsabilidade por parte deste, nem exoneração ao (à) CONTRATADO (A) do fiel e
real cumprimento de quaisquer responsabilidades aqui assumidas.
12.3 O presente contrato não será de nenhuma forma, fundamento para a constituição de
vínculo trabalhista com empregados, funcionários, prepostos ou terceiros que o (a)
CONTRATADO (A) colocar a serviço.
12.4 É vedado o (a) CONTRATADO (A) delegar ou transferir em todo ou em parte o
objeto contratado.
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12.5 Após a aprovação do projeto não será permitida a transferência de sua titularidade,
salvo em casos de falecimento ou invalidez do proponente ou quando ocorrer o
desligamento do dirigente da entidade e/ou da empresa.
12.6 Nenhuma indenização será devida ao proponente pela elaboração, apresentação de
documentação e proposta relativa ao presente Edital.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
14.1 Para as questões decorrentes da execução deste Contrato, fica eleito o Foro da
Comarca de Anchieta, Estado de Santa Catarina, com renúncia expressa de qualquer
outro por mais privilegiado ou especial que possa ser exceto o que dispõe o inciso X do
artigo 29 da Constituição Federal.
14.2 E, por estarem justos e contratados, firmam o presente juntamente com duas
testemunhas, em duas vias de igual teor e forma, sem emendas ou rasuras, para que
produza seus jurídicos e legais efeitos.

Anchieta/SC, 18 de dezembro de 2020.

VILMAR PAULO PIOVEZANI
Prefeito Municipal em Exercício
Contratante

DIANA MARIA RIBEIRO
Contratado (a)

Testemunhas:

MARCELO KUNRATH
CPF: 006.749.549-47

SELMA ANTONIA GIONGO
CPF: 805.715.225-72
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CONTRATO N.º 022/2020
O município de ANCHIETA, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ/MF nº
83.024.687/0001-22, através da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura,
com sede à Avenida Anchieta, 838 - Centro, neste ato representado por VILMAR
PAULO PIOVEZANI, prefeito em exercício, inscrito no CPF sob o nº 743.755.04900, residente e domiciliado na Linha São José, Zona Rural, do município de
Anchieta/SC doravante denominado MUNICÍPIO e pelo Sr.(a) JANDIR VIDORI,
inscrito no CPF sob o nº 220.366.609-91, doravante denominado (a)
BENEFICIÁRIO (A), de comum acordo e com amparo legal na Lei Federal n.
8.666/93, atualizada pela Lei n. 8.883/94 e Lei n. 9.648/98, de forma a
operacionalizar a lei de emergência cultural, conforme Lei n. 14.017/2020, Decreto
n. 10.464/2020 e Decreto n. 10.489/2020 e Decreto Municipal 173/2020, de 14 de
setembro de 2020, que dispõe sobre as ações emergenciais destinadas ao setor
cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública, firmam o
presente Termo de repasse que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. O objeto do presente contrato consiste na seleção e premiação de agentes culturais da
sociedade civil, sendo eles grupos com constituição jurídica e coletivos culturais sem
constituição jurídica e pessoas físicas do município de Anchieta, que tiveram suas
atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social, reconhecendo o
mérito cultural de sua trajetória e histórico de atuação no município.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO REPASSE
2. Pela realização do objeto do presente contrato o MUNICÍPIO pagará a
CONTRATADO (A) o valor total de R$ 919,32 na conta bancária do titular:
Banco: SICOOB
Agência: 3039
Conta: 24.745-6
CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE PAGAMENTO
3.1 O pagamento ao (à) CONTRATADO (A) será efetuado em moeda corrente
nacional, em parcela única, em até 30/12/2020 após a assinatura deste contrato, de
acordo com o cronograma de desembolso da Prefeitura Municipal de Anchieta.
3.2 Os recursos deste Edital serão transferidos ao proponente em conta corrente da qual
seja ele titular.
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CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO
4. Os preços não serão reajustados.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS
5.1 Após a convocação para assinatura do contrato, o (a) CONTRATADO (A) terá o
prazo de 05 (cinco) dias úteis para assinatura do contrato, sendo que não estando na
cidade, poderá fazer por procuração registrada em cartório.
5.2 Transcorrido o prazo sem que o contrato tenha sido assinado, o Comitê responsável
pelo edital poderá convocar proponentes remanescentes, obedecendo à ordem de
classificação geral.
CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO (A)
CONTRATADO (A)
6.1 Os proponentes credenciados deverão divulgar, obrigatoriamente, em todos os
produtos, espetáculos, atividades, comunicações, releases, convites, peças publicitárias
audiovisuais e escritas, o apoio institucional do Governo Municipal de Anchieta, Prêmio
de Mérito Cultural do município de Anchieta/SC #emergenciacultural
com as respectivas logomarcas. Na divulgação deverá constar ainda: ESTE PROJETO
FOI VIABILIZADO PELO PRÊMIO DE EMERGÊNCIA CULTURAL DO
MUNICÍPIO DE ANCHIETA OU PRÊMIO DE MÉRITO CULTURAL DO
MUNICÍPIO DE ANCHIETA.
6.2 Por todos os compromissos e encargos de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal,
comercial, bancária, intelectual (direito autoral, inclusive os conexos, e propriedade
industrial), bem como quaisquer outros resultantes da contratação objetivada neste
edital-regulamento, ficando o MUNICÍPIO isento de qualquer responsabilidade dessa
índole.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO MUNICÍPIO
7.1 Arcar com os custos administrativos.
7.2 Publicação do contrato;
7.3 Esclarecer as dúvidas que lhes forem apresentadas através do e-mail oficial
estabelecido no edital;
7.4 Cumprir com as condições de pagamento.
CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES
8.1 O (A) CONTRATADO (A) não cumprindo as obrigações assumidas ou os
preceitos legais, deste contrato implicará na aplicação das sanções previstas na
legislação vigente.
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CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO
9.1 A rescisão deste Contrato poderá dar-se por ato unilateral do MUNICÍPIO:
9.2 O MUNICÍPIO poderá, unilateralmente, rescindir de pleno direito este Contrato,
independente de notificação judicial ou extrajudicial, desde que ocorra qualquer um dos
fatos adiante enunciados:
a) o não cumprimento ou cumprimento irregular pelo (a) CONTRATADO (A) das
cláusulas contratuais;
b) razões de interesse do serviço público.
9.3 No caso de o presente Contrato ser rescindido por culpa do (a) CONTRATADO
(A), serão observadas as seguintes condições:
a) O (a) CONTRATADO (A) não terá direito de exigir indenização por qualquer
prejuízo e será responsável pelos danos ocasionados, cabendo ao MUNICÍPIO aplicar
as sanções contratuais e legais pertinentes;
9.4 A rescisão deste Contrato também poderá ocorrer por acordo entre as partes ou
judicialmente.
9.5 Os casos de rescisão administrativa previstas no Art.77 da Lei 8666/93 importam no
reconhecimento pelo (a) CONTRATADO (A), dos direitos do MUNICIPIO previstos
no presente contrato e na legislação aplicável.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 001/2020
10.1 O presente contrato é oriundo da proposta vencedora do Edital de Premiação
Concurso público nº 001/2020 Prêmio de Mérito Cultural do município de
Anchieta/SC# emergência cultural nº 001/2020.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES E CASOS OMISSOS
11.1 Os casos de alteração e os casos omissos, serão regidos pela Lei 8.666/93,
atualizada pela Lei 8.883/94 e alterações posteriores.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS CONDIÇÕES GERAIS
12.1 Qualquer comunicação entre as partes com relação a assuntos relacionados a este,
serão formalizados por escrito em 02 (duas) vias, uma das quais visadas pelo
destinatário, o que constituirá prova de sua efetiva entrega.
12.2 A fiscalização e o controle por parte do MUNICÍPIO, não implicarão em qualquer
responsabilidade por parte deste, nem exoneração ao (à) CONTRATADO (A) do fiel e
real cumprimento de quaisquer responsabilidades aqui assumidas.
12.3 O presente contrato não será de nenhuma forma, fundamento para a constituição de
vínculo trabalhista com empregados, funcionários, prepostos ou terceiros que o (a)
CONTRATADO (A) colocar a serviço.
12.4 É vedado o (a) CONTRATADO (A) delegar ou transferir em todo ou em parte o
objeto contratado.
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12.5 Após a aprovação do projeto não será permitida a transferência de sua titularidade,
salvo em casos de falecimento ou invalidez do proponente ou quando ocorrer o
desligamento do dirigente da entidade e/ou da empresa.
12.6 Nenhuma indenização será devida ao proponente pela elaboração, apresentação de
documentação e proposta relativa ao presente Edital.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
14.1 Para as questões decorrentes da execução deste Contrato, fica eleito o Foro da
Comarca de Anchieta, Estado de Santa Catarina, com renúncia expressa de qualquer
outro por mais privilegiado ou especial que possa ser exceto o que dispõe o inciso X do
artigo 29 da Constituição Federal.
14.2 E, por estarem justos e contratados, firmam o presente juntamente com duas
testemunhas, em duas vias de igual teor e forma, sem emendas ou rasuras, para que
produza seus jurídicos e legais efeitos.

Anchieta/SC, 18 de dezembro de 2020.

VILMAR PAULO PIOVEZANI
Prefeito Municipal em Exercício
Contratante

JANDIR VIDORI
Contratado (a)

Testemunhas:

MARCELO KUNRATH
CPF: 006.749.549-47

SELMA ANTONIA GIONGO
CPF: 805.715.225-72
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CONTRATO N.º 023/2020
O município de ANCHIETA, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ/MF nº
83.024.687/0001-22, através da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura,
com sede à Avenida Anchieta, 838 - Centro, neste ato representado por VILMAR
PAULO PIOVEZANI, prefeito em exercício, inscrito no CPF sob o nº 743.755.04900, residente e domiciliado na Linha São José, Zona Rural, do município de
Anchieta/SC doravante denominado MUNICÍPIO e pelo Sra. CLAUDIA
FRANCIELE CASALI, inscrita no CPF sob o nº 093.655.589-05, doravante
denominado (a) BENEFICIÁRIO (A), de comum acordo e com amparo legal na Lei
Federal n. 8.666/93, atualizada pela Lei n. 8.883/94 e Lei n. 9.648/98, de forma a
operacionalizar a lei de emergência cultural, conforme Lei n. 14.017/2020, Decreto
n. 10.464/2020 e Decreto n. 10.489/2020 e Decreto Municipal 173/2020, de 14 de
setembro de 2020, que dispõe sobre as ações emergenciais destinadas ao setor
cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública, firmam o
presente Termo de repasse que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. O objeto do presente contrato consiste na seleção e premiação de agentes culturais da
sociedade civil, sendo eles grupos com constituição jurídica e coletivos culturais sem
constituição jurídica e pessoas físicas do município de Anchieta, que tiveram suas
atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social, reconhecendo o
mérito cultural de sua trajetória e histórico de atuação no município.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO REPASSE
2. Pela realização do objeto do presente contrato o MUNICÍPIO pagará a
CONTRATADO (A) o valor total de R$ 919,32 na conta bancária do titular:
Banco: SICOOB
Agência: 3039
Conta: 658910
CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE PAGAMENTO
3.1 O pagamento ao (à) CONTRATADO (A) será efetuado em moeda corrente
nacional, em parcela única, em até 30/12/2020 após a assinatura deste contrato, de
acordo com o cronograma de desembolso da Prefeitura Municipal de Anchieta.
3.2 Os recursos deste Edital serão transferidos ao proponente em conta corrente da qual
seja ele titular.
CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO
4. Os preços não serão reajustados.
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CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS
5.1 Após a convocação para assinatura do contrato, o (a) CONTRATADO (A) terá o
prazo de 05 (cinco) dias úteis para assinatura do contrato, sendo que não estando na
cidade, poderá fazer por procuração registrada em cartório.
5.2 Transcorrido o prazo sem que o contrato tenha sido assinado, o Comitê responsável
pelo edital poderá convocar proponentes remanescentes, obedecendo à ordem de
classificação geral.
CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO (A)
CONTRATADO (A)
6.1 Os proponentes credenciados deverão divulgar, obrigatoriamente, em todos os
produtos, espetáculos, atividades, comunicações, releases, convites, peças publicitárias
audiovisuais e escritas, o apoio institucional do Governo Municipal de Anchieta, Prêmio
de Mérito Cultural do município de Anchieta/SC #emergenciacultural
com as respectivas logomarcas. Na divulgação deverá constar ainda: ESTE PROJETO
FOI VIABILIZADO PELO PRÊMIO DE EMERGÊNCIA CULTURAL DO
MUNICÍPIO DE ANCHIETA OU PRÊMIO DE MÉRITO CULTURAL DO
MUNICÍPIO DE ANCHIETA.
6.2 Por todos os compromissos e encargos de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal,
comercial, bancária, intelectual (direito autoral, inclusive os conexos, e propriedade
industrial), bem como quaisquer outros resultantes da contratação objetivada neste
edital-regulamento, ficando o MUNICÍPIO isento de qualquer responsabilidade dessa
índole.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO MUNICÍPIO
7.1 Arcar com os custos administrativos.
7.2 Publicação do contrato;
7.3 Esclarecer as dúvidas que lhes forem apresentadas através do e-mail oficial
estabelecido no edital;
7.4 Cumprir com as condições de pagamento.
CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES
8.1 O (A) CONTRATADO (A) não cumprindo as obrigações assumidas ou os
preceitos legais, deste contrato implicará na aplicação das sanções previstas na
legislação vigente.
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO
9.1 A rescisão deste Contrato poderá dar-se por ato unilateral do MUNICÍPIO:
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9.2 O MUNICÍPIO poderá, unilateralmente, rescindir de pleno direito este Contrato,
independente de notificação judicial ou extrajudicial, desde que ocorra qualquer um dos
fatos adiante enunciados:
a) o não cumprimento ou cumprimento irregular pelo (a) CONTRATADO (A) das
cláusulas contratuais;
b) razões de interesse do serviço público.
9.3 No caso de o presente Contrato ser rescindido por culpa do (a) CONTRATADO
(A), serão observadas as seguintes condições:
a) O (a) CONTRATADO (A) não terá direito de exigir indenização por qualquer
prejuízo e será responsável pelos danos ocasionados, cabendo ao MUNICÍPIO aplicar
as sanções contratuais e legais pertinentes;
9.4 A rescisão deste Contrato também poderá ocorrer por acordo entre as partes ou
judicialmente.
9.5 Os casos de rescisão administrativa previstas no Art.77 da Lei 8666/93 importam no
reconhecimento pelo (a) CONTRATADO (A), dos direitos do MUNICIPIO previstos
no presente contrato e na legislação aplicável.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 001/2020
10.1 O presente contrato é oriundo da proposta vencedora do Edital de Premiação
Concurso público nº 001/2020 Prêmio de Mérito Cultural do município de
Anchieta/SC#emergenciacultural nº 001/2020.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES E CASOS OMISSOS
11.1 Os casos de alteração e os casos omissos, serão regidos pela Lei 8.666/93,
atualizada pela Lei 8.883/94 e alterações posteriores.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS CONDIÇÕES GERAIS
12.1 Qualquer comunicação entre as partes com relação a assuntos relacionados a este,
serão formalizados por escrito em 02 (duas) vias, uma das quais visadas pelo
destinatário, o que constituirá prova de sua efetiva entrega.
12.2 A fiscalização e o controle por parte do MUNICÍPIO, não implicarão em qualquer
responsabilidade por parte deste, nem exoneração ao (à) CONTRATADO (A) do fiel e
real cumprimento de quaisquer responsabilidades aqui assumidas.
12.3 O presente contrato não será de nenhuma forma, fundamento para a constituição de
vínculo trabalhista com empregados, funcionários, prepostos ou terceiros que o (a)
CONTRATADO (A) colocar a serviço.
12.4 É vedado o (a) CONTRATADO (A) delegar ou transferir em todo ou em parte o
objeto contratado.
12.5 Após a aprovação do projeto não será permitida a transferência de sua titularidade,
salvo em casos de falecimento ou invalidez do proponente ou quando ocorrer o
desligamento do dirigente da entidade e/ou da empresa.
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12.6 Nenhuma indenização será devida ao proponente pela elaboração, apresentação de
documentação e proposta relativa ao presente Edital.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
14.1 Para as questões decorrentes da execução deste Contrato, fica eleito o Foro da
Comarca de Anchieta, Estado de Santa Catarina, com renúncia expressa de qualquer
outro por mais privilegiado ou especial que possa ser exceto o que dispõe o inciso X do
artigo 29 da Constituição Federal.
14.2 E, por estarem justos e contratados, firmam o presente juntamente com duas
testemunhas, em duas vias de igual teor e forma, sem emendas ou rasuras, para que
produza seus jurídicos e legais efeitos.

Anchieta/SC, 18 de dezembro de 2020.

VILMAR PAULO PIOVEZANI
Prefeito Municipal em Exercício
Contratante

CLAUDIA FRANCIELE CASALI
Contratado (a)

Testemunhas:

MARCELO KUNRATH
CPF: 006.749.549-47

SELMA ANTONIA GIONGO
CPF: 805.715.225-72
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CONTRATO N.º 024/2020
O município de ANCHIETA, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ/MF nº
83.024.687/0001-22, através da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura,
com sede à Avenida Anchieta, 838 - Centro, neste ato representado por VILMAR
PAULO PIOVEZANI, prefeito em exercício, inscrito no CPF sob o nº 743.755.04900, residente e domiciliado na Linha São José, Zona Rural, do município de
Anchieta/SC doravante denominado MUNICÍPIO e pelo Sr. ALÉCIO
RODRIGUES DE FREITAS, inscrito no CPF sob o nº 525.772.109-06, doravante
denominado (a) BENEFICIÁRIO (A), de comum acordo e com amparo legal na Lei
Federal n. 8.666/93, atualizada pela Lei n. 8.883/94 e Lei n. 9.648/98, de forma a
operacionalizar a lei de emergência cultural, conforme Lei n. 14.017/2020, Decreto
n. 10.464/2020 e Decreto n. 10.489/2020 e Decreto Municipal 173/2020, de 14 de
setembro de 2020, que dispõe sobre as ações emergenciais destinadas ao setor
cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública, firmam o
presente Termo de repasse que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. O objeto do presente contrato consiste na seleção e premiação de agentes culturais da
sociedade civil, sendo eles grupos com constituição jurídica e coletivos culturais sem
constituição jurídica e pessoas físicas do município de Anchieta, que tiveram suas
atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social, reconhecendo o
mérito cultural de sua trajetória e histórico de atuação no município.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO REPASSE
2. Pela realização do objeto do presente contrato o MUNICÍPIO pagará a
CONTRATADO (A) o valor total de R$ 919,32 na conta bancária do titular:
Banco: CAIXA
Agência: 1226 013
Conta: 0013941-0
CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE PAGAMENTO
3.1 O pagamento ao (à) CONTRATADO (A) será efetuado em moeda corrente
nacional, em parcela única, em até 30/12/2020 após a assinatura deste contrato, de
acordo com o cronograma de desembolso da Prefeitura Municipal de Anchieta.
3.2 Os recursos deste Edital serão transferidos ao proponente em conta corrente da qual
seja ele titular.
CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO
4. Os preços não serão reajustados.
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CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS
5.1 Após a convocação para assinatura do contrato, o (a) CONTRATADO (A) terá o
prazo de 05 (cinco) dias úteis para assinatura do contrato, sendo que não estando na
cidade, poderá fazer por procuração registrada em cartório.
5.2 Transcorrido o prazo sem que o contrato tenha sido assinado, o Comitê responsável
pelo edital poderá convocar proponentes remanescentes, obedecendo à ordem de
classificação geral.
CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO (A)
CONTRATADO (A)
6.1 Os proponentes credenciados deverão divulgar, obrigatoriamente, em todos os
produtos, espetáculos, atividades, comunicações, releases, convites, peças publicitárias
audiovisuais e escritas, o apoio institucional do Governo Municipal de Anchieta, Prêmio
de Mérito Cultural do município de Anchieta/SC #emergenciacultural
com as respectivas logomarcas. Na divulgação deverá constar ainda: ESTE PROJETO
FOI VIABILIZADO PELO PRÊMIO DE EMERGÊNCIA CULTURAL DO
MUNICÍPIO DE ANCHIETA OU PRÊMIO DE MÉRITO CULTURAL DO
MUNICÍPIO DE ANCHIETA.
6.2 Por todos os compromissos e encargos de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal,
comercial, bancária, intelectual (direito autoral, inclusive os conexos, e propriedade
industrial), bem como quaisquer outros resultantes da contratação objetivada neste
edital-regulamento, ficando o MUNICÍPIO isento de qualquer responsabilidade dessa
índole.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO MUNICÍPIO
7.1 Arcar com os custos administrativos.
7.2 Publicação do contrato;
7.3 Esclarecer as dúvidas que lhes forem apresentadas através do e-mail oficial
estabelecido no edital;
7.4 Cumprir com as condições de pagamento.
CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES
8.1 O (A) CONTRATADO (A) não cumprindo as obrigações assumidas ou os
preceitos legais, deste contrato implicará na aplicação das sanções previstas na
legislação vigente.
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO
9.1 A rescisão deste Contrato poderá dar-se por ato unilateral do MUNICÍPIO:
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9.2 O MUNICÍPIO poderá, unilateralmente, rescindir de pleno direito este Contrato,
independente de notificação judicial ou extrajudicial, desde que ocorra qualquer um dos
fatos adiante enunciados:
a) o não cumprimento ou cumprimento irregular pelo (a) CONTRATADO (A) das
cláusulas contratuais;
b) razões de interesse do serviço público.
9.3 No caso de o presente Contrato ser rescindido por culpa do (a) CONTRATADO
(A), serão observadas as seguintes condições:
a) O (a) CONTRATADO (A) não terá direito de exigir indenização por qualquer
prejuízo e será responsável pelos danos ocasionados, cabendo ao MUNICÍPIO aplicar
as sanções contratuais e legais pertinentes;
9.4 A rescisão deste Contrato também poderá ocorrer por acordo entre as partes ou
judicialmente.
9.5 Os casos de rescisão administrativa previstas no Art.77 da Lei 8666/93 importam no
reconhecimento pelo (a) CONTRATADO (A), dos direitos do MUNICIPIO previstos
no presente contrato e na legislação aplicável.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 001/2020
10.1 O presente contrato é oriundo da proposta vencedora do Edital de Premiação
Concurso público nº 001/2020 Prêmio de Mérito Cultural do município de
Anchieta/SC#emergenciacultural nº 001/2020.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES E CASOS OMISSOS
11.1 Os casos de alteração e os casos omissos, serão regidos pela Lei 8.666/93,
atualizada pela Lei 8.883/94 e alterações posteriores.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS CONDIÇÕES GERAIS
12.1 Qualquer comunicação entre as partes com relação a assuntos relacionados a este,
serão formalizados por escrito em 02 (duas) vias, uma das quais visadas pelo
destinatário, o que constituirá prova de sua efetiva entrega.
12.2 A fiscalização e o controle por parte do MUNICÍPIO, não implicarão em qualquer
responsabilidade por parte deste, nem exoneração ao (à) CONTRATADO (A) do fiel e
real cumprimento de quaisquer responsabilidades aqui assumidas.
12.3 O presente contrato não será de nenhuma forma, fundamento para a constituição de
vínculo trabalhista com empregados, funcionários, prepostos ou terceiros que o (a)
CONTRATADO (A) colocar a serviço.
12.4 É vedado o (a) CONTRATADO (A) delegar ou transferir em todo ou em parte o
objeto contratado.
12.5 Após a aprovação do projeto não será permitida a transferência de sua titularidade,
salvo em casos de falecimento ou invalidez do proponente ou quando ocorrer o
desligamento do dirigente da entidade e/ou da empresa.
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12.6 Nenhuma indenização será devida ao proponente pela elaboração, apresentação de
documentação e proposta relativa ao presente Edital.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
14.1 Para as questões decorrentes da execução deste Contrato, fica eleito o Foro da
Comarca de Anchieta, Estado de Santa Catarina, com renúncia expressa de qualquer
outro por mais privilegiado ou especial que possa ser exceto o que dispõe o inciso X do
artigo 29 da Constituição Federal.
14.2 E, por estarem justos e contratados, firmam o presente juntamente com duas
testemunhas, em duas vias de igual teor e forma, sem emendas ou rasuras, para que
produza seus jurídicos e legais efeitos.

Anchieta/SC, 18 de dezembro de 2020.

VILMAR PAULO PIOVEZANI
Prefeito Municipal em Exercício
Contratante

ALÉCIO RODRIGUES DE FREITAS
Contratado (a)

Testemunhas:

MARCELO KUNRATH
CPF: 006.749.549-47

SELMA ANTONIA GIONGO
CPF: 805.715.225-72
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CONTRATO N.º 025/2020
O município de ANCHIETA, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ/MF nº
83.024.687/0001-22, através da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura,
com sede à Avenida Anchieta, 838 - Centro, neste ato representado por VILMAR
PAULO PIOVEZANI, prefeito em exercício, inscrito no CPF sob o nº 743.755.04900, residente e domiciliado na Linha São José, Zona Rural, do município de
Anchieta/SC doravante denominado MUNICÍPIO e pelo Sr. NOIDI JOSE DA
CONCEIÇÃO, inscrito no CPF sob o nº 767.828.839-53, doravante denominado (a)
BENEFICIÁRIO (A), de comum acordo e com amparo legal na Lei Federal n.
8.666/93, atualizada pela Lei n. 8.883/94 e Lei n. 9.648/98, de forma a
operacionalizar a lei de emergência cultural, conforme Lei n. 14.017/2020, Decreto
n. 10.464/2020 e Decreto n. 10.489/2020 e Decreto Municipal 173/2020, de 14 de
setembro de 2020, que dispõe sobre as ações emergenciais destinadas ao setor
cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública, firmam o
presente Termo de repasse que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. O objeto do presente contrato consiste na seleção e premiação de agentes culturais da
sociedade civil, sendo eles grupos com constituição jurídica e coletivos culturais sem
constituição jurídica e pessoas físicas do município de Anchieta, que tiveram suas
atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social, reconhecendo o
mérito cultural de sua trajetória e histórico de atuação no município.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO REPASSE
2. Pela realização do objeto do presente contrato o MUNICÍPIO pagará a
CONTRATADO (A) o valor total de R$ 919,32 na conta bancária do titular:
Banco: BRASIL
Agência: 1439-7
Conta: 11.027-2
CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE PAGAMENTO
3.1 O pagamento ao (à) CONTRATADO (A) será efetuado em moeda corrente
nacional, em parcela única, em até 30/12/2020 após a assinatura deste contrato, de
acordo com o cronograma de desembolso da Prefeitura Municipal de Anchieta.
3.2 Os recursos deste Edital serão transferidos ao proponente em conta corrente da qual
seja ele titular.
CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO
4. Os preços não serão reajustados.
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CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS
5.1 Após a convocação para assinatura do contrato, o (a) CONTRATADO (A) terá o
prazo de 05 (cinco) dias úteis para assinatura do contrato, sendo que não estando na
cidade, poderá fazer por procuração registrada em cartório.
5.2 Transcorrido o prazo sem que o contrato tenha sido assinado, o Comitê responsável
pelo edital poderá convocar proponentes remanescentes, obedecendo à ordem de
classificação geral.
CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO (A)
CONTRATADO (A)
6.1 Os proponentes credenciados deverão divulgar, obrigatoriamente, em todos os
produtos, espetáculos, atividades, comunicações, releases, convites, peças publicitárias
audiovisuais e escritas, o apoio institucional do Governo Municipal de Anchieta, Prêmio
de Mérito Cultural do município de Anchieta/SC #emergenciacultural
com as respectivas logomarcas. Na divulgação deverá constar ainda: ESTE PROJETO
FOI VIABILIZADO PELO PRÊMIO DE EMERGÊNCIA CULTURAL DO
MUNICÍPIO DE ANCHIETA OU PRÊMIO DE MÉRITO CULTURAL DO
MUNICÍPIO DE ANCHIETA.
6.2 Por todos os compromissos e encargos de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal,
comercial, bancária, intelectual (direito autoral, inclusive os conexos, e propriedade
industrial), bem como quaisquer outros resultantes da contratação objetivada neste
edital-regulamento, ficando o MUNICÍPIO isento de qualquer responsabilidade dessa
índole.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO MUNICÍPIO
7.1 Arcar com os custos administrativos.
7.2 Publicação do contrato;
7.3 Esclarecer as dúvidas que lhes forem apresentadas através do e-mail oficial
estabelecido no edital;
7.4 Cumprir com as condições de pagamento.
CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES
8.1 O (A) CONTRATADO (A) não cumprindo as obrigações assumidas ou os
preceitos legais, deste contrato implicará na aplicação das sanções previstas na
legislação vigente.
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO
9.1 A rescisão deste Contrato poderá dar-se por ato unilateral do MUNICÍPIO:
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9.2 O MUNICÍPIO poderá, unilateralmente, rescindir de pleno direito este Contrato,
independente de notificação judicial ou extrajudicial, desde que ocorra qualquer um dos
fatos adiante enunciados:
a) o não cumprimento ou cumprimento irregular pelo (a) CONTRATADO (A) das
cláusulas contratuais;
b) razões de interesse do serviço público.
9.3 No caso de o presente Contrato ser rescindido por culpa do (a) CONTRATADO
(A), serão observadas as seguintes condições:
a) O (a) CONTRATADO (A) não terá direito de exigir indenização por qualquer
prejuízo e será responsável pelos danos ocasionados, cabendo ao MUNICÍPIO aplicar
as sanções contratuais e legais pertinentes;
9.4 A rescisão deste Contrato também poderá ocorrer por acordo entre as partes ou
judicialmente.
9.5 Os casos de rescisão administrativa previstas no Art.77 da Lei 8666/93 importam no
reconhecimento pelo (a) CONTRATADO (A), dos direitos do MUNICIPIO previstos
no presente contrato e na legislação aplicável.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 001/2020
10.1 O presente contrato é oriundo da proposta vencedora do Edital de Premiação
Concurso público nº 001/2020 Prêmio de Mérito Cultural do município de
Anchieta/SC#emergenciacultural nº 001/2020.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES E CASOS OMISSOS
11.1 Os casos de alteração e os casos omissos, serão regidos pela Lei 8.666/93,
atualizada pela Lei 8.883/94 e alterações posteriores.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS CONDIÇÕES GERAIS
12.1 Qualquer comunicação entre as partes com relação a assuntos relacionados a este,
serão formalizados por escrito em 02 (duas) vias, uma das quais visadas pelo
destinatário, o que constituirá prova de sua efetiva entrega.
12.2 A fiscalização e o controle por parte do MUNICÍPIO, não implicarão em qualquer
responsabilidade por parte deste, nem exoneração ao (à) CONTRATADO (A) do fiel e
real cumprimento de quaisquer responsabilidades aqui assumidas.
12.3 O presente contrato não será de nenhuma forma, fundamento para a constituição de
vínculo trabalhista com empregados, funcionários, prepostos ou terceiros que o (a)
CONTRATADO (A) colocar a serviço.
12.4 É vedado o (a) CONTRATADO (A) delegar ou transferir em todo ou em parte o
objeto contratado.
12.5 Após a aprovação do projeto não será permitida a transferência de sua titularidade,
salvo em casos de falecimento ou invalidez do proponente ou quando ocorrer o
desligamento do dirigente da entidade e/ou da empresa.
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12.6 Nenhuma indenização será devida ao proponente pela elaboração, apresentação de
documentação e proposta relativa ao presente Edital.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
13.1 Para as questões decorrentes da execução deste Contrato, fica eleito o Foro da
Comarca de Anchieta, Estado de Santa Catarina, com renúncia expressa de qualquer
outro por mais privilegiado ou especial que possa ser exceto o que dispõe o inciso X do
artigo 29 da Constituição Federal.
13.2 E, por estarem justos e contratados, firmam o presente juntamente com duas
testemunhas, em duas vias de igual teor e forma, sem emendas ou rasuras, para que
produza seus jurídicos e legais efeitos.

Anchieta/SC, 18 de dezembro de 2020.

VILMAR PAULO PIOVEZANI
Prefeito Municipal em Exercício
Contratante

NOIDI JOSE DA CONCEIÇÃO
Contratado (a)

Testemunhas:

MARCELO KUNRATH
CPF: 006.749.549-47

JOSIANE MARIA STOBBE BARONIO
CPF: 093.488.459-50
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CONTRATO N.º 026/2020
O município de ANCHIETA, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ/MF nº
83.024.687/0001-22, através da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura,
com sede à Avenida Anchieta, 838 - Centro, neste ato representado por VILMAR
PAULO PIOVEZANI, prefeito em exercício, inscrito no CPF sob o nº 743.755.04900, residente e domiciliado na Linha São José, Zona Rural, do município de
Anchieta/SC doravante denominado MUNICÍPIO e pelo Sr. IVO MALLMANN,
inscrito no CPF sob o nº 220.534.259-20, doravante denominado (a)
BENEFICIÁRIO (A), de comum acordo e com amparo legal na Lei Federal n.
8.666/93, atualizada pela Lei n. 8.883/94 e Lei n. 9.648/98, de forma a
operacionalizar a lei de emergência cultural, conforme Lei n. 14.017/2020, Decreto
n. 10.464/2020 e Decreto n. 10.489/2020 e Decreto Municipal 173/2020, de 14 de
setembro de 2020, que dispõe sobre as ações emergenciais destinadas ao setor
cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública, firmam o
presente Termo de repasse que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. O objeto do presente contrato consiste na seleção e premiação de agentes culturais da
sociedade civil, sendo eles grupos com constituição jurídica e coletivos culturais sem
constituição jurídica e pessoas físicas do município de Anchieta, que tiveram suas
atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social, reconhecendo o
mérito cultural de sua trajetória e histórico de atuação no município.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO REPASSE
2. Pela realização do objeto do presente contrato o MUNICÍPIO pagará a
CONTRATADO (A) o valor total de R$ 919,32 na conta bancária do titular:
Banco: SICCOB
Agência: 3039
Conta: 42248-7
CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE PAGAMENTO
3.1 O pagamento ao (à) CONTRATADO (A) será efetuado em moeda corrente
nacional, em parcela única, em até 30/12/2020 após a assinatura deste contrato, de
acordo com o cronograma de desembolso da Prefeitura Municipal de Anchieta.
3.2 Os recursos deste Edital serão transferidos ao proponente em conta corrente da qual
seja ele titular.
CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO
4. Os preços não serão reajustados.
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CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS
5.1 Após a convocação para assinatura do contrato, o (a) CONTRATADO (A) terá o
prazo de 05 (cinco) dias úteis para assinatura do contrato, sendo que não estando na
cidade, poderá fazer por procuração registrada em cartório.
5.2 Transcorrido o prazo sem que o contrato tenha sido assinado, o Comitê responsável
pelo edital poderá convocar proponentes remanescentes, obedecendo à ordem de
classificação geral.
CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO (A)
CONTRATADO (A)
6.1 Os proponentes credenciados deverão divulgar, obrigatoriamente, em todos os
produtos, espetáculos, atividades, comunicações, releases, convites, peças publicitárias
audiovisuais e escritas, o apoio institucional do Governo Municipal de Anchieta, Prêmio
de Mérito Cultural do município de Anchieta/SC #emergenciacultural
com as respectivas logomarcas. Na divulgação deverá constar ainda: ESTE PROJETO
FOI VIABILIZADO PELO PRÊMIO DE EMERGÊNCIA CULTURAL DO
MUNICÍPIO DE ANCHIETA OU PRÊMIO DE MÉRITO CULTURAL DO
MUNICÍPIO DE ANCHIETA.
6.2 Por todos os compromissos e encargos de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal,
comercial, bancária, intelectual (direito autoral, inclusive os conexos, e propriedade
industrial), bem como quaisquer outros resultantes da contratação objetivada neste
edital-regulamento, ficando o MUNICÍPIO isento de qualquer responsabilidade dessa
índole.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO MUNICÍPIO
7.1 Arcar com os custos administrativos.
7.2 Publicação do contrato;
7.3 Esclarecer as dúvidas que lhes forem apresentadas através do e-mail oficial
estabelecido no edital;
7.4 Cumprir com as condições de pagamento.
CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES
8.1 O (A) CONTRATADO (A) não cumprindo as obrigações assumidas ou os
preceitos legais, deste contrato implicará na aplicação das sanções previstas na
legislação vigente.
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO
9.1 A rescisão deste Contrato poderá dar-se por ato unilateral do MUNICÍPIO:
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9.2 O MUNICÍPIO poderá, unilateralmente, rescindir de pleno direito este Contrato,
independente de notificação judicial ou extrajudicial, desde que ocorra qualquer um dos
fatos adiante enunciados:
a) o não cumprimento ou cumprimento irregular pelo (a) CONTRATADO (A) das
cláusulas contratuais;
b) razões de interesse do serviço público.
9.3 No caso de o presente Contrato ser rescindido por culpa do (a) CONTRATADO
(A), serão observadas as seguintes condições:
a) O (a) CONTRATADO (A) não terá direito de exigir indenização por qualquer
prejuízo e será responsável pelos danos ocasionados, cabendo ao MUNICÍPIO aplicar
as sanções contratuais e legais pertinentes;
9.4 A rescisão deste Contrato também poderá ocorrer por acordo entre as partes ou
judicialmente.
9.5 Os casos de rescisão administrativa previstas no Art.77 da Lei 8666/93 importam no
reconhecimento pelo (a) CONTRATADO (A), dos direitos do MUNICIPIO previstos
no presente contrato e na legislação aplicável.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 001/2020
10.1 O presente contrato é oriundo da proposta vencedora do Edital de Premiação
Concurso público nº 001/2020 Prêmio de Mérito Cultural do município de
Anchieta/SC#emergenciacultural nº 001/2020.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES E CASOS OMISSOS
11.1 Os casos de alteração e os casos omissos, serão regidos pela Lei 8.666/93,
atualizada pela Lei 8.883/94 e alterações posteriores.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS CONDIÇÕES GERAIS
12.1 Qualquer comunicação entre as partes com relação a assuntos relacionados a este,
serão formalizados por escrito em 02 (duas) vias, uma das quais visadas pelo
destinatário, o que constituirá prova de sua efetiva entrega.
12.2 A fiscalização e o controle por parte do MUNICÍPIO, não implicarão em qualquer
responsabilidade por parte deste, nem exoneração ao (à) CONTRATADO (A) do fiel e
real cumprimento de quaisquer responsabilidades aqui assumidas.
12.3 O presente contrato não será de nenhuma forma, fundamento para a constituição de
vínculo trabalhista com empregados, funcionários, prepostos ou terceiros que o (a)
CONTRATADO (A) colocar a serviço.
12.4 É vedado o (a) CONTRATADO (A) delegar ou transferir em todo ou em parte o
objeto contratado.
12.5 Após a aprovação do projeto não será permitida a transferência de sua titularidade,
salvo em casos de falecimento ou invalidez do proponente ou quando ocorrer o
desligamento do dirigente da entidade e/ou da empresa.
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12.6 Nenhuma indenização será devida ao proponente pela elaboração, apresentação de
documentação e proposta relativa ao presente Edital.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
14.1 Para as questões decorrentes da execução deste Contrato, fica eleito o Foro da
Comarca de Anchieta, Estado de Santa Catarina, com renúncia expressa de qualquer
outro por mais privilegiado ou especial que possa ser exceto o que dispõe o inciso X do
artigo 29 da Constituição Federal.
14.2 E, por estarem justos e contratados, firmam o presente juntamente com duas
testemunhas, em duas vias de igual teor e forma, sem emendas ou rasuras, para que
produza seus jurídicos e legais efeitos.

Anchieta/SC, 18 de dezembro de 2020.

VILMAR PAULO PIOVEZANI
Prefeito Municipal em Exercício
Contratante
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Angelina
Prefeitura
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE ALVARÁ, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ISSQN E IPTU Nº 001/2021
Publicação Nº 2789719

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE ALVARÁ, VIGILÂNCIA SANITÁRIA,ISSQN E IPTU
Com base no art. 182, incisos II e III, do Código Tributário Municipal (Lei Nº 580 de 17 de dezembro de 1990), ficam NOTIFICADOS, de
forma global e impessoal, quaisquer pessoas físicas ou jurídicas que exerçam atividade, ou pratiquem atos sujeitos ao poder de polícia
administrativa do Município, os proprietários, titulares do domínio útil, ou possuidores a qualquer título, de IMÓVEIS localizados na zona
urbana ou de expansão urbana deste Município;
NOTIFICA, que a TAXA DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO e a TAXA DOS ATOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL tem
como BASE DE CÁLCULO os atos sujeitos ao poder de polícia administrativa do Município que foram lançados em 01 de Janeiro de 2021.
NOTIFICA, que o ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), tem como BASE DE CÁLCULO os serviços prestados sob a forma
de alíquota fixa, que foram lançados em 01 de Janeiro de 2021.
NOTIFICA, que o IPTU tem como BASE DE CÁLCULO O VALOR VENAL do bem imóvel, e será apurado com base nos valores fixados pela
PLANTA DE VALORES IMOBILIÁRIOS, e que no dia 01 de janeiro de 2021 ocorreu o FATO GERADOR DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE
PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU).
NOTIFICA, que qualquer reclamação contra o lançamento dos tributos em questão, poderá ser feita no prazo de 30 (trinta) dias, corridos,
contados a partir do 1º (primeiro) dia útil da data da publicação do edital. Na eventualidade de não ocorrer o pagamento espontâneo do
débito tributário, o Município de Angelina, que necessita permanentemente de recursos financeiros para continuar executando as obras e
serviços públicos reclamados pela comunidade, não hesitará em submeter o seu crédito ao Poder Judiciário para cobrança coercitiva, através
da competente Ação de Execução Fiscal, onde serão exigidos multa, juros, correção monetária e todos os demais encargos originados pela
demanda cível fiscal (despesas processuais), com a possibilidade, inclusive, de arresto, penhora e leilão de bens, visto que o bem comum
exige que tributos sejam rigorosamente arrecadados.
NOTIFICA, que os Carnês de ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, VIGILÂNCIA SANITÁRIA,ISSQN E IPTU, estarão disponíveis
para retirada nos locais: Prefeitura Municipal de Angelina/Setor de Tributos, a partir de 06/01/2021. Qualquer informação a respeito de
valores dos tributos acima, poderá ser obtida junto ao Departamento de Tributação.
NOTIFICA ainda, que o IPTU poderá ser pago em cota única, com vencimento no dia 30/03/2021, ou em até quatro parcelas, sendo a primeira com vencimento em 30/03/2021, a segunda com vencimento em 30/04/2021, a terceira com vencimento em 30/06/2021 e a quarta
e última com vencimento em 30/07/2021.
NOTIFICA finalmente, que o Alvará de Localização e Funcionamento, e ISSQN (fixo), será paga em 02 (duas) parcelas, sendo a 1ª com
vencimento no dia 30/04/2021, e a 2ªcom vencimento em 30/09/2021. Já a taxa referente a Vigilância Sanitária estará inclusa na 1ª parcela, com vencimento em 30/04/2021.
Angelina, 04 de Janeiro de 2021
Walter Souza R. Junior
Fiscal de Tributos
Portaria nº 150/2009

PORTARIA N° 001/2021

Publicação Nº 2789061

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA
Portaria N° 001/2021
Nomeia Secretário Municipal de Administração e Finanças”
ROSELI ANDERLE, Prefeita Municipal de Angelina, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do município de
Angelina;
Resolve
Nomear Isac Hames para o cargo de provimento em comissão de Secretário Municipal de Administração e Finanças do Município de Angelina, a partir de 04 de janeiro de 2021.
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
Angelina, 04 de janeiro de 2021.
Roseli Anderle
Prefeita Municipal
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Publicação Nº 2789065

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA
Portaria Nº 002/2021
“Nomeia Chefe de Gabinete”
ROSELI ANDERLE, Prefeita Municipal de Angelina, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do município de
Angelina;
Resolve
Nomear Maristela Schappo Exterkoetter para o cargo de provimento em comissão de Chefe de Gabinete, a partir de 04 de janeiro de 2021.
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
Angelina, 04 de janeiro de 2021.
Roseli Anderle
Prefeita Municipal

PORTARIA N° 003/2021

Publicação Nº 2789067

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA
Portaria N° 003/2021
Nomeia Secretário Municipal de Agricultura,
Meio Ambiente, Indústria, Comércio e Turismo. ”
ROSELI ANDERLE, Prefeita Municipal de Angelina, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do município de
Angelina;
Resolve
Nomear Vilmar Werlich para o cargo de provimento em comissão de Secretário Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Industria, Comércio
e Turismo do Município de Angelina, a partir de 04 de janeiro de 2021.
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
Angelina, 04 de janeiro de 2021.
Roseli Anderle
Prefeita Municipal

PORTARIA N° 004/2021

Publicação Nº 2789070

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA
Portaria N° 004/2021
Nomeia Secretária Municipal de Saúde e Assistência Social”
ROSELI ANDERLE, Prefeita Municipal de Angelina, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do município de
Angelina;
Resolve
Nomear Marciana Bratfisch para o cargo de provimento em comissão de Secretária Municipal de Saúde e Assistência Social, a partir de 04
de janeiro de 2021.
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Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
Angelina, 04 de janeiro de 2021.
Roseli Anderle
Prefeita Municipal

PORTARIA N° 005/2021

Publicação Nº 2789071

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA
Portaria N° 005/2021
Nomeia Secretário Municipal de Transportes e Obras”
ROSELI ANDERLE, Prefeita Municipal de Angelina, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do município de
Angelina;
Resolve
Nomear Gilberto Kamers para o cargo de provimento em comissão de Secretário Municipal de Transportes e Obras, a partir de 04 de janeiro
de 2021.
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
Angelina, 04 de janeiro de 2021.
Roseli Anderle
Prefeita Municipal

PORTARIA N° 006/2021

Publicação Nº 2789074

Portaria N° 006/2021
“Nomeia Gestor de Tesouraria e Tesoureiro”
ROSELI ANDERLE, Prefeita Municipal de Angelina, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do município de
Angelina, combinado com a Lei Complementar nº 041/2020;
Resolve:
Nomear Michael Soares ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente Operacional para a função de Gestor de Tesouraria da Prefeitura
Municipal de Angelina e movimentação de recursos do FUNDEB e Tesoureiro do Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência
Social a partir de 04 de janeiro de 2021.
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
Angelina, 04 de janeiro de 2021.
Roseli Anderle
Prefeita Municipal

PORTARIA N° 007/2021

Publicação Nº 2789731

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA
Portaria N° 007/2021
Nomeia Secretário Municipal de Educação, Cultura e Desporto”
ROSELI ANDERLE, Prefeita Municipal de Angelina, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do município de
Angelina;
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Resolve
Nomear Rosi Meri da Silva para o cargo de provimento em comissão de Secretário Municipal de Educação , Cultura e Desporto, a partir de
04 de janeiro de 2021.
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
Angelina, 04 de janeiro de 2021.
Roseli Anderle
Prefeita Municipal

PORTARIA N° 008/2021

Publicação Nº 2789737

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA
PORTARIA N° 008/2021
Nomeia Assessora Jurídica.
ROSELI ANDERLE, Prefeita Municipal de Angelina, no uso das suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do município
de Angelina c.c. com a lei municipal nº 1.226/2016 de 14/12/2016;
Resolve:
Nomear Renata M. Bongiovanni Nonino de Carvalho para o cargo de provimento em comissão de Assessora Jurídica do quadro de pessoal
da Prefeitura Municipal de Angelina a partir da presente data.
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
Angelina, 04 de janeiro de 2021.
ROSELI ANDERLE
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 009/2021

Publicação Nº 2789588

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA
PORTARIA Nº 009/2021
NOMEIA DIRETOR DE CONTROLE INTERNO.
ROSELI ANDERLE, Prefeita Municipal de Angelina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a lei municipal nº 919/04 art.
6º;
Resolve:
Nomear Sidney Koerich Coelho, para exercer o cargo de provimento em comissão de Diretor de Controle Interno, a partir da presente data.
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
Angelina, 04 de janeiro de 2021.
Roseli Anderle
Prefeita Municipal
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Publicação Nº 2789550

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA
Portaria nº 010/2021
“Designa Membros da Comissão Permanente de Licitações do Município de Angelina”.
Roseli Anderle, Prefeita Municipal de Angelina, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,
Resolve:
Art. 1º - Ficam designados os seguintes servidores para compor a Comissão Permanente de Licitação do Município de Angelina, que conjuntamente formará a equipe de pregão, fazendo seus integrantes, jus ao disposto no Art. 139 da Lei Complementar nº 21/2013 ou ao
pagamento dos serviços extraordinários, mediante opção e assinatura em termo próprio:
-

Jaime José Melmelstet – Presidente
Michael Soares - Pregoeiro
Ana Cristina Lopes – Membro
Maytê Mahara Raimundo França – Membro

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, especificamente a Portaria nº 008/2020.
Angelina, 04 de janeiro de 2021.
Roseli Anderle
Prefeita Municipal
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Anitápolis
Prefeitura
PORTARIA 001/2021

Publicação Nº 2790515

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO de Anitápolis
GABINETE DA PREFEITA
Rua Gonçalves Júnior, 260 – Centro – 88.475-000 – ANITÁPOLIS – SC
Fone: (0xx) 48 3256-0131 – Fax: 3256-0188 E-mail: prefeitura@anitapolis.sc.gov.br

PORTARIA Nº 001/2021
NOMEIA SERVIDOR
A Prefeita Municipal de Anitápolis, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelas Leis nºs 623/05 de 01.07.2005, e pela Seção II, Art.
97, Inciso I da Lei Orgânica do Municipio de Anitápolis de 16.12.2004.
RESOLVE:
Art. 1º - Fica nomeado o senhor ANDERSON VOLPATO, para exercer o cargo de Provimento Efetivo em Comissão de Secretário de Saúde,
Saneamento e Assistência Social, criado pela Lei Municipal nº 623/2005, de 01.07.2005, anexo IV, DAS – 02 com remuneração da Lei Municipal nº 908/2016 de 23.06.16 no valor de R$ 3.860,13 (três mil oitocentos e sessenta reais e treze centavos) mensal, a partir de 04 de
janeiro de 2021.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Município de Anitápolis, 04 de janeiro de 2020.
Solange Back
Prefeita Municipal

PORTARIA 002/2021

Publicação Nº 2790519

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO de Anitápolis
GABINETE DA PREFEITA
Rua Gonçalves Júnior, 260 – Centro – 88.475-000 – ANITÁPOLIS – SC
Fone: (0xx) 48 3256-0131 – Fax: 3256-0188 E-mail:prefeitura@anitapolis.sc.gov.br

PORTARIA Nº 002/2021
NOMEIA SERVIDORA
A Prefeita Municipal de Anitápolis, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelas Leis nºs 623/05 de 01.07.2005, e pela Seção II, Art.
97, Inciso I da Lei Orgânica do Municipio de Anitápolis de 16.12.2004.
RESOLVE:
Art. 1º - Fica nomeada a senhora ANA PAULA KIRCHNER, para exercer o cargo de Provimento Efetivo em Comissão de Secretária Adjunta
da Secretaria de Saúde, Saneamento e Assistência Social, criado pela Lei Municipal nº 623/2005, de 01.07.2005, anexo IV, DAS – 03 com
remuneração da Lei Municipal nº 928/2017 de 20.04.17 no valor de R$ 3.415,79 (três mil quatrocentos e quinze reais e setenta e nove
centavos) mensal, a partir de 04 de janeiro de 2021.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Município de Anitápolis, 04 de janeiro de 2020.
Solange Back
Prefeita Municipal
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Publicação Nº 2790523

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO de Anitápolis
GABINETE DA PREFEITA
Rua Gonçalves Júnior, 260 – Centro – 88.475-000 – ANITÁPOLIS – SC
Fone: (0xx) 48 3256-0131 – Fax: 3256-0188 E-mail:prefeitura@anitapolis.sc.gov.br

PORTARIA Nº 003/2021
NOMEIA SERVIDOR
A Prefeita Municipal de Anitápolis, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelas Leis nºs 623/05 de 01.07.2005, e pela Seção II, Art.
97, Inciso I da Lei Orgânica do Municipio de Anitápolis de 16.12.2004.
RESOLVE:
Art. 1º - Fica nomeado o senhor MARCELO BOING, para exercer o cargo de Provimento Efetivo em Comissão de Secretário de Agricultura,
Turismo e Meio Ambiente, criado pela Lei Municipal nº 623/2005, de 01.07.2005, anexo IV, DAS – 02 com remuneração da Lei Municipal
nº 908/2016 de 23.06.16 no valor de R$ 3.860,13 (três mil oitocentos e sessenta reais e treze centavos) mensal, a partir de 04 de janeiro
de 2021.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Município de Anitápolis, 04 de janeiro de 2020.
Solange Back
Prefeita Municipal

PORTARIA 004/2021

Publicação Nº 2790529

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO de Anitápolis
GABINETE DA PREFEITA
Rua Gonçalves Júnior, 260 – Centro – 88.475-000 – ANITÁPOLIS – SC
Fone: (0xx) 48 3256-0131 – Fax: 3256-0188 E-mail:prefeitura@anitapolis.sc.gov.br

PORTARIA Nº 004/2021
NOMEIA SERVIDORA
A Prefeita Municipal de Anitápolis, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelas Leis nºs 623/05 de 01.07.2005, e pela Seção II, Art.
97, Inciso I da Lei Orgânica do Municipio de Anitápolis de 16.12.2004.
RESOLVE:
Art. 1º - Fica nomeada a senhora FABIANA CERNY, para exercer o cargo de Provimento Efetivo em Comissão de Diretora de Saúde, criado
pela Lei Municipal nº 623/2005, de 01.07.2005, anexo IV, DAS – 05 (cinco), com remuneração mensal no valor de R$ 1.806,62 (um mil
oitocentos e seis reais e sessenta e dois centavos) mensal, a partir de 04 de janeiro de 2021.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Município de Anitápolis, 04 de janeiro de 2020.
Solange Back
Prefeita Municipal

PORTARIA 005/2021

Publicação Nº 2790531

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO de Anitápolis
GABINETE DA PREFEITA
Rua Gonçalves Júnior, 260 – Centro – 88.475-000 – ANITÁPOLIS – SC
Fone: (0xx) 48 3256-0131 – Fax: 3256-0188 E-mail: prefeitura@anitapolis.sc.gov.br

PORTARIA Nº 005/2021
NOMEIA SERVIDOR
A Prefeita Municipal de Anitápolis, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelas Leis nºs 623/05 de 01.07.2005, e pela Seção II, Art.
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97, Inciso I da Lei Orgânica do Municipio de Anitápolis de 16.12.2004.
RESOLVE:
Art. 1º - Fica nomeado o senhor EMERSON MEINEL, para exercer o cargo de Provimento Efetivo em Comissão de Secretário de Transporte,
Obras e Serviços Urbanos, criado pela Lei Municipal nº 623/2005, de 01.07.2005, anexo IV, DAS – 02 com remuneração da Lei Municipal
nº 908/2016 de 23.06.16 no valor de R$ 3.860,13 (três mil oitocentos e sessenta reais e treze centavos) mensal, a partir de 04 de janeiro
de 2021.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Município de Anitápolis, 04 de janeiro de 2020.
Solange Back
Prefeita Municipal

PORTARIA 006/2021

Publicação Nº 2790537

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO de Anitápolis
GABINETE DA PREFEITA
Rua Gonçalves Júnior, 260 – Centro – 88.475-000 – ANITÁPOLIS – SC
Fone: (0xx) 48 3256-0131 – Fax: 3256-0188 E-mail: prefeitura@anitapolis.sc.gov.br

PORTARIA Nº 006/2021
NOMEIA SERVIDOR
A Prefeita Municipal de Anitápolis, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelas Leis nºs 623/05 de 01.07.2005, e pela Seção II, Art.
97, Inciso I da Lei Orgânica do Municipio de Anitápolis de 16.12.2004.
RESOLVE:
Art. 1º - Fica nomeado o senhor ALEXSANDRE ETHEL NUNES MUNIZ, para exercer o cargo de Provimento Efetivo em Comissão de Assessor
Jurídico, criado pela Lei Municipal nº 623/2005, de 01.07.2005, anexo IV, DAS – 02 com remuneração da Lei Municipal nº 964/2018 de
15.05.18 no valor de R$ 4.862,86 (quatro mil oitocentos e sessenta e dois reais e oitenta e seis centavos) mensal, a partir de 04 de janeiro
de 2021.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Município de Anitápolis, 04 de janeiro de 2020.
Solange Back
Prefeita Municipal

PORTARIA 007/2021

Publicação Nº 2790540

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO de Anitápolis
GABINETE DA PREFEITA
Rua Gonçalves Júnior, 260 – Centro – 88.475-000 – ANITÁPOLIS – SC
Fone: (0xx) 48 3256-0131 – Fax: 3256-0188 E-mail: prefeitura@anitapolis.sc.gov.br

PORTARIA Nº 007/2021
NOMEIA SERVIDORA
A Prefeita Municipal de Anitápolis, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelas Leis nºs 623/05 de 01.07.2005, e pela Seção II, Art.
97, Inciso I da Lei Orgânica do Municipio de Anitápolis de 16.12.2004.
RESOLVE:
Art. 1º Fica nomeada a senhora JESSICA RIEG HAVEROT, para exercer o cargo de Provimento Efetivo em Comissão de Chefe de Gabinete,
criado pela Lei Municipal nº 623/2005, de 01.07.2005, anexo IV, DAS – 07 com remuneração da Lei Municipal nº 928/2017 de 20.04.17 no
valor de R$ 3.415,79 (três mil quatrocentos e quinze reais e setenta e nove centavos) mensal, a partir de 04 de janeiro de 2021.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Município de Anitápolis, 04 de janeiro de 2020.
Solange Back
Prefeita Municipal
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Publicação Nº 2790547

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO de Anitápolis
GABINETE DA PREFEITA
Rua Gonçalves Júnior, 260 – Centro – 88.475-000 – ANITÁPOLIS – SC
Fone: (0xx) 48 3256-0131 – Fax: 3256-0188 E-mail: prefeitura@anitapolis.sc.gov.br

PORTARIA Nº 008/2021
NOMEIA SERVIDOR
A Prefeita Municipal de Anitápolis, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelas Leis nºs 623/05 de 01.07.2005, e pela Seção II, Art.
97, Inciso I da Lei Orgânica do Municipio de Anitápolis de 16.12.2004.
RESOLVE:
Art. 1º Fica nomeado o senhor WILSON HAHN, para exercer o cargo de Provimento Efetivo em Comissão de Diretor de Serviços Urbanos,
criado pela Lei Municipal nº 623/2005, de 01.07.2005, anexo IV, DAS – 05 (cinco), com remuneração mensal no valor de R$ 1.806,62 (um
mil oitocentos e seis reais e sessenta e dois centavos) mensal, a partir de 04 de janeiro de 2021.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Município de Anitápolis, 04 de janeiro de 2020.
Solange Back
Prefeita Municipal

PORTARIA 009/2021

Publicação Nº 2790552

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO de Anitápolis
GABINETE DA PREFEITA
Rua Gonçalves Júnior, 260 – Centro – 88.475-000 – ANITÁPOLIS – SC
Fone: (0xx) 48 3256-0131 – Fax: 3256-0188 E-mail: prefeitura@anitapolis.sc.gov.br

PORTARIA Nº 009/2021
NOMEIA SERVIDORA
A Prefeita Municipal de Anitápolis, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelas Leis nºs 623/05 de 01.07.2005, e pela Seção II, Art.
97, Inciso I da Lei Orgânica do Municipio de Anitápolis de 16.12.2004.
RESOLVE:
Art. 1º Fica nomeada a senhora ADRIANA MOTTA PROBST, para exercer o cargo de Provimento Efetivo em Comissão de Diretora de Escola
criado pela Lei Municipal nº 506/2000, de 28.12.2000, anexo IV, DASMA – 01 com remuneração de R$ 2.415,39 (dois mil quatrocentos e
quinze reais e trinta e nove centavos) mensal, a partir de 04 de janeiro de 2021.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Município de Anitápolis, 04 de janeiro de 2020.
Solange Back
Prefeita Municipal

PORTARIA 010/2021

Publicação Nº 2790561

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO de Anitápolis
GABINETE DA PREFEITA
Rua Gonçalves Júnior, 260 – Centro – 88.475-000 – ANITÁPOLIS – SC
Fone: (0xx) 48 3256-0131 – Fax: 3256-0188 E-mail:prefeitura@anitapolis.sc.gov.br

PORTARIA Nº 010/2021
NOMEIA SERVIDORA
A Prefeita Municipal de Anitápolis, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelas Leis nºs 623/05 de 01.07.2005, e pela Seção II, Art.
97, Inciso I da Lei Orgânica do Municipio de Anitápolis de 16.12.2004.
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RESOLVE:
Art. 1º - Fica nomeado a senhora JEANE ESSER BATISTA, para exercer o cargo de Provimento Efetivo em Comissão de Secretária de Educação, Cultura e Esporte, criado pela Lei Municipal nº 623/2005, de 01.07.2005, anexo IV, DAS – 02 com remuneração da Lei Municipal nº
908/2016 de 23.06.16 no valor de R$ 3.860,13 (três mil oitocentos e sessenta reais e treze centavos) mensal, a partir de 04 de janeiro de
2021.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Município de Anitápolis, 04 de janeiro de 2020.
Solange Back
Prefeita Municipal

PORTARIA 011/2021

Publicação Nº 2790564

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO de Anitápolis
GABINETE DA PREFEITA
Rua Gonçalves Júnior, 260 – Centro – 88.475-000 – ANITÁPOLIS – SC
Fone: (0xx) 48 3256-0131 – Fax: 3256-0188 E-mail:prefeitura@anitapolis.sc.gov.br

PORTARIA Nº 011/2021
NOMEIA SERVIDORA
A Prefeita Municipal de Anitápolis, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelas Leis nºs 623/05 de 01.07.2005, e pela Seção II, Art.
97, Inciso I da Lei Orgânica do Municipio de Anitápolis de 16.12.2004.
RESOLVE:
Art. 1º - Fica nomeado o senhor ROGERIO MEYER, para exercer o cargo de Provimento Efetivo em Comissão de Secretário Adjunto da
Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, criado pela Lei Municipal nº 623/2005, de 01.07.2005, anexo IV, DAS – 03 com remuneração da
Lei Municipal nº 928/2017 de 20.04.17 no valor de R$ 3.415,79 (três mil quatrocentos e quinze reais e setenta e nove centavos) mensal, a
partir de 04 de janeiro de 2021.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Município de Anitápolis, 04 de janeiro de 2020.
Solange Back
Prefeita Municipal

PORTARIA 012/2021

Publicação Nº 2790566

PORTARIA Nº 012/2021
A Prefeita Municipal de Anitápolis, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 620/05 de 01.06.05 e Seção II, Inciso VIII,
Artigo 97, da Lei Orgânica do Município de Anitápolis de 16 de dezembro de 2004.
ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Anitápolis
GABINETE DA PREFEITA
CNPJ 82.892.332/0001-92 Rua Gonçalves Júnior, 260 – Centro – 88475-000 – ANITÁPOLIS – SC
Fone: (0xx) 48 3256-0131 – Fax 3256-0188 E-mail:prefeitura@anitapolis.sc.gov.br

RESOLVE:
Art. 1º CESSAR a gratificação de função a servidora JAQUELINE WIEMES HEIDEMANN SCHREIBER, ocupante do cargo Professora, matrícula
901 do quadro permanente de pessoal da Prefeitura Municipal de Anitápolis, por não mais ser responsável pelo gerenciamento e funcionamento da Creche Municipal Vovô Margarida, a partir de 04 de janeiro de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Município de Anitápolis, 04 de janeiro de 2021.
Solange Back
Prefeita Municipal
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Publicação Nº 2790568

PORTARIA Nº 013/2021
A Prefeita Municipal de Anitápolis, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 620/05 de 01.06.05 e Seção II, Inciso VIII,
Artigo 97, da Lei Orgânica do Município de Anitápolis de 16 de dezembro de 2004.
ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Anitápolis
GABINETE DA PREFEITA
CNPJ 82.892.332/0001-92 Rua Gonçalves Júnior, 260 – Centro – 88475-000 – ANITÁPOLIS – SC
Fone: (0xx) 48 3256-0131 – Fax 3256-0188 E-mail:prefeitura@anitapolis.sc.gov.br

RESOLVE:
Art. 1º CESSAR a gratificação de função ao servidor CLEBER COELHO, ocupante do cargo Técnico em Enfermagem, matrícula 999 do quadro
permanente de pessoal da Prefeitura Municipal de Anitápolis, por não mais ser responsável pelo controle de patrimônio da Secretaria de
Saúde, Saneamento e Assistência Social, a partir de 04 de janeiro de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Município de Anitápolis, 04 de janeiro de 2021.
Solange Back
Prefeita Municipal

PORTARIA 014/2021

Publicação Nº 2790573

PORTARIA Nº 014/2021
A Prefeita Municipal de Anitápolis, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 620/05 de 01.06.05 e Seção II, Inciso VIII,
Artigo 97, da Lei Orgânica do Município de Anitápolis de 16 de dezembro de 2004.
ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Anitápolis
GABINETE DA PREFEITA
CNPJ 82.892.332/0001-92 Rua Gonçalves Júnior, 260 – Centro – 88475-000 – ANITÁPOLIS – SC
Fone: (0xx) 48 3256-0131 – Fax 3256-0188 E-mail:prefeitura@anitapolis.sc.gov.br

RESOLVE:
Art. 1º CESSAR a gratificação de função ao servidor ALTAMIRO NAZARENO FERNANDES, ocupante do cargo de Motorista, matrícula 440 do
quadro permanente de pessoal da Prefeitura Municipal de Anitápolis, por não mais ser responsável pelo controle de frotas da Secretaria de
Educação, Cultura e Esporte, a partir de 04 de janeiro de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Município de Anitápolis, 04 de janeiro de 2021.
Solange Back
Prefeita Municipal

PORTARIA 015/2021

Publicação Nº 2790576

PORTARIA Nº 015/2021
A Prefeita Municipal de Anitápolis, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 620/05 de 01.06.05 e Seção II, Inciso VIII,
Artigo 97, da Lei Orgânica do Município de Anitápolis de 16 de dezembro de 2004.
ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Anitápolis
GABINETE DA PREFEITA
CNPJ 82.892.332/0001-92 Rua Gonçalves Júnior, 260 – Centro – 88475-000 – ANITÁPOLIS – SC
Fone: (0xx) 48 3256-0131 – Fax 3256-0188 E-mail:prefeitura@anitapolis.sc.gov.br
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RESOLVE:
Art. 1º CESSAR a gratificação de função a servidora HELGA PATERA SEIBICHLER, ocupante do cargo de técnica em enfermagem, matrícula
1200 do quadro permanente de pessoal da Prefeitura Municipal de Anitápolis, por não mais realizar atendimento da farmácia e notificar o
controle epidemiológico do COVID-19, a partir de 04 de janeiro de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Município de Anitápolis, 04 de janeiro de 2021.
Solange Back
Prefeita Municipal

PORTARIA 016/2021

Publicação Nº 2790582

PORTARIA Nº 016/2021
A Prefeita Municipal de Anitápolis, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 620/05 de 01.06.05 e Seção II, Inciso VIII,
Artigo 97, da Lei Orgânica do Município de Anitápolis de 16 de dezembro de 2004.
ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Anitápolis
GABINETE DA PREFEITA
CNPJ 82.892.332/0001-92 Rua Gonçalves Júnior, 260 – Centro – 88475-000 – ANITÁPOLIS – SC
Fone: (0xx) 48 3256-0131 – Fax 3256-0188 E-mail:prefeitura@anitapolis.sc.gov.br

RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER gratificação de incentivo à regência de classe, correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) sobre o seu vencimento
do cargo a servidora JAQUELINE WIEMES HEIDEMANN SCHREIBER, ocupante do cargo Professora, matrícula 901 do quadro permanente
de pessoal da Prefeitura Municipal de Anitápolis, da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, a partir de 04 de janeiro de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Município de Anitápolis, 04 de janeiro de 2021.
Solange Back
Prefeita Municipal
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Antônio Carlos
Prefeitura
PORTARIA N 002/2021

Publicação Nº 2788569

PORTARIA Nº 002/2021
Admite servidor ACT.
GERALDO PAULI – Prefeito Municipal de ANTÔNIO CARLOS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 56, inciso VI da Lei
Orgânica Municipal, de acordo com o Processo Seletivo nº 001/2019;
RESOLVE:
Artigo 1º - Admitir em caráter temporário VITÓRIA CAROLINE DE LIMA HAVENSTRIN, para o cargo de ENFERMEIRO, a partir de 04 de
janeiro de 2021.
Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Município de Antônio Carlos, em 04 de janeiro de 2021.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria em 05 de janeiro de 2021.

PORTARIA N 003/2021

Publicação Nº 2788570

PORTARIA Nº 003/2021
Concede insalubridade.
GERALDO PAULI – Prefeito do Município de Antônio Carlos, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 56, inciso VI da Lei
Orgânica Municipal, e de acordo com a Lei 558/1992;
RESOLVE:
Artigo 1º - Conceder insalubridade a servidora VITÓRIA CAROLINE DE LIMA HAVENSTRIN ocupante do cargo temporário de ENFERMEIRO,
a partir de 04 de janeiro de 2021.
Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 04/01/2021.
Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Município de Antônio Carlos, em 04 de janeiro de 2021.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria em 05 de janeiro de 2021.

PORTARIA N 004/2021

Publicação Nº 2789476

PORTARIA Nº 004/2021
Transfere cargo Comissionado.
GERALDO PAULI – Prefeito Municipal de ANTÔNIO CARLOS, no uso de suas atribuições legais;
RESOLVE:
Artigo 1º - Exonerar ÉDIO PRIM do cargo comissionado de COORDENADOR MUNICIPAL da Secretaria de Educação e cultura, e admitir para
o Cargo Comissionado de COORDENADOR MUNCIPAL, da Secretaria de Transporte, Obras e Serviços Público, a partir de 05 de janeiro de
2021.
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Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em 04 de janeiro de 2021.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria em 05 de janeiro de 2021.

PORTARIA N 005/2021

Publicação Nº 2789479

PORTARIA Nº 005/2021
Nomeia servidor comissionado.
GERALDO PAULI – Prefeito Municipal de ANTÔNIO CARLOS, no uso de suas atribuições legais;
RESOLVE:
Artigo 1º - Nomear TAIZY PEREIRA DOS SANTOS para o cargo comissionado de COORDENADOR MUNICIPAL DE CULTURA, a partir de 05
de janeiro de 2021.
Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em 04 de janeiro de 2021.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria em 05 de janeiro de 2021.

Câmara Municipal
PORTARIA 001-2021

Publicação Nº 2788832

PORTARIA N° 01 DE 04 DE JANEIRO DE 2021
O Presidente da Câmara Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 23, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, RESOLVE NOMEAR:
GERALDO ZIMMERMANN, brasileiro, casado, inscrito no CPF 542.164.789-72, e RG 1.377.183, residente e domiciliado na Rua 06 de novembro, nº 50, Centro, Antônio Carlos/SC, para o cargo de “ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA” da Câmara de Vereadores do Município de Antônio
Carlos, com efeitos a partir do dia 04/01/2021.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Antônio Carlos, 04 de janeiro de 2021.
EMERSON ROBERTO SCHAPPO
Presidente
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PORTARIA 002-2021

Publicação Nº 2788835

PORTARIA N° 02 DE 04 DE JANEIRO DE 2021
O Presidente da Câmara Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 23, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, RESOLVE:
Art. 1º Conceder, a pedido, Férias Regulamentares, por 20 (vinte) dias a Srª JUCILENE APARECIDA MARTENDAL, ocupante do Cargo de
CONTADORA, do Poder Legislativo Municipal, do dia 05 ao dia 24 de janeiro de 2021, referente ao período de 04/01/2019 à 03/01/2020,
com gratificação especial de 1/3 a mais do que o vencimento normal.
Art. 2º As despesas decorrentes da presente Portaria correrão por conta de dotação específica do orçamento vigente.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Antônio Carlos, 04 de janeiro de 2021.
EMERSON ROBERTO SCHAPPO
PRESIDENTE

PORTARIA 003-2021

Publicação Nº 2789206

PORTARIA N° 03 DE 04 DE JANEIRO DE 2021
O Presidente da Câmara Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 23, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, RESOLVE:
Art. 1º Conceder, a pedido, Férias Regulamentares, por 20 (vinte) dias a Srª MARILENE PETRI, ocupante do Cargo de ASSESSORA JURIDICA, do Poder Legislativo Municipal, do dia 05 ao dia 24 de janeiro de 2021, referente ao período de 10/01/2019 à 09/01/2020, com
gratificação especial de 1/3 a mais do que o vencimento normal.
Art. 2º As despesas decorrentes da presente Portaria correrão por conta de dotação específica do orçamento vigente.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Antônio Carlos, 04 de janeiro de 2021.
EMERSON ROBERTO SCHAPPO
PRESIDENTE

PORTARIA 004-2021

Publicação Nº 2788837

PORTARIA N° 04 DE 04 DE JANEIRO DE 2021
O Presidente da Câmara Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 23, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, RESOLVE:
Art. 1º Conceder, a pedido, a ARIEL PITZ, ocupante do Cargo de DIRETOR GERAL, do Poder Legislativo Municipal, Férias Regulamentares,
por 30 (trinta) dias, do dia 11/01/2021 ao dia 09/02/2021, referente ao período de 16/01/2019 à 15/01/2020, com gratificação especial de
1/3 a mais do que o vencimento normal.
Art. 2º As despesas decorrentes da presente Portaria correrão por conta de dotação específica do orçamento vigente.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Antônio Carlos, 04 de janeiro de 2021.
EMERSON ROBERTO SCHAPPO
PRESIDENTE
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PORTARIA 005-2021

Publicação Nº 2788838

PORTARIA N° 05 DE 04 DE JANEIRO DE 2021
O Presidente da Câmara Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 23, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, RESOLVE:
Art. 1º Conceder, a pedido, a MAURI BERTOLDO ELIAS, ocupante do Cargo de SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO, do Poder Legislativo Municipal, Férias Regulamentares, por 30 (trinta) dias, do dia 11/01/2021 ao dia 09/02/2021, referente ao período de 09/01/2019 à 08/01/2020,
com gratificação especial de 1/3 a mais do que o vencimento normal.
Art. 2º As despesas decorrentes da presente Portaria correrão por conta de dotação específica do orçamento vigente.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Antônio Carlos, 04 de janeiro de 2021.
EMERSON ROBERTO SCHAPPO
PRESIDENTE
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Apiuna
Prefeitura
CONVOCAÇÃO SEXTO COLOCADO ITENS 036 E 04 PP 144/2019

Publicação Nº 2790606

PREFEITURA DE APIÚNA
CONVOCAÇÃO DE SEXTO COLOCADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 144/2019
ITEM 03 – (APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, QUENTE E FRIO, FILTRO QUE ELIMINE NO MINIMO 90% DE VIRUS E
BACTÉRIAS DO AR, SELO DE EFICIENCIA ENERGETICA PROCEL A, TENSAO PARA 220V, NA COR BRANCA, COM CONTROLE REMOTO SEM
FIO DISPLAY EM LCD OU SUPERIOR, COM NO MINIMO OS NODOS REFRIGERACAO, AQUECIMENTO, DESUMIDIFICACAO E VENTILACAO,
GAS REFRIGERANTE R-410-A, SILENCIOSO, COM REGULAGEM DE VELOCIDADE DEVENTILACAO, SLEEP, SWING, PROGRAMADOR LIGA/
DESLIGA, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO)
Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE APARELHOS AR CONDICIONADOS PARA TODAS AS SECRETARIAS
CONVOCADO: JH AR CONDICIONADOS - EIRELI CNPJ: 29.468.112/0002-34
O MUNICÍPIO DE APIÚNA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ 79.373.767/0001-16, com sede à Rua Quintino Bocaiúva, 204, Bairro Centro, CEP 89.135-000 – Estado de Santa Catarina, devido ao aceite de pedido de desistência do primeiro colocado do
item 03 - (APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, QUENTE E FRIO, FILTRO QUE ELIMINE NO MINIMO 90% DE VIRUS E
BACTÉRIAS DO AR, SELO DE EFICIENCIA ENERGETICA PROCEL A, TENSAO PARA 220V, NA COR BRANCA, COM CONTROLE REMOTO SEM
FIO DISPLAY EM LCD OU SUPERIOR, COM NO MINIMO OS NODOS REFRIGERACAO, AQUECIMENTO, DESUMIDIFICACAO E VENTILACAO,
GAS REFRIGERANTE R-410-A, SILENCIOSO, COM REGULAGEM DE VELOCIDADE DEVENTILACAO, SLEEP, SWING, PROGRAMADOR LIGA/
DESLIGA, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO), do Pregão Presencial nº 144/2019, e obedecendo orientação do Setor Jurídico, convocamos a
JH AR CONDICIONADOS - EIRELI, CNPJ: 29.468.112/0002-34, na condição de sexta colocada no referido item, se o aceita nas mesmas
condições do primeiro, com o valor de R$ 1.205,24.
Prazo para manifestação: 02 (dois) dias úteis a contar da publicação desta.
E-MAIL:licitacao@apiuna.sc.gov.br ou licita@apiuna.sc.gov.br. TELEFONE: 47 3353 2000. Edital disponível nos sites www.apiuna.sc.gov.br
e no Setor de Licitações, localizado junto a Prefeitura de Apiúna, atendimento de segunda a sexta feira, das 07h30min às 12h e das 13h30
às 17h.
José Gerson Gonçalves/Prefeito de Apiúna.
PREFEITURA DE APIÚNA
CONVOCAÇÃO DE SEXTO COLOCADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 144/2019
ITEM 04 – (APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS, QUENTE E FRIO, FILTRO QUE ELIMINE NO MINIMO 90% DE VIRUS E
BACTÉRIAS DO AR, SELO DE EFICIENCIA ENERGETICA PROCEL A OU B, TENSAO PARA 220V, NA COR BRANCA, COM CONTROLE REMOTO
SEM FIO DISPLAY EM LCD OU SUPERIOR, COM NO MINIMO OS MODOS REFRIGERACAO, AQUECIMENTO, DESUMIDIFICACAO E VENTILACAO, GAS REFRIGERANTE R-410-A, SILENCIOSO, COM REGULAGEM DE VELOCIDADE DE VENTILACAO, SLEEP, SWING, PROGRAMADORLIGA/DESLIGA, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO)
Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE APARELHOS AR CONDICIONADOS PARA TODAS AS SECRETARIAS
CONVOCADO: MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI CNPJ: 33.859.616/0001-71
O MUNICÍPIO DE APIÚNA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ 79.373.767/0001-16, com sede à Rua Quintino Bocaiúva, 204, Bairro Centro, CEP 89.135-000 – Estado de Santa Catarina, devido ao aceite de pedido de desistência do primeiro colocado do item
04 - (APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS, QUENTE E FRIO, FILTRO QUE ELIMINE NO MINIMO 90% DE VIRUS E BACTÉRIAS DO AR, SELO DE EFICIENCIA ENERGETICA PROCEL A OU B, TENSAO PARA 220V, NA COR BRANCA, COM CONTROLE REMOTO SEM
FIO DISPLAY EM LCD OU SUPERIOR, COM NO MINIMO OS MODOS REFRIGERACAO, AQUECIMENTO, DESUMIDIFICACAO E VENTILACAO,
GAS REFRIGERANTE R-410-A, SILENCIOSO, COM REGULAGEM DE VELOCIDADE DE VENTILACAO, SLEEP, SWING, PROGRAMADORLIGA/
DESLIGA, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO), do Pregão Presencial nº 144/2019, e obedecendo orientação do Setor Jurídico, convocamos a
MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI, CNPJ: 33.859.616/0001-71, na condição de sexta colocadano referido item, se o aceita nas mesmas
condições do primeiro, com o valor de R$ 1.700,34.
Prazo para manifestação: 02 (dois) dias úteis a contar da publicação desta.
E-MAIL:licitacao@apiuna.sc.gov.br ou licita@apiuna.sc.gov.br. TELEFONE: 47 3353 2000. Edital disponível nos sites www.apiuna.sc.gov.br
e no Setor de Licitações, localizado junto a Prefeitura de Apiúna, atendimento de segunda a sexta feira, das 07h30min às 12h e das 13h30
às 17h.
José Gerson Gonçalves/Prefeito de Apiúna.
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Publicação Nº 2788392

DECRETO Nº3692/2020
De 14/12/2020
ANULA E SUPLEMENTA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APIÚNA E ESTABELECE
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DECRETA
JOSÉ GERSON GONÇALVES, Prefeito Municipal de Apiúna, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 64, VI da Lei Orgânica,
e de acordo com o Art. 8º, da Lei nº 918/2019 de 26/11/2019:
Art. 1° - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a anular no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Apiúna, o valor
de até R$ 357.699,73 (Trezentos e cinquenta e sete mil seiscentos e noventa e nove Reais e setenta e três centavos), da seguinte dotação
orçamentária:
04
001
0012.0365.0402.2048
30000000000
31000000000
31900000000
10.100

Secretaria de Educação e Cultura
Ativ. Ensino Infantil, Fund., Médio e Superior
Manutenção e Funcionamento da Educação Infantil
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Aplicações Diretas
Rec.de Impostos e de Transf.de Imp-educ
44.000,00
Subtotal
44.000,00
Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Aplicações Diretas
Rec.de Impostos e de Transf.de Imp-educ
251.128,87
Subtotal
251.128,87
Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental
Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
Aplicações Diretas
Rec.de Impostos e de Transf.de Imp-educ
62.570,86
Subtotal
62.570,86
TOTAL
357.699,73

0012.0361.0402.2047
30000000000
31000000000
31900000000
10.100
0012.0361.0402.2047
30000000000
33000000000
33900000000
10.100

Art. 2º - Por conta da anulação constante no Art. 1º, o Chefe do Poder Executivo Municipal fica autorizado suplementar no orçamento vigente na Prefeitura Municipal de Apiúna, até o valor de R$ 357.699,73 (Trezentos e cinquenta e sete mil seiscentos e noventa e nove Reais
e setenta e três centavos), na seguinte dotação orçamentária:
04
001
0012.0365.0402.2048
40000000000
44000000000
44900000000
10.100

Secretaria de Educação e Cultura
Ativ. Ensino Infantil, Fund., Médio e Superior
Manutenção e Funcionamento da Educação Infantil
Despesas de Capital
Investimentos
Aplicações Diretas
Rec.de Impostos e de Transf.de Imp-educ
44.000,00
Subtotal
44.000,00
Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Aplicações Diretas
Rec.de Impostos e de Transf.de Imp-educ
313.699,73
Subtotal
313.699,73
TOTAL
357.699,73

0012.0361.0402.2047
40000000000
44000000000
44900000000
10.100

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Apiúna em, 14 de Dezembro de 2020.
JOSÉ GERSON GONÇALVES
Prefeito Municipal
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Publicação Nº 2788395

DECRETO N° 3694/2020
de 14/12/2020
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE DA UNIDADE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APIÚNA UTILIZANDO O EXCESSO OU PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JOSÉ GERSON GONÇALVES, Prefeito Municipal de Apiúna, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 64, VI da Lei Orgânica,
e de acordo com o Art. 8º, da Lei nº 918/2019 de 26/11/2019:
DECRETA
Art. 1º - Fica suplementado no orçamento vigente da unidade do Fundo Municipal de Saúde de Apiúna o valor de R$ 100.000,00(Cem mil
Reais) da seguinte classificação orçamentária:
05
001
0010.0301.0501.2050
30000000000000
33000000000000
33930000000000
13.839

Fundo Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Saúde
Manutenção Geral da Secretaria de Saúde
Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades dos OFSS com consórcio público do qual o ente participe
Repasses da Portaria 1.666 - COVID 19
100.000,00
TOTAL
100.000,00

Art. 3° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Apiúna, em 14 de Dezembro de 2020.
JOSÉ GERSON GONÇALVES
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 3696

Publicação Nº 2788396

DECRETO Nº3696/2020
De 17/12/2020
ANULA E SUPLEMENTA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APIÚNA E ESTABELECE
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DECRETA
JOSÉ GERSON GONÇALVES, Prefeito Municipal de Apiúna, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 64, VI da Lei Orgânica,
e de acordo com o Art. 8º, da Lei nº 918/2019 de 26/11/2019:
Art. 1° - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a anular no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Apiúna, o valor
de até R$ 228.712,85 (Duzentos e vinte e oito mil setecentos e doze reais e oitenta e cinco centavos), da seguinte dotação orçamentária:
04
001
0012.0365.0402.2048
30000000000
31000000000
31900000000
10.100

Secretaria de Educação e Cultura
Ativ. Ensino Infantil, Fund., Médio e Superior
Manutenção e Funcionamento da Educação Infantil
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Aplicações Diretas
Rec.de Impostos e de Transf.de Imp-educ
228.712,85
TOTAL
228.712,85

Art. 2º - Por conta da anulação constante no Art. 1º, o Chefe do Poder Executivo Municipal fica autorizado suplementar no orçamento vigente na Prefeitura Municipal de Apiúna, até o valor de R$ 228.712,85 (Duzentos e vinte e oito mil setecentos e doze reais e oitenta e cinco
centavos), na seguinte dotação orçamentária:
04
001
0012.0365.0402.2048
40000000000
44000000000
44900000000
10.100

Secretaria de Educação e Cultura
Ativ. Ensino Infantil, Fund., Médio e Superior
Manutenção e Funcionamento da Educação Infantil
Despesas de Capital
Investimentos
Aplicações Diretas
Rec.de Impostos e de Transf.de Imp-educ
228.712,85
TOTAL
228.712,85

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Apiúna em, 17 de Dezembro de 2020.
JOSÉ GERSON GONÇALVES
Prefeito Municipal
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Arabutã
Prefeitura
PORTARIA 001/2021

Publicação Nº 2789239

PORTARIA Nº 001/2021
CONCEDE FÉRIAS A SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
Leani Kapp Schmitt, Prefeita de Arabutã, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei;
RESOLVE:
Art.1º CONCEDER, a servidora CRISTIANE PETRY DELALIBERA, inscrita no CPF-MF sob nº. 037.748.609-47, ocupante do cargo de Provimento efetivo de Enfermeira, férias referentes ao período aquisitivo de 02 de maio de 2019 a 01 de maio de 2020, concedidas pela portaria
nº498/2020 de 04 de dezembro de 2020 e suspensas pela portaria nº 528/2020 de 28 de dezembro de 2020, para serem gozadas no período de 04 a 26 de janeiro de 2021.
Art.2º Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Arabutã/SC, 04 de janeiro de 2021.
LEANI KAPP SCHMITT
Prefeita
Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM.
Claudia Rafaela Weimer
Responsável pela publicação.

PORTARIA 002/2021

Publicação Nº 2789242

PORTARIA Nº 002/2021
CONCEDE FÉRIAS A SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
Leani Kapp Schmitt, Prefeita de Arabutã, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei;
RESOLVE:
Art.1º CONCEDER, ao servidor WAGNER ROEGELIN, inscrito no CPF sob nº. 032.813.809-64, ocupante do cargo de Motorista, férias referentes ao período aquisitivo de 04 de abril de 2019 a 03 de abril de 2020, concedidas pela portaria nº439/2020 de 26 de agosto de 2020 e
suspensas pela portaria nº 452/2020 de 14 de setembro de 2020, para serem gozadas no período de 04 a 18 de janeiro de 2021.
Art.2º Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Arabutã/SC, 04 de janeiro de 2021.
LEANI KAPP SCHMITT
Prefeita
Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM.
Claudia Rafaela Weimer
Responsável pela publicação.

PORTARIA 003/2021

Publicação Nº 2789246

PORTARIA Nº 003/2021
CONCEDE FÉRIAS A SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
Leani Kapp Schmitt, Prefeita de Arabutã, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei;
RESOLVE:
Art.1º CONCEDER, a servidora EDENICE CARINA RAUSCHKOLB PATZLAFF, inscrita no CPF sob nº. 025.020.129-10, ocupante do cargo de
Provimento Comissão de Secretaria, férias referentes ao período aquisitivo de 02 de janeiro de 2019 a 01 de janeiro de 2020, concedidas
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pela portaria nº345/2019 de 23 de dezembro de 2019 e suspensas pela portaria nº 24/2020 de 17 de janeiro de 2020, para serem gozadas
no período de 05 a 19 de janeiro de 2021.
Art.2º Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Arabutã/SC, 04 de janeiro de 2021.
LEANI KAPP SCHMITT
Prefeita
Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM.
Claudia Rafaela Weimer
Responsável pela publicação.

PORTARIA 004/2021

Publicação Nº 2789580

PORTARIA Nº 004/2021
NOMEIA SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
Leani Kapp Schmitt, Prefeita de Arabutã, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei;
RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR, a partir do dia 04 de janeiro de 2021, com base na Lei Complementar nº 123 de 01 de março de 2013, conforme anexo I
“E”, DOUGLAS BRAUN, inscrito no CPF-MF sob nº 085.873.609-81, para exercer o cargo em comissão de Secretário de Agricultura, Indústria,
Comércio, Serviços e Meio Ambiente.
Art.2º Revogadas as disposições em contrário, em especial os termos da portaria nº 70 de 31 de janeiro de 2019, esta Portaria entra em
vigor na data de sua publicação
Arabutã/SC, 04 de janeiro de 2021.
LEANI KAPP SCHMITT
Prefeita
Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM.
Claudia Rafaela Weimer
Responsável pela publicação.

PORTARIA 005/2021

Publicação Nº 2789747

PORTARIA Nº 005/2021
CESSA EFEITOS DE PORTARIA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS
Leani Kapp Schmitt, Prefeita de Arabutã, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei;
RESOLVE:
Art. 1º. FAZ CESSAR, a partir do dia 04 de janeiro de 2021, os efeitos da portaria nº257/2020 de 28 de abril de 2020 que disciplinou a jornada de trabalho da servidora ROSELI DRESSEL ZUHL, inscrita no CPF sob nº. 046.471.469-95, ocupante do cargo de provimento efetivo
de Agente de Copa de Higienização, com carga horária de 40 horas semanais, passando a exercer 08 horas diárias.
Art.2º Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
Arabutã/SC, 04 de janeiro de 2021.
LEANI KAPP SCHMITT
Prefeita
Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM.
Claudia Rafaela Weimer
Responsável pela publicação.
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PORTARIA 007/2021

Publicação Nº 2789749

PORTARIA Nº 007/2021
CONCEDE FÉRIAS A SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
Leani Kapp Schmitt, Prefeita de Arabutã, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei;
RESOLVE:
Art.1º CONCEDER, ao servidor JONAS TIAGO WEBER, inscrito no CPF sob nº. 091.323.699-30, ocupante do cargo de Provimento efetivo
de Agente Tecnologias Agropecuárias, férias referentes ao período aquisitivo de 05 de junho de 2019 a 04 de junho de 2020, para serem
gozadas no período de 06 de janeiro a 04 de fevereiro de 2021.
Art.2º Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Arabutã/SC, 04 de janeiro de 2021.
LEANI KAPP SCHMITT
Prefeita
Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM.
Claudia Rafaela Weimer
Responsável pela publicação.

PORTARIA 06/2021

Publicação Nº 2789746

PORTARIA Nº 006/2021
NOMEIA SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
Leani Kapp Schmitt, Prefeita de Arabutã, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei;
RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR, a partir do dia 05 de fevereiro de 2021, com base na Lei Complementar nº 123 de 01 de março de 2013, conforme anexo
I “E”, EVELACIO LEIDOW, inscrito no CPF-MF sob nº 538.431.699-34, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Agricultura, Indústria,
Comércio, Serviços e Meio Ambiente.
Art.2º Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
Arabutã/SC, 04 de janeiro de 2021.
LEANI KAPP SCHMITT
Prefeita
Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM.
Claudia Rafaela Weimer
Responsável pela publicação.

PORTARIA 599//2020

Publicação Nº 2789236

PORTARIA Nº 599/2020
SUSPENDE FÉRIAS DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
Leani Kapp Schmitt Prefeita Arabutã, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei;
RESOLVE:
Art.1º SUSPENDER, a partir do dia 30 de dezembro 2020, as férias concedidas por meio da Portaria nº. 501/2020, de 04 de dezembro de
2020, da servidora ELIZABETH SIGRID WALMANN, inscrita no CPF sob nº. 706.132.650-68, ocupante do cargo em Comissão de Gerente,
sendo que os 15 dias serão gozados em época oportuna.
Art.2º Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Arabutã/SC,30 de dezembro de 2020.
LEANI KAPP SCHMITT
Prefeita
Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM.
Claudia Weimer
Responsável pela publicação.
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Arroio Trinta
Prefeitura
CONTRATO Nº 0067/2020

Publicação Nº 2788557

CONTRATO Nº0067/2020, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00146/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0052/ 2020, AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA
CENTRO DE EVENTOS, CELEBRADO ENTRE A EMPRESA CENTER MÓVEIS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA E O MUNICÍPIO DE
ARROIO TRINTA.
Contrato de prestação de serviços e ou aquisição de material que entre si celebram a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA - SC,
pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. 82.826.462/000-27, com sede a Rua XV de novembro, 26,
em Arroio Trinta - SC, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal CLAUDIO SPRÍCIGO, brasileiro, casado, portador do CPF nº 551.995.939-00 e CI nº 10/R-1.912.533, residente e domiciliado na Rua Orlando Zardo, 33 no município
de Arroio Trinta – SC e de outro lado à empresa CENTER MÓVEIS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, pessoa jurídica de direito
privado, devidamente inscrita no CNPJ sob nº.36.160.222/0001-19, com sede na Rua Tubarão, nº250, Bairro bom Jesus CEP 89.504.634,
no município de Caçador – Estado de Santa Catarina, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo Senhor ADILSO
ADRIANO PARIS, inscrito no CPF sob N°862.583.389-68 e Carteira de Identidade nº 2.663.302, residente e domiciliado na cidade de Caçador – Estado de Santa Catarina, que de acordo com o Processo Licitatório N° 0146/ 2020, Pregão Presencial Nº0052/2020, doravante
denominado o processo e que se regerá pela Lei Complementar 123/06, Lei nº 10.520/02, Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, e
demais normas legais celebram o presente Contrato, da seguinte forma:
CLÁUSULA PRIMEIRA –
0.1. CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO a ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA E ELEMENTOS DECORATIVOS, PARA DIVERSOS AMBIENTES
DO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA, CONFORME PRAZOS, CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESTABELECIDAS PELO EDITAL E SEUS ANEXOS, conforme descrição abaixo:
4170 - Center Móveis Indústria e Comércio de Móveis Ltda (36.160.222/0001-19)
Item

1

2

3

4

5

Material/Serviço
35667 - Mesa de canto, em formato "L" - Ambiente: Sala de som.
Material amadeirado de tom claro (Carvalho Treviso ou similar), com fita de borda da
mesma cor do MDF nas bordas aparentes, com as seguintes características: Dimensões
Externas Total de: 90,0cm altura x 222,0cm e 130,0 cm comprimento x 60,0cm profundidade. 1) 1 und - Tampo: lado direito (encostado na parede), com 130,0 cm de comprimento x 60,0cm de largura e 5,0 cm de espessura. Fita de borda na cor do MDF nas
bordas aparentes. 2) 1 und – Tampo: lado esquerdo (abaixo da janela) com 162,0cm de
comprimento x 60,0cm de largura e 5,0 cm de espessura. Fita de borda na cor do MDF
nas bordas aparentes. 3) 1 und – Fundo (lado direito): 123,0cm de largura x 85,0cm de
altura e 15mm de espessura. 4) 1 und – Fundo (lado esquerdo): 157,0cm de largura x
85,0cm de altura e 15mm de espessura. 5) 6 und - Parede lateral: 85,0cm de altura x
60,0cm de profundidade e 50mm de espessura. 6) 1 und – Base (lado direito): 65,0cm
de largura x 58,0cm de profundidade e 10,0cm de altura. 7) 2 und – Portas – de abrir
com aproximadamente 31,0cm de largura x 78,0cm de altura e 15mm de espessura; 8)
2 und - Puxador de inox linear 15 mm de espessura x 31,0 cm de largura; 9) 4 und –
Dobradiças curva de embutir com amortecedor (2 und cada porta).
35668 - Cadeira giratória - Ambiente: Sala de som.
Estrutura em aço, estofado em couro preto. Deve conter as seguintes dimensões: 71,0
cm comprimento x 68,0 cm largura e 0,95 cm altura.
35674 - Mesa de reuniões - Ambiente: Sala 1º pavimento.
Tampo em Mdf Lacca Braco ou similar , pernas em material amadeirado de tom médio
(Nogal Champagne ou similar), com fita de borda da mesma cor do MDF nas bordas aparentes, com as seguintes características: - Dimensões Externas Total de: 74,0 cm altura x
160,0cm comprimento x 160,0cm profundidade.
35675 - Cadeira de reunião - Ambiente: Sala 1º pavimento.
Estrutura de material amadeirado de tom médio (Nogal Champagne ou similar), estofado
em tecido linho cinza claro,com as seguintes dimensões: 59,0 cm comprimento x 45,0cm
largura e 98,0cm altura.
35676 - Cortina - Ambiente: Sala 1º pavimento.
Varão na cor branca, tecido linho transparente na cor bege claro, com as seguintes
dimensões: 828,0 cm comprimento x 0,125cm espessura e 245,0cm altura.
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35677 - Tapete - Ambiente: Sala 1º pavimento.
De linho, com losangos nas cores creme e marrom escuro. Com as seguintes dimensões:
300,0 cm comprimento x 275,0 cm largura e 0,1 cm altura.
35678 - Aparador - Ambiente: Sala 1º pavimento.
Tampo em Mdf Lacca Braco ou similar, pernas em material amadeirado de tom médio
(Nogal Champagne ou similar), com fita de borda da mesma cor do MDF nas bordas
aparentes, com as seguintes características: Dimensões Externas Total de: 75,0 cm altura
x 140,0cm comprimento x 50,0cm profundidade.
35679 - Balcão - Ambiente: Sala 1º pavimento.
Balcão, com estrutura em material amadeirado de tom claro (Carvalho Treviso ou similar), portas e gavetas em Mdf Teka Bianco ou similar, com fita de borda da mesma cor do
MDF nas bordas aparentes, com as seguintes características: Dimensões Externas Total
de: 85,0cm altura x 180,0cm comprimento x 50,0cm profundidade. - 1 und – Base: com
180,0 cm comprimento x 50,0cm profundidade e 10,0 cm de altura. - 1 und - Fundo:
170,0 cm de comprimento x 70,0cm de altura; - 5 und - Parede lateral: 70,0cm de altura
x 48,0cm de profundidade e 15mm de espessura. - 1 und – Gaveta: com 40,0cm de
largura x 13,0cm de altura e 48,0cm de profundidade. - Corrediça telescópica 450mm.
- 1 und – Prateleira: com 40,0 cm de largura x 2,0 cm de altura e 48,0 cm de profundidade; - 1 und – Porta de abrir com aproximadamente 40,0cm de largura x 51,0cm de altura
e 15mm de espessura; - 2 und - Puxador de inox linear 15 mm de espessura x 40,0 cm
de largura; - 2 und – Porta de abrir com aproximadamente 30,0cm de largura x 68,0cm
de altura e 15mm de espessura; - 2 und - Puxador de inox linear 15 mm de espessura
x 30,0 cm de largura; - 6 und – Dobradiças curva de embutir com amortecedor (2 und
cada porta). - O espaço destinado ao frigobar possui entre as duas paredes laterais a
distância de 57,0 cm e altura 70,0 cm.
35680 - Tampo de granito amarelo ornamental p/ Balcão - Ambiente: Sala 1º pavimento.
- 1 und – Tampo: com 180,0 cm comprimento x 50,0cm profundidade e 5,0 cm de espessura. Fita de borda na cor do MDF nas bordas aparentes.
35681 - Suporte de CPU/Estabilizador e mesa de canto em fomato "L" - Ambiente: Sala
1º pavimento.
Mesa em formato de “L”, com material amadeirado claro (Carvalho Treviso ou similar) com fita de borda da mesma cor do MDF nas bordas aparentes, com as seguintes
características: - Dimensões Externas Total de: 85,0 cm altura x 172,0cm e 146,0 cm
comprimento x 50,0cm e 75,0 cm profundidade. - 1 und -Tampo lado direito (encostado
na parede), engrossado com 146,0 cm de comprimento x 75,0 cm de largura e 5,0 cm
de espessura. Fita de borda na cor do MDF nas bordas aparentes; - 1 und -Tampo lado
esquerdo, engrossado com 172,0cm de comprimento x 50,0cm de largura e 5,0 cm de
espessura. Fita de borda na cor do MDF nas bordas aparentes; - 1 und – Fundo (lado
direito): 192,0 cm de comprimento x 80,0cm de altura; - 1 und – Fundo (lado esquerdo):
162,0 cm de comprimento x 80,0cm de altura; este fundo irá ser disposto com um recuo
de 10,0 cm do tampo, para melhor acomodar as poltronas de visitas. - 1 und - Parede
lateral: 80,0cm de altura x 75,0cm de profundidade e 15mm de espessura. - 1 und Parede lateral: 80,0cm de altura x 70,0cm de profundidade e 15mm de espessura. - 1
und - Parede lateral: 80,0cm de altura x 50,0cm de profundidade e 15mm de espessura.
- 1 und – Base (Estabilizador): 25,0cm de largura x 70,0cm de profundidade e 5,0cm de
espessura; - 1 und – Prateleira (CPU): com aproximadamente 25,0cm de comprimento
x 70,0cm de profundidade e 2,0 cm de espessura; - A prateleira do CPU, fica a uma
distância de 33,0 cm acima da base do estabilizador. - Fazer corte no tampo (direito,
encostado na parede) de 80mm de diâmetro para passagem de fios no local, junto com o
responsável.
35682 - Poltronas - Ambiente: Sala 1º pavimento.
Pernas em material amadeirado de tom médio, estofado em tecido linho cinza claro, com
as seguintes dimensões: 58,0 cm comprimento x 49,0cm largura e 83,0cm altura.
35683 - Cadeira giratória - Ambiente: Sala 1º pavimento.
Estrutura em aço, estofado em couro preto, com as seguintes dimensões: 77,0 cm comprimento x 73,0 cm largura e 1,35 cm altura.
35684 - Tapete - Ambiente: sala 1º pavimento.
Tapete redondo de linho, com retângulos na cor bege escuro, com as seguintes dimensões: 158,0 cm de diâmetro e 0,1 cm altura.
35685 - Poltrona - Ambiente: Hall camarins.
Deve possuir pé de madeira escura, estofado em camurça bege, com as seguintes dimensões: 65,0 cm comprimento x 67,0 cm largura e 0,80 cm altura.
35686 - Mesa de apoio - Ambiente: Hall camarins.
Fabricada em material amadeirado de tom claro (Carvalho Treviso ou similar), com as
seguintes dimensões: 50,0 cm diâmetro e 55,0cm altura.
35687 - Cortina - Ambiente: Hall camarins
Varão na cor branca, tecido linho transparente na cor bege claro, com as seguintes
dimensões: 272,0 cm comprimento x 0,125cm espessura e 245,0cm altura.
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35688 - Tapete - Ambiente: Hall camarins.
Tecido de linho bege, com as seguintes dimensões: 225,0 cm comprimento x 135,0 cm
largura e 0,1 cm altura.
35689 - Balcão de cozinha "A"- Ambiente: Copa camarim 01.
Balcão com estrutura em material amadeirado de tom claro (Carvalho Treviso ou
similar),portas em Mdf Teka Bianco ou similar, com fita de borda da mesma cor do MDF
nas bordas aparentes, com as seguintes características: - Dimensões Externas Total de:
90,0cm altura x 131,0cm comprimento x 60,0cm profundidade. - 1 und – Base: com
131,0 cm comprimento (acompanhando o grau da parede: 28º) x 60,0cm profundidade
e 10,0 cm de altura. - 1 und - Fundo: 123,0 cm de comprimento x 75,0cm de altura; - 1
und – Porta de abrir com aproximadamente 53,0cm de largura x 73,0cm de altura e
15mm de espessura; - 1 und - Puxador de inox linear 15 mm de espessura x 53,0 cm de
largura; - 3 und - Parede lateral: 75,0cm de altura x 60,0cm de profundidade e 15mm
de espessura. Fita de borda na cor do MDF nas bordas aparentes e na borda em contato
com o chão. - 2 und – Dobradiças curva de embutir com amortecedor (2 und cada
porta). - 1 und – Porta de correr com aproximadamente 33,0cm de largura x 75,0cm de
altura e 15mm de espessura; - 1 und – Porta fixa com aproximadamente 33,0 cm de largura x 75,0 cm de altura e 15 mm de espessura; - 1 und - Puxador de inox linear 15 mm
de espessura x 75,0 cm de altura; - 1 und - KIT de correr de sobrepor; - 1 und - Trilho
superior e inferior com alumínio
35691 - Balcão de cozinha "B"- Ambiente: Copa camarim 01.
Balcão com estrutura em material amadeirado de tom claro (Carvalho Treviso ou similar),portas e gavetas em Mdf Teka Bianco ou similar, com fita de borda da mesma cor do
MDF nas bordas aparentes, com as seguintes características: Dimensões Externas Total
de: 90,0cm altura x 97,0cm comprimento x 40,0cm profundidade. - 1 und – Base: com
97,0 cm comprimento x 40,0cm profundidade e 10,0 cm de altura. - 1 und - Fundo: 85,0
cm de comprimento x 75,0cm de altura; - 2 und – Porta de abrir com aproximadamente
24,0cm de largura x 73,0cm de altura e 15mm de espessura; - 1 und - Puxador de inox
linear 15 mm de espessura x 24,0 cm de largura; - 4 und - Parede lateral: 75,0cm de
altura x 38,0cm de profundidade e 15mm de espessura. Fita de borda na cor do MDF nas
bordas aparentes e na borda em contato com o chão. - 4 und – Dobradiças curva de embutir com amortecedor (2 und cada porta). - 4 und – Gavetas: com 35,0cm de largura x
15,0cm de altura e 38,0cm de profundidade. - Corrediças telescópicas 450mm. 1 - 4 und
- Puxador de inox linear 15 mm de espessura x 35,0 cm de largura; - 3 und – Prateleiras:
com 35,0 cm de largura x 2,0 cm de altura e 38,0 cm de profundidade.
35692 - Tampo de granito amarelo ornamental p/ Balcão de cozinha "Lado A e B" - Ambiente: Copa camarim 01.
- Lado A= - 1 und – Tampo: com 131,0 cm comprimento (acompanhando o grau da parede: 28º) x 60,0cm profundidade e 5,0 cm de espessura. Fita de borda na cor do MDF
nas bordas aparentes. - Lado B= 1 und – Tampo: com 97,0 cm comprimento x 40,0cm
profundidade e 5,0 cm de espessura. Fita de borda na cor do MDF nas bordas aparentes.
35695 - Balcão de cozinha "A" - Ambiente: Copa bilheteria.
Balcão com estrutura em material amadeirado de tom claro (Carvalho Treviso ou
similar),portas em Mdf Teka Bianco ou similar, com fita de borda da mesma cor do MDF
nas bordas aparentes, com as seguintes características: Dimensões Externas Total de:
90,0cm altura x 184,0cm comprimento x 60,0cm profundidade. - 1 und – Base: com
184,0 cm comprimento (acompanhando o grau da parede: 94º) x 60,0cm profundidade
e 10,0 cm de altura. - 1 und - Fundo: 176,0 cm de comprimento x 75,0cm de altura; - 2
und – Porta de abrir com aproximadamente 50,0cm de largura x 73,0cm de altura e
15mm de espessura; - 2 und - Puxador de inox linear 15 mm de espessura x 50,0 cm de
largura; - 4 und - Parede lateral: 75,0cm de altura x 60,0cm de profundidade e 15mm
de espessura. Fita de borda na cor do MDF nas bordas aparentes e na borda em contato
com o chão. - 4 und – Dobradiças curva de embutir com amortecedor (2 und cada
porta).
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35697 - Balcão de cozinha "B" - Ambiente: Copa bilheteria.
Balcão com estrutura em material amadeirado de tom claro (Carvalho Treviso ou similar),portas e gavetas em Mdf Teka Bianco ou similar, com fita de borda da mesma cor do
MDF nas bordas aparentes, com as seguintes características: Dimensões Externas Total
de: 90,0cm altura x 154,0cm comprimento x 60,0cm profundidade. - 1 und – Base: com
154,0 cm comprimento (acompanhando o grau da parede: 2º) x 60,0cm profundidade
e 10,0 cm de altura. - 1 und - Fundo: 142,0 cm de comprimento x 75,0cm de altura; - 2
und – Porta de abrir com aproximadamente 34,0cm de largura x 73,0cm de altura e
15mm de espessura; - 2 und - Puxador de inox linear 15 mm de espessura x 34,0 cm de
largura; - 4 und – Dobradiças curva de embutir com amortecedor (2 und cada porta). - 5
und - Parede lateral: 75,0cm de altura x 58,0cm de profundidade e 15mm de espessura.
Fita de borda na cor do MDF nas bordas aparentes e na borda em contato com o chão. 4 und – Gavetas: com 35,0cm de largura x 15,0cm de altura e 58,0cm de profundidade.
- 3 und – Prateleiras: com 35,0 cm de largura x 2,0 cm de altura x 58,0 cm de profundidade. - Corrediças telescópicas 450mm. - 4 und - Puxador de inox linear 15 mm de
espessura x 35,0 cm de largura; - A porta toalha possui entre as duas paredes laterais a
distância de 25,0 cm e altura 75,0 cm.
35698 - Tampo de granito amarelo ornamental p/ Balcão de cozinha "Lado A e B" - Ambiente: Copa bilheteria.
- Lado A= - 1 und – Tampo: com 184,0 cm comprimento (acompanhando o grau da parede: 94º) x 60,0cm profundidade e 5,0 cm de espessura. Fita de borda na cor do MDF
nas bordas aparentes. - Lado B= 1 und – Tampo: com 154,0 cm comprimento (acompanhando o grau da parede: 2º) x 60,0cm profundidade e 5,0 cm de espessura. Fita de
borda na cor do MDF nas bordas aparentes.
35700 - Painel de TV - Ambiente: Camarim 02.
Material amadeirado de tom claro (Carvalho Treviso ou similar), com fita de borda da
mesma cor do MDF nas bordas aparentes, com as seguintes características: Dimensões
Externas Total de: 40,0cm altura x 194,0cm comprimento x 25,0cm profundidade. Tampo Superior com 192,0 cm comprimento (lado encostado na parede, acompanhando
o grau da parede: 3º), comprimento da frente com 194,0 cm x 25,0cm profundidade e
10,0 cm de espessura. - Tampo Inferior com 192,0 cm comprimento (lado encostado na
parede, acompanhando o grau da parede: 3º), comprimento da frente com 194,0 cm
x 25,0cm profundidade e 5,0 cm de espessura. - 2 und - Paredes laterais: com 25,0cm
altura x 25,0cm profundidade e 5,0 cm de espessura. - Fundo com 182,0 cm de comprimento x 25,0 cm altura x 2,0 cm espessura. - Distância do chão até o tampo inferior:
60,0 cm altura.
35701 - Sofá de três lugares - Ambiente: Camarim 02.
Estrutura em aço, estofado em tecido linho cinza claro, com as seguintes dimensões:
190,0 cm comprimento x 78,0cm largura e 85,0cm altura.
35702 - Mesa de apoio - Ambiente: Camarim 02.
Material amadeirado de tom claro (Carvalho Treviso ou similar), com as seguintes dimensões: 60,0 cm diâmetro e 55,0cm altura.
35703 - Cortina - Ambiente: Camarim 02.
Varão na cor branca, tecido linho transparente na cor bege claro, com as seguintes
dimensões: 368,0 cm comprimento x 0,125cm espessura e 245,0cm altura.
35704 - Tapete - Ambiente: Camarim 02.
Tapete de pelo curto, com losangos nas cores branco e marrom escuro, com as seguintes
dimensões: 220,0 cm comprimento x 150,0 cm largura e 0,1 cm altura.
35705 - Painel de TV - Ambiente: Camarim 01.
Material amadeirado de tom claro (Carvalho Treviso ou similar), com fita de borda da
mesma cor do MDF nas bordas aparentes, com as seguintes características: Dimensões Externas Total de: 40,0cm altura x 192,0cm comprimento x 25,0cm profundidade. - Tampo Superior com 192,0 cm comprimento (acompanhando o grau da parede:
20º) x 25,0cm profundidade e 10,0 cm de espessura. - Tampo Inferior com 192,0 cm
comprimento (acompanhando o grau da parede: 20º) x 25,0cm profundidade e 5,0 cm
de espessura. - 2 und - Paredes laterais: com 25,0cm altura x 25,0cm profundidade e
5,0 cm de espessura. - Fundo com 182,0 cm de comprimento x 25,0 cm altura x 15 mm
espessura. - Distância do chão até o tampo inferior: 60,0 cm altura.
35706 - Sofá de três lugares - Ambiente: Camarim 01.
Estrutura em aço, estofado em tecido linho cinza claro, com as seguintes dimensões:
190,0 cm comprimento x 78,0cm largura e 85,0cm altura.
35707 - Mesa de apoio - Camarim 01.
Material amadeirado de tom claro (Carvalho Treviso ou similar), com as seguintes dimensões: 60,0 cm diâmetro e 55,0cm altura.
35708 - Cortina - Ambiente: Camarim 01.
Varão na cor branca, tecido linho transparente na cor bege claro, com as seguintes
dimensões: 392,0 cm comprimento x 0,125cm espessura e 245,0cm altura.
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35709 - Tapete - Camarim 01.
Tapete de pelo curto, com losangos nas cores branco e marrom escuro, com as seguintes
dimensões: 320,0 cm comprimento x 150,0 cm largura e 0,1 cm altura.
35710 - Poltrona - Ambiente: Camarim 01.
Deve possuir pé de madeira escura, estofado em camurça bege, com as seguintes dimensões: 65,0 cm comprimento x 67,0 cm largura e 0,80 cm altura.
35711 - Balcão - Ambiente: Bilheteria.
Balcão com estrutura em material amadeirado de tom médio (Nogal Champagne ou similar), com fita de borda da mesma cor do MDF nas bordas aparentes, com as seguintes
características: Dimensões Externas Total de: 75,0cm altura x 205,0cm comprimento x
50,0cm profundidade. - 2 und – Gavetas: com aproximadamente 96,0cm de largura x
13,0cm de altura e 15mm de espessura; - 2 und – Puxador: de inox quadrado, com 2,0
cm de altura x 2,0 cm de largura; - 2 und - Parede lateral: 72,0cm de altura x 48,0cm de
profundidade e 30mm de espessura. Fita de borda na cor do MDF nas bordas aparentes
e na borda em contato com o chão. - 1 und – Fundo (gavetas): 199,0 cm de comprimento x 17,0cm de altura; - 1 und – Frente (gavetas): 199,0 cm de comprimento x
17,0cm de altura; - 1 und – Prateleira (gavetas): 199,0 cm de comprimento x 48,0 cm de
profundidade x 2,0 cm de espessura; - 1 und - Parede lateral (Gavetas): 17,0cm de altura
x 48,0cm de profundidade e 2,0 cm de espessura.
35712 - Tampo de granito amarelo ornamental p/ Balcão - Ambiente: Bilheteria.
- 1 und – Tampo: com 205,0 cm comprimento x 50,0cm profundidade e 3,0 cm de espessura. Fita de borda na cor do MDF nas bordas aparentes.
35713 - Cadeira giratória - Ambiente: Bilheteria.
Com estrutura em aço, estofado em couro preto, com as seguintes dimensões: 71,0 cm
comprimento x 68,0 cm largura e 0,95 cm altura.
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1.2. Os móveis deverão ser instalados nos diversos ambientes do Centro de Eventos de propriedade do Município de Arroio Trinta, seguindo
detalhadamente os descritos do ANEXO I – Termo de Referência.
1.3. O prazo de entrega dos móveis e elementos decorativos, será de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir do recebimento da
autorização de fornecimento pela empresa vencedora, emitida pelo Município de Arroio Trinta.
1.4. Todas as despesas com impostos, taxas, fretes, seguros, encargos sociais, trabalhistas e outros, correrão por conta da proponente
vencedora
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO
2.1. O presente instrumento, independentemente de sua transcrição, encontra-se vinculado ao Processo Administrativo Licitatório nº
0146/2020 - PR, Pregão Presencial nº 0052/2020 - PR
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1. A despesa deste contrato correrá a conta de elementos do Orçamento de 2020, conforme segue:
187 - 1 . 2006 . 15 . 452 . 101 . 1.18 . 1 . 449000 Aplicações Diretas
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO E VALOR
4.1. O pagamento será efetuado por transferência bancária em até 30 (trinta) dias, após o fornecimento dos materiais, acompanhados da
respectiva Nota Fiscal/Fatura, apresentadas na Tesouraria da Prefeitura.
4.2. O número do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - constante das notas fiscais/faturas deverá ser aquele fornecido na fase de
habilitação
4.3. Nenhum pagamento será efetuado à contratada vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for
imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.
4.4. A contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas aquisições, até 25% (vinte
e cinco por cento), conforme dispõe o § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, atualizada.
4.5. Só haverá reajuste na ocorrência de fato que justifique a aplicação do artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666 de 21 de junho
de 1993, consolidadas.
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE
5.1. As obrigações da contratada são as descritas no edital.
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5.2 – São atribuições e condições da contratante aquelas descritas no edital.
5.3 - O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecida, sujeitará a Contratada as sanções previstas na Lei
nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, garantida previa e ampla defesa em processo administrativo.
CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES
6.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666 de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002 a Contratada que:
6.1.2. Não assinar o contrato quando convocada dentro do prazo de validade da proposta;
6.1.3. Apresentar documentação falsa;
6.1.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
6.1.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
6.1.6. Não mantiver a proposta;
6.1.7. Cometer fraude fiscal;
6.1.8. Comportar-se de modo inidôneo.
6.2. De acordo com o estabelecido no artigo 77, da Lei n.º 8.666/93, a inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, constituindo, também, motivo para o rompimento do ajuste, aqueles previstos no art. 78, incisos I a XVIII.
6.3. Nas hipóteses de inexecução total ou parcial, poderá a Administração aplicar ao contratado as seguintes sanções:
6.3.1. Advertência;
6.3.2. multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, ao recusar-se ou deixar de executar quaisquer dos itens empenhados.
6.3.3. multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, no atraso da execução dos serviços solicitados, por prazo superior a 30 dias ou em casos de rescisão contratual.
6.3.4. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02
(dois) anos.
6.4. Na hipótese de atraso no cumprimento de quaisquer obrigações assumidas pela Contratada, à esta será aplicada multa de 0,66% (zero
vírgula sessenta e seis por cento) sobre o total devido, por dia de atraso, limitado ao valor máximo de 10% do valor da parcela inadimplida
(considera-se parcela inadimplida a parte não executada do objeto contratado).
CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO
7.1. A Contratada declara aceitar, integralmente, todos os processos de inspeção dos produtos, verificação e controle a serem adotadas pelo
Contratante.
7.2. A existência e a atuação da fiscalização do Contratante em nada restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva da Contratada,
no que concerne aos serviços contratados, e as suas consequências e implicações próximas ou remotas.
7.3. Ficam designados para a fiscalização da execução contratual: o Sr. Claudio Spricigo, Prefeito Municipal de Arroio Trinta, e-mail claudiospricigo@gmail.com e telefone (49) 3535 6001 e a Arquiteta e Urbanista, Andressa Spricigo, telefone (49) 99936-6055.
7.3.1 – O Fiscal será assessorado tecnicamente, sempre que necessário, pelos profissionais do Município em suas respectivas áreas de
atuação.
7.3.2 – Caberá ao Fiscal verificar se o objeto do presente certame, atende à todas as especificações e demais requisitos exigidos, bem como
autorizar o pagamento da respectiva nota fiscal, e participar de todos os atos que se fizerem necessários para o adimplemento a que se
referir o objeto licitado.
7.3.3 O fiscal do contrato deverá, por ocasião do recebimento:
a) Verificar o cumprimento das características e especificações constantes no edital e seus anexos, com relação ao produto que estará sendo
entregue pelo Licitante vencedor.
b) Confrontar a marca e fabricante do produto a ser entregue com relação à marca e fabricante do produto constante na Autorização de
Fornecimento, de forma a constatar o cumprimento, por parte do Licitante Vencedor, da sua proposta de preços vencedora, habilitada,
adjudicada e homologada.
c) Anotar e documentar em registro próprio e circunstanciado todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, determinando
o que for necessário à regularização e correção das faltas ou defeitos observados.
d) Cobrar, junto à licitante vencedora, o cumprimento dos prazos bem como todas as demais condições do edital e contrato.
CLAUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA
8.2. Este contrato vige da data de sua assinatura até 04/03/2021, podendo ser prorrogado através de termo aditivo.
CLÁUSULA NONA – CESSÃO E TRANSFERÊNCIA
9.1. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS RESPONSABILIDADES
10.1. As Contratadas assumem, como exclusivamente seus, as despesas decorrentes do transporte do objeto assim como, dos funcionários.
Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e ainda, quaisquer
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prejuízos que sejam causados ao contratante ou a terceiros, bem como, pelos seguros de Lei.
10.2. Os danos e os prejuízos serão ressarcidos ao Contratante no prazo máximo de 48 (Quarenta e oito) horas, contados da notificação
administrativa a Contratada, sob pena de multa.
10.3. O Contratante não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à legislação tributária trabalhista, previdenciária
ou securitária, e decorrentes da execução do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente, à Contratada.
10.4. O contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinado.
10.5. A Contratada manterá durante toda a execução do contrato as condições de habilitação e qualificação que lhe foram exigidas na
licitação.
10.6. A contratante se responsabilizará pela substituição de produtos entregues fora do padrão de qualidade, sem ônus adicional à Prefeitura.
10.7. Constituirá encargo exclusivo da Contratada o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da formalização
deste contrato e da execução de seu objeto.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO
11.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Videira – SC, para dirimir as dúvidas que possam advir da presente contratação, com renúncia expressa, de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, foi lavrado o presente em 03 cópias de iguais teor, que, depois de lido e achado
conforme, e assinado pelas partes contratantes e por duas testemunhas que a tudo assistiram.
Arroio Trinta – SC, 30 de dezembro de 2020.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA
CNPJ 82.826.462/0001-27
CLAUDIO SPRICIGO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE
CENTER MÓVEIS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
CNPJ Nº.36.160.222/0001-19,
CONTRATADA
ADILSO ADRIANO PARIS
CPF N° 862.583.389-68
CONTRATADA
Testemunhas:
MICHEL JUNIOR SERIGHELLI
CPF Nº: 000.077.349-21
MURIEL F. DA SILVA CORREA
CPF Nº: 007.874.639-65
CONTRATO Nº 0067/2020
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0146/2020
PREGÃO Nº 0052/2020
OBJETO: MÓVEIS CENTRO DE EVENTOS
CONTRATADA: CENTER MÓVEIS
VALOR: R$ 45.999,79
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Publicação Nº 2789843

DECRETO Nº 2063, de 04 de janeiro de 2021.
Autoriza o chefe do poder executivo, servidores públicos municipais a realizar movimentações financeiras em instituições financeiras, e dá
outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 100,
VIII, da Lei Orgânica do Município;
CONSIDERANDO a necessidade da regulamentação da realização das movimentações financeiras em instituições financeiras onde esta
Municipalidade possua recursos pecuniários depositados,
DECRETA:
Art. 1º - Fica autorizado o agente político ALCIDIR FELCHILCHER, ocupante do cargo eletivo de Prefeito, a realizar as transações bancárias
elencadas no parágrafo único deste artigo, junto às instituições financeiras onde as entidades da administração direta, indireta e fundacional, vinculadas ao Poder Executivo Municipal, possuem contas bancárias.
Parágrafo único. O agente político designado no caput terá os seguintes poderes específicos: solicitar saldos e extratos; sustar/contraordenar cheques; cancelar cheques; baixar cheque; efetuar resgates/aplicações financeiras; efetuar pagamentos por meio eletrônico; efetuar
transferências por meio eletrônico; efetuar movimentação financeira no RPG; consultar contas/aplicações programa repasse; liberar arquivos de pagamentos no GFN/ASP; solicitar saldos/extratos de investimentos; solicitar saldos/extratos de operações de crédito; emitir comprovantes; efetuar transferências para a mesma titularidade - meio eletrônico; consultar saldo/extrato de Conta Judicial Unificada; abrir contas
de depósito; autorizar aplicação em fundos de investimentos; autorizar aplicações financeiras; autorizar resgate de aplicações em fundos
de investimentos; autorizar resgate de aplicações financeiras; cadastrar, alterar e desbloquear senhas; encerrar contas depósito; consultar
obrigações de débito direto autorizado; requisitar talonários de cheques; emitir cheques; retirar cheques devolvidos.
Art. 2º - Fica autorizado à servidora pública municipal TAISE MARTA PAZIN, ocupante do cargo efetivo de Agente Administrativo Financeiro,
nível superior e designada para exercer as funções de Tesoureira, servidora pública municipal MURIEL FERREIRA DA SILVA CORRÊA, ocupante do cargo efetivo de Agente Administrativo e o servidor público municipal VALCIR AFONSO SERIGHELLI, ocupante do cargo comissionado de Supervisor de Finanças, a realizar as transações bancárias elencadas no parágrafo único deste artigo, junto às instituições financeiras onde as entidades da administração direta, indireta e fundacional, vinculadas ao Poder Executivo Municipal, possuem contas bancárias.
Parágrafo único. Os servidores designados no caput terão os seguintes poderes específicos: solicitar saldos e extratos; sustar/contraordenar
cheques; cancelar cheques; baixar cheque; efetuar resgates/aplicações financeiras; efetuar pagamentos por meio eletrônico; efetuar transferências por meio eletrônico; efetuar movimentação financeira no RPG; consultar contas/aplicações programa repasse; liberar arquivos de
pagamentos no GFN/ASP; solicitar saldos/extratos de investimentos; solicitar saldos/extratos de operações de crédito; emitir comprovantes;
efetuar transferências para a mesma titularidade - meio eletrônico; consultar saldo/extrato de Conta Judicial Unificada; abrir contas de
depósito; autorizar aplicação em fundos de investimentos; autorizar aplicações financeiras; autorizar resgate de aplicações em fundos de
investimentos; autorizar resgate de aplicações financeiras; cadastrar, alterar e desbloquear senhas; encerrar contas depósito; consultar
obrigações de débito direto autorizado; requisitar talonários de cheques; emitir cheques; retirar cheques devolvidos.
Art. 3º - Os poderes elencados nos incisos a seguir efetivar-se-ão mediante 02 (duas) assinaturas, sendo que obrigatoriamente as transações serão assinadas por qualquer dos servidores citados nos artigos 1º e 2º:
I - Efetuar pagamentos por meio eletrônico;
II - Efetuar transferências por meio eletrônico
III - Efetuar transferências para mesma titularidade - meio eletrônico;
IV - Abrir contas de depósito;
V - Liberar arquivos de pagamento de pagamento no GFN/ASP;
VI - Emitir cheques;
Art. 4º - As contas bancárias das entidades da administração direta, indireta e fundacional citadas nos artigos 1º e 2º deste decreto, referem
- se exclusivamente às vinculadas aos seguintes números de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ:
I – 82.826.462/0001-27 - Município de Arroio Trinta-SC;
II – 10.479.381/0001-97 - Fundo Municipal de Saúde - FMS;
III – 20.154.996/0001-05 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS;
IV – 21.253.567/0001-40 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Arroio Trinta;
V – 30.997.915/0001-84 – Secretaria Municipal de Educação
Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC.
Art. 6º - Ficam revogadas as disposições em contrário especialmente o Decreto nº 1960/2020.
Arroio Trinta - SC, 04 de janeiro de 2021.
Alcidir Felchilcher
Prefeito Municipal
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Publicação Nº 2789780

PORTARIA Nº 24, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Nomeia Supervisor de Finanças, e dá outras providências.
ALCIDIR FELCHILCHER, Prefeito Municipal de Arroio Trinta, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto na Lei
Orgânica do Município,
RESOLVE:
Artigo 1.º - Nomear para o Cargo de SUPERVISOR DE FINANÇAS, o Senhor VALCIR AFONSO SERIGHELLI, brasileiro, casado, portador da
cédula de Identidade nº 2.665.364 e CPF nº 789.542.589-72, residente e domiciliado no Município de Iomerê – SC, por 40:00 (quarenta)
horas semanais, a partir de 04 de janeiro de 2021.
Artigo 2.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Arroio Trinta – SC, 04 de janeiro de 2021.
ALCIDIR FELCHILCHER
Prefeito Municipal

TERMO DE TRANSMISSÃO DE CARGO DO PREFEITO

Publicação Nº 2790602

TERMO DE TRANSMISSÃO DE CARGO DO PREFEITO
Ao primeiro dia (01) do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte um (2021), na sede da ASMOART – Associação dos Motoristas de Arroio
Trinta, sito a Rua XV de Novembro, s/n, centro deste Município de Arroio Trinta, Estado de Santa Catarina, às nove horas e trinta minutos
(9:30 hs), presentes o Senhor Claudio Spricigo, autoridades, povo em geral, presentes também Alcidir Felchilcher e João Paulo Terci, Prefeito
e Vice Prefeito eleitos no pleito do dia quinze (15) de novembro de dois mil e vinte (2020), e nesta data, empossados pela Colenda Câmara
de Vereadores em sessão solene. Neste ato, o senhor Claudio Spricigo, transmite ao senhor Alcidir Felchilcher o exercício do cargo de Prefeito, para o período de dois mil e vinte um (2021) a dois mil e vinte e quatro (2024). E de conformidade com as normas legais vigentes,
foram apresentados os seguintes documentos:
01 – Lei do Plano Plurianual – PPA em vigor, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o exercício de 2021 e a Lei Orçamentária Anual –
LOA do exercício de 2021.
02 – Balancete do mês de dezembro de 2020, contendo o demonstrativo da Receita Arrecadada e Despesa Realizada.
03 – Balanço Geral do Município do exercício de 2020, elaborado em conformidade com o art. 101 da Lei nº 4320 de 17/03/1964.
04 – Relação de todas as contas da Prefeitura, mantidas na rede bancária, acompanhadas das respectivas conciliações e extratos bancários
com os saldos do dia 31 de dezembro de 2020, e chaves de acesso às referidas contas.
05 – Demonstrativo analítico dos saldos disponíveis de caixas bancos e realizáveis.
06 – Relação da despesa a pagar, pela ordem cronológica das exigibilidades, observadas as fontes de recursos, na forma do art. 5º da Lei
nº 8666/93.
07 – Demonstrativo analítico dos débitos e créditos de natureza extra orçamentária, inclusive os restos a pagar do exercício de 2020.
08 – Demonstrativo analítico das dívidas de longo prazo.
09 – Inventário analítico dos bens permanentes existentes em 31 de dezembro de 2020.
10 – Relação da dívida ativa em 31 de dezembro de 2020, individualizada referente aos exercícios de 2010 a 2020.
11 – Demonstrativos dos contratos de obras e de serviços em execução ou realizadas, com as informações do que já foi executado, pago e
a pagar, e do que falta executar e pagar.
12 – Relação dos servidores públicos municipais, com informações dos cargos ocupados por cada um, bem como da respectiva lotação por
órgão.
13 – Chave de acesso de todos os sistemas do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, CIMCATARINA, Sistemas Internos (folha,
tributos, licitação/compras, contabilidade, e outros).
14 – Declaração de bens do Prefeito e do Vice Prefeito.
Os documentos apresentados foram datados e assinados, ficando uma via em poder de cada um, e uma via destinada aos arquivos da
Prefeitura Municipal. E para constar, eu Keller Kaiber Magro, lavrei o presente TERMO/ATA, que vai assinada pelo Prefeito e Vice Prefeito
empossados neste dia no cargo, pelo Prefeito que transmitiu neste dia o cargo, e pelos presentes a este ato.
Arroio Trinta, 01 de janeiro de 2021.
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Prefeitura
DECRETO N. 3739

Publicação Nº 2789795

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA
ESTADO DE SANTA CATARINA
CNPJ: 83.102.772/0001-61

DECRETO Nº 3739, de 17 de dezembro de 2020
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO.

LAIRTON ANTONIO POSSAMAI, Prefeito do Município de ASCURRA,
conformidade com a Lei N°1577, de 10 de dezembro de 2019,

Estado de Santa Catarina, em

DECRETA:
Art. 1 - Fica aberto crédito adicional suplementar, nas seguintes dotações orçamentárias, nos limites máximos
indicados: R$ 226.595,00 ( duzentos e vinte e seis mil e quinhentos e noventa e cinco reais ).
Crédito Adicional
Tipo Crédito

Unidade Orçamentária

Detalhamento

Valor

Suplementar

Gabinete do Prefeito

02.001.0004.0122.0020.2005.3319000000000000000.01530000

26.730,00

Suplementar

Esporte e Cultura

04.002.0027.0812.0060.2008.3319000000000000000.01530000

430,00

Suplementar

Secretaria de Administracao e
Planejamento

03.001.0004.0121.0100.2002.3319000000000000000.01530000

62.515,00

Suplementar

Secretaria de Agricultura,abast.e
06.001.0020.0606.0090.2015.3319000000000000000.01530000
Meio Ambiente

32.020,00

Suplementar

Secretaria de Transportes e
Servicos Urbanos

07.001.0015.0452.0030.2016.3319000000000000000.01530000

47.600,00

Suplementar

Fundo Municipal de Assistencia
09.001.0008.0244.0080.2019.3319000000000000000.01530000
Social

57.300,00

Art. 2 - Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1 decorrerão de excesso, no mesmo valor do crédito
adicional suplementar, dos seguintes detalhamentos.
Fonte de Recurso
Tipo Fonte

Unidade Orçamentária

Excesso

Detalhamento

Valor

4171899110300000000 - 01530000

226.595,00

Art. 3 - Fica aberto crédito adicional suplementar, nas seguintes dotações orçamentárias, nos limites máximos
indicados: R$ 4.600,00( quatro mil e seiscentos reais )
Crédito Adicional
Tipo Crédito
Suplementar

Unidade Orçamentária
Secretaria de Administracao e
Planejamento

Detalhamento
03.001.0004.0122.0100.2042.3319000000000000000.01000004

Valor
4.600,00

Art. 4 - Os recursos necessários à execução do disposto no art. 3 decorrerão de excesso, no mesmo valor do crédito
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA
ESTADO DE SANTA CATARINA
CNPJ: 83.102.772/0001-61

adicional suplementar, dos seguintes detalhamentos.
Fonte de Recurso
Tipo Fonte

Unidade Orçamentária

Excesso

Detalhamento

Valor

4171899110200000000 - 01000004

4.600,00

Art. 5 - Fica aberto crédito adicional suplementar, nas seguintes dotações orçamentárias, nos limites máximos
indicados: R$ 115.465,00( cento e quinze mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais )
Crédito Adicional
Tipo Crédito

Unidade Orçamentária

Detalhamento

Valor

Suplementar

Secretaria de Educacao

04.001.0012.0361.0040.2062.3339000000000000000.01010000

2.000,00

Suplementar

Secretaria de Educacao

04.001.0012.0361.0040.2009.3339000000000000000.01010000

6.800,00

Suplementar

Secretaria de Educacao

04.001.0012.0361.0040.2009.3319000000000000000.01010000

82.200,00

Suplementar

Secretaria de Educacao

04.001.0012.0365.0040.2013.3339000000000000000.01010000

20.000,00

Suplementar

Secretaria de Educacao

04.001.0012.0361.0040.2011.3339000000000000000.01010000

3.000,00

Suplementar

Secretaria de Educacao

04.001.0012.0361.0040.2011.3319000000000000000.01010000

1.465,00

Art. 6 - Os recursos necessários à execução do disposto no art. 5 decorrerão de excesso, no mesmo valor do crédito
adicional suplementar, dos seguintes detalhamentos.
Fonte de Recurso
Tipo Fonte

Unidade Orçamentária

Excesso

Detalhamento
4171801210000000000 - 01010000

Valor
115.465,00

Art.7.º - Este DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação.

Município de Ascurra em, 17 de dezembro de 2020.

Lairton Antônio Possamai
Prefeito de Ascurra/SC
Publicado o presente decreto, na forma regulamentar
Município de Ascurra em, 17 de dezembro de 2020.
Elenice Tomio
Contadora
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Publicação Nº 2789789

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA
ESTADO DE SANTA CATARINA
CNPJ: 83.102.772/0001-61

DECRETO Nº 3740, de 17 de dezembro de 2020.
ABRE CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.

LAIRTON ANTONIO POSSAMAI, Prefeito do Município de ASCURRA,
conformidade com a Lei N°1577, de 10 de dezembro de 2019,

Estado de Santa Catarina, em

DECRETA:
Art. 1 - Fica aberto crédito adicional suplementar, nas seguintes dotações orçamentárias, nos limites máximos
indicados: R$ 15.000,00( quinze mil reais )
Crédito Adicional
Tipo Crédito Unidade Orçamentária
Suplementar

Detalhamento

Secretaria de Transportes e
07.001.0015.0452.0030.2016.3339000000000000000.01000000
Servicos Urbanos

Valor
15.000,00

Art. 2 - Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1 decorrerão de anulação, no mesmo valor do
crédito adicional suplementar, dos seguintes detalhamentos.
Fonte de Recurso
Tipo Fonte
Anulação
Dotação

Unidade Orçamentária

Detalhamento

Secretaria de Transportes e
07.001.0015.0452.0030.2016.3319000000000000000.01000000
Servicos Urbanos

Valor
15.000,00

Art.3.º - Este DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação.

Município de Ascurra em, 17 de dezembro de 2020.

Lairton Antônio Possamai
Prefeito de Ascurra/SC
Publicado o presente decreto, na forma regulamentar
Município de Ascurra em, 17 de dezembro de 2020.
Elenice Tomio
Contadora
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DECRETO N. 3744

Publicação Nº 2789781

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA
ESTADO DE SANTA CATARINA
CNPJ: 83.102.772/0001-61

DECRETO Nº 3744, de 21 de dezembro de 2020.
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO.

LAIRTON ANTONIO POSSAMAI, Prefeito do Município de ASCURRA,
conformidade com a Lei N°1577, de 10 de dezembro de 2019,

Estado de Santa Catarina, em

DECRETA:
Art. 1 - Fica aberto crédito adicional suplementar, nas seguintes dotações orçamentárias, nos limites máximos
indicados: R$ 7.460,00 ( sete mil e quatrocentos e sessenta reais ).
Crédito Adicional
Tipo Crédito Unidade Orçamentária
Suplementar

Detalhamento

Valor

Secretaria de Transportes e
07.001.0015.0452.0030.2061.3449000000000000000.01080000
Servicos Urbanos

7.460,00

Art. 2 - Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1 decorrerão de excesso, no mesmo valor do
crédito adicional suplementar, dos seguintes detalhamentos.
Fonte de Recurso
Tipo Fonte Unidade Orçamentária
Excesso

Detalhamento
4124000110000000000 - 01080000

Valor
7.460,00

Art.3.º - Este DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação.

Município de Ascurra em, 21 de dezembro de 2020.

Lairton Antônio Possamai
Prefeito de Ascurra/SC
Publicado o presente decreto, na forma regulamentar
Município de Ascurra em, 21 de dezembro de 2020.
Elenice Tomio
Contadora
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DECRETO N. 3745

Publicação Nº 2789776

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA
ESTADO DE SANTA CATARINA
CNPJ: 83.102.772/0001-61

DECRETO Nº 3745, de 21 de dezembro de 2020.
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ESCESSO DE ARRECADAÇÃO.

LAIRTON ANTONIO POSSAMAI, Prefeito do Município de ASCURRA,
conformidade com a Lei N°1577, de 10 de dezembro de 2019,

Estado de Santa Catarina, em

DECRETA:
Art. 1 - Fica aberto crédito adicional suplementar, nas seguintes dotações orçamentárias, nos limites máximos
indicados: R$ 16.400,00 ( dezesseis mil e quatrocentos reais ).
Crédito Adicional
Tipo Crédito Unidade Orçamentária

Detalhamento

Suplementar Secretaria de Educacao 04.001.0012.0361.0040.2062.3319000000000000000.01010000
Suplementar Gabinete do Prefeito

02.001.0004.0122.0020.2005.3319000000000000000.01530000

Valor
5.400,00
11.000,00

Art. 2 - Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1 decorrerão de excesso, no mesmo valor do
crédito adicional suplementar, dos seguintes detalhamentos.
Fonte de Recurso
Tipo Fonte Unidade Orçamentária

Detalhamento

Valor

Excesso

4171899110300000000 - 01530000

11.000,00

Excesso

4171801210000000000 - 01010000

5.400,00

Art.3.º - Este DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação.

Município de Ascurra em, 21 de dezembro de 2020.

Lairton Antônio Possamai
Prefeito de Ascurra/SC
Publicado o presente decreto, na forma regulamentar
Município de Ascurra em, 21 de dezembro de 2020.
Elenice Tomio
Contadora
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DECRETO N. 3746

Publicação Nº 2789773

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA
ESTADO DE SANTA CATARINA
CNPJ: 83.102.772/0001-61

DECRETO Nº 3746, de 18 de dezembro de 2020.
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.

LAIRTON ANTONIO POSSAMAI, Prefeito do Município de ASCURRA,
conformidade com a Lei N°1577, de 10 de dezembro de 2019,

Estado de Santa Catarina, em

DECRETA:
Art. 1 - Fica aberto crédito adicional suplementar, nas seguintes dotações orçamentárias, nos limites máximos
indicados: R$ 1.500,00 ( um mil e quinhentos reais ).
Crédito Adicional
Tipo Crédito
Suplementar

Unidade Orçamentária
Esporte e Cultura

Detalhamento

Valor

04.002.0027.0812.0060.2008.3319000000000000000.01000000

1.500,00

Art. 2 - Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1 decorrerão de anulação, no mesmo valor do
crédito adicional suplementar, dos seguintes detalhamentos.
Fonte de Recurso
Tipo Fonte

Unidade Orçamentária

Anulação Dotação Esporte e Cultura

Detalhamento

Valor

04.002.0027.0812.0060.2008.3339000000000000000.01000000

1.500,00

Art.3.º - Este DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação.

Município de Ascurra em, 21 de dezembro de 2020.

Lairton Antônio Possamai
Prefeito de Ascurra/SC
Publicado o presente decreto, na forma regulamentar
Município de Ascurra em, 21 de dezembro de 2020.
Elenice Tomio
Contadora
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DECRETO N. 3747

Publicação Nº 2789763

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA
ESTADO DE SANTA CATARINA
CNPJ: 83.102.772/0001-61

DECRETO Nº 3747, de 21 de dezembro de 2020.
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO.

LAIRTON ANTONIO POSSAMAI, Prefeito do Município de ASCURRA,
conformidade com a Lei N°1577, de 10 de dezembro de 2019,

Estado de Santa Catarina, em

DECRETA:
Art. 1 - Fica aberto crédito adicional suplementar, nas seguintes dotações orçamentárias, nos limites máximos
indicados: R$ 495,00 ( quatrocentos e noventa e cinco reais ).
Crédito Adicional
Tipo Crédito Unidade Orçamentária
Suplementar

Detalhamento

Secretaria de Transportes e
Servicos Urbanos

07.001.0015.0452.0030.2061.3339000000000000000.01080000

Valor
495,00

Art. 2 - Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1 decorrerão de excesso, no mesmo valor do
crédito adicional suplementar, dos seguintes detalhamentos.
Fonte de Recurso
Tipo Fonte

Unidade Orçamentária

Excesso

Detalhamento
4124000110000000000 - 01080000

Valor
495,00

Art.3.º - Este DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação.

Município de Ascurra em, 21 de dezembro de 2020.

Lairton Antônio Possamai
Prefeito de Ascurra/SC
Publicado o presente decreto, na forma regulamentar
Município de Ascurra em, 21 de dezembro de 2020.
Elenice Tomio
Contadora
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DECRETO N. 3748

Publicação Nº 2789771

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA
ESTADO DE SANTA CATARINA
CNPJ: 83.102.772/0001-61

DECRETO Nº 3748, de 21 de dezembro de 2020.
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO.

LAIRTON ANTONIO POSSAMAI, Prefeito do Município de ASCURRA,
conformidade com a Lei N°1577, de 10 de dezembro de 2019,

Estado de Santa Catarina, em

DECRETA:
Art. 1 - Fica aberto crédito adicional suplementar, nas seguintes dotações orçamentárias, nos limites máximos
indicados: R$ 5.500,00 ( cinco mil e quinhentos reais ).
Crédito Adicional
Tipo Crédito
Suplementar

Unidade Orçamentária

Detalhamento

Secretaria de Educacao

04.001.0012.0365.0040.1005.3449000000000000000.01010000

Valor
5.500,00

Art. 2 - Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1 decorrerão de excesso, no mesmo valor do
crédito adicional suplementar, dos seguintes detalhamentos.
Fonte de Recurso
Tipo Fonte

Unidade Orçamentária

Excesso

Detalhamento
4171801210000000000 - 01010000

Valor
5.500,00

Art.3.º - Este DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação.

Município de Ascurra em, 21 de dezembro de 2020.

Lairton Antônio Possamai
Prefeito de Ascurra/SC
Publicado o presente decreto, na forma regulamentar
Município de Ascurra em, 21 de dezembro de 2020.
Elenice Tomio
Contadora
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DECRETO N. 3749

Publicação Nº 2789751

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA
ESTADO DE SANTA CATARINA
CNPJ: 83.102.772/0001-61

DECRETO Nº 3749, de 21 de dezembro de 2020.
ABRE CREDIOT SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECDAÇÃO.

LAIRTON ANTONIO POSSAMAI, Prefeito do Município de ASCURRA,
conformidade com a Lei N°1577, de 10 de dezembro de 2019,

Estado de Santa Catarina, em

DECRETA:
Art. 1 - Fica aberto crédito adicional suplementar, nas seguintes dotações orçamentárias, nos limites máximos
indicados: R$ 12.630,00 ( doze mil e seiscentos e trinta reais ).
Crédito Adicional
Tipo Crédito Unidade Orçamentária
Suplementar

Detalhamento

Secretaria de Transportes e Servicos
Urbanos

Valor

07.001.0015.0452.0030.2016.3339000000000000000.01530000

12.630,00

Art. 2 - Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1 decorrerão de excesso, no mesmo valor do crédito
adicional suplementar, dos seguintes detalhamentos.
Fonte de Recurso
Tipo Fonte Unidade Orçamentária
Excesso

Detalhamento
4171899110200000000 - 01530000

Valor
12.630,00

Art.3.º - Este DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação.

Município de Ascurra em, 21 de dezembro de 2020.

Lairton Antônio Possamai
Prefeito de Ascurra/SC
Publicado o presente decreto, na forma regulamentar
Município de Ascurra em, 21 de dezembro de 2020.
Elenice Tomio
Contadora
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Publicação Nº 2789464

DECRETO N. 3751 DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
DELEGA PODERES DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS JUNTO AOS FUNDOS MUNICIPAIS.
ARÃO JOSINO DA SILVA, Prefeito Municipal de Ascurra, no uso da competência privativa que lhe confere o art. 72, inciso IV e V da Lei
Orgânica do Município,
CONSIDERANDO o disposto no art. 11 da Lei Federal n. 9.784/99 que possibilita a delegação de atribuições e competências;
DECRETA:
Art. 1º Fica atribuído ao ocupante do cargo de Analista Financeiro o acesso e movimentação bancária à toda e qualquer conta vinculada aos
fundos vinculados ao Município de Ascurra, em especial relativo aos seguintes fundos:
a) Fundo Municipal de Assistência Social de Ascurra, inscrito no CNPJ n. 15.505.178/0001-61;
b) Fundo Municipal de Saúde de Ascurra, inscrito no CNPJ n. 11.241.709/0001-03;
c) Secretaria Municipal de Educação, Desporto, Cultura e Promoção Social de Ascurra, inscrito no CNPJ n. 30.975.406.0001-50;
d) Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil de Ascurra, inscrito no CNPJ n. 16.757.039/0001-98.
Parágrafo único. Os poderes delegados ao servidor contemplam:
a) EMITIR CHEQUES
b) ABRIR CONTAS DE DEPOSITO
c) AUTORIZAR COBRANCA
d) UTILIZAR O CRÉDITO ABERTO NA FORMA E CONDICOES
e) RECEBER, PASSAR RECIBO E DAR QUITAÇÃO
f) SOLICITAR SALDOS E EXTRATOS
g) REQUISITAR TALONARIOS DE CHEQUES
h) EFETUAR TRANSFERÊNCIAS E PAGAMENTOS POR QUALQUER MEIO
i) AUTORIZAR DEBITO EM CONTA RELATIVO A OPERACOES
j) RETIRAR CHEQUES DEVOLVIDOS
k) ENDOSSAR CHEQUE
l) SUSTAR/CONTRA-ORDENAR CHEQUES
m) CANCELAR CHEQUES
n) BAIXAR CHEQUES
o) EFETUAR RESGATES/APLICACOES FINANCEIRAS
p) CADASTRAR, ALTERAR E DESBLOQUEAR SENHAS
q) EFETUAR PAGAMENTOS POR MEIO ELETRONICO
r) EFETUAR TRANSFERENCIAS POR MEIO ELETRONICO
s) EFETUAR MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO RPG
t) LIBERAR ARQUIVOS DE PAGAMENTOS NO GER. FINANCEIRO/AASP
u) EMITIR COMPROVANTES
v) EFETUAR TRANSFERENCIA P/ MESMA TITULARIDADE- MEIO ELETRONICO
w) ENCERRAR CONTAS DE DEPOSITO
x) ASSINAR INSTRUMENTO DE CONVÊNIO E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Ascurra, 04 de janeiro de 2020.
ARÃO JOSINO DA SILVA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 7069, DE 31/12/2020

Publicação Nº 2789632

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA
ESTADO DE SANTA CATARINA
CNPJ: 83.102.772/0001-6PORTARIA N.º 7069 de 31 de Dezembro de 2020.
EXONERA SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO DE CHEFE DE COMPRAS.
LAIRTON ANTONIO POSSAMAI, Prefeito Municipal, do Município de Ascurra, do Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais,
e de acordo com o art. 34, da Lei complementar n.º 117/2011 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ascurra),
RESOLVE:
Art. 1º - Exonerar ANTONIO JAIME VENDRAMI ANDREANI JÚNIOR, do cargo de provimento em Comissão de Chefe de Compras, código
DIN-1, constante do Anexo I, Grupo – Direção Intermediária, da Lei Complementar nº 118/11 de 19/12/2011, nomeado pela Portaria nº
5669, de 12/01/2017.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Município de Ascurra, em 31 de Dezembro de 2020.
Cumpra-se, publique-se e registre-se.
LAIRTON ANTÔNIO POSSAMAI
Prefeito de Ascurra/SC
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Esta Portaria foi publicada na forma regulamentar e registrada na Secretaria de Administração e Planejamento nesta data.
Ascurra, em 31 de Dezembro de 2020.
Claudia Dalfovo
Auxiliar Administrativo
Rua Benjamin Constant, n.° 221 Bairro Centro – Caixa Postal 25 – CEP 89138-000
ASCURRA – SC Home-page: www.ascurra.sc.gov.br E-mail: gabinete@ascurra.sc.gov.br

PORTARIA Nº 7070, DE 31/12/2020

Publicação Nº 2789636

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA
ESTADO DE SANTA CATARINA
CNPJ: 83.102.772/0001-6PORTARIA N.º 7070 de 31 de Dezembro de 2020.
EXONERA SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E PROMOÇÃO SOCIAL.
LAIRTON ANTONIO POSSAMAI, Prefeito Municipal, do Município de Ascurra, do Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais,
e de acordo com o art. 34, da Lei complementar n.º 117/2011 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ascurra),
RESOLVE:
Art. 1º - Exonerar CÍNTIA POFFO, do cargo de provimento em Comissão de Secretária Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Promoção
Social, código DSU - 01, constante do Anexo I, Grupo – Direção Superior, da Lei Complementar nº 118/11 de 19/12/2011, nomeada pela
Portaria nº 6532, de 17/06/2019.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Município de Ascurra, em 31 de Dezembro de 2020.
Cumpra-se, publique-se e registre-se.
LAIRTON ANTÔNIO POSSAMAI
Prefeito de Ascurra/SC
Esta Portaria foi publicada na forma regulamentar e registrada na Secretaria de Administração e Planejamento nesta data.
Ascurra, em 31 de Dezembro de 2020.
Claudia Dalfovo
Auxiliar Administrativo
Rua Benjamin Constant, n.° 221 Bairro Centro – Caixa Postal 25 – CEP 89138-000
ASCURRA – SC Home-page: www.ascurra.sc.gov.br E-mail: gabinete@ascurra.sc.gov.br

PORTARIA Nº 7071, DE 31/12/2020

Publicação Nº 2789639

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA
ESTADO DE SANTA CATARINA
CNPJ: 83.102.772/0001-6PORTARIA N.º 7071 de 31 de Dezembro de 2020.
EXONERA SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
LAIRTON ANTONIO POSSAMAI, Prefeito Municipal, do Município de Ascurra, do Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais,
e de acordo com o art. 34, da Lei complementar n.º 117/2011 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ascurra),
RESOLVE:
Art. 1º - Exonerar ENILSON ERLEY DE FREITAS, do cargo de provimento em Comissão de Secretário Municipal de Saúde e Assistência Social, código DSU, Anexo I, Grupo – Direção Superior, da Lei Complementar nº 118/11 de 19/12/2011, nomeado pela Portaria nº 5656, de
02/01/2017.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Município de Ascurra, em 31 de Dezembro de 2020.
Cumpra-se, publique-se e registre-se.
LAIRTON ANTÔNIO POSSAMAI
Prefeito de Ascurra/SC
Esta Portaria foi publicada na forma regulamentar e registrada na Secretaria de Administração e Planejamento nesta data.
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Ascurra, em 31 de Dezembro de 2020.
Claudia Dalfovo
Auxiliar Administrativo
Rua Benjamin Constant, n.° 221 Bairro Centro – Caixa Postal 25 – CEP 89138-000
ASCURRA – SC Home-page: www.ascurra.sc.gov.br E-mail: gabinete@ascurra.sc.gov.br

PORTARIA Nº 7072, DE 31/12/2020

Publicação Nº 2789643

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA
ESTADO DE SANTA CATARINA
CNPJ: 83.102.772/0001-6PORTARIA N.º 7072 de 31 de Dezembro de 2020.
EXONERA SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
LAIRTON ANTONIO POSSAMAI, Prefeito Municipal, do Município de Ascurra, do Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais,
e de acordo com o art. 34, da Lei complementar n.º 117/2011 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ascurra),
RESOLVE:
Art. 1º - Exonerar ENIO HOBOLD, do cargo de provimento em Comissão de Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, código
DSU, Anexo I, Grupo – Direção Superior, da Lei Complementar nº 118/11 de 19/12/2011, nomeado pela Portaria nº 6069, de 07/05/2017.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Município de Ascurra, em 31 de Dezembro de 2020.
Cumpra-se, publique-se e registre-se.
LAIRTON ANTÔNIO POSSAMAI
Prefeito de Ascurra/SC
Esta Portaria foi publicada na forma regulamentar e registrada na Secretaria de Administração e Planejamento nesta data.
Ascurra, em 31 de Dezembro de 2020.
Claudia Dalfovo
Auxiliar Administrativo
Rua Benjamin Constant, n.° 221 Bairro Centro – Caixa Postal 25 – CEP 89138-000
ASCURRA – SC Home-page: www.ascurra.sc.gov.br E-mail: gabinete@ascurra.sc.gov.br

PORTARIA Nº 7073, DE 31/12/2020

Publicação Nº 2789645

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA
ESTADO DE SANTA CATARINA
CNPJ: 83.102.772/0001-6PORTARIA N.º 7073 de 31 de Dezembro de 2020.
EXONERA SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
LAIRTON ANTONIO POSSAMAI, Prefeito Municipal, do Município de Ascurra, do Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais,
e de acordo com o art. 34, da Lei complementar n.º 117/2011 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ascurra),
RESOLVE:
Art. 1º - Exonerar ETINÉIA BERKEMBROCK CERUTI, do cargo de provimento em Comissão de Diretor (a) de Saúde e Assistência Social,
código DIN, Anexo I, Grupo – Direção Intermediária, da Lei Complementar nº 118/11 de 19/12/2011, nomeado pela Portaria nº 6815, de
05/02/2020.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Município de Ascurra, em 31 de Dezembro de 2020.
Cumpra-se, publique-se e registre-se.
LAIRTON ANTÔNIO POSSAMAI
Prefeito de Ascurra/SC
Esta Portaria foi publicada na forma regulamentar e registrada na Secretaria de Administração e Planejamento nesta data.
Ascurra, em 31 de Dezembro de 2020.
Claudia Dalfovo
Auxiliar Administrativo
ASSINADO DIGITALMENTE
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Rua Benjamin Constant, n.° 221 Bairro Centro – Caixa Postal 25 – CEP 89138-000
ASCURRA – SC Home-page: www.ascurra.sc.gov.br E-mail: gabinete@ascurra.sc.gov.br

PORTARIA Nº 7074, DE 31/12/2020

Publicação Nº 2789647

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA
ESTADO DE SANTA CATARINA
CNPJ: 83.102.772/0001-6PORTARIA N.º 7074 de 31 de Dezembro de 2020.
EXONERA SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE ESPORTES.
LAIRTON ANTONIO POSSAMAI, Prefeito Municipal, do Município de Ascurra, do Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais,
e de acordo com o art. 34, da Lei complementar n.º 117/2011 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ascurra),
RESOLVE:
Art. 1º - Exonerar GABRIEL ULLER, do cargo de provimento em Comissão de Diretor de Esportes, código DIN-1, constante do Anexo I, Grupo
– Direção Intermediária, da Lei Complementar nº 118/11 de 19/12/2011, nomeado pela Portaria nº 5848, de 01/09/2017.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Município de Ascurra, em 31 de Dezembro de 2020.
Cumpra-se, publique-se e registre-se.
LAIRTON ANTÔNIO POSSAMAI
Prefeito de Ascurra/SC
Esta Portaria foi publicada na forma regulamentar e registrada na Secretaria de Administração e Planejamento nesta data.
Ascurra, em 31 de Dezembro de 2020.
Claudia Dalfovo
Auxiliar Administrativo
Rua Benjamin Constant, n.° 221 Bairro Centro – Caixa Postal 25 – CEP 89138-000
ASCURRA – SC Home-page: www.ascurra.sc.gov.br E-mail: gabinete@ascurra.sc.gov.br

PORTARIA Nº 7075, DE 31/12/2020

Publicação Nº 2789650

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA
ESTADO DE SANTA CATARINA
CNPJ: 83.102.772/0001-6PORTARIA N.º 7075 de 31 de Dezembro de 2020.
EXONERA SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR DE SERVIÇOS E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS.
LAIRTON ANTONIO POSSAMAI, Prefeito Municipal, do Município de Ascurra, do Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais,
e de acordo com o art. 34, da Lei complementar n.º 117/2011 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ascurra),
RESOLVE:
Art. 1º - Exonerar GABRIELA WEISS, do cargo de provimento em Comissão de Assessor de Serviços e Órgãos Governamentais, código DIN,
Anexo I, Grupo – Direção Intermediária, da Lei Complementar nº 118/11 de 19/12/2011, nomeada pela Portaria nº 5995, de 22/02/2018.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Município de Ascurra, em 31 de Dezembro de 2020.
Cumpra-se, publique-se e registre-se.
LAIRTON ANTÔNIO POSSAMAI
Prefeito de Ascurra/SC
Esta Portaria foi publicada na forma regulamentar e registrada na Secretaria de Administração e Planejamento nesta data.
Ascurra, em 31 de Dezembro de 2020.
Claudia Dalfovo
Auxiliar Administrativo
Rua Benjamin Constant, n.° 221 Bairro Centro – Caixa Postal 25 – CEP 89138-000
ASCURRA – SC Home-page: www.ascurra.sc.gov.br E-mail: gabinete@ascurra.sc.gov.br
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Publicação Nº 2789652

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA
ESTADO DE SANTA CATARINA
CNPJ: 83.102.772/0001-6PORTARIA N.º 7076 de 31 de Dezembro de 2020.
EXONERA SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR JURÍDICO.
LAIRTON ANTONIO POSSAMAI, Prefeito Municipal, do Município de Ascurra, do Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais,
e de acordo com o art. 34, da Lei complementar n.º 117/2011 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ascurra),
RESOLVE:
Art. 1º - Exonerar MIGUEL ANGELO SOAR, do cargo de provimento em Comissão de Assessor Jurídico, código DSU-1, constante do Anexo
I, Grupo – Direção Superior, da Lei Complementar nº 118/11 de 19/12/2011, nomeado pela Portaria nº 6400, de 26/03/2019.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Município de Ascurra, em 31 de Dezembro de 2020.
Cumpra-se, publique-se e registre-se.
LAIRTON ANTÔNIO POSSAMAI
Prefeito de Ascurra/SC
Esta Portaria foi publicada na forma regulamentar e registrada na Secretaria de Administração e Planejamento nesta data.
Ascurra, em 31 de Dezembro de 2020.
Claudia Dalfovo
Auxiliar Administrativo
Rua Benjamin Constant, n.° 221 Bairro Centro – Caixa Postal 25 – CEP 89138-000
ASCURRA – SC Home-page: www.ascurra.sc.gov.br E-mail: gabinete@ascurra.sc.gov.br

PORTARIA Nº 7077, DE 31/12/2020

Publicação Nº 2789656

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA
ESTADO DE SANTA CATARINA
CNPJ: 83.102.772/0001-6PORTARIA N.º 7077 de 31 de Dezembro de 2020.
EXONERA SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR TÉCNICO.
LAIRTON ANTONIO POSSAMAI, Prefeito Municipal, do Município de Ascurra, do Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais,
e de acordo com o art. 34, da Lei complementar n.º 117/2011 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ascurra),
RESOLVE:
Art. 1º - Exonerar ROSELITA KRIECK, do cargo de provimento em Comissão de Assessor Técnico, código DIN-1, constante do Anexo I,
Grupo – Direção Intermediária, da Lei Complementar nº 118/11 de 19/12/2011, nomeada pela Portaria nº 5670, de 12/01/2017.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Município de Ascurra, em 31 de Dezembro de 2020.
Cumpra-se, publique-se e registre-se.
LAIRTON ANTÔNIO POSSAMAI
Prefeito de Ascurra/SC
Esta Portaria foi publicada na forma regulamentar e registrada na Secretaria de Administração e Planejamento nesta data.
Ascurra, em 31 de Dezembro de 2020.
Claudia Dalfovo
Auxiliar Administrativo
Rua Benjamin Constant, n.° 221 Bairro Centro – Caixa Postal 25 – CEP 89138-000
ASCURRA – SC Home-page: www.ascurra.sc.gov.br E-mail: gabinete@ascurra.sc.gov.br
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Publicação Nº 2789658

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA
ESTADO DE SANTA CATARINA
CNPJ: 83.102.772/0001-6PORTARIA N.º 7078 de 31 de Dezembro de 2020.
EXONERA SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
LAIRTON ANTONIO POSSAMAI, Prefeito Municipal, do Município de Ascurra, do Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais,
e de acordo com o art. 34, da Lei complementar n.º 117/2011 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ascurra),
RESOLVE:
Art. 1º - Exonerar SOLANGE MARIA LOURENÇO, do cargo de provimento em Comissão de Secretária Municipal de Administração e Planejamento, código DSU-1, constante do Anexo I, Grupo – Direção Superior, da Lei Complementar nº 118/11 de 19/12/2011, nomeada pela
Portaria nº 6233, de 01/10/2017.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Município de Ascurra, em 31 de Dezembro de 2020.
Cumpra-se, publique-se e registre-se.
LAIRTON ANTÔNIO POSSAMAI
Prefeito de Ascurra/SC
Esta Portaria foi publicada na forma regulamentar e registrada na Secretaria de Administração e Planejamento nesta data.
Ascurra, em 31 de Dezembro de 2020.
Claudia Dalfovo
Auxiliar Administrativo
Rua Benjamin Constant, n.° 221 Bairro Centro – Caixa Postal 25 – CEP 89138-000
ASCURRA – SC Home-page: www.ascurra.sc.gov.br E-mail: gabinete@ascurra.sc.gov.br

PORTARIA Nº 7079, DE 31/12/2020

Publicação Nº 2789660

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA
ESTADO DE SANTA CATARINA
CNPJ: 83.102.772/0001-6PORTARIA N.º 7079 de 31 de Dezembro de 2020.
EXONERA SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO.
LAIRTON ANTONIO POSSAMAI, Prefeito Municipal, do Município de Ascurra, do Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais,
e de acordo com o art. 34, da Lei complementar n.º 117/2011 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ascurra),
RESOLVE:
Art. 1º - Exonerar THADEU BADALOTTI, matrícula nº 159875-01, do cargo de provimento em Comissão de Assessor de Controle Interno,
código DIN-1, constante do Anexo I, Grupo – Direção Intermediária, da Lei Complementar nº 118/11 de 19/12/2011, nomeado pela Portaria
nº 6234, de 01/10/2018.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Município de Ascurra, em 31 de Dezembro de 2020.
Cumpra-se, publique-se e registre-se.
LAIRTON ANTÔNIO POSSAMAI
Prefeito de Ascurra/SC
Esta Portaria foi publicada na forma regulamentar e registrada na Secretaria de Administração e Planejamento nesta data.
Ascurra, em 31 de Dezembro de 2020.
Claudia Dalfovo
Auxiliar Administrativo
Rua Benjamin Constant, n.° 221 Bairro Centro – Caixa Postal 25 – CEP 89138-000
ASCURRA – SC Home-page: www.ascurra.sc.gov.br E-mail: gabinete@ascurra.sc.gov.br
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Publicação Nº 2789666

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA
ESTADO DE SANTA CATARINA
CNPJ: 83.102.772/0001-6PORTARIA N.º 7080 de 31 de Dezembro de 2020.
EXONERA SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR DE GABINETE.
LAIRTON ANTONIO POSSAMAI, Prefeito Municipal, do Município de Ascurra, do Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais,
e de acordo com o art. 34, da Lei complementar n.º 117/2011 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ascurra),
RESOLVE:
Art. 1º - Exonerar WILLY BAGATOLI, do cargo de provimento em Comissão de Assessor de Gabinete, código DSU-1, constante do Anexo I,
Grupo – Direção Superior, da Lei Complementar nº 118/11 de 19/12/2011, nomeado pela Portaria nº 5666, de 12/01/2017.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Município de Ascurra, em 31 de Dezembro de 2020.
Cumpra-se, publique-se e registre-se.
LAIRTON ANTÔNIO POSSAMAI
Prefeito de Ascurra/SC
Esta Portaria foi publicada na forma regulamentar e registrada na Secretaria de Administração e Planejamento nesta data.
Ascurra, em 31 de Dezembro de 2020.
Claudia Dalfovo
Auxiliar Administrativo
Rua Benjamin Constant, n.° 221 Bairro Centro – Caixa Postal 25 – CEP 89138-000
ASCURRA – SC Home-page: www.ascurra.sc.gov.br E-mail: gabinete@ascurra.sc.gov.br

PORTARIA Nº 7081, DE 31/12/2020

Publicação Nº 2789672

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA
ESTADO DE SANTA CATARINA
CNPJ: 83.102.772/0001-6PORTARIA N.º 7081 de 31 de Dezembro de 2020.
EXONERA SERVIDOR DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE COORDENADOR EDUCACIONAL.
LAIRTON ANTONIO POSSAMAI, Prefeito Municipal, do Município de Ascurra, do Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais,
e de acordo com o art. 34, da Lei complementar n.º 117/2011 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ascurra),
RESOLVE:
Art. 1º - Exonerar ADRIANA DOS SANTOS RODRIGUES, do cargo de provimento em comissão de Coordenador (a) Educacional, nomeada
pela Portaria nº 6659, de 03/09/2019, retornando a partir de 01/01/2021 ao seu cargo de provimento efetivo de Professor II.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Município de Ascurra, em 31 de Dezembro de 2020.
Cumpra-se, publique-se e registre-se.
LAIRTON ANTÔNIO POSSAMAI
Prefeito de Ascurra/SC
Esta Portaria foi publicada na forma regulamentar e registrada na Secretaria de Administração e Planejamento nesta data.
Ascurra, em 31 de Dezembro de 2020.
Claudia Dalfovo
Auxiliar Administrativo
Rua Benjamin Constant, n.° 221 Bairro Centro – Caixa Postal 25 – CEP 89138-000
ASCURRA – SC Home-page: www.ascurra.sc.gov.br E-mail: gabinete@ascurra.sc.gov.br
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Publicação Nº 2789677

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA
ESTADO DE SANTA CATARINA
CNPJ: 83.102.772/0001-6PORTARIA N.º 7082 de 31 de Dezembro de 2020.
EXONERA SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR CULTURAL.
LAIRTON ANTONIO POSSAMAI, Prefeito Municipal, do Município de Ascurra, do Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais,
e de acordo com o art. 34, da Lei complementar n.º 117/2011 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ascurra),
RESOLVE:
Art. 1º - Exonerar QUEZIA DIAS RODOLFO, do cargo de provimento em Comissão de Diretor Cultural, nomeada pela Portaria nº 6533, de
17/06/2019, retornando a partir de 01/01/2021 ao seu cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Educação.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Município de Ascurra, em 31 de Dezembro de 2020.
Cumpra-se, publique-se e registre-se.
LAIRTON ANTÔNIO POSSAMAI
Prefeito de Ascurra/SC
Esta Portaria foi publicada na forma regulamentar e registrada na Secretaria de Administração e Planejamento nesta data.
Ascurra, em 31 de Dezembro de 2020.
Claudia Dalfovo
Auxiliar Administrativo
Rua Benjamin Constant, n.° 221 Bairro Centro – Caixa Postal 25 – CEP 89138-000
ASCURRA – SC Home-page: www.ascurra.sc.gov.br E-mail: gabinete@ascurra.sc.gov.br

PORTARIA Nº 7083, DE 31/12/2020

Publicação Nº 2789680

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA
ESTADO DE SANTA CATARINA
CNPJ: 83.102.772/0001-6PORTARIA N.º 7083 de 31 de Dezembro de 2020.
EXONERA SERVIDOR DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE COORDENADOR EDUCACIONAL.
LAIRTON ANTONIO POSSAMAI, Prefeito Municipal, do Município de Ascurra, do Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais,
e de acordo com o art. 34, da Lei complementar n.º 117/2011 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ascurra),
RESOLVE:
Art. 1º - Exonerar REGINA APARECIDA GOMES ANDREANI, do cargo de provimento em comissão de Coordenador (a) Educacional, nomeada
pela Portaria nº 6660, de 03/09/2019, retornando a partir de 01/01/2021 ao seu cargo de provimento efetivo de Professor II.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Município de Ascurra, em 31 de Dezembro de 2020.
Cumpra-se, publique-se e registre-se.
LAIRTON ANTÔNIO POSSAMAI
Prefeito de Ascurra/SC
Esta Portaria foi publicada na forma regulamentar e registrada na Secretaria de Administração e Planejamento nesta data.
Ascurra, em 31 de Dezembro de 2020.
Claudia Dalfovo
Auxiliar Administrativo
Rua Benjamin Constant, n.° 221 Bairro Centro – Caixa Postal 25 – CEP 89138-000
ASCURRA – SC Home-page: www.ascurra.sc.gov.br E-mail: gabinete@ascurra.sc.gov.br
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Aurora
Câmara Municipal
DECRETO LEGISLATIVO Nº 01/2021

Publicação Nº 2789102

DECRETO LEGISTATIVO Nº 01 DE 04 DE JANEIRO DE 2021
NOMEIA E DESIGNA TESOUREIRA PARA O
PODER LEGISLATIVO DE AURORA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE AURORA, ESTADO DE SANTA CATARINA: No
uso de suas atribuições legais e regimentais:
DECRETA:
Art. 1º Fica nomeada a Servidora JOANICE JASPER, para exercer a função de Tesoureira e para
junto com o Presidente da Câmara de Vereadores de Aurora, atuar em operações bancárias.
Art. 2º A Tesoureira assinará juntamente com o Presidente da Câmara de Vereadores, os
cheques e as demais operações financeiras efetuadas pelo Poder Legislativo de Aurora.
Parágrafo Único. O Presidente da Câmara de Vereadores e a Tesoureira, serão responsáveis
pela movimentação bancária que segue:
I - Amplos poderes;
II - Emitir cheques;
III - Abrir contas de depósito;
IV - Solicitar saldos e extratos;
V - Requisitar talonários de cheques;
VI - Autorizar débito em conta relativo a operações;
VII - Retirar cheques devolvidos;
VIII - Endossar Cheques;
IX - Efetuar transferências/pagamentos, exceto por meio eletrônico;
X - Sustar/contraordenar cheques;
XI - Cancelar Cheques;
XII - Baixar cheques;
XIII - Efetuar resgates/aplicações financeiras;
XIV - Cadastrar, alterar e desbloquear senhas;
XV - Efetuar saques - conta corrente;
XVI - Efetuar saques - conta poupança;
XVII - Efetuar pagamentos por meio eletrônico;
XVIII - Efetuar transferência por meio eletrônico;
XIX - Consultar contas/aplicar programas repasses recursos federal - RPG;
XX - Liberar arquivos de pagamento no ger. financeiro/AASP;
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XXI - Solicitar saldos/extratos de investimentos;
XXII - Solicitar saldos/extratos de operações de crédito;
XXIII - Efetuar transferência para a mesma titularidade - meio eletrônico;
XXIV - Encerrar contas de depósito;
XXV - Consultar obrigações do débito direto autorizado - DDA;
XXVI - Assinar proposta de empréstimo/financiamento;
XXVII - Assinar contrato de abertura de crédito;
XXVIII - Solicitar saldos/extratos de operações de crédito;
XXIX - Assinar instrumento de crédito;
XXX - Assinar aditivo de qualquer espécie.
Art. 3º Esse Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Aurora, 04 de janeiro de 2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. De acordo com a Lei Orgânica em seu art. 96,
publicado no Mural da Câmara de Vereadores de Aurora.

BRUNO NIEHUES FERMINO
Presidente da Mesa
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DECRETO Nº 02/2021

Publicação Nº 2789868

DECRETO LEGISTATIVO Nº 002 DE 04 DE JANEIRO DE 2021
DISPÕE
FUCULTATIVO

SOBRE
NO

PONTO
PODER

LEGISLATIVO DE AURORA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS
BRUNO NIEHUES FERMINO, PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE
AURORA, ESTADO DE SANTA CATARINA; No uso de suas atribuições legais e regimentais:
D E C R E T A:
Art. 1º Fica decretado PONTO FACULTATIVO no período de recesso parlamentar no Poder
Legislativo de Aurora nos dias 05 à 11 de Janeiro de 2021.
§ 1º O chefe do Poder Legislativo poderá antecipar o retorno das atividades dos servidores,
podendo ser descontado as faltas do contra cheque do mês de janeiro.
§ 2º Os servidores que estivem com horas excedentes no banco de horas, poderão utilizar o
crédito neste período de recesso parlamentar, desde que não prejudique o funcionamento das
atividades do Poder Legislativo de Aurora.
Art. 2º Os servidores do Poder Legislativo, estarão em regime de plantão ou revezamento, para
que ocorra o funcionamento ininterrupto dos serviços considerados essenciais, julgados
necessários.
Parágrafo Único. Nos casos de atendimento para suprir as necessidades do bom andamento dos
trabalhos do Poder Legislativo, será as horas acrescidas no banco de horas do funcionário, e
devendo apresentar relatório das atividades apresentadas, de acordo com a Resolução nº 170 de
29 de novembro de 2012.
Art. 3º A Secretaria da Câmara por determinação do Presidente, realizará cronograma destinado
à compensação da carga horária suspensa, pelos servidores, que comparecerem para realizar os
trabalhos essenciais, no período facultativo conferida neste decreto, devendo ser utilizado o
sistema de compensação através de banco de horas.
Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Aurora, 04 de janeiro de 2021.
BRUNO NIEHUES FERMINO
Presidente da Mesa
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Balneário Arroio do Silva
Prefeitura
DECRETO Nº 003/2021

Publicação Nº 2788720

Decreto n° 003, de 04 de janeiro de 2021.
NOMEIA WILKER CORREA MACIEL, PARA EXERCER O CARGO DE SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito EVANDRO SCAINI, no uso das atribuições legais conferidas no disposto dos Incisos I, II, XXII e XXVI, do Artigo 58, da Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor WILKER CORREA MACIEL, brasileiro, maior, casado, nascido em 18 de janeiro de 1988, portador do RG
nº 5022335 – SSP/SC, inscrito no Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda - CPF sob o n° 010.292.839-82, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de SecretáriO de Administração e Finanças, do Poder Executivo Municipal, com o subsídio mensal de
R$ 7.182,62 (sete mil cento e oitenta e dois reais e sessenta e dois centavos), estabelecido pela Lei Municipal nº 563, de 30 de junho de
2008, que fixa o Subsídio dos Secretários Municipais de Balneário Arroio do Silva, observadas às respectivas revisões gerais da remuneração.
Art. 2º Fica designado ao Agente Político, o Senhor WILKER CORREA MACIEL, ora nomeado, para além dos serviços atribuídos a Secretaria
de Administração e Finanças, executar as atividades relacionadas à movimentação financeira do Município como emitir cheques; abrir contas
de depósito; autorizar cobrança; receber, passar recibo e dar quitação; solicitar saldos, extratos e comprovantes; requisitar talonários de
cheques; retirar cheques devolvidos; endossar cheque; sustar/contraordenar cheques; cancelar cheques; baixar cheques; efetuar resgates/
aplicações financeiras; cadastrar, alterar e desbloquear senhas; efetuar saques – contas correntes; efetuar pagamentos por meio eletrônico;
efetuar transferências por meio eletrônico; liberar arquivos de pagamentos no gerenciador financeiro; solicitar saldos/extratos de investimentos; solicitar saldos/extratos de operações de crédito; emitir comprovantes e consultar obrigações do débito direto autorizado, sempre
em conjunto com o Prefeito Municipal, Gestor do Fundo Municipal de Saúde, Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social, Gestor do
Fundo Municipal de Infância e Adolescência e Presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE, considerando-se as
Entidades e/ou Unidades Orçamentárias correspondentes distintas.
Parágrafo único. A emissão dos documentos elencados no caput deste artigo deverá conter, obrigatoriamente, no mínimo duas assinaturas
por Entidades e/ou Unidades Orçamentárias.
Art. 3º Ao Agente Político nomeado nos termos deste Decreto é assegurado à filiação ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS,
conforme legislação federal pertinente, cujas despesas correrão à conta das dotações orçamentárias correspondentes e constantes da Lei
Orçamentária vigente.
Art. 4º Fica o Departamento de Pessoal encarregado de proceder às anotações e aos procedimentos administrativos que se façam necessários ao cumprimento do presente.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 04 de janeiro de 2021.
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Balneário Arroio do Silva/SC, em 04 de janeiro de 2021.
EVANDRO SCAINI
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 004/2021

Publicação Nº 2788721

Decreto nº 004, de 04 de janeiro de 2021.
NOMEIA O SENHOR LOURENÇO CONTI NETO, PARA EXERCER O CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE SECRETÁRIO DE OBRAS,
VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Evandro Scaini, Prefeito Municipal de Balneário Arroio do Silva, no uso das atribuições legais conferidas no disposto nos Incisos I, II, XXII e
XXVI, do Artigo 58, da Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor LOURENÇO CONTI NETO, brasileiro, maior, casado, nascido em 29 de janeiro de 1947, portador do RG nº
130318 – SSP/SC, inscrito no Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda - CPF sob o n° 029.204.419-49, para exercer o Cargo
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de Provimento em Comissão de Secretário de Obras, Viação e Serviços Urbanos, do Poder Executivo Municipal, com o subsídio mensal de
R$ 7.182,62 (sete mil cento e oitenta e dois reais e sessenta e dois centavos), estabelecido pela Lei Municipal nº 563, de 30 de junho de
2008, que fixa o Subsídio dos Secretários Municipais de Balneário Arroio do Silva, observadas às respectivas revisões gerais da remuneração.
Art. 2º Fica designado ao agente político, o Senhor LOURENÇO CONTI NETO, ora nomeado, para além dos serviços da Secretaria de Obras,
Viação e Serviços Urbanos, executar as atividades relacionadas à programação, coordenação e execução da política urbanística do município; o cumprimento do plano diretor e a obediência do código de posturas e obras, da ocupação e uso do solo; a fixação das diretrizes e
políticas de tráfego urbano; a execução das atividades de manutenção das vias, parques e praças municipais; a execução das atividades
concernentes à iluminação pública do município, a viabilização dos serviços de água e esgoto; a execução das atividades de manutenção
do sistema de sinalização, controle e apoio do trânsito; a coordenação e execução da política de obras públicas do município abrangendo
construções, reformas e reparos; a abertura de vias públicas e de rodovias municipais; e a execução de obras de saneamento, pavimentação, construção civil, drenagem, calçamento, obras de arte corrente e especiais.
Art. 3º Ao agente político ocupante do Cargo de Provimento em Comissão de Secretário de Obras, Viação e Serviços Urbanos nomeado nos
termos deste Decreto, é assegurada à filiação ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, conforme legislação federal pertinente, cujas
despesas correrão à conta das dotações orçamentárias correspondentes e constantes da Lei Orçamentária vigente.
Art. 4º Fica o Departamento de Pessoal encarregado de proceder às anotações e a realizar os procedimentos administrativos que se façam
necessários ao cumprimento do presente Decreto.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 04 de janeiro de 2021.
Prefeitura Municipal de Balneário Arroio do Silva/SC, em 04 de janeiro de 2021.
EVANDRO SCAINI
Prefeito Municipal
Registrado e publicado o presente Decreto na Secretaria de Administração e Finanças, em 04 de janeiro de 2021.
WILKER CORREA MACIEL
Secretário de Administração e Finanças

DECRETO Nº 005/2021

Publicação Nº 2788723

Decreto nº 005, de 04 de janeiro de 2021.
NOMEIA A SENHORA DAYANE FREITAS DA ROSA LEONARDELI, PARA EXERCER O CARGO DE PROVIMENTO E COMISSÃO DE SECRETÁRIA
DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Evandro Scaini, Prefeito Municipal de Balneário Arroio do Silva, no uso das atribuições legais conferidas no disposto nos Incisos I, II, XXII e
XXVI, do Artigo 58, da Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Art. 1º Fica nomeada a Senhora DAYANE FREITAS DA ROSA LEONARDELI, brasileira, maior, casada, nascida em 02 de abril de 1983, portadora do RG nº 4278757 - SSP/SC, inscrita no Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda - CPF sob o n° 007.39888986, para
exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Secretária de Educação, Cultura e Esportes, do Poder Executivo Municipal, com o subsídio
mensal de R$ 7.182,62 (sete mil cento e oitenta e dois reais e sessenta e dois centavos), estabelecido pela Lei Municipal nº 563, de 30 de
junho de 2008, que fixa o Subsídio dos Secretários Municipais de Balneário Arroio do Silva, observadas às respectivas revisões gerais da
remuneração.
Art. 2º Fica designado à Agente Política, DAYANE FREITAS DA ROSA LEONARDELI, ora nomeada, para além dos serviços atribuídos a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, executar as atividades relacionadas como: Definir políticas e diretrizes de educação, respeitando a Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; Elaborar o Plano Municipal de Educação; Planejar, junto à Secretaria de Estado, a acomodação
e oferta da demanda escolar de educação infantil em creches e pré-escolas, dando prioridade ao ensino fundamental; Prestar atendimento
específico aos alunos portadores de necessidades especiais; Atender alunos da educação infantil e do ensino fundamental matriculados
na rede municipal, com programas suplementares de alimentação e material didático escolar; Oferecer programas de ações culturais e
esportivos vinculadas ao currículo escolar; Promover políticas públicas de democratização do acesso à informática junto à Rede Municipal
de Ensino; Definir diretrizes pedagógicas e sociais para o Sistema Municipal de Ensino; Planejar, controlar e avaliar o Sistema Municipal de
Ensino e matrícula escolar; Administrar as creches e pré-escolas para crianças de zero a seis anos e estabelecer padrões de qualidade para o
atendimento, bem como para o Ensino Fundamental; Oferecer apoio técnico e administrativo ao Conselho Municipal de Educação, Conselho
de Alimentação Escolar e Conselho de Acompanhamento do FUNDEB; Controlar e avaliar os relatórios e documentos elaborados pelas Unidades Escolares e encaminhados à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, propondo novas estratégicas e diretrizes de ação.
Art. 3º À Agente Política ocupante do Cargo de Provimento em Comissão de Secretária de Educação, Cultura e Esportes nomeada nos
termos deste Decreto, é assegurada à filiação ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, conforme legislação federal pertinente, cujas
despesas correrão à conta das dotações orçamentárias correspondentes e constantes da Lei Orçamentária vigente.
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Art. 4º Fica o Departamento de Pessoal encarregado de proceder às anotações e a realizar os procedimentos administrativos que se façam
necessários ao cumprimento do presente Decreto.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Prefeitura Municipal de Balneário Arroio do Silva, em 04 de janeiro de 2021.
EVANDRO SCAINI
Prefeito Municipal
Registrado e publicado o presente Decreto na Secretaria de Administração e Finanças, em 04 de janeiro de 2021.
WILKER CORREA MACIEL
Secretário de Administração e Finanças

DECRETO Nº 006/2021

Publicação Nº 2788724

Decreto n° 006, de 04 de janeiro de 2021.
NOMEIA O SENHOR ROGÉRIO FERREIRA DA COSTA JÚNIOR, PARA EXERCER O CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE SECRETÁRIO
DE SAÚDE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Evandro Scaini, Prefeito Municipal de Balneário Arroio do Silva, no uso das atribuições legais conferidas no disposto dos Incisos I, II, XXII e
XXVI, do Artigo 58 da Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor ROGÉRIO FERREIRA DA COSTA JÚNIOR, brasileiro, maior, casado, nascido em 11 de setembro de 1983,
inscrito no Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda - CPF sob o n° 048.128.469-94, para exercer o Cargo de Provimento em
Comissão de Secretário de Saúde, do Poder Executivo Municipal, com o subsídio mensal de R$ 7.182,62 (sete mil cento e oitenta e dois
reais e sessenta e dois centavos), valor estabelecido pela Lei Municipal nº 563, de 30 de junho de 2008, que fixa o Subsídio dos Secretários
Municipais do município de Balneário Arroio do Silva.
Art. 2º Fica designado ao Agente Político, o Senhor ROGÉRIO FERREIRA DA COSTA JÚNIOR, ora nomeado, para além dos serviços atribuídos à Secretaria de Saúde, responder como Gestor do Fundo Municipal de Saúde do Município de Balneário Arroio do Silva e executar as
atividades relacionadas à programação, elaboração e execução da política de saúde do Município, através da implementação do Sistema
Municipal de Saúde e do desenvolvimento de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde da população com a realização integrada de atividades assistenciais e preventivas; a vigilância epidemiológica, sanitária e nutricional, de orientação alimentar e de saúde do
trabalhador, a prestação de serviços médicos e ambulatoriais de urgência e de emergência, a promoção de campanhas de esclarecimento,
objetivando a preservação da saúde da população, da implantação e fiscalização das posturas municipais relativas à higiene e à saúde pública, a articulação com outros órgãos municipais, estaduais e federais e entidades da iniciativa privada para o desenvolvimento de programas
conjuntos e outras atividades atribuídas ao cargo.
Parágrafo Único. Fica autorizado ao Servidor Municipal, o Senhor ROGÉRIO FERREIRA DA COSTA JÚNIOR, Gestor do Fundo Municipal de
Saúde do Município de Balneário Arroio do Silva, a realizar as atividades de execução orçamentária e a movimentação financeira do Fundo,
como: assinatura e emissão de cheques; abrir contas de depósito; autorizar cobrança; receber, passar recibo e dar quitação; solicitar saldos,
extratos e comprovantes; requisitar talonários de cheques; retirar cheques devolvidos; endossar cheque; sustar/contra-ordenar cheques;
cancelar cheques; baixar cheques; efetuar resgates/aplicações financeiras; cadastrar, alterar e desbloquear senhas; efetuar saques – contas
correntes; efetuar pagamentos por meio eletrônico; efetuar transferências por meio eletrônico; liberar arquivos de pagamentos no gerenciador financeiro; solicitar saldos/extratos de investimentos; solicitar saldos/extratos de operações de crédito; emitir comprovantes e consultar
obrigações do débito direto autorizado ordens de pagamento, documentos de transferências financeiras e outros documentos correlatos,
sempre em conjunto com o Secretário de Administração e Finanças.
Art. 3º Ao Agente Político nomeado nos termos deste Decreto é assegurada à filiação ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS,
conforme legislação federal pertinente, cujas despesas correrão à conta das dotações orçamentárias correspondentes e constantes da Lei
Orçamentária vigente.
Art. 4º Fica o Departamento de Pessoal encarregado de proceder às anotações e os procedimentos administrativos que se façam necessários ao cumprimento do presente.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia 04 de janeiro de 2021.
Prefeitura Municipal de Balneário Arroio do Silva, em 04 de janeiro de 2021.
EVANDRO SCAINI
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado o presente Decreto, na Secretaria de Administração e Finanças, em 04 de janeiro de 2021.
WILKER CORREA MACIEL
Secretário de Administração e Finanças
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DECRETO Nº 007/2021

Publicação Nº 2788725

Decreto nº 007, de 04 de janeiro de 2021.
NOMEIA O SENHOR JORGE LUIZ FREITAS, PARA EXERCER O CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO
URBANO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
EVANDRO SCAINI, Prefeito Municipal de Balneário Arroio do Silva, no uso das atribuições legais conferidas no disposto nos Incisos I, II, XXII
e XXVI, do Artigo 58, da Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor JORGE LUIZ FREITAS, brasileiro, maior, casado, nascido em 09 de novembro de 1956, portador do RG nº
512.339 - SSP/SC, inscrito no Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda - CPF sob o n° 289.804.509-82, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Secretário de Planejamento Urbano, Indústria, Comércio e Meio Ambiente, do Poder Executivo Municipal,
com o subsídio mensal de R$ 7.182,62 (sete mil cento e oitenta e dois reais e sessenta e dois centavos), estabelecido pela Lei Municipal nº
563, de 30 de junho de 2008, que fixa o Subsídio dos Secretários Municipais de Balneário Arroio do Silva, observadas às respectivas revisões
gerais da remuneração.
Art. 2º Fica designado ao agente político, o Senhor JORGE LUIZ FREITAS, ora nomeado, para além dos serviços da Secretaria de Planejamento Urbano, Indústria e Comércio, executar as atividades relacionadas a prestar assessoria aos demais órgãos da Administração, no
tocante a técnicas de planejamento, controle e organização de métodos; realizar estudos e pesquisas para melhor resultado produtivo das
atividades do governo municipal; promover a permanente atualização do Plano Diretor do Município; acompanhar e controlar a execução de
planos de trabalhos da Administração Municipal, apurando custos de serviços e demonstrando estatísticas de resultados; fiscalizar o cumprimento de normas atinentes à estética urbana, orientando loteamentos e zoneamentos, bem como manter atualizado o sistema estatístico
econômico-social, de equipamentos urbanos e de infraestrutura; proceder à aprovação e fiscalização de quaisquer obras de construção civil,
executadas no Município; organizar e manter atualizado o cadastro técnico da zona urbana, bem como o mapa rodoviário do Município;
desenvolver políticas de ações que visem o apoio aos programas de iniciativas do setor privado, buscando envolver todas as atividades do
Município; realizar a promoção dos motivos sócio econômicos do Município; orientar e incentivar a formação de associações, cooperativas
e outras modalidades de organizações associativas, com vistas ao incremento e valorização das atividades industriais e comerciais; tomar
iniciativa de articulação com os órgãos de âmbito governamental, em apoio à iniciativa privada, buscando aproveitamento de incentivos e
recursos para o desenvolvimento econômico e social do Município; coordenar os projetos de incentivo à indústria, comércio e prestação de
serviço, bem como coordenar a execução do licenciamento das atividades dos mesmos; articular com os órgãos competentes do Estado e
da União, programas que visem a melhoria, ampliação ou implantação de infraestrutura para energia elétrica, comunicação, informática e
outros meios necessários ao desenvolvimento integrado do Município e liberação para colocação de faixas e controle dos espaços.
Art. 3º Ao agente político ocupante do Cargo de Provimento em Comissão de Secretário Planejamento Urbano, Indústria e Comércio nomeado nos termos deste Decreto, é assegurada à filiação ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, conforme legislação federal pertinente,
cujas despesas correrão à conta das dotações orçamentárias correspondentes e constantes da Lei Orçamentária vigente.
Art. 4º Fica o Departamento de Pessoal encarregado de proceder às anotações e a realizar os procedimentos administrativos que se façam
necessários ao cumprimento do presente Decreto.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia 04 de janeiro de 2021.
Prefeitura Municipal de Balneário Arroio do Silva/SC, em 04 de janeiro de 2021.
EVANDRO SCAINI
Prefeito Municipal
Registrado e publicado o presente Decreto na Secretaria de Administração e Finanças, em 04 de janeiro de 2021.
WILKER CORREA MACIEL
Secretário de Administração e Finanças

DECRETO Nº 008/2021

Publicação Nº 2789752

Decreto nº 008, de 04 de janeiro de 2021.
NOMEIA JUCÉLIA COSTA CORREIA, PARA EXERCER O CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E RESPONDER PELO EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E GESTORA DO FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Evandro Scaini, Prefeito Municipal de Balneário Arroio do Silva, no uso das atribuições legais conferidas no disposto nos Incisos I, II, XXII e
XXVI, do Artigo 58, da Lei Orgânica do Município, e
DECRETA:
Art. 1º Fica nomeada a Senhora JUCÉLIA COSTA CORREIA, brasileira, maior, nascida em 21 de março de 1957, portadora do RG nº
450.190 – SSP/SC, inscrita no Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda - CPF sob o n° 475.548.439-15, para exercer o Cargo
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de Provimento em Comissão de Diretor de Departamento de Desenvolvimento Social, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Social,
do Poder Executivo Municipal, com direito a percepção do vencimento equivalente ao Código DAS-02, constantes dos Anexos XIII, da Lei
Complementar Municipal nº 111, de 13 de dezembro de 2019, com Jornada de Trabalho de tempo integral, 40 horas semanal e em regime
de dedicação exclusiva.
Art. 2º Designar a senhora JUCÉLIA COSTA CORREIA, brasileira, maior, nascida em 21 de março de 1957, portadora do RG nº 450.190 –
SSP/SC, inscrita no Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda - CPF sob o n° 475.548.439-15, ocupante de Cargo de Provimento
em Comissão de Diretora de departamento de Desenvolvimento Social, vinculada a Secretaria de Desenvolvimento Social, do Poder Executivo Municipal, sem prejuízo de suas atuais funções, para responder interinamente pelas ações da Secretaria de Desenvolvimento Social
exercendo cumulativamente as atribuições, até ulterior deliberação.
Art. 3º Pela acumulação dos cargos descritos no Artigo 2º, não decorrerá a nomeada direito de acréscimos pecuniários, continuado a mesma
a receber seus vencimentos de Diretor de Departamento de Desenvolvimento Social.
Art. 4º Fica Designada a Senhora JUCÉLIA COSTA CORREIA, inscrita no Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda – CPF/MF.
sob o n° 475.548.439-15, como Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS de Balneário Arroio do Silva, inscrito no CNPJ/MF.
sob o nº 14.760.242/0001-98.
§ 1º Fica autorizado a Servidora Pública Municipal ocupante do Cargo de Provimento em Comissão a Senhora JUCÉLIA COSTA CORREIA,
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS do Município de Balneário Arroio do Silva, a realizar as atividades de execução
orçamentária e a movimentação financeira do Fundo, a seguir relacionadas: assinatura e emissão de cheques; abrir contas de depósito;
autorizar cobrança; receber, passar recibo e dar quitação; solicitar saldos, extratos e comprovantes; requisitar talonários de cheques; retirar cheques devolvidos; endossar cheque; sustar/contra-ordenar cheques; cancelar cheques; baixar cheques; efetuar resgates/aplicações
financeiras; cadastrar, alterar e desbloquear senhas; efetuar saques – contas correntes; efetuar pagamentos por meio eletrônico; efetuar
transferências por meio eletrônico; liberar arquivos de pagamentos no gerenciador financeiro; solicitar saldos/extratos de investimentos;
solicitar saldos/extratos de operações de crédito; emitir comprovantes e consultar obrigações do débito direto autorizado ordens de pagamento, documentos de transferências financeiras e outros documentos correlatos, sempre em conjunto com o Secretário de Administração
e Finanças.
§ 2º A emissão dos documentos elencados no § 1º deste Artigo deverá conter, obrigatoriamente, no mínimo duas assinaturas e serão os
Representantes Legais Autorizados – RLA(s) do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS do Município de Balneário Arroio do Silva.
Art. 5º Fica o Departamento de Pessoal encarregado de proceder às anotações e a realizar os procedimentos administrativos que se façam
necessários ao cumprimento do presente Decreto.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia 04 de janeiro de 2021.
Prefeitura Municipal de Balneário Arroio do Silva, em 04 de janeiro de 2021.
EVANDRO SCAINI
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado o presente Decreto na Secretaria de Administração e Finanças, em 04 de janeiro de 2021.
WILKER CORREA MACIEL
Secretário de Administração e Finanças

DECRETO Nº 009/2021

Publicação Nº 2789754

Decreto n° 009, de 04 de janeiro de 2021.
NOMEIA A SENHORA ITAIONARA TRAMONTIN RECCO VITOR, PARA EXERCER O CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE
DEPARTAMENTO DE TURISMO, EVENTOS E LAZER, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Evandro Scaini, Prefeito Municipal de Balneário Arroio do Silva, no uso das atribuições legais conferidas no disposto dos Incisos I, II, XXII e
XXVI, do Artigo 58 da Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Art. 1º Fica nomeada ITAIONARA TRAMONTIN RECCO VITOR, brasileira, maior, casada, nascida em 25 de novembro de 1983, portador do
RG nº 4.392.538 – SSP/SC, inscrito no Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda - CPF sob o n° 043.444.269-08, para exercer
o Cargo de Provimento em Comissão de Diretor de Departamento de Turismo, Eventos e Lazer, vinculado à Secretaria de Turismo, Pesca e
Agricultura, do Poder Executivo Municipal, com direito a percepção do vencimento equivalente ao Código DAS-02, constantes dos Anexos
XIII, da Lei Complementar Municipal nº 111, de 13 de dezembro de 2019, com jornada de trabalho de tempo integral, de 40 horas semanais
e em regime de dedicação exclusiva.
Art. 2º A Servidora Pública ocupante do Cargo de Provimento em Comissão de Diretor de Departamento de Turismo, Eventos e Lazer nomeada nos termos deste Decreto, é assegurada à filiação ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, conforme legislação federal pertinente,
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cujas despesas correrão à conta das dotações orçamentárias correspondentes e constantes da Lei Orçamentária vigente.
Art. 3º Fica o Departamento de Pessoal encarregado de proceder às anotações e a realizar os procedimentos administrativos que se façam
necessários ao cumprimento do presente Decreto.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia 04 de janeiro de 2021.
Prefeitura Municipal de Balneário Arroio do Silva/SC, em 04 de janeiro de 2021.
EVANDRO SCAINI
Prefeito Municipal
Registrado e publicado o presente Decreto na Secretaria de Administração e Finanças, em 04 de janeiro de 2021.
WILKER CORREA MACIEL
Secretário de Administração e Finanças

DECRETO Nº 010/2021

Publicação Nº 2789756

Decreto n° 010, de 04 de janeiro de 2020.
REVOGA NA INTEGRA OS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL Nº 133, DE 15 DE OUTUBRO DE 2020, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Evandro Scaini, Prefeito Municipal de Balneário Arroio do Silva, no uso das atribuições legais conferidas no disposto dos Incisos I, II, XXII e
XXVI, do Artigo 58 da Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Art. 1º Fica REVOGADO na integra os termos do Decreto nº 133, de 15 de outubro de 2020, que “DESIGNA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL LINDOMAR SERAFIM MACHADO, OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DE CALCETEIRO PARA EXERCER O CARGO DE
PROVIMENTO EM COMISSÃO DE COORDENADOR DE MANUTENÇÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
Parágrafo único. O Servidor Público Municipal supracitada retornará ao seu Cargo de Provimento Efetivo de Calceteiro, matrícula nº 182,
vinculado à Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos, deixando de exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Coordenador de
Manutenção vinculado à Secretário de Obras, Viação e Serviços Urbanos, do Poder Executivo Municipal, com jornada de trabalho de tempo
integral, de 40 (quarenta) horas semanais e em regime de dedicação exclusiva.
Art. 2º O Servidor Público é assegurada à filiação ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, conforme legislação federal pertinente,
cujas despesas correrão à conta das dotações orçamentárias correspondentes e constantes da Lei Orçamentária vigente.
Art. 3º Fica o Departamento de Pessoal encarregado de proceder às anotações e aos procedimentos administrativos que se façam necessários ao cumprimento do presente Decreto.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia 04 de janeiro de 2021.
Prefeitura Municipal de Balneário Arroio do Silva/SC, em 04 de janeiro de 2021.
EVANDRO SCAINI
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado o presente Decreto na Secretaria de Administração e Finanças, em 04 de janeiro de 2021.
WILKER CORREA MACIEL
Secretário de Administração e Finanças

DECRETO Nº 011/2021

Publicação Nº 2789760

Decreto n° 011, de 04 de janeiro de 2020.
REVOGA NA INTEGRA OS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL Nº 108, DE 1º DE JUNHO DE 2017, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Evandro Scaini, Prefeito Municipal de Balneário Arroio do Silva, no uso das atribuições legais conferidas no disposto dos Incisos I, II, XXII e
XXVI, do Artigo 58 da Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Art. 1º Fica REVOGADO na integra os termos do Decreto nº 108, de 1º de junho de 2017, que “NOMEIA MARINO DOS SANTOS LAMEIRA
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JUNIOR PARA EXERCER O CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE ASSESSOR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
Parágrafo único. O Servidor Público Municipal supracitada retornará ao seu Cargo de Provimento Efetivo de Agente Administrativo, matrícula nº 1426, vinculado ao Poder Executivo, deixando de exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Assessor, vinculado ao Gabinete
do Prefeito, do Poder Executivo Municipal, com jornada de trabalho de tempo integral, de 40 (quarenta) horas semanais e em regime de
dedicação exclusiva.
Art. 2º O Servidor Público é assegurada à filiação ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, conforme legislação federal pertinente,
cujas despesas correrão à conta das dotações orçamentárias correspondentes e constantes da Lei Orçamentária vigente.
Art. 3º Fica o Departamento de Pessoal encarregado de proceder às anotações e aos procedimentos administrativos que se façam necessários ao cumprimento do presente Decreto.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia 04 de janeiro de 2021.
Prefeitura Municipal de Balneário Arroio do Silva/SC, em 04 de janeiro de 2021.
EVANDRO SCAINI
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado o presente Decreto na Secretaria de Administração e Finanças, em 04 de janeiro de 2021.
WILKER CORREA MACIEL
Secretário de Administração e Finanças

DECRETO Nº 012/2021

Publicação Nº 2789761

Decreto n° 012, de 04 de janeiro de 2020.
REVOGA NA INTEGRA OS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL Nº 030, DE 03 DE MARÇO DE 2020, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Evandro Scaini, Prefeito Municipal de Balneário Arroio do Silva, no uso das atribuições legais conferidas no disposto dos Incisos I, II, XXII e
XXVI, do Artigo 58 da Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Art. 1º Fica REVOGADO na integra os termos do Decreto nº 030, de 03 de março de 2020, que “NOMEIA A SENHORA TATIANE VANZIN,
PARA EXERCER O CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE
PATRIMÔNIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
Parágrafo único. O Servidor Público Municipal supracitada retornará ao seu Cargo de Provimento Efetivo de Agente Administrativo, matrícula
nº 5.511, vinculado ao Poder Executivo, deixando de exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Diretor Departamento de Compras,
Almoxarifado e Controle de Patrimônio, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças, do Poder Executivo Municipal, com jornada de
trabalho de tempo integral, de 40 (quarenta) horas semanais e em regime de dedicação exclusiva.
Art. 2º O Servidor Público é assegurada à filiação ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, conforme legislação federal pertinente,
cujas despesas correrão à conta das dotações orçamentárias correspondentes e constantes da Lei Orçamentária vigente.
Art. 3º Fica o Departamento de Pessoal encarregado de proceder às anotações e aos procedimentos administrativos que se façam necessários ao cumprimento do presente Decreto.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia 04 de janeiro de 2021.
Prefeitura Municipal de Balneário Arroio do Silva/SC, em 04 de janeiro de 2021.
EVANDRO SCAINI
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado o presente Decreto na Secretaria de Administração e Finanças, em 04 de janeiro de 2021.
WILKER CORREA MACIEL
Secretário de Administração e Finanças
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DECRETO Nº 014/2021

Publicação Nº 2789764

Decreto n° 014, de 04 de janeiro de 2021.
NOMEIA O SENHOR HENRIQUE SOARES DE SOUZA, PARA EXERCER O CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE ASSESSOR JURÍDICO,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Evandro Scaini, Prefeito Municipal de Balneário Arroio do Silva, no uso das atribuições legais conferidas no disposto nos Incisos I, II, XXII e
XXVI, do Artigo 58, da Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor HENRIQUE SOARES DE SOUZA, brasileiro, maior, solteiro, nascido em 31 de janeiro de 1994, portador do RG
nº 4945411 - SSP/SC, inscrito no Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda - CPF sob o n° 048.735.459-19, OAB/SC nº 51.306,
para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Assessor Jurídico, vinculado à Assessoria Jurídica do Poder Executivo Municipal, com
direito a percepção do vencimento equivalente ao Código DAS-04, constantes dos Anexos XIII, da Lei Complementar Municipal nº 111, de
13 de dezembro de 2019.
Art. 2º Ao Servidor Público ocupante do Cargo de Provimento em Comissão de Assessor Jurídico nomeado nos termos deste Decreto, é assegurada à filiação ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, conforme legislação federal pertinente, cujas despesas correrão à conta
das dotações orçamentárias correspondentes e constantes da Lei Orçamentária vigente.
Art. 3º Fica o Departamento de Pessoal encarregado de proceder às anotações e a realizar os procedimentos administrativos que se façam
necessários ao cumprimento do presente Decreto.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia 04 de janeiro de 2021.
Prefeitura Municipal de Balneário Arroio do Silva, em 04 de janeiro de 2021.
EVANDRO SCAINI
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado o presente Decreto na Secretaria de Administração e Finanças, em 04 de janeiro de 2021.
WILKER CORREA MACIEL
Secretário de Administração e Finanças

DECRETO Nº 015/2021

Publicação Nº 2789766

Decreto n° 015, de 04 de janeiro de 2021.
NOMEIA O SENHOR ALEXANDRE BERNARDO, PARA EXERCER O CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO
DE TESOURARIA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Evandro Scaini, Prefeito Municipal de Balneário Arroio do Silva, no uso das atribuições legais conferidas no disposto nos Incisos I, II, XXII e
XXVI, do Artigo 58, da Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor ALEXANDRE BERNARDO, brasileiro, maior, casado, nascido em 09 de maio de 1985, portador do RG nº
4230870 - SSP/SC, inscrito no Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda - CPF sob o n° 054.525.759-01, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Diretor de Departamento de Tesouraria, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças do Poder Executivo Municipal, com direito a percepção do vencimento equivalente ao Código DAS-02, constantes dos Anexos XIII, da Lei Complementar
Municipal nº 111, de 13 de dezembro de 2019.
Art. 2º Ao Servidor Público ocupante do Cargo de Provimento em Comissão de Diretor de Departamento de Tesouraria nomeado nos termos
deste Decreto, é assegurada à filiação ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, conforme legislação federal pertinente, cujas despesas
correrão à conta das dotações orçamentárias correspondentes e constantes da Lei Orçamentária vigente.
Art. 3º Fica o Departamento de Pessoal encarregado de proceder às anotações e a realizar os procedimentos administrativos que se façam
necessários ao cumprimento do presente Decreto.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia 04 de janeiro de 2021.
Prefeitura Municipal de Balneário Arroio do Silva, em 04 de janeiro de 2021.
EVANDRO SCAINI
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado o presente Decreto na Secretaria de Administração e Finanças, em 04 de janeiro de 2021.
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WILKER CORREA MACIEL
Secretário de Administração e Finanças

DECRETO Nº 016/2021

Publicação Nº 2789768

Decreto n° 016, de 04 de janeiro de 2021.
NOMEIA O SENHOR EVERTON SEHNEN, PARA EXERCER O CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE
COMPRAS, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE PATRIMÔNIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Evandro Scaini, Prefeito Municipal de Balneário Arroio do Silva, no uso das atribuições legais conferidas no disposto nos Incisos I, II, XXII e
XXVI, do Artigo 58, da Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor EVERTON SEHNEM, brasileiro, maior, casado, nascido em 19 de setembro de 1983, portador do RG nº
4561037 - SSP/SC, inscrito no Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda - CPF sob o n° 044.577.439-84, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Diretor de Departamento de Compras, Almoxarifado e controle de Patrimônio, vinculado a Secretaria de
Administração e Finanças do Poder Executivo Municipal, com direito a percepção do vencimento equivalente ao Código DAS-02, constantes
dos Anexos XIII, da Lei Complementar Municipal nº 111, de 13 de dezembro de 2019.
Art. 2º Ao Servidor Público ocupante do Cargo de Provimento em Comissão de Diretor de Departamento de Compras, Almoxarifado e controle de Patrimônio nomeado nos termos deste Decreto, é assegurada à filiação ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, conforme
legislação federal pertinente, cujas despesas correrão à conta das dotações orçamentárias correspondentes e constantes da Lei Orçamentária vigente.
Art. 3º Fica o Departamento de Pessoal encarregado de proceder às anotações e a realizar os procedimentos administrativos que se façam
necessários ao cumprimento do presente Decreto.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia 04 de janeiro de 2021.
Prefeitura Municipal de Balneário Arroio do Silva, em 04 de janeiro de 2021.
EVANDRO SCAINI
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado o presente Decreto na Secretaria de Administração e Finanças, em 04 de janeiro de 2021.
WILKER CORREA MACIEL
Secretário de Administração e Finanças

DECRETO Nº 017/2021

Publicação Nº 2789778

Decreto n° 017, de 04 de janeiro de 2021.
NOMEIA A SENHORA BIANCA FRANCISCO GOULART, PARA EXERCER O CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Evandro Scaini, Prefeito Municipal de Balneário Arroio do Silva, no uso das atribuições legais conferidas no disposto nos Incisos I, II, XXII e
XXVI, do Artigo 58, da Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Art. 1º Fica nomeada a Senhora BIANCA FRANCISCO GOULART, brasileira, maior, solteira, nascida em 18 de outubro de 1989, portador do
RG nº 5108367 – SSP/SC, inscrita no Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda - CPF sob o n° 046.307.449-16, para exercer
o Cargo de Provimento em Comissão de Assessor de Comunicação, vinculado ao Gabinete do Prefeito, do Poder Executivo Municipal, com
direito a percepção do vencimento equivalente ao Código DAS-02, constantes dos Anexos XIII, da Lei Complementar Municipal nº 111, de
13 de dezembro de 2019, com jornada de trabalho de tempo integral, de 40 horas semanais, e em regime de dedicação exclusiva.
Art. 2º A Servidora Pública ocupante do Cargo de Provimento em Comissão de Diretor de Departamento de Compras, Almoxarifado e controle de Patrimônio nomeada nos termos deste Decreto, é assegurada à filiação ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, conforme
legislação federal pertinente, cujas despesas correrão à conta das dotações orçamentárias correspondentes e constantes da Lei Orçamentária vigente.
Art. 3º Fica o Departamento de Pessoal encarregado de proceder às anotações e a realizar os procedimentos administrativos que se façam
necessários ao cumprimento do presente Decreto.
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Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia 04 de janeiro de 2021.
Prefeitura Municipal de Balneário Arroio do Silva, em 04 de janeiro de 2021.
EVANDRO SCAINI
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado o presente Decreto na Secretaria de Administração e Finanças, em 04 de janeiro de 2021.
WILKER CORREA MACIEL
Secretário de Administração e Finanças

DECRETO Nº 018/2021

Publicação Nº 2789847

Decreto n° 018, de 04 de janeiro de 2021.
NOMEIA O SENHOR JOSÉ LUIZ KRAESK, PARA EXERCER O CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE CONTROLADOR DE FREQUÊNCIA
E ATOS DE PESSOAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Evandro Scaini, Prefeito Municipal de Balneário Arroio do Silva, no uso das atribuições legais conferidas no disposto nos Incisos I, II, XXII e
XXVI, do Artigo 58, da Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor JOSÉ LUIZ KRAESKI, brasileiro, maior, nascido em 26 de fevereiro de 1986, portador do RG nº 4945341
- SSP/SC, inscrito no Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda - CPF sob o n° 060.439.999-51, para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Controlador de Frequência e Atos de Pessoal, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças do Poder Executivo Municipal, com direito a percepção do vencimento equivalente ao Código DAS-01, constantes dos Anexos XIII, da Lei Complementar
Municipal nº 111, de 13 de dezembro de 2019.
Art. 2º Ao Servidor Público ocupante do Cargo de Provimento em Comissão de Controlador de Frequência e Atos de Pessoal nomeado nos
termos deste Decreto, é assegurada à filiação ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, conforme legislação federal pertinente, cujas
despesas correrão à conta das dotações orçamentárias correspondentes e constantes da Lei Orçamentária vigente.
Art. 3º Fica o Departamento de Pessoal encarregado de proceder às anotações e a realizar os procedimentos administrativos que se façam
necessários ao cumprimento do presente Decreto.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia 04 de janeiro de 2021.
Prefeitura Municipal de Balneário Arroio do Silva, em 04 de janeiro de 2021.
EVANDRO SCAINI
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado o presente Decreto na Secretaria de Administração e Finanças, em 04 de janeiro de 2021.
WILKER CORREA MACIEL
Secretário de Administração e Finanças

DECRETO Nº 198/2020

Publicação Nº 2788715

Decreto n° 198, de 28 de dezembro de 2020.
EXONERA DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE DIRETOR DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE ESTOQUES DE MEDICAMENTOS,
A SENHORA ANDREIA NUNES TEIXEIRA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Juscelino da Silva Guimarães, Prefeito Municipal de Balneário Arroio do Silva, no uso das atribuições legais conferidas no disposto dos Incisos
I, II, XXII e XXVI, do Artigo 58 da Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Art. 1º Fica exonerada, a Senhora ANDREIA NUNES TEIXEIRA, brasileira, maior, casada, nascida em 19 de janeiro de 1978, portadora do
RG nº 2.393.238 – SSP/SC, inscrita no Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda - CPF sob o n° 023.289.969-06, matrícula
funcional nº 6.632, do Cargo de Provimento em Comissão de Diretor do Departamento de Controle de Estoques de Medicamentos, vinculado
à Secretaria de Saúde, do Poder Executivo Municipal, com admissão em 14 de janeiro de 2019, para o qual foi nomeado através do Decreto
Municipal nº 005/2019.
Parágrafo único. A ocupante do Cargo de Provimento em Comissão ora exonerada, deverá apresentar Declaração de Bens, em conformidade
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com as disposições constantes na Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina nº TC-02/2006.
Art. 2º Fica o Departamento de Pessoal encarregado de proceder às anotações e a realizar os procedimentos administrativos que se façam
necessários ao cumprimento do presente Decreto.
Art. 3º As despesas decorrentes deste Decreto, correrão à conta das dotações orçamentárias correspondentes e constantes da Lei Orçamentária vigente.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia 30 de dezembro de 2020.
Prefeitura Municipal de Balneário Arroio do Silva/SC, em 28 de dezembro de 2020.
JUSCELINO DA SILVA GUIMARÃES
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado o presente Decreto na Secretaria de Administração e Finanças, em 28 de dezembro de 2020.
WANDERLEI LUCIANO NAGEL
Secretário de Administração e Finanças

DECRETO Nº 199/2020

Publicação Nº 2788717

Decreto nº 199, de 30 de dezembro de 2020.
EXONERA DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, O SENHOR WANDERLEI LUCIANO NAGEL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Juscelino da Silva Guimarães,Prefeito Municipal de Balneário Arroio do Silva,no uso das atribuições legais conferidas no disposto nos Incisos
I, II, XXII e XXVI, do Artigo 58, da Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Art. 1º Fica exonerado o Senhor WANDERLEI LUCIANO NAGEL, brasileiro, maior, casado, nascido em 27 de outubro de 1967, portador do RG
nº 1971645 – SSP/SC, inscrito no Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda - CPF sob o n° 579.756.809-82, matrícula funcional
nº 6.411, do Cargo de Provimento em Comissão de Secretário de Administração e Finanças, do Poder Executivo Municipal, com admissão
em 13 de agosto de 2019, para o qual foi nomeado através do Decreto Municipal nº 164/2019.
Parágrafo único. O ocupante do Cargo de Provimento em Comissão ora exonerado,deverá apresentar Declaração de Bens, em conformidade
com as disposições constantes na Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina nº TC-02/2006.
Art. 2º Fica o Departamento de Pessoal encarregado de proceder às anotações e a realizar os procedimentos administrativos que se façam
necessários ao cumprimento do presente Decreto.
Art. 3º As despesas decorrentes deste Decreto, correrão à conta das dotações orçamentárias correspondentes e constantes da Lei Orçamentária vigente.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 30 de dezembro de 2020.
Registre-se, publique-se, cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Balneário Arroio do Silva/SC, em 30 de dezembro de 2020.
JUSCELINO DA SILVA GUIMARÃES
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 200/2020

Publicação Nº 2788719

Decreto n° 200, de 30 de dezembro de 2020.
REVOGA NA INTEGRA OS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL Nº 051, DE 06 DE ABRIL DE 2020, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Juscelino da Silva Guimarães, Prefeito Municipal de Balneário Arroio do Silva, no uso de suas atribuições legais conferidas no disposto dos
Incisos I, XXII e XXVI, do Artigo 58, da Lei Orgânica do Município, e,
CONSIDERANDO que compete ao Chefe do Poder Executivo dispor sobre a organização e funcionamento da administração municipal e ainda
legislar sobre assuntos de interesse local, nos termos do Inciso I, do Artigo 30 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Administração Pública deve obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
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eficiência, dos seus Atos e Ações, conforme determina o Artigo 37, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO o disposto na Súmula 346 do STF, lavrada nos seguintes termos: "A administração pode Declarar a Nulidade dos seus
Próprios Atos”;
CONSIDERANDO finalmente, o evidente interesse e necessidade administrativa, na questão,
DECRETA:
Art. 1º Fica Revogado na integra os termos do Decreto nº 051, de 06 de abril de 2020, que “Designa o Senhor Wanderlei Luciano Nagel
Secretário de Administração e Finanças para Responder Interinamente pelo Expediente da Secretaria de Desenvolvimento Social e Gestor
Interino do Fundo Municipal de Assistência Social de Balneário Arroio do Silva, e dá outras providências”.
Parágrafo único. A Servidora Pública Municipal supracitada retornará ao seu Cargo de Provimento Efetivo de Professor, matrículas nº 837 e
nº 1.528, vinculada à Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, percebendo seus Vencimentos atuais com as devidas vantagens inerentes
ao Cargo, por retornar suas funções em Sala de Aula, deixando de exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Diretor de Departamento
de Ensino Básico, vinculado à Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, do Poder Executivo Municipal, com jornada de trabalho de tempo
integral, de 40 (quarenta) horas semanais e em regime de dedicação exclusiva.
Art. 2º Fica o Departamento de Pessoal encarregado de proceder às anotações e aos procedimentos administrativos que se façam necessários ao cumprimento do presente Decreto.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia 30 de dezembro de 2020.
Registre-se, publique-se, cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Balneário Arroio do Silva, em 30 de dezembro de 2020.
JUSCELINO DA SILVA GUIMARÃES
Prefeito Municipal

OFÍCIO Nº 001/2021

Publicação Nº 2789504

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS
Of. nº 001/2021-DT
Balneário Arroio do Silva-SC, 04 de janeiro de 2021.
À Empresa
PROA – PROMOÇÕES DE VENDAS DE IMÓVEIS ATLÂNTIDA LTDA
Nesta
Assunto: INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE OPOSIÇÃO
Senhor contribuinte,
Venho por meio deste, informar que tramita na esfera administrativa o Processo Administrativo (PA) nº 812/2019, formulado por VANIR
DA ROCHA, onde o mesmo requer a alteração cadastral de contribuinte pela posse, do cadastro imobiliário dos imóveis inscritos sob os nºs
14951 e 14949.
Desta forma, em respeito ao princípio do contraditório, fica esta empresa INTIMADA para que no PRAZO DE 10 (DEZ) dias apresente oposição ao pedido formulado, sob pena de deferimento do requerimento interposto.
Tal oposição deverá ser apresentada pessoalmente ou através do e-mail iptu@arroiodosilva.sc.gov.br mencionando o número do Processo
Administrativo.
Sendo o que tinha para o momento, subscrevo-me.
Atenciosamente.
GUSTAVO AMBONI
Diretor de Tributos
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Publicação Nº 2789337

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2021
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2021
OBJETO: Registro de preços para eventual e futura “Aquisição parcelada de combustível automotivo (Diesel S-10 e Comum) para abastecimento dos veículos e máquinas, pertencentes às diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Balneário Arroio do Silva/SC, conforme
especificações e quantitativos descritos no Anexo I deste Edital”.
TIPO DE JULGAMENTO: Menor preço por item.
REGIME LEGAL: Mediante as especificações e condições previstas no Edital, sob a regência da Lei 10.520/2002, Lei nº 8.666/1993 e suas
alterações, e Lei Complementar nº 123/2006, e posteriores alterações.
ABERTURA DOS ENVELOPES: Iniciará às 08h30min, do dia 15 de janeiro de 2020, na Sala de Licitações, na Sede da Prefeitura Municipal,
situada na Avenida Santa Catarina, nº 1122, Centro, na Cidade de Balneário Arroio do Silva/SC.
INFORMAÇÕES: Pessoalmente ou pelo telefone: (48) 3526-1445. E-mail: licitacao@arroiodosilva.sc.gov.br.
Balneário Arroio do Silva/SC, 04 de janeiro de 2021.
JUSCELINO DA SILVA GUIMARÃES
Prefeito Municipal
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Balneário Camboriú
Prefeitura
CONTRATO Nº 302/2020 - PMBC

Publicação Nº 2789416

RESUMO CONTRATO PMBC PUBLICAÇÃO EM 05/01/2021
CONTRATO 302/2020 – PMBC
TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2020 - PMBC
ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú.
CONTRATADA: PACOPEDRA PAVIMENTADORA E COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA.
OBJETO: Construção e readequação da rede de drenagem pluvial da rua Manoel Athanázio Corrêa e Avenida Hermógenes de Assis Feijó
(bairro da Barra), com fornecimento de material e mão de obra, conforme detalhado no projeto básico, memorial descritivo e demais documentos que integram o processo licitatório.
VALOR GLOBAL: R$ 760.070,68 (setecentos e sessenta mil setenta reais e sessenta e oito centavos).
DESPESAS: 238.
PRAZO CONTRATUAL: 2 meses.
Balneário Camboriú, SC, 23 de dezembro de 2020.
SÓCIO:
MÁRIO JORGE DE SOUZA
SAMARONI BENEDET
Secretário de Compras

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E APLICAÇÃO DE PENALIDADE DECISÃO FINAL

Publicação Nº 2789375

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E APLICAÇÃO DE PENALIDADE
PROTOCOLO Nº 37.767/2020
EXTRATO DE DECISÃO
Autorização de Fornecimento nº 46/2020 - FUMPRESI. Pregão Eletrônico nº 001/2020 - FUMPRESI. Contratada W.A DOS SANTOS RIVEIRA
COMÉRCIO E SERVIÇOS (CNPJ nº 12.139.758/0001-94). Objeto: aquisição de monitores tipo touch screen e tablets para 13º Batalhão de
Bombeiros Militar.
Após analisar o processo administrativo autuado sob o número em epígrafe, o Secretário de Compras do Município de Balneário Camboriú,
no uso das atribuições que lhe são conferidas, DECIDE:
Aplicar à W.A DOS SANTOS RIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS as penalidades de IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM O MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ pelo prazo de 1 (um) ano e MULTA no valor de R$ 5.580,00 (cinco mil quinhentos e oitenta reais), com
fulcro no subitem 14.1, I e V c/c 14.3, alínea “b”, do edital do Pregão Eletrônico nº 001/2020 - FUMPRESI e art. 7º da Lei nº 10.520/2002.
Fica a empresa W.A DOS SANTOS RIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS intimada do teor desta decisão para, querendo, interpor recurso administrativo na forma do art. 109 da Lei 8.666/1993, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
O processo pode ser acessado por meio do portal de Protocolo Eletrônico disponível no sítio do Município, no endereço: https://bc.1doc.
com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=8, informando o Código externo: 775.434.930.489.
Balneário Camboriú, SC, 4 de janeiro de 2021.
Samaroni Benedet
Secretário de Compras
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Balneário Piçarras
Prefeitura
PORTARIA 001/2021

Publicação Nº 2789986

PORTARIA N.º 001/2021
TIAGO MACIEL BALTT, Prefeito Municipal de Balneário Piçarras, no uso de suas atribuições e prerrogativas que lhe concede o artigo 90,
inciso V e VII, combinado com o inciso IX, da Lei Orgânica Municipal, NOMEIA para o cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA, junto
a Secretaria Municipal de Fazenda o Sr. ANDERSON GASTALDON DAMIANI SILVEIRA MIRA, portador do RG sob o nº 3.463.680 SSP/SP,
CPF sob o nº 020.515.959-17, com a imediata posse e com as prerrogativas e competências que lhe concede a legislação deste município.
REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE e
CUMPRA-SE
Balneário Piçarras (SC), 04 de janeiro de 2021.
Tiago Maciel Baltt
Prefeito Municipal
A presente Portaria foi registrada na Secretaria de Administração e publicada no Diário Oficial dos Municípios.
Adm. Marcelo A. Crivelatti
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA 002/2021

Publicação Nº 2789994

PORTARIA N.º 002/2021
TIAGO MACIEL BALTT, Prefeito Municipal de Balneário Piçarras, no uso de suas atribuições e prerrogativas que lhe concede o artigo 90,
inciso V e VII, combinado com o inciso IX, da Lei Orgânica Municipal, NOMEIA para o cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, junto a Secretaria Municipal de Administração o Sr. MARCELO ALVES CRIVELATTI, portador do RG sob o nº 2.666.368, CPF sob o nº
801.318.89-15, com a imediata posse e com as prerrogativas e competências que lhe concede a legislação deste município.
REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE e
CUMPRA-SE
Balneário Piçarras (SC), 04 de janeiro de 2021
Tiago Maciel Baltt
Prefeito Municipal
A presente Portaria foi registrada na Secretaria de Administração e Fazenda, publicada no Diário Oficial dos Municípios.
Adm. Marcelo A. Crivelatti
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA 003/2021

Publicação Nº 2789997

PORTARIA N.º 003/2021
TIAGO MACIEL BALTT, Prefeito Municipal de Balneário Piçarras, no uso de suas atribuições e prerrogativas que lhe concede o artigo 90,
inciso V e VII, combinado com o inciso IX, da Lei Orgânica Municipal, NOMEIA para o cargo de CHEFE DE GABINETE, junto ao Gabinete do
Prefeito o Sr. GILIARD CESAR DOS SANTOS, portador do RG sob o nº 5470383, CPF sob o nº 059.370.069-41, com a imediata posse e com
as prerrogativas e competências que lhe concede a legislação deste município.
REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE e
CUMPRA-SE
Balneário Piçarras (SC), 04 de janeiro de 2021
Tiago Maciel Baltt
Prefeito Municipal
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A presente Portaria foi registrada na Secretaria de Administração e Fazenda, publicada no Diário Oficial dos Municípios.
Adm. Marcelo A. Crivelatti
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA 005/2021

Publicação Nº 2789999

PORTARIA N.º 005/2021
TIAGO MACIEL BALTT, Prefeito Municipal de Balneário Piçarras, no uso de suas atribuições e prerrogativas que lhe concede o artigo 90, inciso V e VII, combinado com o inciso IX, da Lei Orgânica Municipal, NOMEIA para o cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO, junto
a Secretaria Municipal de turismo o Sr. LAVIO LÚCIO DALFOVO, portador do RG sob o nº 41509590, CPF sob o nº 552.122.479-34, com a
imediata posse e com as prerrogativas e competências que lhe concede a legislação deste município.
REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE e
CUMPRA-SE
Balneário Piçarras (SC), 04 de janeiro de 2021
Tiago Maciel Baltt
Prefeito Municipal
A presente Portaria foi registrada na Secretaria de Administração e Fazenda, publicada no Diário Oficial dos Municípios.
Adm. Marcelo A. Crivelatti
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA 006/2021

Publicação Nº 2790004

PORTARIA N.º 006/2021
TIAGO MACIEL BALTT, Prefeito Municipal de Balneário Piçarras, no uso de suas atribuições e prerrogativas que lhe concede o artigo 90, inciso V e VII, combinado com o inciso IX, da Lei Orgânica Municipal, NOMEIA para o cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTAVÉL, junto a Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico Sustentável,
o Sr. RODRIGO MEIRINHO MORIMOTO, portador do RG sob o nº 5747651, CPF sob o nº 027.100.799-09, com a imediata posse e com as
prerrogativas e competências que lhe concede a legislação deste município.
REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE e
CUMPRA-SE
Balneário Piçarras (SC), 04 de janeiro de 2021
Tiago Maciel Baltt
Prefeito Municipal
A presente Portaria foi registrada na Secretaria de Administração e Fazenda, publicada no Diário Oficial dos Municípios.
Adm. Marcelo A. Crivelatti
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA 007/2021

Publicação Nº 2790007

PORTARIA N.º 007/2021
TIAGO MACIEL BALTT, Prefeito Municipal de Balneário Piçarras, no uso de suas atribuições e prerrogativas que lhe concede o artigo 90, inciso V e VII, combinado com o inciso IX, da Lei Orgânica Municipal, NOMEIA para o cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS
URBANOS E RURAIS, junto a Secretaria Municipal de Obras Serviços Urbanos e Rurais, o Sr. ORLI CARLOS FERREIRA JUNIOR, portador
do RG sob o nº 6483337, CPF sob o nº 091.148.729-86, com a imediata posse e com as prerrogativas e competências que lhe concede a
legislação deste município.
REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE e
CUMPRA-SE
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Balneário Piçarras (SC), 04 de janeiro de 2021
Tiago Maciel Baltt
Prefeito Municipal
A presente Portaria foi registrada na Secretaria de Administração e Fazenda, publicada no Diário Oficial dos Municípios.
Adm. Marcelo A. Crivelatti
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA 008/2021

Publicação Nº 2790010

PORTARIA N.º 008/2021
TIAGO MACIEL BALTT, Prefeito Municipal de Balneário Piçarras, no uso de suas atribuições e prerrogativas que lhe concede o artigo 90,
inciso V e VII, combinado com o inciso IX, da Lei Orgânica Municipal, NOMEIA para o cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL , junto a Secretaria Municipal de Assistência Social, o Sr. PAULO RICARDO DEBATIN, portador do RG sob o nº 28037747-2, CPF sob
o nº 271.258.508-98, com a imediata posse e com as prerrogativas e competências que lhe concede a legislação deste município.
REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE e
CUMPRA-SE
Balneário Piçarras (SC), 04 de janeiro de 2021
Tiago Maciel Baltt
Prefeito Municipal
A presente Portaria foi registrada na Secretaria de Administração e Fazenda, publicada no Diário Oficial dos Municípios.
Adm. Marcelo A. Crivelatti
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA 009/2021

Publicação Nº 2790017

PORTARIA N.º 009/2021
TIAGO MACIEL BALTT, Prefeito Municipal de Balneário Piçarras, no uso de suas atribuições e prerrogativas que lhe concede o artigo 90,
inciso V e VII, combinado com o inciso IX, da Lei Orgânica Municipal, NOMEIA para o cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
junto a Secretaria Municipal de Educação a Sra. BLAISE KENIEL DA CRUZ DUARTE , portadora do RG sob o nº 1993324, CPF sob o nº
552.119.339-15, com a imediata posse e com as prerrogativas e competências que lhe concede a legislação deste município.
REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE e
CUMPRA-SE
Balneário Piçarras (SC), 04 de janeiro de 2021
Tiago Maciel Baltt
Prefeito Municipal
A presente Portaria foi registrada na Secretaria de Administração e Fazenda, publicada no Diário Oficial dos Municípios.
Adm. Marcelo A. Crivelatti
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA 010/2021

Publicação Nº 2790019

PORTARIA N.º 010/2021
TIAGO MACIEL BALTT, Prefeito Municipal de Balneário Piçarras, no uso de suas atribuições e prerrogativas que lhe concede o artigo 90, inciso V e VII, combinado com o inciso IX, da Lei Orgânica Municipal, NOMEIA para o cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, junto a
Secretaria Municipal de Esporte o Sr. UBIRATAN DE ANDRADE JUNIOR , portador do RG sob o nº 19193368, CPF sob o nº 798.857.809-04,
com a imediata posse e com as prerrogativas e competências que lhe concede a legislação deste município.
REGISTRE-SE
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PUBLIQUE-SE e
CUMPRA-SE
Balneário Piçarras (SC), 04 de janeiro de 2021
Tiago Maciel Baltt
Prefeito Municipal
A presente Portaria foi registrada na Secretaria de Administração e Fazenda, publicada no Diário Oficial dos Municípios.
Adm. Marcelo A. Crivelatti
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA 011/2021

Publicação Nº 2790022

PORTARIA N.º 011/2021
TIAGO MACIEL BALTT, Prefeito Municipal de Balneário Piçarras, no uso de suas atribuições e prerrogativas que lhe concede o artigo 90,
inciso V e VII, combinado com o inciso IX, da Lei Orgânica Municipal, NOMEIA para o cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, junto a
Secretaria Municipal de Saúde a Sra. GLADYS BRODERSEN, portadora do RG sob o nº 664012, CPF sob o nº 559.240.779-34, com a imediata
posse e com as prerrogativas e competências que lhe concede a legislação deste município.
REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE e
CUMPRA-SE
Balneário Piçarras (SC), 04 de janeiro de 2021
Tiago Maciel Baltt
Prefeito Municipal
A presente Portaria foi registrada na Secretaria de Administração e Fazenda, publicada no Diário Oficial dos Municípios.
Adm. Marcelo A. Crivelatti
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA 012/2021

Publicação Nº 2790024

PORTARIA N.º 012/2021
TIAGO MACIEL BALTT, Prefeito Municipal de Balneário Piçarras, no uso de suas atribuições e prerrogativas que lhe concede o artigo 90,
inciso V e VII, combinado com o inciso IX, da Lei Orgânica Municipal, NOMEIA para o cargo em comissão de COORDENADOR DE PROTEÇÃO
E DEFESA CIVIL, com as atribuições pertinentes ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil, o Sr. FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA, portador do CPF nº 005.317.929-35, RG nº 3057297, com a imediata posse e com as prerrogativas e competência que lhe concede a legislação
deste Município.
REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE e
CUMPRA-SE
Balneário Piçarras (SC), 04 de janeiro de 2021
Tiago Maciel Baltt
Prefeito Municipal
A presente Portaria foi registrada na Secretaria de Administração e Fazenda, publicada no Diário Oficial dos Municípios.
Adm. Marcelo A. Crivelatti
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA 013/2021

Publicação Nº 2790026

PORTARIA N.º 013/2021
TIAGO MACIEL BALTT, Prefeito Municipal de Balneário Piçarras, no uso de suas atribuições e prerrogativas que lhe concede o artigo 90,
inciso V e VII, combinado com o inciso IX, da Lei Orgânica Municipal, NOMEIA para o cargo de PROCURADOR GERAL, junto a Procuradoria
Geral do Município o Sr. RICARDO MATIELLO, portador do RG sob o 5638767, CPF sob o nº 080.549.469-37, com a imediata posse e com
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as prerrogativas e competências que lhe concede a legislação deste município.
REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE e
CUMPRA-SE
Balneário Piçarras (SC), 04 de janeiro de 2021
Tiago Maciel Baltt
Prefeito Municipal
A presente Portaria foi registrada na Secretaria de Administração e Fazenda, publicada no Diário Oficial dos Municípios.
Adm. Marcelo A. Crivelatti
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA 014/2021

Publicação Nº 2790028

PORTARIA N.º 015/2021
TIAGO MACIEL BALTT, Prefeito Municipal de Balneário Piçarras, no uso de suas atribuições e prerrogativas que lhe concede o artigo 90,
inciso V e VII, combinado com o inciso IX, da Lei Orgânica Municipal, NOMEIA para o cargo de PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE
CULTURA, a Sra. IRIA LUCIA QUINTINO, portadora do RG sob o 1807141, CPF sob o nº 618.543.609-49, com a imediata posse e com as
prerrogativas e competências que lhe concede a legislação deste município.
REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE e
CUMPRA-SE
Balneário Piçarras (SC), 04 de janeiro de 2021
Tiago Maciel Baltt
Prefeito Municipal
A presente Portaria foi registrada na Secretaria de Administração e Fazenda, publicada no Diário Oficial dos Municípios.
Adm. Marcelo A. Crivelatti
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA 015/2020

Publicação Nº 2790030

PORTARIA N.º 015/2021
TIAGO MACIEL BALTT, Prefeito Municipal de Balneário Piçarras, no uso de suas atribuições e prerrogativas que lhe concede o artigo 90,
inciso V e VII, combinado com o inciso IX, da Lei Orgânica Municipal, NOMEIA para o cargo de PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE
CULTURA, a Sra. IRIA LUCIA QUINTINO, portadora do RG sob o 1807141, CPF sob o nº 618.543.609-49, com a imediata posse e com as
prerrogativas e competências que lhe concede a legislação deste município.
REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE e
CUMPRA-SE
Balneário Piçarras (SC), 04 de janeiro de 2021
Tiago Maciel Baltt
Prefeito Municipal
A presente Portaria foi registrada na Secretaria de Administração e Fazenda, publicada no Diário Oficial dos Municípios.
Adm. Marcelo A. Crivelatti
Secretário Municipal de Administração
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Publicação Nº 2790032

PORTARIA N.º 016/2021
TIAGO MACIEL BALTT, Prefeito Municipal de Balneário Piçarras, no uso de suas atribuições e prerrogativas que lhe concede o artigo 90,
inciso V e VII, combinado com o inciso IX, da Lei Orgânica Municipal, NOMEIA para o cargo em comissão de ASSESSOR DE GABINETE, junto
ao Gabinete do Prefeito o Sr. LUIZ EDUARDO MACEDO, portador do RG sob o nº 7077777, CPF sob o nº 094.574.929-51, com a imediata
posse e com as prerrogativas e competências que lhe concede a legislação deste município.
REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE e
CUMPRA-SE
Balneário Piçarras (SC), 04 de janeiro de 2021
Tiago Maciel Baltt
Prefeito Municipal
A presente Portaria foi registrada na Secretaria de Administração e Fazenda, publicada no Diário Oficial dos Municípios.
Adm. Marcelo A. Crivelatti
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA 017/2021

Publicação Nº 2790033

PORTARIA N.º 017/2021
TIAGO MACIEL BALTT, Prefeito Municipal de Balneário Piçarras, no uso de suas atribuições e prerrogativas que lhe concede o artigo 90,
inciso V e VII, combinado com o inciso IX, da Lei Orgânica Municipal, DESIGNA, o Servidor, Sr. LUIZ EDUARDO MACEDO, portador do RG
sob o nº 7077777, CPF sob o nº 094.574.929-51, Carteira de Habilitação nº 06465343247, ocupante do cargo em comissão de Assessor de
Gabinete, para conduzir os veículos da Secretaria de Administração.
REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE e
CUMPRA-SE
Balneário Piçarras (SC), 04 de janeiro de 2021
Tiago Maciel Baltt
Prefeito Municipal
A presente Portaria foi registrada na Secretaria de Administração e Fazenda, publicada no Diário Oficial dos Municípios.
Adm. Marcelo A. Crivelatti
Secretário Municipal de Administração
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Câmara Municipal
EXTRATO DE CONTRATO 25/2020

Publicação Nº 2789291

EXTRATO DE CONTRATO 25/2020
Estado de Santa Catarina
Município de Balneário Piçarras
Câmara Municipal De Balneário Piçarras
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato nº:
Contratante:
Contratado:
Objeto:
Valor:
Vigência:
Licitação:

08/2020
Câmara de Vereadores de Balneário Piçarras
Acesse Concursos Ltda
CNPJ: 23.028.069/0001-29
Constitui objeto deste instrumento a formalização da contratação de empresa especializada para a realização de todas as etapas do concurso público para o provimento de cargo efetivo de Controlador Interno da
Câmara de Vereadores de Balneário Piçarras.
O valor total do presente contrato será a arrecadação total das inscrições pagas pelos candidatos diretamente à Contratada, sem ônus à Administração.
Início: 23/12/2020 - Término: 22/12/2021
Processo Licitatório 17/2020 – Dispensa de Licitação 10/2020

Balneário Piçarras, 22 de dezembro de 2020
JOÃO BENTO MORAES
Presidente

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 10/2020

Publicação Nº 2789285

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Estado de Santa Catarina
Município de Balneário Piçarras
Câmara Municipal De Balneário Piçarras
Processo Licitatório:

17/2020

Dispensa de Licitação:

10/2020

Contratante:

Câmara de Vereadores de Balneário Piçarras

Contratado:

Acesse Concursos Ltda

CNPJ:

23.028.069/0001-29
O presente instrumento tem como objeto a contratação de empresa especializada na realização de todas
as etapas do concurso público para o provimento de cargo efetivo de Controlador Interno da Câmara de
Vereadores de Balneário Piçarras.
O valor atribuído ao referido processo será a arrecadação integral das inscrições pagas pelos candidatos
diretamente à contratada, sem ônus à Câmara de Vereadores de Balneário Piçarras.

Objeto:
Valor:

Balneário Piçarras, 22 de dezembro de 2020
JOÃO BENTO MORAES
Presidente
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Balneário Rincão
Prefeitura
EXTRATO DE TERMOS ADITIVOS DEZEMBRO-FMS

Publicação Nº 2790006

EXTRATOS DE TERMO ADITIVO FMS
TERMO ADITIVO Nº. 01 ao Contrato Nº. 003/FMS/2020. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCÃO ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; CONTRATADA: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. OBJETO: Fica estabelecido por acordo entre as partes a
prorrogação do período de vigência do Contrato Nº. 003/FMS/2020, que prevê o termino em 31/12/2020, por mais 12 (doze) meses, ou
seja, de 31/12/2020 ate 31/12/2021, em face do interesse publico baseado nos fatos elencados pela Secretaria de Administração e Finanças
do Município de Balneário Rincão e demais motivos constantes do Parecer Jurídico, favorável e com base na legislação competente. VALOR
GLOBAL DO ADITIVO: R$ 40.000,00. ASSINATURA: 06/12/2020. SIGNATÁRIOS: pelo Município o Sr. Jairo Celoy Custódio - Prefeito Municipal e pela empresa o Representante Legal o Sr. Jeferson Doacyr Balbinot.
TERMO ADITIVO Nº. 01 ao Contrato Nº. 009/FMS/2020. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCÃO ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; CONTRATADA: JORNAL GAZETA LTDA. OBJETO: Fica estabelecido por acordo entre as partes a prorrogação do período
de vigência do Contrato Nº. 009/FMS/2020, que prevê o termino em 31/12/2020, por mais 12 (doze) meses, ou seja, de 31/12/2020 ate
31/12/2021, em face do interesse publico baseado nos fatos elencados pela Secretaria de Administração e Finanças do Município de Balneário Rincão e demais motivos constantes do Parecer Jurídico, favorável e com base na legislação competente. VALOR GLOBAL DO ADITIVO:
R$ 3.900,00. ASSINATURA: 02/12/2020. SIGNATÁRIOS: pelo Município o Sr. Jairo Celoy Custódio - Prefeito Municipal e pela empresa o
Representante legal o Sr. Augusto Luiz da Luz.
TERMO ADITIVO Nº. 01 ao Contrato Nº. 010/FMS/2020. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCÃO através DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; CONTRATADA: EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA. OBJETO: Fica estabelecido por acordo entre as partes a prorrogação do
período de vigência do Contrato Nº. 010/FMS/2020, que prevê o termino em 31/12/2020, por mais 12 (doze) meses, ou seja, de 31/12/2020
ate 31/12/2021, em face do interesse publico baseado nos fatos elencados pela Secretaria de Administração e Finanças do Município de
Balneário Rincão e demais motivos constantes do Parecer Jurídico, favorável e com base na legislação competente. VALOR GLOBAL DO ADITIVO: R$ 3.300,00. ASSINATURA: 02/12/2020. SIGNATÁRIOS: pelo Município o Sr. Jairo Celoy Custódio - Prefeito Municipal e pela empresa
o Representante Legal o Sr. Rheno Marcel de Oliveira.
TERMO ADITIVO Nº. 01 ao Contrato Nº. 027/FMS/2020. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCÃO ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; CONTRATADA: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI. OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo o
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, requerido pela empresa ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI, do Registro de Preços para futuras aquisições de materiais de enfermagem, fitas de glicemia, lancetas e lancetadores, para uso da Secretaria e Unidades de
Saúde do Fundo Municipal de Saúde do Município de Balneário Rincão/SC, obedecendo integralmente às especificações do edital de Pregão
Presencial Nº. 027/FMS/2020, por interesse público e feito amigavelmente pelas partes contratantes, em face da necessária execução dos
mesmos, dentro dos limites e na forma do artigo 65 da Lei 8.666/93, de acordo com Parecer Jurídico favorável, instruído em processo Administrativo protocolado pela Detentora da Ata. VALOR TOTAL DO REEQUILÍBRIO: R$ 2.190,00. ASSINATURA: 07/12/2020. SIGNATÁRIOS:
pelo Município o Sr. Jairo Celoy Custódio - Prefeito Municipal e pela empresa o Representante Legal o Sr. Julio Cezar Tondolo.
TERMO ADITIVO Nº. 05 ao Contrato Nº. 023/FMS/2017. CONTRATANTE: LOCATÁRIO MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCÃO, ATRAVÉS DO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATADO: LOCADOR CELSO TADEU MENEZES. OBJETO: Fica estabelecido por acordo entre as partes
a prorrogação do período de vigência do Contrato Nº. 023/FMS/2017, que prevê o termino em 31/12/2020, por mais 12 (doze) meses, ou
seja, de 31/12/2020 até 31/12/2021, em face do interesse publico baseado nos fatos elencados pelo Município de Balneário Rincão e demais
motivos constantes do Parecer Jurídico, favorável e com base na legislação competente. VALOR MENSAL: R$ 10.684,80. VALOR GLOBAL:
R$ 128.217,60 ASSINATURA: 09/12/2020. SIGNATÁRIOS: pelo Município o Sr. Jairo Celoy Custódio - Prefeito Municipal e Locador: Sr. Celso
Tadeu Menezes.
TERMO ADITIVO Nº. 01 ao Contrato Nº. 011/FMS /2020. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCÃO, ATRAVÉS DO FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATADA: CLINIGASTRO CLINICA MEDICA LTDA. OBJETO: Fica estabelecido por acordo entre as partes a
prorrogação do período de vigência do Contrato Nº. 011/FMS/2020, que prevê o termino em 31/12/2020, por mais 05 (cinco) meses, ou
seja, de 31/12/2020 ate 31/05/2021, em face do interesse publico baseado nos fatos elencados pela Secretaria de Administração e Finanças do Município de Balneário Rincão e demais motivos constantes do Parecer Jurídico, favorável e com base na legislação competente.
ASSINATURA: 09/12/2020. SIGNATÁRIOS: pelo Município o Sr. Jairo Celoy Custódio - Prefeito Municipal e pela empresa a Representante a
Sr. Patrícia de Brito Biff.
TERMO ADITIVO Nº. 01 ao Contrato Nº. 020/FMS/2020. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCÃO, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATADO: LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. OBJETO: Fica estabelecido por acordo
entre as partes a prorrogação do prazo de fornecimento que era de 07 (sete) dias por mais 50 (cinquenta) dias, contados de 08/12/2020,
ou seja de 08/12/2020 a 27/01/2021, e do período de vigência do Contrato Nº. 020/FMS/2020, que prevê o termino em 31/12/2020, por
mais 03 (três) meses, ou seja, de 31/12/2020 ate 30/04/2021, em face do interesse publico baseado nos fatos elencados pela Secretaria
de Administração e Finanças do Município de Balneário Rincão e demais motivos constantes do Parecer Jurídico, favorável e com base na
legislação competente. ASSINATURA: 11/12/2020. SIGNATÁRIOS: pelo Município o Sr. Jairo Celoy Custódio - Prefeito Municipal e pela empresa a Srª. Rosane Tomazi.
TERMO ADITIVO Nº. 02 ao Contrato Nº. 002/FMS/2019. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCÃO, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATADO: CELK SISTEMAS LTDA. OBJETO: Fica estabelecido por acordo entre as partes a PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA do Contrato Nº. 002/FMS/2019, que prevê o termino em 02/01/2021, por mais 03 (três) dias, ou seja, de 02/01/2021
até 02/04/2022, em face do interesse publico baseado nos fatos elencados pela Secretaria de Administração e Finanças do Município de
Balneário Rincão e demais motivos constantes do Parecer Jurídico, favorável e com base na legislação competente. VALOR GLOBAL DO
ADITIVO: R$ 108.000,00. ASSINATURA: 15/12/2020. SIGNATÁRIOS: pelo Município o Sr. Jairo Celoy Custódio - Prefeito Municipal e pela
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empresa a Sr. Lauro Alexandre Klein.

EXTRATO DE TERMOS ADITIVOS DEZEMBRO-PMBR

Publicação Nº 2790001

EXTRATOS DE TERMO ADITIVO PMBR
TERMO ADITIVO Nº. 11 ao Contrato Nº. 051/PMBR/2013. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCÃO; CONTRATADO: JOSE
SCUSSEL . OBJETO: Fica estabelecido por acordo entre as partes a prorrogação do prazo de vigência e o reajuste do Contrato Nº. 051/
PMBR/2013, que prevê o termino em 31/12/2020, por mais 12 (doze) meses, ou seja, de 31/12/2020 até 31/12/2021. Fica também estabelecido, o REAJUSTE DE PREÇOS, conforme clausula sexta deste contrato, de acordo com o Parecer Jurídico Nº. 131 de 23/11/2020, pelo
índice INPC/IBGE, acumulado nos últimos 12 (doze) meses, sendo retroativo a (Setembro/2019 a Setembro/2020). VALOR TOTAL DO REAJUSTE: R$ 11.964,36 (Onze Mil Novecentos e Sessenta e Quatro Reais e Trinta e Seis Centavos). ASSINATURA: 02/12/2020. SIGNATÁRIOS:
pelo Município o Sr. Jairo Celoy Custódio - Prefeito Municipal e Locador: Sr. José Scussel.
TERMO ADITIVO Nº. 05 ao Contrato Nº. 081/PMBR/2016. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCÃO; CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO SAÚDE SÃO JOSÉ. OBJETO: Fica estabelecido por acordo entre as partes a PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA do Contrato
Nº. 081/PMBR/2016, que prevê o termino em 31/12/2020, por mais 06 (seis) meses, ou seja, de 31/12/2020 até 30/06/2021, em face
do interesse publico baseado nos fatos elencados pela Secretaria de Administração e Finanças do Município de Balneário Rincão e demais
motivos constantes do Parecer Jurídico, favorável e com base na legislação competente. ASSINATURA: 02/12/2020. SIGNATÁRIOS: pelo
Município o Sr. Jairo Celoy Custódio - Prefeito Municipal e pela empresa a Representante Legal a Sra. Maria Felicia Henz.
TERMO ADITIVO Nº. 03 ao Contrato Nº. 039/PMBR/2018. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCÃO; CONTRATADO: STRATEGIC LINE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - ME . OBJETO Fica estabelecido por acordo entre as partes a prorrogação do período de
vigência do Contrato Nº. 039/PMBR/2018, que prevê o termino em 31/12/2020, por mais 12 (doze) meses, ou seja, de 31/12/2020 ate
31/12/2021, em face do interesse publico baseado nos fatos elencados pela Secretaria de Administração e Finanças do Município de Balneário Rincão e demais motivos constantes do Parecer Jurídico, favorável e com base na legislação competente. VALOR GLOBAL DO ADITIVO:
R$ 49.600,00 (Quarenta e Nove Mil e Seiscentos Reais). ASSINATURA: 02/12/2020. SIGNATÁRIOS: pelo Município o Sr. Jairo Celoy Custódio
- Prefeito Municipal e empresa o Representante Legal o Sr. Jorge Ari Tetzlaff
TERMO ADITIVO Nº. 03 ao Contrato Nº. 003/PMBR/2019. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCÃO; CONTRATADA: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA. OBJETO: Fica estabelecido por acordo entre as partes a prorrogação do prazo de vigência do Contrato Nº. 003/
PMBR/2019, que prevê o termino em 31/12/2020, por mais 12 (doze) meses, ou seja, de 31/12/2020 ate 31/12/2021, em face do interesse publico baseado nos fatos elencados pela Secretaria de Administração e Finanças do Município de Balneário Rincão e demais motivos
constantes do Parecer Jurídico, favorável e com base na legislação competente. VALOR GLOBAL DO ADITIVO: R$ 9.445,23. ASSINATURA:
02/12/2020. SIGNATÁRIOS: pelo Município o Sr. Jairo Celoy Custódio - Prefeito Municipal e pela empresa o Sócio Administrador o Sr. Carlito
Mello de Liz.
TERMO ADITIVO Nº. 01 ao Contrato Nº. 048/PMBR/2020. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCÃO; CONTRATADA: JORNAL
GAZETA LTDA. OBJETO: Fica estabelecido por acordo entre as partes a prorrogação do período de vigência do Contrato Nº. 048/PMBR/2020,
que prevê o termino em 31/12/2020, por mais 12 (doze) meses, ou seja, de 31/12/2020 ate 31/12/2021, em face do interesse publico
baseado nos fatos elencados pela Secretaria de Administração e Finanças do Município de Balneário Rincão e demais motivos constantes do
Parecer Jurídico, favorável e com base na legislação competente. VALOR GLOBAL DO ADITIVO: R$ 19.500,00. ASSINATURA: 02/12/2020.
SIGNATÁRIOS: pelo Município o Sr. Jairo Celoy Custódio - Prefeito Municipal e pela empresa o Representante Legal o Sr. Augusto Luiz da Luz.
TERMO ADITIVO Nº. 01 ao Contrato Nº. 049/PMBR/2020. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCÃO; CONTRATADA: EDITORA
NOTICIAS DO DIA LTDA. OBJETO: Fica estabelecido por acordo entre as partes a prorrogação do período de vigência do Contrato Nº. 049/
PMBR/2020, que prevê o termino em 31/12/2020, por mais 12 (doze) meses, ou seja, de 31/12/2020 ate 31/12/2021, em face do interesse publico baseado nos fatos elencados pela Secretaria de Administração e Finanças do Município de Balneário Rincão e demais motivos
constantes do Parecer Jurídico, favorável e com base na legislação competente. VALOR GLOBAL DO ADITIVO: R$ 16.500,00. ASSINATURA:
02/12/2020. SIGNATÁRIOS: pelo Município o Sr. Jairo Celoy Custódio - Prefeito Municipal e pela empresa o Representante Legal o Sr. Rheno
Marcel de Oliveira.
TERMO ADITIVO Nº. 02 ao Contrato Nº. 050/PMBR/2019. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCÃO; CONTRATADA: SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITURA . OBJETO: Fica estabelecido por acordo entre as partes a prorrogação do período de vigência do Contrato
Nº. 050/PMBR/2019, que prevê o termino em 31/12/2020, por mais 12 (doze) meses, ou seja, de 31/12/2020 até 31/12/2021, em face do
interesse publico baseado nos fatos elencados pelo Município de Balneário Rincão e demais motivos constantes do Parecer Jurídico, favorável e com base na legislação competente. DO VALOR MENSAL: R$ 1.350,00. DO VALOR GLOBAL: R$ 16.200,00 . ASSINATURA: 02/12/2020.
SIGNATÁRIOS: pelo Município o Sr. Jairo Celoy Custódio - Prefeito Municipal e pela empresa o Presidente o Sr Edezio Luiz Carminatti.
TERMO ADITIVO Nº. 011 ao Contrato Nº. 069/PMBR/2013. CONTRATANTE: LOCATÁRIO MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCÃO; CONTRATADA: LOCADORA ALAIR ROCHA CARDOSO. OBJETO: Fica estabelecido por acordo entre as partes a prorrogação do prazo de vigência
e o reajuste do Contrato Nº. 069/PMBR/2013, que prevê o termino em 31/12/2020, por mais 12 (doze) meses, ou seja, de 31/12/2020
até 31/12/2021. Fica também estabelecido, o REAJUSTE DE PREÇOS, conforme clausula sexta deste contrato, de acordo com o Parecer
Jurídico Nº. 130 de 23/11/2020, pelo índice INPC/IBGE, acumulado nos últimos 12 (doze) meses, sendo retroativo a (Outubro/2019 a Outubro/2020). VALOR GLOBAL DO ADITIVO: R$ 12.486,60. ASSINATURA: 09/12/2020. SIGNATÁRIOS: pelo Município o Sr. Jairo Celoy Custódio
- Prefeito Municipal e pela Locadora o Sr. Alair Rocha Cardoso.
TERMO ADITIVO Nº. 04 ao Contrato Nº. 075/PMBR/2017. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCÃO; CONTRATADA: CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL – CIGA. OBJETO O presente termo aditivo estabelece a prorrogação do Contrato
Interadministrativo Nº. 75/PMBR/2017, nos termos do art. 57, IV, da Lei n. 8.666/1993, observando-se o limite legal remanescente e em
conformidade ao respectivo Contrato firmado pelas partes. O presente Termo Aditivo passará a ter vigência em 1º. de janeiro de 2021 até
31 de dezembro de 2021, em consonância com o correspondente exercício financeiro. VALOR GLOBAL DO ADITIVO: R$ 7.626,00. ASSINATURA: 03/12/2020. SIGNATÁRIOS: pelo Município o Sr. Jairo Celoy Custódio - Prefeito Municipal e pela empresa o Diretor Executivo do
CIGA O Sr. Gilson Lunardi Albino.
TERMO ADITIVO Nº. 01 ao Contrato Nº. 029/PMBR/2020. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCÃO, ATRAVÉS DA SECRETÁRIA
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DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTRATADA: CONSTRUTORA JHR EIRELI. OBJETO: Fica estabelecido por acordo entre as
partes a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO, que prevê o término em 19/06/2020, por mais 06 (seis) meses, ou seja, de 19/06/2020
até 19/12/2020, e a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA, que prevê o término em 31/12/2020, por mais 02 (dois) meses, ou seja, de
31/12/2020 até 28/02/2021, do Contrato Nº. 029/PMBR/2020, que tem como objeto a execução das ““Obras de Construção Civil do Centro
de Educação Infantil Pequena Sereia, com uma área de 413,74 m², localizado na Rua Manoel José Magé, Loteamento Mirassol, município
de Balneário Rincão”, pertinentes ao Contrato Nº. 029/PMBR/2020 objeto do Edital de Tomada de Preços Nº. 007/PMBR/2020, homologado em 18/02/2020, em face do interesse público, Parecer Jurídico favorável e com base no Artigo 57, da Lei Nº. 8.666/93. ASSINATURA:
15/06/2020. SIGNATÁRIOS: pelo Município o Sr. Jairo Celoy Custódio - Prefeito Municipal e pela empresa o Representante Legal o Sr. Elvio
Alves.
TERMO ADITIVO Nº. 02 ao Contrato Nº. 034/PMBR/2020. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCÃO, ATRAVÉS DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTRATADA: CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA. OBJETO: Constitui objeto do presente
Termo Aditivo O ACRESCIMO DOS SERVIÇOS E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGENCIA, das “Obras de Construção Civil
do Centro Multiuso do Chico do Poço, com uma área de 182,05m², localizado na Rua Paulo Beltrame, Loteamento Mirassol, município de
Balneário Rincão/SC”, pertinentes ao Contrato Nº. 034/PMBR/2020 objeto do Edital de Tomada de Preços Nº. 076/PMBR/2019, homologado em 10/03/2020, dentro dos limites e na forma do artigo 65, da Lei Nº. 8.666/93, de acordo com a Justificativa Técnica e o Parecer
Jurídico favorável, conforme discriminações e quantitativos na tabela em anexo. VALOR GLOBAL DO ADITIVO: R$ 40.236,83. ASSINATURA:
10/07/2020. SIGNATÁRIOS: pelo Município o Sr. Jairo Celoy Custódio - Prefeito Municipal e pela empresa o Sr. Valmor Consoni.
TERMO ADITIVO Nº. 01 ao Contrato Nº. 033/PMBR/2020. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCÃO. CONTRATADA: ELETRO
CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRICOS EIRELI. OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo o REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, requerido pela empresa ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRONICOS EIRELI, do Registro de
Preços para futuras aquisições de equipamentos eletrônicos tipo – (Ar Condicionados - tipo Split e Cortina de Ar) para atender as necessidades das Secretarias de Administração e Finanças, Educação e assistência Social e Saúde do Município de Balneário Rincão/SC, obedecendo
integralmente às especificações do edital de Pregão Presencial Nº. 033/PMBR/2020, por interesse público e feito amigavelmente pelas
partes contratantes, em face da necessária execução dos mesmos, dentro dos limites e na forma do artigo 65 da Lei 8.666/93, de acordo
com Parecer Jurídico favorável, instruído em processo Administrativo protocolado pela Detentora da Ata. VALOR TOTAL DO REEQUÍLIBRIO:
R$ 4.987,50. ASSINATURA: 10/12/2020. SIGNATÁRIOS: pelo Município o Sr. Jairo Celoy Custódio - Prefeito Municipal e pela empresa o
Proprietário o Sr. Gervasio dos Santos Marques.
TERMO ADITIVO Nº. 01 ao Contrato Nº 064/PMBR/2020. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BALNEÁRIO RINCÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA
DE INFRAESTRUTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE. CONTRATADA: CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA. OBJETO: Fica estabelecido por acordo
entre as partes a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E O PERIODO DE VIGENCIA, o prazo de execução que prevê o término em
30/04/2020, por mais 08 (oito) meses, ou seja, de 30/04/2020 até 31/12/2020, e o prazo de vigência que prevê o término em 31/12/2020,
por mais 02 (dois) meses, ou seja, de 31/12/2020 até 28/02/2021, do Contrato Nº. 064/PMBR/2020, que tem como objeto a execução
das “Obras de Construção do Centro de Educação Infantil Balanço das Ondas, com uma área de 433,42m², localizado na Zona Nova, no
município de Balneário Rincão/SC”, objeto do Processo de Licitação Edital de Tomada de Preços Nº. 072/PMBR/2019, em face do interesse
público, Parecer Jurídico favorável e com base no Artigo 57, da Lei Nº. 8.666/93. ASSINATURA: 20/03/2020. SIGNATÁRIOS: pelo Município
o Sr. Jairo Celoy Custódio - Prefeito Municipal e pela empresa Representante o Sr. Valmor Consoni.
TERMO ADITIVO Nº. 03 ao Contrato Nº 073/PMBR/2017. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BALNEÁRIO RINCÃO. CONTRATADA: SCPLAN
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. OBJETO: Fica estabelecido por acordo entre as partes o REAJUSTE DE PREÇOS E A PRORROGAÇÃO
DO PRAZO DE VIGÊNCIA, do Contrato Nº. 073/PMBR/2017, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para implantação,
capacitação e fornecimento de licença de uso temporária de sistema de Analise e Gestão de Contas Contábeis exclusivamente em ambiente
web, do Município de Balneário Rincão/SC, objeto do Processo de Licitação Pregão Presencial Nº. 088/PMBR/2017, que prevê o termino em
05/12/2020, por mais 12 (doze) Meses, ou seja, de 05/12/2020 a 05/12/2021, em face do interesse publico, e Parecer Jurídico, favorável
e com base no Artigo 57, da Lei Nº. 8.666/93. VALOR TOTAL DO REAJUSTE: R$18.841,44. ASSINATURA: 02/12/2020. SIGNATÁRIOS: pelo
Município o Sr. Jairo Celoy Custódio - Prefeito Municipal e pela empresa Representante o Sr. Guido Vanderlinde Junior.
TERMO ADITIVO Nº. 09 ao Contrato Nº. 044/PMBR/2017. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BALNEÁRIO RINCÃO. CONTRATADO: SETUP
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. OBJETO: Fica estabelecido por acordo entre as partes, o REAJUSTE DE PREÇOS do Contrato Nº. 044/
PMBR/2017, conforme clausula sexta deste contrato, de acordo com o Parecer Jurídico, pelo índice INPC/IBGE, acumulado nos últimos
12 (doze) meses (Junho/2019 a Junho/2020), no percentual de 2,34660%. VALOR GLOBAL DO ADITIVO: R$ 34.163,09. ASSINATURA:
25/11/2020. SIGNATÁRIOS: pelo Município o Sr. Jairo Celoy Custódio - Prefeito Municipal e pela empresa o Representante o Sr. Filipe Frasseto Machado.
TERMO ADITIVO Nº. 10 ao Contrato Nº. 044/PMBR/2017. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BALNEÁRIO RINCÃO. CONTRATADO: SETUP
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo o ACRÉSCIMO DOS SERVIÇOS de manutenção
preventiva e corretiva, do sistema de Iluminação Pública, do município de Balneário Rincão/SC, necessários e imprescindíveis para a atender a demanda da Temporada de Verão, serviços pertinentes ao Contrato Nº. 044/PMBR/2017 objeto do Edital de Pregão Presencial Nº.
040/PMBR/2017 homologado pela decisão do dia 23/06/17, dentro dos limites e na forma do artigo 65, da Lei Nº. 8.666/93, de acordo
com a Justificativa Técnica e o Parecer Jurídico favorável, conforme discriminações e quantitativos a seguir. VALOR GLOBAL DO ADITIVO:
R$105.144,50. ASSINATURA: 30/11/2020. SIGNATÁRIOS: pelo Município o Sr. Jairo Celoy Custódio - Prefeito Municipal e pela empresa o
Proprietário o Sr. Filipe Frasseto Machado.
TERMO ADITIVO Nº. 03 ao Contrato Nº. 014/PMBR/2017. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BALNEÁRIO RINCÃO. CONTRATADO: ICONP
CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME. OBJETO: Fica estabelecido por acordo entre as partes o REAJUSTE DE PREÇOS E A
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, do Contrato Nº. 014/PMBR/2017, que tem como objeto a contratação de serviços técnicos especializados de gestão contábil aplicada ao setor público, treinamento, capacitação, acompanhamento e orientação nas áreas financeira,
orçamentária, contábil e administrativa aos servidores e responsáveis pela administração pública da entidade, que inclui, dentre outros,
suporte aos sistemas informatizados de contabilidade, compras e recursos humanos, E-Sfinge, Lei de Responsabilidade Fiscal, Diligências
do TCE-SC e demais, a ser executado de acordo com as necessidades da Administração da Prefeitura Municipal de Balneário Rincão, objeto
do Processo de Licitação Pregão Presencial Nº. 007/PMBR/2017, que prevê o termino em 31/12/2020, por mais 12 (doze) Meses, ou seja,
de 31/12/2020 a 31/12/2021, em face do interesse publico, e Parecer Jurídico, favorável e com base no Artigo 57, da Lei Nº. 8.666/93.
VALOR GLOBAL DO ADITIVO: R$ 75.966,12. ASSINATURA: 02/12/2020. SIGNATÁRIOS: pelo Município o Sr. Jairo Celoy Custódio - Prefeito
Municipal e pela empresa o Representante o Sr. Guido Vanderlinde Junior.
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TERMO ADITIVO Nº. 03 ao Contrato Nº. 029/PMBR/2020. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BALNEÁRIO RINCÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTRATADO: CONSTRUTORA JHR EIRELI. OBJETO: Constitui objeto do presente
Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E O ACRÉSCIMO DOS SERVIÇOS, das “Obras de Construção Civil do Centro de
Educação Infantil Pequena Sereia, com uma área de 413,74 m², localizado na Rua Manoel José Magé, Loteamento Mirassol, município de
Balneário Rincão”, pertinentes ao Contrato Nº. 029/PMBR/2020 objeto do Edital de Tomada de Preços Nº. 007/PMBR/2020, homologado
em 18/02/2020, dentro dos limites e na forma do artigo 65, da Lei Nº. 8.666/93, de acordo com a Justificativa Técnica e o Parecer Jurídico favorável, conforme discriminações e quantitativos na tabela em anexo. VALOR GLOBAL DO ADITIVO: R$ 45.434,50. ASSINATURA:
07/12/2020. SIGNATÁRIOS: pelo Município o Sr. Jairo Celoy Custódio - Prefeito Municipal e pela empresa o Representante o Sr. Elvio Alves.
TERMO ADITIVO Nº. 01 Pregão Presencial Nº. 057/PMBR/2020 RP Nº. 025/PMBR/2020. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BALNEÁRIO RINCÃO. CONTRATADO: GM INSDUSTRIA E COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA. OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo
o REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, requerido pela empresa GM INSDUSTRIA E COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA, do
Registro de preço para futuras aquisições de móveis para Escritório em Geral, Eletrodomésticos, Utensílios Domésticos, Calhas Elétricas e
Infraestrutura, a fim de atender as necessidades da Prefeitura e do Fundo Municipal de Saúde do Município de Balneário Rincão/SC, obedecendo integralmente às especificações do edital de Pregão Presencial Nº. 057/PMBR/2020, por interesse público e feito amigavelmente pelas
partes contratantes, em face da necessária execução dos mesmos, dentro dos limites e na forma do artigo 65 da Lei 8.666/93, de acordo
com Parecer Jurídico favorável, instruído em processo Administrativo protocolado pela Detentora da Ata. VALOR GLOBAL DO ADITIVO: R$
8.496,75. ASSINATURA: 15/12/2020. SIGNATÁRIOS: pelo Município o Sr. Jairo Celoy Custódio - Prefeito Municipal e pela empresa o Procurador o Sr. Douglas Mello da Silveira.
TERMO ADITIVO Nº. 02 ao Contrato Nº. 065/PMBR/2019. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BALNEÁRIO RINCÃO. CONTRATADO: LOCATIVA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. OBJETO: Fica estabelecido por acordo entre as partes, o REAJUSTE DE PREÇOS do Contrato Nº.
065/PMBR/2019, conforme clausula sexta deste contrato, de acordo com o Parecer Jurídico Nº. 113 de 27/10/2020, pelo índice INPC/IBGE,
acumulado nos últimos 12 (doze) meses, sendo retroativo a (Outubro/2019 a Outubro/2020). VALOR GLOBAL DO ADITIVO: R$ 457,92.
ASSINATURA: 11/12/2020. SIGNATÁRIOS: pelo Município o Sr. Jairo Celoy Custódio - Prefeito Municipal e pela empresa o Representante o
Sr. Luiz Carlos Manique Barreto.
TERMO ADITIVO Nº. 01 ao Contrato Nº. 065/PMBR/2019. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BALNEÁRIO RINCÃO. CONTRATADO: LOCATIVA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. OBJETO: Fica estabelecido por acordo entre as partes a prorrogação do prazo de vigência do
Contrato Nº. 065/PMBR/2019, que prevê o termino em 01/11/2020, por mais 12 (doze) meses, ou seja, de 01/11/2020 até 01/11/2021, em
face do interesse publico baseado nos fatos elencados pela Secretaria de Administração e Finanças do Município de Balneário Rincão e demais motivos constantes do Parecer Jurídico, favorável e com base na legislação competente. VALOR MENSAL ADITIVO:R$ 800,00. VALOR
GLOBAL DO ADITIVO: R$ 9.600,00 ASSINATURA: 30/10/2020. SIGNATÁRIOS: pelo Município o Sr. Jairo Celoy Custódio - Prefeito Municipal
e pela empresa o Representante o Sr. Luiz Carlos Manique Barreto.
TERMO ADITIVO Nº. 02 ao Contrato Nº. 055/PMBR/2019. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BALNEÁRIO RINCÃO. CONTRATADO: ROTEIROS
DO SUL AGENCIA DE VIAGENS LTDA. OBJETO: Fica estabelecido por acordo entre as partes a prorrogação do período de vigência, que prevê
o termino em 31/12/2020, por mais 12 (doze) meses, ou seja, de 31/12/2020 até 31/12/2021, em face do interesse publico, baseado nos
fatos elencados pela Secretaria de Educação e demais motivos constantes do Parecer Jurídico, favorável e com base no Artigo 57, paragrafo
2º. da Lei Nº. 8.666/93. VALOR GLOBAL DO ADITIVO: R$ 97.053,60. ASSINATURA: 22/12/2020. SIGNATÁRIOS: pelo Município o Sr. Jairo
Celoy Custódio - Prefeito Municipal e pela empresa o Representante Legal o Sr. Daniel Vieira Patrício.
TERMO ADITIVO Nº. 01 ao Contrato Nº. 014/PMBR/2020. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BALNEÁRIO RINCÃO. CONTRATADO: AM TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS LTDA. OBJETO: Fica estabelecido por acordo entre as partes a prorrogação do período de vigência,
que prevê o termino em 31/12/2020, por mais 12 (doze) meses, ou seja, de 31/12/2020 até 31/12/2021, em face do interesse publico,
baseado nos fatos elencados pela Secretaria de Educação e demais motivos constantes do Parecer Jurídico, favorável e com base no Artigo 57, paragrafo 2º. da Lei Nº. 8.666/93. VALOR GLOBAL DO ADITIVO: R$ 468.930,00 (Quatrocentos e Sessenta e Oito Mil Novecentos
e Trinta Reais). ASSINATURA: 18/12/2020. SIGNATÁRIOS: pelo Município o Sr. Jairo Celoy Custódio - Prefeito Municipal e pela empresa o
Representante o Sr. Oziel Borges Franca.
TERMO ADITIVO Nº. 01 ao Contrato Nº. 015/PMBR/2020. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BALNEÁRIO RINCÃO. CONTRATADO: TRANSPORTES TROPICAL LTDA ME. OBJETO: Fica estabelecido por acordo entre as partes a prorrogação do período de vigência, que prevê o
termino em 31/12/2020, por mais 12 (doze) meses, ou seja, de 31/12/2020 até 31/12/2021, em face do interesse publico, baseado nos
fatos elencados pela Secretaria de Educação e demais motivos constantes do Parecer Jurídico, favorável e com base no Artigo 57, paragrafo
2º. da Lei Nº. 8.666/93. VALOR GLOBAL DO ADITIVO: R$ 149.940,00 (Cento e Quarenta e Nove Mil Novecentos e Quarenta Reais). ASSINATURA: 18/12/2020. SIGNATÁRIOS: pelo Município o Sr. Jairo Celoy Custódio - Prefeito Municipal e pela empresa o Representante o Sr.
Daltenor Nascimento Junior.
TERMO ADITIVO Nº. 01 ao Contrato Nº. 016/PMBR/2020. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BALNEÁRIO RINCÃO. CONTRATADO: ROTEIROS
DO SUL AGENCIA DE VIAGENS LTDA. OBJETO: Fica estabelecido por acordo entre as partes a prorrogação do período de vigência, que
prevê o termino em 31/12/2020, por mais 12 (doze) meses, ou seja, de 31/12/2020 até 31/12/2021, em face do interesse publico, baseado nos fatos elencados pela Secretaria de Educação e demais motivos constantes do Parecer Jurídico, favorável e com base no Artigo 57,
paragrafo 2º. da Lei Nº. 8.666/93. VALOR GLOBAL DO ADITIVO: R$ 172.515,00 (Cento e Setenta e Dois Mil Quinhentos e Quinze Reais).
ASSINATURA: 22/12/2020. SIGNATÁRIOS: pelo Município o Sr. Jairo Celoy Custódio - Prefeito Municipal e pela empresa o Representante
Legal o Sr. Daniel Vieira Patrício.
TERMO ADITIVO Nº. 01 ao Contrato Nº. 013/PMBR/2020. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BALNEÁRIO RINCÃO. CONTRATADO: EXPRESSO
COLETIVO IÇARENSE LTDA. OBJETO Fica estabelecido por acordo entre as partes a prorrogação do período de vigência, que prevê o termino em 31/12/2020, por mais 12 (doze) meses, ou seja, de 31/12/2020 até 31/12/2021, em face do interesse publico, baseado nos fatos
elencados pela Secretaria de Educação e demais motivos constantes do Parecer Jurídico, favorável e com base no Artigo 57, paragrafo 2º.
da Lei Nº. 8.666/93. VALOR GLOBAL DO ADITIVO: R$ 345.912,00 (Trezentos e Quarenta e Cinco Mil Novecentos e Doze Reais). ASSINATURA: 18/12/2020. SIGNATÁRIOS: pelo Município o Sr. Jairo Celoy Custódio - Prefeito Municipal e pela empresa o Representante o Sr. Elvio
Juarez Peruchi.
TERMO ADITIVO Nº. 03 ao Contrato Nº. 056/PMBR/2020. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BALNEÁRIO RINCÃO. CONTRATADO: PRO
ENGTEC AUTOMAÇÃO EIRELI. OBJETO: Fica estabelecido por acordo entre as partes a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DO
PERIODO DE VIGENCIA, o prazo de execução que prevê o término em 31/12/2020, por mais 02 (dois) meses, ou seja, de 31/12/2020
até 28/02/2021, e o período de vigência que prevê o término em 31/12/2020, por mais 03 (três) meses, ou seja, de 31/12/2020 até
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31/03/2021, do Contrato Nº. 056/PMBR/2020, que tem como objeto a execução das “Obras de Instalação elétrica da Iluminação Pública da
Rua Santa Catarina, no trecho compreendido entre a Av. Waldemar Carlos Petrini e a Rua Orleans, Centro, Município de Balneário Rincão/
SC”, pertinentes ao Contrato Nº. 056/PMBR/2020 objeto do Edital de Tomada de Preços Nº. 039/PMBR/2020, homologado em 02/07/2020,
em face do interesse público, Parecer Jurídico favorável e com base no Artigo 57, da Lei Nº. 8.666/93. ASSINATURA: 23/12/2020. SIGNATÁRIOS: pelo Município o Sr. Jairo Celoy Custódio - Prefeito Municipal e pela empresa o Representante o Sr. Gustavo dos Santos Meister.
TERMO ADITIVO Nº. 02 ao Contrato Nº. 053/PMBR/2020. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BALNEÁRIO RINCÃO. CONTRATADO: SIDEK TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA. OBJETO: Fica estabelecido por acordo entre as partes a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E
O PERIODO DE VIGENCIA, o prazo de execução que prevê o término em 22/12/2020, por mais 02 (dois) meses, ou seja, de 22/12/2020 até
22/02/2021 e o período de vigência que prevê o término em 31/12/2020, por mais 03 (três) meses, ou seja, de 31/12/2020 até 31/03/2021,
do Contrato Nº. 053/PMBR/2020, que tem como objeto a execução das “Obras de Pavimentação com lajotas sextavadas e assentamento
de meio-fio de concreto, em vias urbanas do município de Balneário Rincão/SC”, pertinentes ao Contrato Nº. 053/PMBR/2020 objeto do
Edital de Convite Nº. 049/PMBR/2020, homologado em 17/06/2020, em face do interesse público, Parecer Jurídico favorável e com base
no Artigo 57, da Lei Nº. 8.666/93. ASSINATURA: 22/12/2020. SIGNATÁRIOS: pelo Município o Sr. Jairo Celoy Custódio - Prefeito Municipal
e pela empresa o Representante o Sr. José Vittorassi.
TERMO ADITIVO Nº. 01 ao Contrato Nº. 014/SAMAE/2020. CONTRATANTE: SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE BALNEÁRIO RINCÃO. CONTRATADO: CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA. OBJETO: Fica estabelecido por acordo entre as partes a
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DO PERIODO DE VIGENCIA, a execução que prevê o termino em 01/12/2020, por mais 03
(três) meses, ou seja, de 01/12/2020 até 01/03/2021, e a vigência que prevê o termino em 31/12/2020, por mais 06 (seis) meses ou
seja de 31/12/2020 até 30/06/2021, em face do interesse publico, baseado nos fatos elencados pela Secretaria de Infraestrutura, Pesca
e Meio Ambiente e demais motivos constantes do Parecer Jurídico, favorável e com base no Artigo 57, da Lei Nº. 8.666/93. ASSINATURA:
25/11/2020. SIGNATÁRIOS: pelo Município o Sr. Ivoi Vieira – Diretor Presidente e pela empresa o Representante Legal o Sr. Valmor Consoni.
TERMO ADITIVO Nº. 01 ao Contrato Nº. 047/PMBR/2020. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BALNEÁRIO RINCÃO. CONTRATADO: CREMA
CONSTRUÇÕES LTDA. OBJETO: Fica estabelecido por acordo entre as partes a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E PERIODO DE
VIGENCIA, o prazo de execução que prevê o término em 01/12/2020, por mais 02 (dois) meses, ou seja, de 01/12/2020 até 01/02/2021, e o
período de vigência que prevê o término em 31/12/2020, por mais 06 (seis) meses, ou seja, de 31/12/2020 até 30/06/2021, do Contrato Nº.
047/PMBR/2020, que tem como objeto a execução das “Obras de pavimentação asfáltica do Acesso e Orla do Município de Balneário Rincão
/SC, (Rua Santa Catarina), compreendendo pavimentação asfáltica, passeio público e sinalização vertical e horizontal, conforme projeto,
memorial descritivo e planilha que fazem parte integrante do edital”, de acordo com o Contrato de Convenio Nº. 873077/2018/MTURCAIXA,
firmado entre a Caixa Econômica Federal e o Município de Balneário Rincão”, pertinentes ao Contrato Nº. 047/PMBR/2020 objeto do Edital
de Tomada de Preços Nº. 036/PMBR/2020, homologado em 26/05/2020, em face do interesse público, Parecer Jurídico favorável e com base
no Artigo 57, da Lei Nº. 8.666/93. ASSINATURA: 30/11/2020. SIGNATÁRIOS: pelo Município o Sr. Jairo Celoy Custódio - Prefeito Municipal
e pela empresa o Representante o Sr. Daniel Barp Crema.
TERMO ADITIVO Nº. 04 ao Contrato Nº. 049/PMBR/2019. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BALNEÁRIO RINCÃO. CONTRATADO: SETEP
CONSTRUÇÕES S.A. OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo o ACRÉSCIMO E SUPRESSAO DOS SERVIÇOS E A PRORROGAÇÃO
DO PERIODO DE VIGENCIA, o período de vigência que prevê o término em 31/12/2020, por mais 06 (seis) meses, ou seja, de 31/12/2020
até 30/06/2021 das “Obras da 4ª. Etapa da Reurbanização de Acesso e Orla do Município de Balneário Rincão /SC, compreendendo, pavimentação asfáltica, terraplenagem, drenagem, passeios públicos, ciclofaixa, sinalização vertical e horizontal e ajardinamento, na Avenida
Waldemar Carlos Petrini, conforme projeto, memorial descritivo e planilha que fazem parte integrante do edital”, de acordo com o Contrato
de Financiamento Nº 0504473 – DV:93, firmado entre a Caixa Econômica Federal e o Município de Balneário Rincão, objeto do Processo
de Licitação Edital de Tomada de Preços Nº. 051/PMBR/2019, dentro dos limites e na forma dos artigos 57 e 65, da Lei Nº. 8.666/93, de
acordo com a Justificativa Técnica e o Parecer Jurídico favorável, conforme discriminações e quantitativos na tabela em anexo. VALOR DO
ACRÉSCIMO: R$ 381.065,56. VALOR DE SUPRESSÃO: R$ 72.952,92. ASSINATURA: 23/12/2020. SIGNATÁRIOS: pelo Município o Sr. Jairo
Celoy Custódio - Prefeito Municipal e pela empresa o Representante Legal o Sr. José Carlos de Souza.
TERMO ADITIVO Nº. 05 ao Contrato Nº. 082/PMBR/2016. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BALNEÁRIO RINCÃO. CONTRATADO: BENJAMIN
DA ROSA LEMOS. OBJETO: Fica estabelecido por acordo entre as partes a ALTERAÇÃO DO OBJETO E A PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE
VIGENCIA do Contrato Nº. 082/PMBR/2016, que prevê o termino em 31/12/2020, por mais 06 (seis) meses, ou seja, de 31/12/2020 até
30/06/2021, em face do interesse publico baseado nos fatos elencados pelo Município de Balneário Rincão e demais motivos constantes do
Parecer Jurídico, favorável e com base na legislação competente. VALOR MENSAL DO ADITIVO: R$ 600,00. E VALOR GLOBAL DO ADITIVO:
R$ 3.600,00. ASSINATURA: 28/12/2020. SIGNATÁRIOS: pelo Município o Sr. Jairo Celoy Custódio - Prefeito Municipal e pelo Locador o Sr.
Benjamin da Rosa Lemos.
ADITIVO Nº. 04 ao Contrato Nº. 054/PMBR/2019. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BALNEÁRIO RINCÃO. CONTRATADO: JR CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. OBJETO: Fica estabelecido por acordo entre as partes a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DO
PERIODO DE VIGENCIA, o prazo de execução que prevê o término em 18/10/2020, por mais 04 (quatro) meses, ou seja, de 18/10/2020
até 18/02/2021, e o período de vigência, que prevê o término em 31/12/2020, por mais 06 (seis) meses, ou seja, de 31/12/2020 até
30/06/2021, do Contrato Nº. 054/PMBR/2019, que tem como objeto a execução das “Obras de Pavimentação Asfáltica, compreendendo:
Terraplenagem, drenagem, passeios públicos, com acessibilidade, capa asfáltica e sinalização vertical e horizontal, em um trecho da Rua
Antonio Sebastião Lemos, localizada no Bairro Barra Velha no Município de Balneário Rincão/SC”, conforme projeto, memorial descritivo e
planilha orçamentaria que fazer parte integrante do edital, de acordo com o Contrato de Repasse Nº. 868543/2018/MCIDADES/CAIXA, firmado com o Ministério das Cidades, através da Caixa Econômica Federal e o Município de Balneário Rincão, objeto do Processo de Licitação
Edital de Tomada de Preços Nº. 066/PMBR/2019, em face do interesse público, Parecer Jurídico favorável e com base no Artigo 57, da Lei
Nº. 8.666/93. ASSINATURA: 16/10/2020. SIGNATÁRIOS: pelo Município o Sr. Jairo Celoy Custódio - Prefeito Municipal e pela empresa o
Representante o Sr. Tiago Aguiar Marcolino.
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Publicação Nº 2790013

EXTRATOS DE TERMO ADITIVO SAMAE
TERMO ADITIVO Nº. 02 ao Contrato Nº. 009/SAMAE/2020. CONTRATANTE: O SAMAE – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E
ESGOTO DE BALNEÁRIO RINCÃO; CONTRATADA: RIMOL TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA - ME. OBJETO: Constitui objeto do
presente Termo Aditivo O ACRÉSCIMO DOS SERVIÇOS de execução das “Obras de drenagem pluvial, com bueiro de concreto entre 400
e 1000mm e dispositivos de captação, sem fornecimento de tubo e com fornecimento de mão de obra e insumos para o assentamento e
para os dispositivos de captação”, em diversas ruas do Município de Balneário Rincão, através do SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de
Água e Esgoto”, necessários e imprescindíveis para a continuação dos serviços pertinentes ao Contrato Nº. 009/SAMAE/2020, objeto do
Edital de Convite Nº. 005/SAMAE/2020, Homologado em 05/05/2020, dentro dos limites e na forma do artigo 65, da Lei Nº. 8.666/93, do
mesmo Diploma Legal, de acordo com a Justificativa Técnica e o Parecer Jurídico favorável. VALOR GLOBAL DO ADITIVO: R$ 36.230,72 .
ASSINATURA: 02/12/2020. SIGNATÁRIOS: pelo Município o Sr. Ivoi Vieira – Diretor Presidente e pela empresa o Representante Legal o Sr.
Valdir Ferreira.
TERMO ADITIVO Nº. 01 ao Contrato Nº. 010/SAMAE/2020. CONTRATANTE: O SAMAE – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E
ESGOTO DE BALNEÁRIO RINCÃO; CONTRATADA: JORNAL GAZETA LTDA. OBJETO: Fica estabelecido por acordo entre as partes a prorrogação do período de vigência do Contrato Nº. 010/SAMAE/2020, que prevê o termino em 31/12/2020, por mais 12 (doze) meses, ou seja,
de 31/12/2020 ate 31/12/2021, em face do interesse publico baseado nos fatos elencados pela Secretaria de Administração e Finanças do
Município de Balneário Rincão e demais motivos constantes do Parecer Jurídico, favorável e com base na legislação competente. VALOR
GLOBAL DO ADITIVO: R$ 3.900,00. ASSINATURA: 02/12/2020. SIGNATÁRIOS: pelo Município o Sr. Ivoi Vieira – Diretor Presidente e pela
empresa o Representante Legal o Sr. Augusto Luiz da Luz.
TERMO ADITIVO Nº. 02 ao Contrato Nº. 010/SAMAE/2019. CONTRATANTE: o SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE BALNEÁRIO RINCÃO; CONTRATADA: BEIRA MAR MONITORIAMENTO LTDA - ME. OBJETO: Fica estabelecido por acordo entre as
partes, o REAJUSTE DE PREÇOS do Contrato Nº. 010/SAMAE/2019, conforme clausula oitava deste contrato, de acordo com o Parecer Jurídico, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, acumulado nos últimos 12 (doze) meses (Setembro/2019 a Setembro/2020),
no percentual de 4,7706%. VALOR GLOBAL DO ADITIVO: R$ 286,10. ASSINATURA: 04/12/2020. SIGNATÁRIOS: pelo Município o Sr. Ivoi
Vieira e pela empresa o Representante Legal o Sr. Itair Norbak Joris.
TERMO ADITIVO Nº. 01 ao Contrato Nº. 010/SAMAE/2019. CONTRATANTE: o SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE BALNEÁRIO RINCÃO; CONTRATADA: BEIRA MAR MONITORIAMENTO LTDA - ME. OBJETO:Fica estabelecido por acordo entre as
partes a prorrogação do prazo de vigência do Contrato Nº. 010/SAMAE/2019, que prevê o termino em 31/10/2020, por mais 12 (doze) meses, ou seja, de 31/10/2020 até 31/10/2021, em face do interesse publico baseado nos fatos elencados pela Secretaria de Administração e
Finanças do Município de Balneário Rincão e demais motivos constantes do Parecer Jurídico, favorável e com base na legislação competente.
VALOR GLOBAL DO ADITIVO: R$ 5.999,84. ASSINATURA: 21/09/2020. SIGNATÁRIOS: pelo Município o Sr. Ivoi Vieira e pela empresa o
Representante Legal o Sr. Itair Norbak Joris.
TERMO ADITIVO Nº. 01 ao Contrato Nº. 011/SAMAE/2020. CONTRATANTE: O SAMAE – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE BALNEÁRIO RINCÃO; CONTRATADA: EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA. OBJETO: Fica estabelecido por acordo entre as partes a
prorrogação do período de vigência do Contrato Nº. 011/SAMAE/2020, que prevê o termino em 31/12/2020, por mais 12 (doze) meses, ou
seja, de 31/12/2020 ate 31/12/2021, em face do interesse publico baseado nos fatos elencados pela Secretaria de Administração e Finanças
do Município de Balneário Rincão e demais motivos constantes do Parecer Jurídico, favorável e com base na legislação competente. VALOR
GLOBAL: R$ 3.300,00. ASSINATURA: 02/12/2020. SIGNATÁRIOS: pelo Município o Sr. Ivoi Vieira e pela empresa o Representante Legal o
Sr. Rheno Marcel de Oliveira.
TERMO ADITIVO Nº. 01 ao Contrato Nº. 012/SAMAE/2019. CONTRATANTE: O SAMAE – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E
ESGOTO DE BALNEÁRIO RINCÃO; CONTRATADA: SETUP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. OBJETO: Fica estabelecido por acordo entre
as partes a prorrogação do prazo de vigência do Contrato Nº. 012/SAMAE/2019, que prevê o termino em 05/12/2020, por mais 12 (doze)
meses, ou seja, de 05/12/2020 até 05/12/2021, em face do interesse publico baseado nos fatos elencados pela Diretoria do Samae do
Município de Balneário Rincão e demais motivos constantes do Parecer Jurídico, favorável e com base na legislação competente. VALOR
GLOBAL DO ADITIVO: R$ 587.720,00. ASSINATURA: 30/11/2020. SIGNATÁRIOS: pelo Município o Sr. Ivoi Vieira – Diretor Presidente e pela
empresa o Representante Legal o Sr. Filipe Frasseto Machado.
TERMO ADITIVO Nº. 05 ao Contrato Nº. 039/SAMAE/2017. CONTRATANTE: LOCATÁRIO O SAMAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO DE BALNEÁRIO RINCÃO; CONTRATADA: LOCADOR GILBERTO DE MELO. OBJETO: Fica estabelecido por acordo entre as partes a
PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA do Contrato Nº. 039/SAMAE/2017, que prevê o termino em 06/01/2021, por mais 12 (Doze)
meses, ou seja, de 06/01/2021 até 06/01/2022, em face do interesse publico, baseado nos fatos elencados pelo SAMAE DE BALNEARIO
RINCÃO e demais motivos constantes do Parecer Jurídico, favorável e com base no Artigo 57, da Lei Nº. 8.666/93. VALOR GLOBAL DO ADITIVO: R$ 35.271,84. ASSINATURA: 04/12/2020. SIGNATÁRIOS: pelo Município o Sr. Ivoi Vieira e o Locador o Sr. Gilberto de Melo.
TERMO ADITIVO Nº. 03 ao Contrato Nº. 023/SAMAE/2018. CONTRATANTE: O SAMAE – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E
ESGOTO DE BALNEÁRIO RINCÃO. CONTRATADO: RAC – SANEAMENTO E TECNOLOGIA AMBIENTAL PARA DISPOSIÇÃO E TRATAMENTO DE
RESÍDUOS LTDA ME. OBJETO: Fica estabelecido por acordo entre as partes a prorrogação do prazo de vigência do Contrato Nº. 023/SAMAE/2018, que prevê o termino em 20/12/2020, por mais 04 (quatro) meses, ou seja, de 20/12/2020 até 20/04/2021, em face do interesse
publico, devidamente justificado e Parecer Jurídico favorável, com base no Artigo 57, da Lei Nº. 8.666/93. VALOR GLOBAL DO ADITIVO: R$
423.175,15. ASSINATURA: 10/12/2020. SIGNATÁRIOS: pelo Município o Sr. Ivoi Vieira – Diretor Presidente e pela empresa o Representante
o Sr. Rodolfo Back Loch.
TERMO ADITIVO Nº. 03 ao Contrato Nº. 012/SAMAE/2017. CONTRATANTE: O SAMAE – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E
ESGOTO DE BALNEÁRIO RINCÃO. CONTRATADO: ICONP CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME. OBJETO: Fica estabelecido por
acordo entre as partes o REAJUSTE DE PREÇOS E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, do Contrato Nº. 012/SAMAE/2017, que
tem como objeto a Contratação de serviços técnicos especializados de gestão contábil aplicada ao setor público, treinamento, capacitação,
acompanhamento e orientação nas áreas financeira, orçamentária, contábil e administrativa aos servidores e responsáveis pela administração pública da entidade, que inclui, dentre outros, suporte aos sistemas informatizados de contabilidade, compras e recursos humanos,
E-Sfinge, Diligências do TCE-SC e demais, como previstos no termo de referência com uma carga mínima presencial de 10 horas semanais,
a ser executado de acordo com as necessidades do SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Balneário Rincão, objeto do
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Processo de Licitação Pregão Presencial Nº. 007/SAMAE/2017, que prevê o termino em 31/12/2020, por mais 12 (doze) Meses, ou seja, de
31/12/2020 a 31/12/2021, em face do interesse publico, e Parecer Jurídico, favorável e com base no Artigo 57, da Lei Nº. 8.666/93. VALOR
GLOBAL DO ADITIVO: R$75.966,12. ASSINATURA: 11/12/2020. SIGNATÁRIOS: pelo Município o Sr. Ivoi Vieira – Diretor Presidente e pela
empresa o Representante o Sr. Guido Vanderlinde Junior.
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Barra Bonita
Prefeitura
PORTARIA N.º001 DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789090

PORTARIA N.º001 de 04 de janeiro de 2021
Nomeia servidor comissionado, de livre nomeação e exoneração e da outras providencias.
O Prefeito Municipal de Barra Bonita, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições do seu cargo e de acordo com os incisos VI e VIII
do artigo 73, da Lei l Orgânica do Município e combinado com a Lei Complementar 047/2013.
Resolve,
Art.1º. Nomear o senhor, Paulo Sergio Boff, CPF nº020.586.589-57, para ocupar o cargo de Secretário Municipal de Administração e Fazenda
, sob regime estatutário e regime geral da Previdência Social, com carga horária de 40h semanais, a contar desta data.
Art.2º. As despesas decorrentes de aplicação deste ato correrão a conta do Orçamento Municipal.
Art.3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art.4º Ficam revogadas as disposições em contrario.
Prefeitura Municipal de Barra Bonita, Estado de Santa Catarina, em 04 de janeiro de 2021
Agnaldo Deresz
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se esta Portaria na forma da Lei.

PORTARIA N.º003 DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789200

PORTARIA N.º003 de 04 de janeiro de 2021
Nomeia servidor comissionado, de livre nomeação e exoneração e da outras providencias.
O Prefeito Municipal de Barra Bonita, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições do seu cargo e de acordo com os incisos VI e VIII
do artigo 73, da Lei l Orgânica do Município e combinado com a Lei Complementar 047/2013.
Resolve,
Art.1º. Nomear a senhora, Aurelia Terezinha Boff dos Santos, CPF nº563.338.899/20 para ocupar o cargo de Secretária Municipal de Saúde,
sob regime estatutário e regime geral da Previdência Social, com carga horária de 40h semanais, a contar desta data.
Art.2º. As despesas decorrentes de aplicação deste ato correrão a conta do Orçamento Municipal.
Art.3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art.4º Ficam revogadas as disposições em contrario.
Prefeitura Municipal de Barra Bonita, Estado de Santa Catarina, em 04 de janeiro de 2021.
Agnaldo Deresz
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se esta Portaria na forma da Lei.
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Publicação Nº 2789197

PORTARIA N.º004 de 04 de janeiro de 2021
Nomeia servidor comissionado, de livre nomeação e exoneração e da outras providencias.
O Prefeito Municipal de Barra Bonita, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições do seu cargo e de acordo com os incisos VI e VIII
do artigo 73, da Lei l Orgânica do Município e combinado com a Lei Complementar 047/2013.
Resolve,
Art.1º. Nomear a senhora, Vali Rost Zangalli, CPF nº758.801.999-91 para ocupar o cargo de Secretária Municipal de Assistência Social, sob
regime estatutário e regime geral da Previdência Social, com carga horária de 40h semanais, a contar desta data.
Art.2º. As despesas decorrentes de aplicação deste ato correrão a conta do Orçamento Municipal.
Art.3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art.4º Ficam revogadas as disposições em contrario.
Prefeitura Municipal de Barra Bonita, Estado de Santa Catarina, em 04 de janeiro de 2021.
Agnaldo Deresz
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se esta Portaria na forma da Lei.

PORTARIA N.º005 DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789215

PORTARIA N.º005 de 04 de janeiro de 2021
Nomeia servidor comissionado, de livre nomeação e exoneração e da outras providencias.
O Prefeito Municipal de Barra Bonita, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições do seu cargo e de acordo com os incisos VI e VIII
do artigo 73, da Lei l Orgânica do Município e combinado com a Lei Complementar 047/2013.
Resolve,
Art.1º. Nomear a senhora, Samara Molinari CPF nº012.431.029-00, para ocupar o cargo de Diretora Geral de Departamento, com exercício
na Secretaria Municipal de Assistência Social, sob regime estatutário e regime geral da Previdência Social, com carga horária de 40h semanais, a contar desta data.
Art.2º. As despesas decorrentes de aplicação deste ato correrão a conta do Orçamento Municipal.
Art.3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art.4º Ficam revogadas as disposições em contrario.
Prefeitura Municipal de Barra Bonita, Estado de Santa Catarina, em 04 de janeiro de 2021.
Agnaldo Deresz
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se esta Portaria na forma da Lei.

PORTARIA N.º006 DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789222

PORTARIA N.º006 de 04 de janeiro de 2021
Nomeia servidor comissionado, de livre nomeação e exoneração e da outras providencias.
O Prefeito Municipal de Barra Bonita, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições do seu cargo e de acordo com os incisos VI e VIII
do artigo 73, da Lei l Orgânica do Município e combinado com a Lei Complementar 047/2013.
Resolve,
Art.1º. Nomear a senhora, Leliandra Luciana Vilanova CPF nº057.352.069-07, para ocupar o cargo de Diretor Geral de Departamento, com
exercício na Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, sob regime estatutário e regime geral da Previdência Social, com carga
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horária de 40h semanais, a contar desta data.
Art.2º. As despesas decorrentes de aplicação deste ato correrão a conta do Orçamento Municipal.
Art.3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art.4º Ficam revogadas as disposições em contrario.
Prefeitura Municipal de Barra Bonita, Estado de Santa Catarina, em 04 de janeiro de 2021.
Agnaldo Deresz
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se esta Portaria na forma da Lei.

PORTARIA N.º007 DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789233

PORTARIA N.º007 de 04 de janeiro de 2021
Nomeia servidor comissionado, de livre nomeação e exoneração e da outras providencias.
O Prefeito Municipal de Barra Bonita, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições do seu cargo e de acordo com os incisos VI e VIII
do artigo 73, da Lei l Orgânica do Município e combinado com a Lei Complementar 047/2013.
Resolve,
Art.1º. Nomear a senhora, Eva Carolina Maioli Vitcoski CPF nº011.999.469-07, para ocupar o cargo de Diretor Geral de Departamento, com
exercício na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo sob regime estatutário e regime geral da Previdência Social, com
carga horária de 40h semanais, a contar desta data.
Art.2º. As despesas decorrentes de aplicação deste ato correrão a conta do Orçamento Municipal.
Art.3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art.4º Ficam revogadas as disposições em contrario.
Prefeitura Municipal de Barra Bonita, Estado de Santa Catarina, em 04 de janeiro de 2021.
Agnaldo Deresz
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se esta Portaria na forma da Lei.

PORTARIA N.º008 DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789279

PORTARIA N.º008 de 04 de janeiro de 2021
Nomeia servidor comissionado, de livre nomeação e exoneração e da outras providencias.
O Prefeito Municipal de Barra Bonita, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições do seu cargo e de acordo com os incisos VI e VIII
do artigo 73, da Lei l Orgânica do Município e combinado com a Lei Complementar 047/2013.
Resolve,
Art.1º. Nomear a senhora, Bruna Leticia Costa Oliveira, CPF nº702.237.711-12, para ocupar o cargo de Assessora de Administração e Planejamento com exercício na Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, sob regime estatutário e regime geral da Previdência Social,
com carga horária de 40h semanais, a contar desta data.
Art.2º. As despesas decorrentes de aplicação deste ato correrão a conta do Orçamento Municipal.
Art.3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art.4º Ficam revogadas as disposições em contrario.
Prefeitura Municipal de Barra Bonita, Estado de Santa Catarina, em 04 de janeiro de 2021.
Agnaldo Deresz
Prefeito Municipal
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Registre-se e Publique-se esta Portaria na forma da Lei.

PORTARIA N.º009 DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789288

PORTARIA N.º009 de 04 de janeiro de 2021
Nomeia servidor comissionado, de livre nomeação e exoneração e da outras providencias.
O Prefeito Municipal de Barra Bonita, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições do seu cargo e de acordo com os incisos VI e VIII
do artigo 73, da Lei l Orgânica do Município e combinado com a Lei Complementar 047/2013.
Resolve,
Art.1º. Nomear a senhora, Narjara Soder Pelissari, CPF nº083.645.519-30, para ocupar o cargo de Assessora Jurídica, com exercício na
Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, sob regime estatutário e regime geral da Previdência Social, com carga horária de 40h
semanais, a contar desta data.
Art.2º. As despesas decorrentes de aplicação deste ato correrão a conta do Orçamento Municipal.
Art.3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art.4º Ficam revogadas as disposições em contrario.
Prefeitura Municipal de Barra Bonita, Estado de Santa Catarina, em 04 de janeiro de 2021.
Agnaldo Deresz
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se esta Portaria na forma da Lei.

PORTARIA N.º010, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789319

PORTARIA N.º010, de 04 de janeiro de 2021.
Designa servidor e da outras providencias.
O Prefeito Municipal de Barra Bonita, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições do seu cargo e de acordo com os incisos VI e VIII
do artigo 73, da Lei l Orgânica do Município,
Resolve,
Art.1º. Fica designado o servidor Maximino da Silva Dias, ocupante do cargo de Motorista, para desempenhar as funções de seu cargo junto
a Secretaria Municipal de Saúde.
Art.2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art.3º Ficam revogadas as disposições em contrario.
Prefeitura Municipal de Barra Bonita, Estado de Santa Catarina, em 04 de janeiro de 2021.
Agnaldo Deresz
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se esta Portaria na forma da Lei.

PORTARIA N.º015, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789578

PORTARIA N.º015, de 04 de janeiro de 2021.
Designa servidor e da outras providencias.
O Prefeito Municipal de Barra Bonita, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições do seu cargo e de acordo com os incisos VI e VIII
do artigo 73, da Lei l Orgânica do Município,
Resolve,
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Art.1º. Fica designado o servidor Marcelo Rama, ocupante do cargo de Operador, para desempenhar as funções de seu cargo junto a Secretaria Municipal de Agricultura.
Art.2º. Concede Gratificação Funcional no valor de R$400,00(quatrocentos reais) para exercer as atividades além daquelas próprias de seu
cargo de carreira, especialmente setor de INCRA e SAT, Lançamentos de notas de produtor rural para Movimento Econômico, pelo período
de 04 de janeiro a 02 de fevereiro de 2021.
Art.º3 Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art.4º Ficam revogadas as disposições em contrario.
Prefeitura Municipal de Barra Bonita, Estado de Santa Catarina, em 04 de janeiro de 2021.
Agnaldo Deresz
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se esta Portaria na forma da Lei.

PORTARIA N.º016 DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789606

PORTARIA N.º016 de 04 de janeiro de 2021
Nomeia servidor comissionado, de livre nomeação e exoneração e da outras providencias.
O Prefeito Municipal de Barra Bonita, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições do seu cargo e de acordo com os incisos VI e VIII
do artigo 73, da Lei l Orgânica do Município e combinado com a Lei Complementar 047/2013.
Resolve,
Art.1º. Nomear a senhora, Joice Zimmermann Prezzi CPF nº070.325.589-41, para ocupar o cargo de Diretor Geral de Departamento, com
exercício na Secretaria Municipal de Saúde, sob regime estatutário e regime geral da Previdência Social, com carga horária de 40h semanais,
a contar desta data.
Art.2º. As despesas decorrentes de aplicação deste ato correrão a conta do Orçamento Municipal.
Art.3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art.4º Ficam revogadas as disposições em contrario.
Prefeitura Municipal de Barra Bonita, Estado de Santa Catarina, em 04 de janeiro de 2021.
Agnaldo Deresz
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se esta Portaria na forma da Lei.

PORTARIA N.º017 DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789615

PORTARIA N.º017 de 04 de janeiro de 2021
Nomeia servidor comissionado, de livre nomeação e exoneração e da outras providencias.
O Prefeito Municipal de Barra Bonita, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições do seu cargo e de acordo com os incisos VI e VIII
do artigo 73, da Lei l Orgânica do Município e combinado com a Lei Complementar 047/2013.
Resolve,
Art.1º. Nomear a senhora, Neura Maria Schonardie Deres CPF nº736.467.849-20, para ocupar o cargo de Secretário Municipal de Educação,
Cultura, Esporte e Turismo, sob regime estatutário e regime geral da Previdência Social, com carga horária de 40h semanais, a contar desta
data.
Art.2º. As despesas decorrentes de aplicação deste ato correrão a conta do Orçamento Municipal.
Art.3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art.4º Ficam revogadas as disposições em contrario.
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Prefeitura Municipal de Barra Bonita, Estado de Santa Catarina, em 04 de janeiro de 2021
Agnaldo Deresz
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se esta Portaria na forma da Lei.

PORTARIA N.º018 DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789699

PORTARIA N.º018 de 04 de janeiro de 2021
Designa servidor para exercer cargo comissionado e da outras providencias.
O Prefeito Municipal de Barra Bonita, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições do seu cargo e de acordo com os incisos VI e VIII
do artigo 73, da Lei l Orgânica do Município, Lei complementar 037/2011 e combinado com a Lei Complementar 047/2013.
Resolve,
Art.1º. Designar o servidor Sanir Francisco Bedin, para exercer o cargo de Secretário Municipal de Viação e Obras, sob regime estatutário e
regime geral da Previdência Social, com carga horária de 40h semanais, percebendo o vencimento do cargo Comissionado, a contar desta
data.
Art.2º. As despesas decorrentes de aplicação deste ato correrão a conta do Orçamento Municipal.
Art.3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art.4º Ficam revogadas as disposições em contrario.
Prefeitura Municipal de Barra Bonita, Estado de Santa Catarina, em 04 de janeiro de 2021
Agnaldo Deresz
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se esta Portaria na forma da Lei.

PORTARIA Nº 002, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789142

PORTARIA Nº 002, de 04 de janeiro de 2021.
Convoca servidor em Licença Prêmio e da outras providências.
O Prefeito Municipal de Barra Bonita, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições do seu cargo e de acordo com os incisos VI do artigo
73, da Lei l Orgânica do Município;
Resolve.
Art.1º. Fica convocado a voltar as suas atividades o servidor Rafael Favretto, que se encontra em licença prêmio a partir de 05 de janeiro
de 2021, sendo que o período interrompido será usufruído em data a ser definida posteriormente.
Art.2º.Ficam revogadas as disposições em contrario.
Art.3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA BONITA, 04 de janeiro de 2020.
Agnaldo Deresz
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se esta Portaria na forma da Lei.

PORTARIA Nº 011, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789351

PORTARIA Nº 011, de 04 de janeiro de 2021.
Concede Licença-Prêmio a servidor e da outras providências.
O Prefeito Municipal de Barra Bonita, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições do seu cargo e de acordo com os incisos VI e VIII
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do artigo 73, da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com o Art.nº108, da Lei Complementar Nº037, de 07 de novembro de 2011.
Resolve,
Art. 1º Conceder conversão em Pecúnia em 50%(cinquenta por cento) da Licença-Prêmio ao servidor Julio Cezar Dias Teo, matricula
nº420301, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, com exercício na Secretaria Municipal de Viação e Obras, indenizando o mês
de janeiro, usufruindo o restante da licença prêmio no período de 01 de fevereiro a 02 de março de 2021.
Art.2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Barra Bonita, Estado de Santa Catarina, em 04 de janeiro de 2021.
Agnaldo Deresz
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se esta Portaria na forma da Lei.

PORTARIA Nº 012, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789363

PORTARIA Nº 012, de 04 de janeiro de 2021.
Concede Licença-Prêmio a servidor e da outras providências.
O Prefeito Municipal de Barra Bonita, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições do seu cargo e de acordo com os incisos VI e VIII
do artigo 73, da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com o Art.nº108, da Lei Complementar Nº037, de 07 de novembro de 2011.
Resolve,
Art. 1º Conceder conversão em Pecúnia em 50%(cinquenta por cento) da Licença-Prêmio a servidora Diane Guaragni , matricula nº419501,
ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, com exercício na Secretaria Municipal de Saude, indenizando o mês de janeiro, usufruindo
o restante da licença prêmio no período de 01 de fevereiro a 02 de março de 2021.
Art.2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Barra Bonita, Estado de Santa Catarina, em 04 de janeiro de 2021.
Agnaldo Deresz
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se esta Portaria na forma da Lei.

PORTARIA Nº 013, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789386

PORTARIA Nº 013, de 04 de janeiro de 2021
“Concede diária e da outras providências”
O Prefeito Municipal de Barra Bonita, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições do seu cargo e de acordo com os incisos VI e VIII
do artigo 73, da Lei Orgânica do Município.
Resolve.
Art.1º- Conceder 1,5 (uma e meia) diária ao servidor Vanderlei Ferronatto, ocupante do cargo de Motorista, no valor de R$ 232,50 (duzentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos ), para realizar transporte de pacientes, na cidade de Cascavel/PR, conforme Memorando
Nº1/2020 e Roteiro de Viagem nº1/2020 da Secretaria Municipal de Saúde.
Art.2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Barra Bonita, Estado de Santa Catarina, em 04 de janeiro de 2021.
Agnaldo Deresz
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se esta Portaria na forma da Lei.
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Publicação Nº 2789581

PORTARIA Nº 014, de 04 de janeiro de 2021
“Concede diária e da outras providências”
O Prefeito Municipal de Barra Bonita, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições do seu cargo e de acordo com os incisos VI e VIII
do artigo 73, da Lei Orgânica do Município.
Resolve.
Art.1º- Conceder 0,5 (meia) diária ao servidor Davi Zaccaron, ocupante do cargo de Motorista, no valor de R$ 77,50 (setenta e sete reais e
cinq-enta centavos), para realizar transporte de pacientes, na cidade de Chapecó/SC, conforme Memorando Nº2/2021 e Roteiro de Viagem
nº2/2021 da Secretaria Municipal de Saúde.
Art.2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Barra Bonita, Estado de Santa Catarina, em 04 de janeiro de 2021.
Agnaldo Deresz
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se esta Portaria na forma da Lei.

Câmara Municipal
ATA DE POSSE 001/2021

Publicação Nº 2788563

ATA Nº 001/2021
ATA DA 1ºSESSÃO SOLENE
DO 1º PERÍODO
DA 7ª LEGISLATURA
REALIZADA EM 01 DE JANEIRO DE 2021
Ao primeiro dia do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, às dez horas, realizou-se na sala de reuniões da Câmara Municipal de Vereadores de Barra Bonita, sito na Avenida Buenos Aires, Sessão Solene de Posse da Sétima Legislatura de Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito
Municipal eleitos no pleito de quinze de novembro de dois mil e vinte, que irão exercer os respectivos cargos de primeiro de janeiro de dois
mil e vinte a trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e quatro. Protocolo da Sessão Solene foi realizado pelo Senhora Aurelia Terezinha
Boff dos Santos, que compôs os locais de honra as seguintes autoridades. Os Exmos. Senhores Agnaldo Deresz Prefeito Eleito, juntamente
com o Vice-Prefeito Eleito Senhor Roberto Francisco Giongo, o Senhor Moacir Piroca, ex. Prefeito Municipal e Senhor Sanir Francisco Bedin,
ex. Vice-Prefeito. Os Vereadores Eleitos Senhores Ivo Araldi, Joacir Raldi, Luiz Gibrail Dresch, Neir Isidoro Mittmann, Dejair Angelo Roman,
Jean Christofoli, Vanderlei Pelozatto, Olivio Junior Bertan e Valdelirio Barcellos da Cruz. Ato continuo após composta a mesa o Presidente
da Câmara municipal de Vereadores em Exercício Senhor Neir Isidoro Mittmann declarou aberta a Sessão Solene de posse da Sexta Legislatura, convidando a todos para em posição de sentido, ouvirmos o Hino Nacional. Na sequência o Presidente da Mesa Diretora em Exercício
convidou os Senhores Vereadores para se colocarem em frente à mesa para os atos do juramento de Posse e Assinatura do Termo de Compromisso e Posse sendo declarados empossados como Vereadores os Senhores Ivo Araldi, Luiz Gibrail Dresch, Neir Isidoro Mittmann, Dejair
Angelo Roman, Jean Christofoli, Vanderlei Pelozatto, Olivio Junior Bertan e Valdelirio Barcellos da Cruz. Justificando a falta do Vereador Srº
Joacir Raldi por problemas de saúde. Posteriormente o Presidente em Exercício Senhor Neir Isidoro Mittmann procedeu à Eleição da Mesa
Diretora ficando assim composta: Presidente - O Vereador Senhor Neir Isidoro Mittmann Eleito com oito votos favoráveis. Vice-Presidente –
O Vereador Senhor Luiz Gibrail Dresch Eleito com oito votos favoráveis. Primeiro Secretario – O Vereador Senhor Valdelirio Barcellos da Cruz
Eleito com oito votos favoráveis. Segundo Secretário – O Vereador
Senhor Jean Christofoli Eleito com oito votos favoráveis. Ato continuo o Presidente em Exercício Senhor Neir Isidoro Mittmann declarou
Empossados os Eleitos a Mesa Diretora passando assim a falar como Presidente Eleito Senhor Neir Isidoro Mittmann, o qual convidou o
Exmo. Senhor Agnaldo Deresz Eleito Prefeito Municipal juntamente com o Vice-Prefeito Municipal Eleito Roberto Francisco Giongo, dirigir-se
a frente para os Atos Solenes de juramento de Posse e Assinarem o Termo de Compromisso e Posse, sendo declarados empossados Prefeito e Vice Prefeito. Após o Presidente convidou a todos para em posição de sentido, ouvirmos o Hino do Município. Concluído os trabalhos
e todos os Atos Solenes e Oficiais o Presidente Senhor Neir Isidoro Mittmann deu por encerado às onze horas e vinte minutos a Primeira
Sessão Solene de dois mil e vinte e um. Eu Rogerio Tesser, secretario executivo, autorizado para estas funções, lavrei a presente Ata, que
lida e achada conforme segue assinada pelos integrantes da Mesa Diretora.
Presidente
NEIR IZIDORO MITTMANN ............................................................................
Vice-Presidente
LUIZ GIBRAIL DRESCH .........................................................................................................
Primeiro secretario
VALDELIRIO BARCELLOS DA CRUZ .................................................................................................
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Segundo Secretario
JEAN CHRISTOFOLI .................................................................................................

DECRETO153/2020

Publicação Nº 2788383

DECRETO LEGISLATIVO Nº 153/2020
ALTERA OS VALORES DAS DIARIAS ESTABELECIDAS NO ANEXO ÚNICO DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 138/2019 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Gilmar Meneguzzo, Presidente do legislativo de Barra Bonita, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais de seu cargo e,
em conformidade com o decreto 033/2006, art. 24, inciso I e IV do regimento interno, art. 47, inciso I e VI da lei orgânica.
DECRETA
Art. 1º. O anexo único do decreto legislativo nº 138/2019, passa a vigorar com os seguintes valores:
IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO

CAPITAL FEDERAL

Vereadores
Servidores do Legislativo

425,10
425,10

CAPITAIS ESTADUAIS
REGIÕES LITORÁNEAS E SERANAS
281,49
281,49

DEMAIS CIDADES FORA DA REGIÇÃO DA AMEOSC
211,90
211,90

Art.2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 3º. As despesas decorrentes do presente decreto correrão a conta dos orçamentos vigentes a cada exercício.
Art.4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Câmara de Vereadores de Barra Bonita/SC, 23 de novembro de 2020.
GILMAR MENEGUZZO
Presidente do Legislativo

PORTARIA 01/2021

Publicação Nº 2788567

PORTARIA N.º001, de 04 de janeiro de 2021.
Revoga Período de Férias do Servidor e da Outras Providências.
O Presidente da Câmara de Vereadores de Barra Bonita, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelos
incisos IV e XXXV, do artigo 24, do Regimento Interno, combinado com o inciso XIX, do artigo 47, da Lei l Orgânica deste Município.
Resolve,
Art.1º. Revogar período de Férias do servidor Rogerio Tesser, matricula nº 2569-0-3, ocupante do cargo de Agente Legislativo, do Quadro de
Pessoal da Administração Direta, com exercício na Câmara Municipal de Vereadores de Barra Bonita, referente ao período de 04.01.2020 a
03.01.2021 devendo voltar ao trabalho a partir do dia 04/01/2021 até o dia 14/01/2021, podendo usufruir 20 (trinta dias) dias, em comum
acordo no período de 15 de janeiro 2021 a 02 de fevereiro de 2021.
Já os 10 (dez) dias restantes do período de férias que retornará ao trabalho poderão ser tirados em data posterior em comum acordo
Art.2º. As despesas decorrentes de aplicação deste ato correrão a contas do Orçamento Vigente da Câmara.
Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Barra Bonita - SC, em 04 de janeiro de 2020.
NEIR IZIDORO MITTMANN
Presidente do Legislativo
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Barra Velha
Prefeitura
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 105/2020 - MCD – JOSMAR HENING

Publicação Nº 2788718

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 105/2020 - MCD – JOSMAR HENING
Considerando o retorno da correspondência enviada ao endereço do contribuinte JOSMAR HENING, CPF Nº 016.802.599-03, a Secretaria
Municipal de Finanças do Município de Barra Velha INTIMA o contribuinte acima identificado para que tome conhecimento da lavratura da
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 105/2020 – MCD. O prazo para interposição de reclamação administrativa é de 60 (sessenta) dias a contar
da presente publicação. Transcorrido o prazo, o débito será objeto de protesto extrajudicial.

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 85/2020 - MCD – CLEBERSON DE AGUIAR

Publicação Nº 2788839

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 85/2020 - MCD – CLEBERSON DE AGUIAR
Considerando o retorno da correspondência enviada ao endereço do contribuinte CLEBERSON DE AGUIAR, CPF Nº 067.438.849-60, a
Secretaria Municipal de Finanças do Município de Barra Velha INTIMA o contribuinte acima identificado para que tome conhecimento da
lavratura da NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 85/2020 – MCD. O prazo para interposição de reclamação administrativa é de 60 (sessenta)
dias a contar da presente publicação. Transcorrido o prazo, o débito será objeto de protesto extrajudicial.

Câmara Municipal
PORTARIA Nº 001/2021

Publicação Nº 2790261

PORTARIA Nº 001/2021
Exonera servidor público de cargo de provimento em comissão.
O Presidente da Câmara de Vereadores de Barra Velha, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Resolução nº 41/2017, em seu
artigo 48, inciso XXIII,
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar Cristiano André Zonta, matrícula nº 170526, do cargo de provimento em comissão de Assessor de Comunicação Social da
Câmara de Vereadores de Barra Velha.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na presente data.
Barra Velha, 4 de janeiro de 2021.
Claudionir Arbigaus
Presidente

PORTARIA Nº 002/2021

Publicação Nº 2790262

PORTARIA Nº 002/2021
Exonera servidor público de cargo de provimento em comissão.
O Presidente da Câmara de Vereadores de Barra Velha, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Resolução nº 41/2017, em seu
artigo 48, inciso XXIII,
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar Rui José Machado Júnior, matrícula nº 313700, do cargo de provimento em comissão de Diretor Geral da Câmara de Vereadores de Barra Velha.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na presente data.
Barra Velha, 4 de janeiro de 2021.
Claudionir Arbigaus
Presidente

PORTARIA Nº 003/2021

Publicação Nº 2790263

PORTARIA Nº 003/2021
Exonera servidor público de cargo de provimento em comissão.
O Presidente da Câmara de Vereadores de Barra Velha, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Resolução nº 41/2017, em seu
artigo 48, inciso XXIII,
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar Cristiano Delfino, matrícula nº 609021, do cargo de provimento em comissão de Diretor Legislativo da Câmara de Vereadores de Barra Velha.
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na presente data.
Barra Velha, 4 de janeiro de 2021.
Claudionir Arbigaus
Presidente

PORTARIA Nº 004/2021

Publicação Nº 2790264

PORTARIA Nº 004/2021
Exonera servidor público de cargo de provimento em comissão.
O Presidente da Câmara de Vereadores de Barra Velha, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Resolução nº 41/2017, em seu
artigo 48, inciso XXIII,
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar Robert Nunes Prestes, matrícula nº 635324, do cargo de provimento em comissão de Assessor Parlamentar da Presidência
da Câmara de Vereadores de Barra Velha.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na presente data.
Barra Velha, 4 de janeiro de 2021.
Claudionir Arbigaus
Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 274

Bela Vista do Toldo
Prefeitura
EXTRATO DE CONTRATOS E ADITIVOS 2020

Publicação Nº 2788532

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Prefeitura
Aditivo Nº 035/2020-PREF.
Contratante: Município de Bela Vista do Toldo/SC. CNPJ 01.612.888/0001-86, Rua Estanislau Schumann, 839, Centro, Bela Vista do Toldo/
SC.
Contratada: SERRANA ENGENHARIA LTDA – CNPJ sob o nº 83.073.536/0001-64, residente com sede na Rua Ottokar Doerffel, 841, Bairro
Atiradores, no município de Joinville, SC,
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto, sob o regime de empreitada por preço global, a Contratação de Prestação de Serviços de
empresa especializada na área de engenharia sanitária e ambiental para realizar a gestão dos resíduos sólidos urbanos,
Valor do Aditivo R$ 437.211,84 (Quatrocentos e Trinta e Sete mil e Duzentos e Onze reais e Oitenta e Quatro Centavos)
ADELMO ALBERTI
Prefeito Municipal
Aditivo Nº 036/2020-PREF.
Contratante: Município de Bela Vista do Toldo/SC. CNPJ 01.612.888/0001-86, Rua Estanislau Schumann, 839, Centro, Bela Vista do Toldo/
SC.
Contratada: JOZIEL DEMBINSKI TRANSPORTES – ME – com endereço na Vila Serra do Lucindo, s/nº, no município de Bela Vista do Toldo,
inscrito no CNPJ sob nº 26.847.222/0001-38,
Objeto: O objeto deste Termo Aditivo é prorrogação do prazo conforme aditamento da CAIXA em anexo ao contrato de RECUPERAÇÃO DE
MALHA VIÁRIA MUNICIPAL REFERENTE AO CONTRATAÇÃO DE REPASSE OGU Nº 846793/2017 – OPERAÇÃO 1.044.282-46 - PRONAT –
RECUPERAÇÃO DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL, pois não se encontra finalizada a recuperação.
Valor do Aditivo R$:
ADELMO ALBERTI
Prefeito Municipal
Aditivo Nº 037/2020-PREF.
Contratante: Município de Bela Vista do Toldo/SC. CNPJ 01.612.888/0001-86, Rua Estanislau Schumann, 839, Centro, Bela Vista do Toldo/
SC.
Contratada: JOZIEL DEMBINSKI TRANSPORTES – EIRELI - com endereço na Vila Serra do Lucindo, s/nº, no município de Bela Vista do
Toldo, inscrito no CNPJ sob nº 26.847.222/0001-38
Objeto: Do Termo Aditivo é prorrogação do prazo ao contrato de RECUPERAÇÃO DE MALHA VIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 892669/2019 – OPERAÇÃO 1.067.839-50 – PROGRAMA AGROPECUÁRIO SUSTENTAVEL – RECUPERAÇÃO DE
ESTRADAS – RIBEIRÃO RASO – TRECHO 01, CONTANDO COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA.
Valor do Aditivo R$:
ADELMO ALBERTI
Prefeito Municipal
Aditivo Nº 038/2020-PREF.
Contratante: Município de Bela Vista do Toldo/SC. CNPJ 01.612.888/0001-86, Rua Estanislau Schumann, 839, Centro, Bela Vista do Toldo/
SC.
Contratada: JOZIEL DEMBINSKI TRANSPORTES – EIRELI – CNPJ sob nº 26.847.222/0001-38, residente com endereço na Vila Serra do
Lucindo, s/nº, no município de Bela Vista do Toldo - SC
Objeto: deste Termo Aditivo é prorrogação do prazo ao contrato de RECUPERAÇÃO DE MALHA VIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 892846/2019 – OPERAÇÃO 1.067.274-58 – PROGRAMA AGROPECUÁRIO SUSTENTAVEL – RECUPERAÇÃO DE
ESTRADAS – RIBEIRÃO RASO – TRECHO 02, CONTANDO COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA.
Valor do Aditivo R$:
ADELMO ALBERTI
Prefeito Municipal
Aditivo Nº 039/2020-PREF.
Contratante: Município de Bela Vista do Toldo/SC. CNPJ 01.612.888/0001-86, Rua Estanislau Schumann, 839, Centro, Bela Vista do Toldo/
SC.
Contratada: JOZIEL DEMBINSKI TRANSPORTES – EIRELI – CNPJ sob nº 26.847.222/0001-38, residente com endereço na Vila Serra do
Lucindo, s/nº, no município de Bela Vista do Toldo - SC
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Objeto: deste Termo Aditivo é prorrogação do prazo ao contrato de RECUPERAÇÃO DE MALHA VIÁRIA MUNICIPAL E CASCALHAMENTO NA
LOCALIDADE DE SERRA DO LUCINDO (BARRA MANSINHA), CONTANDO COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL E MÃO DE OBRA
NECESSÁRIA. Pois o mesmo não se encontra finalizado.
Valor do Aditivo R$:
ADELMO ALBERTI
Prefeito Municipal
Aditivo Nº 040/2020-PREF.
Contratante: Município de Bela Vista do Toldo/SC. CNPJ 01.612.888/0001-86, Rua Estanislau Schumann, 839, Centro, Bela Vista do Toldo/
SC.
Contratada: JOZIEL DEMBINSKI TRANSPORTES – EIRELI – CNPJ sob nº 26.847.222/0001-38, residente com endereço na Vila Serra do
Lucindo, s/nº, no município de Bela Vista do Toldo - SC
Objeto: deste Termo Aditivo é prorrogação do prazo ao contrato de RECUPERAÇÃO DE MALHA VIÁRIA MUNICIPAL E CASCALHAMENTO NA
LOCALIDADE DE COLONIA OURO VERDE (TRECHO PONTE), CONTANDO COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL E MÃO DE OBRA
NECESSÁRIA, conforme projetos, memorial descritivo, orçamento. Pois o mesmo não se encontra finalizado.
Valor do Aditivo R$:
ADELMO ALBERTI
Prefeito Municipal
Aditivo Nº 041/2020-PREF.
Contratante: Município de Bela Vista do Toldo/SC. CNPJ 01.612.888/0001-86, Rua Estanislau Schumann, 839, Centro, Bela Vista do Toldo/
SC.
Contratada: BETHA SISTEMAS LTDA – CNPJ sob nº 00.456.865/0001-67, com sede sita a Rua João Pessoa, nº 134, 1º andar, centro, na
cidade de Criciúma/SC,
Objeto: Reajuste econômico forme índice IGP- M de 24,52%
O mesmo Terá validade a partir de 01/01/2021 com vigência até 31/12/2021
Valor do Aditivo R$: 191.312,24 (Cento e Noventa e Um Mil Trezentos e Doze Reais e Vinte Quatro Centavos)
ADELMO ALBERTI
Prefeito Municipal
Aditivo Nº 042/2020-PREF.
Contratante: Município de Bela Vista do Toldo/SC. CNPJ 01.612.888/0001-86, Rua Estanislau Schumann, 839, Centro, Bela Vista do Toldo/
SC.
Contratada: PONTOGOV ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA LTDA – CNPJ sob nº 09.209.146/0001-16, com sede à Rua Mirador, nº 55,
bairro Centro, Presidente Getúlio, - SC
Objeto: O presente Termo aditivo tem por objeto o Licenciamento de Software Sistema GovGestão, módulo geração de SICONFI.
Valor do Aditivo R$: 3.180,00 (Três mil e Cento e Oitenta Reais)
ADELMO ALBERTI
Prefeito Municipal
Aditivo Nº 042/2020-PREF.
Contratante: Município de Bela Vista do Toldo/SC. CNPJ 01.612.888/0001-86, Rua Estanislau Schumann, 839, Centro, Bela Vista do Toldo/
SC.
Contratada: PONTOGOV ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA LTDA – CNPJ sob nº 09.209.146/0001-16, com sede à Rua Mirador, nº 55,
bairro Centro, Presidente Getúlio, - SC
Objeto: O presente Termo aditivo tem por objeto o Licenciamento de Software Sistema GovGestão, módulo geração de SICONFI.
Valor do Aditivo R$: 3.180,00 (Três mil e Cento e Oitenta Reais)
ADELMO ALBERTI
Prefeito Municipal
Aditivo Nº 043/2020-PREF.
Contratante: Município de Bela Vista do Toldo/SC. CNPJ 01.612.888/0001-86, Rua Estanislau Schumann, 839, Centro, Bela Vista do Toldo/
SC.
Contratada: PONTOGOV ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA LTDA – CNPJ sob nº 09.209.146/0001-16, com sede à Rua Mirador, nº 55,
bairro Centro, Presidente Getúlio, - SC
Objeto: O presente Termo aditivo tem por objeto o Licenciamento de Software Sistema GovGestão, módulo geração de SIOPE.
Valor do Aditivo R$: 3.180,00 (Três mil e Cento e Oitenta Reais)
ADELMO ALBERTI
Prefeito Municipal
Saúde
Aditivo Nº 016/2020 - FMS.
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Contratante: Município de Bela Vista do Toldo/SC. CNPJ 01.612.888/0001-86, Rua Estanislau Schumann, 839, Centro, Bela Vista do Toldo/
SC.
Contratada: INOVADORA SISTEMAS DE GESTÃO LTDA – CNPJ sob nº 00.867.301/0002-06, com sede sita a Rua Santos Dumont, nº 186,
sala 02, Edifício Idilia Moreira, bairro Centro, Herval D'Oeste/SC,
Objeto: O presente Termo aditivo tem por objeto reequilíbrio do Aditivo terá duração de 12 (Doze) meses, a contar de 01/01/2021 com
vigência até 31/12/2021, com reajuste econômico conforme Incide IGP-M (FGV) de 24,52%. Acumulado nos últimos dozes meses.
Valor do Aditivo R$: 11.953,92 (Onze Mil Novecentos e Cinquenta e Três e Noventa e Dois Centavos)
ADELMO ALBERTI
Prefeito Municipal
Aditivo Nº 017/2020 - FMS.
Contratante: Município de Bela Vista do Toldo/SC. CNPJ 01.612.888/0001-86, Rua Estanislau Schumann, 839, Centro, Bela Vista do Toldo/
SC.
Contratada: BETHA SISTEMAS LTDA – CNPJ sob nº 00.456.865/0001-67, com sede sita a Rua João Pessoa, nº 134, 1º andar, centro, na
cidade de Criciúma/SC,
Objeto: O presente Termo aditivo tem por objeto reequilíbrio financeiro índice IGP-M de 24.52% O mesmo Terá validade a partir de
01/01/2021 com vigência até 31/12/2021
Valor do Aditivo R$: 15.165,12 (Quinze Mil Cento e Sessenta Centavos)
ADELMO ALBERTI
Prefeito Municipal
Aditivo Nº 018/2020 - FMS.
Contratante: Município de Bela Vista do Toldo/SC. CNPJ 01.612.888/0001-86, Rua Estanislau Schumann, 839, Centro, Bela Vista do Toldo/
SC.
Contratada: PONTOGOV ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA LTDA – CNPJ sob nº 09.209.146/0001-16, com sede à Rua Mirador, nº 55,
bairro Centro, Presidente Getúlio, - SC
Objeto: O presente Termo aditivo tem por objeto o Licenciamento de Software Sistema GovGestão, módulo geração de SIOPS.
Valor do Aditivo R$: 3.180,00 (Três mil e Cento e Oitenta Reais)
ADELMO ALBERTI
Prefeito Municipal
Assistência
Aditivo Nº 011/2020 - FMAS.
Contratante: Município de Bela Vista do Toldo/SC. CNPJ 01.612.888/0001-86, Rua Estanislau Schumann, 839, Centro, Bela Vista do Toldo/
SC.
Contratada: BETHA SISTEMAS LTDA – CNPJ sob nº 00.456.865/0001-67, com sede sita a Rua João Pessoa, nº 134, 1º andar, centro, na
cidade de Criciúma/SC,
Objeto: O presente Termo aditivo tem por objeto reequilíbrio financeiro índice IGP-M de 24.52% o mesmo dera validade a partir de
01/01/2021 com vigência até 31/12/2021.
Valor do Aditivo R$: 10.564,44 (Dez Mil Quinhentos e Sessenta e Quatro Reais e Quarenta e Quatro Centavos)
ADELMO ALBERTI
Prefeito Municipal
EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura
Contrato Nº 056/2020 - PREF.
Contratante: Município de Bela Vista do Toldo/SC. CNPJ 01.612.888/0001-86, Rua Estanislau Schumann, 839, Centro, Bela Vista do Toldo/
SC.
Contratada: AZIMUTE ENGENHEIROS CONSULTORES SC LTDA - CNPJ sob nº 04.967.284/0001-40, com sede sita Rua Clodoaldo Gomes, nº
415, Distrito Industrial, Joinville, SC,
Objeto: Município vem por meio deste realizar contrato PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÕES E ADQUAÇÕES DO PROJETO, DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Valor do Aditivo R$: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)
ADELMO ALBERTI
Prefeito Municipal
EXTRATO TERMO DE APOSTILAMENTO
TERMO DE APOSTILAMENTO PARA REALINHAMENTO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIL N° 001/2020 FMS – PROCESSO LICITATÓRIO n°
028/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 01.612.888/0001-86,
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com sede sita à Rua Estanislau Schumann, nº 839, Centro, no município de Bela Vista do Toldo, SC, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Sr. ADELMO ALBERTI, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 3.117.305, inscrito no CPF sob
nº 948.399.059-91, residente e domiciliado na Rodovia SC Ovídio Damaso da Silveira, s/nº, no município de Bela Vista do Toldo, SC, CEP
89.478-000.CONTRATADA: RAVATO DIESEL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 02.578.240/0004-46, com sede
sita Rodovia SC 303, km 06, nº 4851, Barra Grande, no município de Três Barras, neste ato representado pelo Sr. DARCI PINTO, brasileiro,
casado, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 7.88038-3, inscrito no CPF sob o nº 064.720.879-20, residente e domiciliado na
Rua Carneiro Lobo, 123, Apto 131, Batel, Curitiba – PR, CEP 80240-240.OBJETO: AUMENTO NO VALOR DO ÓLEO DIESEL S10 ONDE ÉRA
REPASSADA Á (R$ 3,2445) PARA (R$ 3,4067) E O S500 ÉRA REPASSADO A R$ (3,055) PARA 3,2184 o (litro) O REEQUILIBRIO DOS VALORES
FICOU ACORDADO NESTE MONTANTE.
Com fundamento no art.65 8º da Lei Federal nº 8.666/93, realiza-se o presente apostilamento, cujo objetivo é a inclusão da Dotação Orçamentária, passando a vigorar além das presentes no contrato às presentes neste apostilamento:
Bela Vista do Toldo 15 de dezembro de 2020
ADELMO ALBERTI
PREFEITO MUNICIPAL
TERMO DE APOSTILAMENTO PARA REALINHAMENTO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIL N° 020/2019 – PREF - MULTI ENTIDADE CONTRATO
Nº 001/2020 – PROCESSO LICITATÓRIO n° 028/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 01.612.888/000186, com sede na Rua Estanislau Schumann, 839, no município de Bela Vista do Toldo, SC, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, doravante denominado FMS, inscrito no CNPJ sob o nº 10.324.957/0001-47, com sede na Rua Ovande dos Santos Pacheco, 240, centro, no
município de Bela Vista do Toldo, SC, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Sr. ADELMO ALBERTI, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 3.117.305, inscrito no CPF sob o nº 948.399.059-91, residente e domiciliado na Rodovia Ovídio
Damaso da Silveira, s/nº, no município de Bela Vista do Toldo – SC, CEP 89.478-000.CONTRATADA: RAVATO DIESEL LTDA, pessoa jurídica
de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 02.578.240/0004-46, com sede sita Rodovia SC 303, km 06, nº 4851, Barra Grande, no município de Três Barras, neste ato representado pelo Sr. DARCI PINTO, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade nº
7.88038-3, inscrito no CPF sob o nº 064.720.879-20, residente e domiciliado na Rua Carneiro Lobo, 123, Apto 131, Batel, Curitiba – PR, CEP
80240-240.OBJETO: AUMENTO NO VALOR DO ÓLEO DIESEL S10 ONDE ÉRA REPASSADA Á (R$ 3,2445) PARA (R$ 3,4067) E O S500 ÉRA
REPASSADO A R$ (3,055) PARA 3,2184 o (litro) O REEQUILIBRIO DOS VALORES FICOU ACORDADO NESTE MONTANTE.Com fundamento
no art.65 8º da Lei Federal nº 8.666/93, realiza-se o presente apostilamento, cujo objetivo é a inclusão da Dotação Orçamentária, passando
a vigorar além das presentes no contrato às presentes neste apostilamento:
Bela Vista do Toldo 15 de dezembro de 2020
ADELMO ALBERTI
PREFEITO MUNICIPAL
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Benedito Novo
Prefeitura
DECRETO Nº 01/2021 - ALTERA O ART. 2º DO DECRETO Nº 186/2020 QUE DISPÕE SOBRE O EXPEDIENTE NO
PERÍODO DE 18-12-2020 A 31-12-2020

Publicação Nº 2789112

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO
CNPJ Nº 83.102.780/0001-08
FONE/FAX: (47) 3385-0487
Rua Celso Ramos, 5070
89.124-000 -BENEDITO NOVO – SC

DECRETO N° 01/2021, de 04 de Janeiro de 2021.
Altera o Art. 2º do Decreto nº186/2020 que dispõe sobre o Expediente no período de 18-12-2020 a 31-12-2020.
ARRABEL ANTONIETA LENZI MURARA, Prefeita de Benedito Novo, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município,
no seu artigo 50, VII, e,
Considerando os festejos de Natal no período entre 25 de dezembro de 2020 a 01 de janeiro de 2021;
Considerando que neste período algumas atividades sofrem decréscimo em razão de inatividade da maioria dos estabelecimentos industriais
e comerciais;
Considerando o início das atividades de nova gestão administrativas e tratativas realizadas referentes ao período de atividades da administração municipal;
DECRETA:
Art. 1° - Altera o Art. 2º do Decreto nº186/2020, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2° - O período de 21 de dezembro de 2020 a 11 de janeiro de 2021, será considerado “férias coletivas”, deduzindo-se dos servidores a
antecipação de 20 (vinte) dias do referido descanso anual, excluídos os dias 25 de dezembro de 2020 e 1º de janeiro de 2021.”
Art. 2°- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Município de Benedito Novo, aos 04 de janeiro de 2021.
ARRABEL ANTONIETA LENZI MURARA
Prefeita de Benedito Novo
Decreto n° 001/2021 foi publicado e registrado na forma da Lei.
Benedito Novo, aos 04 de janeiro de 2021.
Joice Aparecida Costa
Auxiliar Administrativo I
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Biguaçu
Prefeitura
PORTARIA Nº 01/2021

Publicação Nº 2790539

PORTARIA nº 01 de 04 de janeiro de 2021
Nomeia servidor, para exercer cargo em comissão de Secretário Municipal, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso I da Lei Orgânica do Município
de 06 de setembro de 2010,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear, VINICIUS HAMILTON DO AMARAL, brasileiro(a), para exercer o cargo em comissão de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, nível CC-1, a partir de 04/01/2021.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são a partir de 04/01/2021.
Biguaçu, 04 de janeiro de 2021.
SALMIR DA SILVA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 02/2021

Publicação Nº 2790555

PORTARIA nº 02 de 04 de janeiro de 2021
Nomeia servidor, para exercer cargo em comissão de Secretário Municipal, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso I da Lei Orgânica do Município
de 06 de setembro de 2010,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear, PEDRO LUIZ DE AQUINO NAU, brasileiro(a), para exercer o cargo em comissão de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA nível CC-1, a partir de 04/01/2021.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são a partir de 04/01/2021.
Biguaçu, 04 de janeiro de 2021.
SALMIR DA SILVA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 03/2021

Publicação Nº 2790560

PORTARIA nº 03 de 04 de janeiro de 2021
Nomeia servidora, para exercer cargo em comissão de Secretária Municipal, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso I da Lei Orgânica do Município
de 06 de setembro de 2010,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear, ANA CRISTINA ESPÍNDOLA, brasileiro(a), para exercer o cargo em comissão de SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL E HABITAÇÃO nível CC-1, a partir de 04/01/2021.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são a partir de 04/01/2021.
Biguaçu, 04 de janeiro de 2021.
SALMIR DA SILVA
Prefeito Municipal
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Publicação Nº 2790563

PORTARIA nº 04 de 04 de janeiro de 2021
Nomeia servidor, para exercer cargo em comissão de Secretário Municipal, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso I da Lei Orgânica do Município
de 06 de setembro de 2010,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear, DAVI NUNES DE OLIVEIRA, brasileiro(a), para exercer o cargo em comissão de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA,
ESPORTE, TURISMO E LAZER nível CC-1, a partir de 04/01/2021.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são a partir de 04/01/2021.
Biguaçu, 04 de janeiro de 2021.
SALMIR DA SILVA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 05/2021

Publicação Nº 2790565

PORTARIA nº 05 de 04 de janeiro de 2021
Nomeia servidor, para exercer cargo em comissão de Secretário Municipal, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso I da Lei Orgânica do Município
de 06 de setembro de 2010,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear, ANDRÉ LEAL, brasileiro(a), para exercer o cargo em comissão de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO nível CC-1, a partir de 04/01/2021.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são a partir de 04/01/2021.
Biguaçu, 04 de janeiro de 2021.
SALMIR DA SILVA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 06/2021

Publicação Nº 2790567

PORTARIA nº 06 de 04 de janeiro de 2021
Nomeia servidor, para exercer cargo em comissão de Secretário Municipal, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso I da Lei Orgânica do Município
de 06 de setembro de 2010,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear, SÁLVIO DA SILVA, brasileiro(a), para exercer o cargo em comissão de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO nível CC-1,
a partir de 04/01/2021.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são a partir de 04/01/2021.
Biguaçu, 04 de janeiro de 2021.
SALMIR DA SILVA
Prefeito Municipal
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Publicação Nº 2790572

PORTARIA nº 07 de 04 de janeiro de 2021
Nomeia servidor, para exercer cargo em comissão de Secretário Municipal, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso I da Lei Orgânica do Município
de 06 de setembro de 2010,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear, MARCELO CONRAT, brasileiro(a), para exercer o cargo em comissão de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA nível CC-1, a partir de 04/01/2021.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são a partir de 04/01/2021.
Biguaçu, 04 de janeiro de 2021.
SALMIR DA SILVA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 08/2021

Publicação Nº 2790577

PORTARIA nº 08 de 04 de janeiro de 2021
Nomeia servidor, para exercer cargo em comissão de Secretário Municipal, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso I da Lei Orgânica do Município
de 06 de setembro de 2010,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear, EDERSON KREMER DE SOUZA, brasileiro(a), para exercer o cargo em comissão de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA nível CC-1, a partir de 04/01/2021.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são a partir de 04/01/2021.
Biguaçu, 04 de janeiro de 2021.
SALMIR DA SILVA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 09/2021

Publicação Nº 2790584

PORTARIA nº 09 de 04 de janeiro de 2021
Nomeia servidor, para exercer cargo em comissão de Secretário Municipal, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso I da Lei Orgânica do Município
de 06 de setembro de 2010,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear, BRUNO CÉLIO DA SILVA, brasileiro(a), para exercer o cargo em comissão de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE nível
CC-1, a partir de 04/01/2021.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são a partir de 04/01/2021.
Biguaçu, 04 de janeiro de 2021.
SALMIR DA SILVA
Prefeito Municipal
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Publicação Nº 2790587

PORTARIA nº 10 de 04 de janeiro de 2021
Nomeia servidor, para exercer cargo em comissão de Secretário Municipal, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso I da Lei Orgânica do Município
de 06 de setembro de 2010,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear, MARCOS VINICIOS GONÇALVES, brasileiro(a), para exercer o cargo em comissão de PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO
nível CC-1, a partir de 04/01/2021.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são a partir de 04/01/2021.
Biguaçu, 04 de janeiro de 2021.
SALMIR DA SILVA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 11/2021

Publicação Nº 2790590

PORTARIA nº 11 de 04 de janeiro de 2021
Nomeia servidor, para exercer cargo em comissão de Secretário Municipal, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso I da Lei Orgânica do Município
de 06 de setembro de 2010,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear, MARCONDES RODRIGUES BORBA, brasileiro(a), para exercer o cargo em comissão de SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO
MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FAMABI nível CC-1, a partir de 04/01/2021.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são a partir de 04/01/2021.
Biguaçu, 04 de janeiro de 2021.
SALMIR DA SILVA
Prefeito Municipal
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Blumenau
Prefeitura
PORTARIA Nº 24.795/2021

Publicação Nº 2789750

PORTARIA Nº 24.795, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
EXONERA PALOMA ADRIANE CUNRADI DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE GERENTE DE ACERVO DOCUMENTAL, NO GABINETE DO PREFEITO – GAPREF.
MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 59, I, combinado com o art. 75,
II, “a”, da Lei Orgânica do Município, promulgada em 29/03/1990, de conformidade com o art. 46, “II” da Lei Complementar nº 660, de
28/11/2007, combinado com art. 49, da Lei Complementar nº 1.234, de 06/06/2019, resolve:
EXONERAR, no dia 04 de janeiro de 2021, a servidora pública municipal PALOMA ADRIANE CUNRADI, do cargo de provimento em comissão
de Gerente de Acervo Documental, símbolo CC-3, no Gabinete do Prefeito - GAPREF, nomeada pela Portaria nº 24.708, de 02 de dezembro
de 2020.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 04 de janeiro de 2021.
MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 24.796/2021

Publicação Nº 2789759

PORTARIA Nº 24.796, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
DISPENSA GRATIFICAÇÃO ESPECIAL PELO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS,
DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DGEISON PARIS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA SAÚDE - SEMUS.
MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 75, II, “a” da Lei Orgânica do Município, promulgada em 29 de março de 1990, de acordo com o art. 47 da Lei Complementar nº 1.047, de 01 de abril de 2016, e de conformidade com o Memorando SEMUS
nº 859/2020, de 10 de dezembro de 2020, resolve:
DISPENSAR a gratificação especial pelo Atendimento aos Usuários do SUS, conforme artigo 47 da Lei Complementar nº 1.047, de 01 de
abril de 2016, do servidor público municipal DGEISON PARIS, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente Administrativo, lotado na
Secretaria Municipal de Promoção da Saúde – SEMUS, a contar de 17 de dezembro de 2020.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 04 de janeiro de 2021.
MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

PORTARIA PGM Nº 001/2021

Publicação Nº 2789762

PORTARIA PGM Nº 001, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
DESIGNA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ROBSON BELLI CAVALLI PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS PROVENIENTES DA AUDITORIA
Nº 001/2021, REALIZADA JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE.
JÚLIO AUGUSTO SOUZA FILHO, Procurador-Geral do Município, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 8º, incisos I e XIX,
da Lei Orgânica da Procuradoria-Geral do Município (Lei Complementar nº 1.235, de 06 de junho de 2019), e
CONSIDERANDO a solicitação de instauração de auditoria nos atos e contratos do SAMAE, efetuada pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito,
através do Memorando GAPREF nº 081/2020, de 18/12/2020, resolve:
DESIGNAR o servidor público municipal ROBSON BELLI CAVALLI, ocupante do cargo de provimento em comissão de Diretor de Licitações,
Contratos e Convênios, junto à Procuradoria Geral do Município, para acompanhar os trabalhos referentes à Auditoria nº 001/2021, realizada
junto ao Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 04 de janeiro de 2021.
JÚLIO AUGUSTO SOUZA FILHO
Procurador-Geral do Município
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EXTRATO 4º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29..01.001.2017

Publicação Nº 2789767

EXTRATO – 4º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.01.001.2017 - TC 018/2017
PARTES: MUNICÍPIO DE BLUMENAU (SEMUDES/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E A ASSOCIAÇÃO BLUMENAUENSE DE AMIGOS DOS DEFICNETES AUDITIVOS – ABADA
OBJETO: ADITIVO DE PRAZO E VALOR.
BASE LEGAL: Lei Federal nº. 13.019/2014 e alterações, bem como no Decreto Federal nº. 8.726/2016, Decretos Municipais nº. 11.235 e
11.509/2017, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, na Resolução CNAS nº. 109/2009 e nº 33/2012, Lei nº. 8.742
de 07 de dezembro de 1993 e alterações, Lei nº. 4.320 de 17 de março de 1964, Instrução Normativa nº. 14/2012 do TCE/SC, Lei Autorizativa Municipal nº. 8.946/2020 art. 1º XXVII, Resolução CMAS nº. 047/2020, bem como na Cláusula 11.4 do Termo de Colaboração
29.01.001.2017e em outras legislações aplicáveis.
VALOR: R$ 29.400,00 (vinte e nove mil e quatrocentos reais).
VIGÊNCIA: 12 MESES, CONTADOS DE 01 DE JANEIRO DE 2021.
DATA DE ASSINATURA: 07 de dezembro de 2020.

EXTRATO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2019

Publicação Nº 2789772

EXTRATO – 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 001/2019
PARTES: MUNICÍPIO DE BLUMENAU E A SÊNIOR SISTEMAS LTDA.
OBJETO: Novo upgrade no módulo Ronda para adição de 3.500 colaboradores/usuários e suporte mensal para o módulo controle de ponto
Ronda, nos termos do processo de Inexigibilidade n. 09-127/2018 - SEDEAD.
PROCESSO: Inexigibilidade nº 09-127/2018
PRAZO: Prorroga-se o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, ou seja, de 17 de dezembro de 2020 até 18 de dezembro de 2021.
VALOR: Renova-se a mensalidade decorrente do número de colaboradores cadastrados no módulo (mais de 3.500 colaboradores) no valor
de R$ 1.224,63 (um mil, duzentos e vinte e quatro reais e sessenta e três centavos), totalizando o valor anual em R$ 14.695,54 (catorze
mil, seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos).
DATA DE ASSINATURA: 04 de janeiro de 2021.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 01/2021 - SEFAZ

Publicação Nº 2789786

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 01/2021
Na forma do artigo 235 da Lei Complementar nº 632/2007 (Código Tributário Municipal), ficam os proprietários, titulares do domínio útil ou
possuidores a qualquer título de bem imóvel por natureza ou acessão física, como definido em lei civil, localizado na zona urbana do Município ou em áreas a ela equiparadas por lei NOTIFICADOS do lançamento do IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL
URBANA (IPTU) do exercício de 2021.
O lançamento ora notificado é efetuado com base nos dados constantes do Cadastro Imobiliário Municipal, disciplinado pelos artigos 122 a
128 da LC 632/2007 e obedece aos critérios estabelecidos nos artigos 222 a 238 da mesma lei.
O débito poderá ser quitado à vista ou em até onze (11) parcelas, de acordo com a tabela a seguir, observado o valor mínimo de R$ 20,00
(vinte reais) por parcela:
PARCELA VENCIMENTO
Única com 5% desconto 12/02/2021
Única com 3% desconto 12/03/2021
1ª parcela 12/02/2021
2ª parcela 12/03/2021
3ª parcela 12/04/2021
4ª parcela 12/05/2021
5ª parcela 14/06/2021
6ª parcela 12/07/2021
7ª parcela 12/08/2021

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 285

8ª parcela 13/09/2021
9ª parcela 13/10/2021
10ª parcela 12/11/2021
11ª parcela 13/12/2021
Os carnês de pagamento serão entregues no endereço dos contribuintes até o dia 03 de fevereiro de 2021. Aqueles que não receberem
o carnê até a data aprazada, poderão dirigir-se à CENTRAL DE ATENDIMENTO IPTU, situada junto ao Procon/Samae, na Avenida Castelo
Branco (Beira Rio), 1243, bairro Centro, para solicitar segunda via, que também poderá ser obtida mediante acesso ao endereço www.
blumenau.sc.gov.br/cidadao.
Discordando do lançamento o contribuinte deverá formular pedido de revisão fundamentado à Secretaria Municipal da Fazenda, conforme
artigo 236 da LC 632/2007, até o dia 12 de março de 2021.
O lançamento poderá ser revisto nos casos previstos no artigo 70 da LC 632/2007. E para que chegue ao conhecimento de todos, determinou-se a expedição do presente edital.
Blumenau, 04 de janeiro de 2021.

PORTARIA SEMOB Nº 059/2020

Publicação Nº 2789968

PORTARIA SEMOB Nº 059, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020.
DESIGNA O SERVIDOR DIRK REITER, ENGENHEIRO CIVIL, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR A EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 2020/336,
FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE BLUMENAU E A EMPRESA METALFLEX LTDA.
EDSON FRANCISCO BRUNSFELD, Secretário Municipal de Obras do Município de Blumenau, no uso das atribuições, e com fundamento no
art. 58, III c/c art. 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como no § 3º, do art. 7º do Decreto Municipal nº 9.365, de
05 de abril de 2011, resolve:
DESIGNAR o servidor público municipal Dirk Reiter, Engenheiro Civil, matrícula nº 23054-1, CREA/SC nº. 049342-6, para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato nº 2020/336, firmado entre o Município de Blumenau, por meio da Secretaria Municipal de Obras e a empresa
Metalflex Ltda., CNPJ nº 08.296.553/0001-45, que tem por objeto a implantação de novos abrigos e passeios para usuários do transporte coletivo em 124 pontos de parada (149 módulos) em diversos corredores viários no Município de Blumenau/SC – Lote 02, conforme planilhas,
Cronograma Físico Financeiro e demais especificações constantes no edital de licitação na modalidade Concorrência nº 03-018/2020. Fonte
de Recurso: Contrato de Financiamento nº. 0410520-66/13 – PAC 2 – Mobilidade Médias Cidades – Ministério do envolvimento Regional/
Programa Pró Transportes – CEF – Contrapartida do Município - Semob.
Blumenau, 16 de dezembro de 2020.
EDSON FRANCISCO BRUNSFELD
Secretário Municipal de Obras

PORTARIA RH Nº 213/2020

Publicação Nº 2789972

PORTARIA RH N.º 213
DISPENSA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO GRATIFICADA DE CONFIANÇA LOTADOS NA FUNDAÇÃO PROMOTORA DE EXPOSIÇÕES DE BLUMENAU – PROEB E SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER - SECTUR.
MARCELO GREUEL, Secretário Municipal de Turismo e Lazer – SECTUR e Presidente da Fundação Promotora de Exposições de Blumenau PROEB, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 9.°, inciso III, da Lei Complementar n. 10 de 21 de dezembro de 1990, e de acordo
com o art. 100, da Lei Complementar n.º 660, de 28 de novembro de 2007, com a redação dada pelo art. 37-A da lei Complementar n.º 870
, de 01 de janeiro de 2013, acrescido pela Lei Complementar n.º 880, de 01 de abril de 2013, resolve:
DISPENSAR, no dia 31 de dezembro 2020 os servidores públicos municipais, relacionados abaixo, ocupantes de cargo de provimento efetivo, do exercício das funções gratificadas de confiança, lotados na Fundação Promotora de Exposições de Blumenau – PROEB e Secretaria
Municipal de Turismo e Lazer - SECTUR.
NOME
HELOISA HELENA DE SOUZA
FABIO LUIZ KRUEGER
JONAS ARLAN FRITZKE

PERCENTUAL
70%
70%
50%

DENOMINAÇÃO
Coordenador de Captação de Eventos e Feiras
Coordenador Financeiro e de Tesouraria
Coordenador de Almoxarifado

PORTARIA
RH N.º 206
RH N.º 205
RH N.º 134

FUNDAÇÃO PROMOTORA DE EXPOSIÇÕES DE BLUMENAU– PROEB, em 18 de dezembro de 2020.
Marcelo Greuel
Presidente
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Publicação Nº 2789977

CONTRATO Nº 2230/2020
PARTES: SAMAE e SICOOB CREDITRAN.
OBJETO: prestação de serviços de recolhimento de faturas de água, esgoto e coleta de resíduos sólidos, inclusive da dívida ativa e demais
receitas de competência da autarquia no padrão febraban, através de suas agencias e/ou conveniadas.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade nº 2225/2020.
VALOR: R$ 10.000,00 (dez mil reais).
PRAZO: 12 (dose) meses, de 10/12/2020 a 09/12/2021.
DATA DA ASSINATURA: 03 de dezembro de 2020.
CONTRATO Nº 2231/2020
PARTES: SAMAE e ENGEPLAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
OBJETO: aquisição de tanques verticais cilíndricos em uso no armazenamento dos produtos químicos utilizados no tratamento de água.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão nº 2209/2020.
VALOR: R$ 778.833,40 (setecentos e setenta e oito mil, oitocentos e trinta e três reais e quarenta centavos).
PRAZO: 90 (noventa) dias, de 16/12/2020 a 15/03/2021.
DATA DA ASSINATURA: 14 de dezembro de 2020.
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2217/2018
PARTES: SAMAE e UNICORP INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA.
OBJETO: serviço de suporte técnico, manutenção corretiva e evolutiva do sistema de controle de rotinas de laboratório.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 06-2224/18.
VALOR: inalterado.
PRAZO: prorrogado por mais 06 (seis) meses, permanecendo vigente de 09 de dezembro de 2020 a 08 de junho de 2021.
DATA DA ASSINATURA: 02 de dezembro de 2020.
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2229/2019
PARTES: SAMAE e METAVISION INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA. - ME
OBJETO: prestação de serviços de controle de frota e logística com instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos e rastreamento.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 06-2231/2019.
VALOR: R$ 51.233,54 (cinquenta e um mil, duzentos e trinta e três reais e cinquenta e quatro centavos), reajustado em 4,91% em decorrência do índice IPCA/IBGE acumulado de setembro/2019 a novembro/2020.
PRAZO: prorrogado por mais 12 (doze) meses, de 10/12/2020 a 09/12/2021.
DATA DA ASSINATURA: 09 de dezembro de 2020.
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2228/2019
PARTES: SAMAE e MKS DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA.
OBJETO: prestação de serviços de telemetria, telecomando, manutenção e execução do sistema de automação local e remota no sistema
de abastecimento de água.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 02-2203/2019.
VALOR: R$ 674.808,82 (seiscentos e setenta e quatro mil, oitocentos e oito reais e oitenta e dois centavos), reajustado em 4,84% em decorrência do índice IPCA/IBGE acumulado de novembro/2019 a novembro/2020.
PRAZO: prorrogado por mais 12 (doze) meses, de 11/12/2020 a 10/12/2021.
DATA DA ASSINATURA: 09 de dezembro de 2020.
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2230/2019
PARTES: SAMAE e SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA.
OBJETO: execução e fornecimento de materiais para implantação do Reservatório Itoupavazinha (R9-C).
FUNDAMENTO LEGAL: Concorrência nº 03 – 2201/2019.
VALOR: acréscimo de R$ 77.182,43 (setenta e sete mil, cento e oitenta e dois reais e quarenta e três centavos) correspondente a 2,59% do
contrato e supressão de R$ 122.628,99 (cento vinte e dois mil, seiscentos e vinte e oito reais e noventa e nove centavos), correspondente
a 4,12%, passando o valor total a ser de R$ 2.929.895,32 (dois milhões, novecentos e vinte e nove mil, oitocentos e noventa e cinco reais
e trinta e dois centavos).
PRAZO: prorrogado por mais 06 (seis) meses, permanecendo vigente no período de 17/02/2021 a 16/08/2021.
DATA DA ASSINATURA: 10 de dezembro de 2020.
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2201/2020
PARTES: SAMAE e FREEDOM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
OBJETO: execução de serviços de manutenção corretiva (tapa-buraco) e de recuperação da camada asfáltica nas redes de abastecimento
de água do Sistema Rodoviário Municipal de Blumenau.
FUNDAMENTO LEGAL: Concorrência nº 03-2206/2019.
VALOR: acréscimo de R$ 274.336,00 (duzentos e setenta e quatro mil, trezentos e trinta e seis reais), correspondente a 5,36% do valor
atual do contrato.
PRAZO: inalterado.
DATA DA ASSINATURA: 16 de dezembro de 2020.
4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2217/2018
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PARTES: SAMAE e UNICORP INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA.
OBJETO: serviço de suporte técnico, manutenção corretiva e evolutiva do sistema de controle de rotinas de laboratório.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 06-2224/18
VALOR: R$ 34.030,14 (trinta e quatro mil, trinta reais e quatorze centavos), reajuste no percentual de 4,31% em decorrência do índice
IPCA/IBGE acumulado de dezembro/19 a novembro/2020 sobre o saldo do contrato.
PRAZO: retifica-se o prazo de vigência constante na Cláusula Primeira do 3º Termo Aditivo, considerando o prazo final da vigência dia 08
de junho de 2021.
DATA DA ASSINATURA: 15 de dezembro de 2020.
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2231/2019
PARTES: SAMAE e TIM S/A.
OBJETO: prestação de serviços de telefonia móvel pessoal.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão nº 06-2237/2019
VALOR: R$ 125.168,30 (cento e vinte e cinco mil, cento e sessenta e oito reais e trinta centavos), reajuste no percentual de 4,31% em
decorrência do índice IPCA/IBGE acumulado de dezembro/19 a novembro/2020.
PRAZO: prorrogado por mais 12 (doze) meses, permanecendo vigente de 20/12/2020 a 19/12/2021.
DATA DA ASSINATURA: 16 de dezembro de 2020.

TERMO DE INICIO DO EXERCÍCIO DE CARGO - 01/01/2021

Publicação Nº 2789983

Termo de Inicio do Exercício de Cargo
Ao primeiro (1º) dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um (2021), na Câmara Municipal de Blumenau, às 17 horas, na presença
dos parlamentares, da Sra. Maria Regina de Souza Soar, vice-prefeita, autoridades, servidores municipais e convidados, o Excelentíssimo
Senhor Mário Hildebrandt, Prefeito Municipal de Blumenau, reeleito no último pleito de 29 de novembro de 2020, para um novo mandato
de quatro (4) anos, após ter prestado o compromisso legal e sido empossado pela Câmara Municipal de Vereadores, de acordo com o que
prescreve o artigo 54 da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 16 e seus parágrafos, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Blumenau, firmou o presente termo, dando inicio, para todos os efeitos legais, ao novo período no exercício do cargo de Prefeito
Municipal de Blumenau.
E, para constar foi lavrado este termo, que lido e achado conforme vai assinado. Eu, Lúcio César Dib Botelho, Chefe de Gabinete, o redigi
e assino.
Blumenau, 1º de Janeiro de 2021.
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Bom Jardim da Serra
Câmara Municipal
PORTARIA 01.2021

Publicação Nº 2788740

_________________________________________________________________________________
PORTARIA Nº 01/2021
O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Bom Jardim da Serra, Estado de Santa Catarina, vereador João Cristiano Pereira Rodrigues, nos uso das atribuições legais que lhe conferem a Lei Orgânica Municipal e o artigo 27, incisos II e X do Regimento Interno da
Câmara de Vereadores RESOLVE:
Art.1º - REVOGAR a Portaria n. 27/2020, publicada no Diário Oficial dos Municípios em 31/12/2020, mantendo-se assim os efeitos da Portaria n. 24.2020, publicada no Diário Oficial dos Municípios em 12/11/2020.
Art. 2º - Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 31 de dezembro de 2020.
Bom Jardim da Serra, 04 de janeiro de 2021.
João Cristiano Pereira Rodrigues
Presidente

PORTARIA 02.2021

Publicação Nº 2788742

_________________________________________________________________________________
PORTARIA Nº 02/2021
O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Bom Jardim da Serra, Estado de Santa Catarina, vereador João Cristiano Pereira Rodrigues, nos uso das atribuições legais que lhe conferem a Lei Orgânica Municipal e o artigo 27, incisos II e X do Regimento Interno da
Câmara de Vereadores RESOLVE:
Art.1º - REVOGAR a Portaria n. 28/2020, publicada no Diário Oficial dos Municípios em 31/12/2020, mantendo-se assim os efeitos da Portaria n. 05.2018.
Art. 2º - Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 31 de dezembro de 2020.
Bom Jardim da Serra, 04 de janeiro de 2021.
João Cristiano Pereira Rodrigues
Presidente

PORTARIA 03.2021

Publicação Nº 2788743

_________________________________________________________________________________
PORTARIA Nº 03/2021
O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Bom Jardim da Serra, Estado de Santa Catarina, vereador João Cristiano Pereira Rodrigues, nos uso das atribuições legais que lhe conferem a Lei Orgânica Municipal e o artigo 27, incisos II e X do Regimento Interno da
Câmara de Vereadores RESOLVE:
Art.1º - NOMEAR, para o cargo em comissão de DIRETORA LEGISLATIVA da Câmara Municipal de Vereadores de Bom Jardim da Serra – SC,
a senhorita KARINE RODRIGUES DA SILVA, inscrita sob o CPF nº 105.427.039-20, em substituição a servidora Daniella Vieira Borges que
se encontra em licença maternidade.
Art. 2º - Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
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Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2021.
Bom Jardim da Serra, 04 de janeiro de 2021.
João Cristiano Pereira Rodrigues
Presidente
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Bom Jesus do Oeste
Prefeitura
ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 5

Publicação Nº 2790362

QUINTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 01/2018 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2018
O MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE, Estado de Santa Catarina, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob n°.
01.594.009/0001-30, com sua sede na Av. Nossa Senhora de Fátima, 120, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor Ronaldo
Luiz Senger, residente e domiciliado na Av. Planalto nº 271, centro, neste Município de Bom Jesus do Oeste - SC, portador do CI, sob nº.
3.437.386-1 do CPF nº. 027.150.949-06, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado;
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Modelo, entidade beneficente de assistência Social, inscrita no CNPJ nº. 80.625.411/000101, com sede na Rua Benjamin Constant, Bairro Jardim, Município de Modelo/SC, neste ato representada pelo seu Presidente Srº. Valter
Rubens Cesco, brasileiro, casado, de maior, residente e domiciliado na Cidade de Modelo/SC, portador do CIC, sob nº. 1.386.564, CPF nº.
525.755.359-72, resolve celebrar o presente termo.
Tem de comum acordo e com amparo legal no artigo 30, inciso VI da Lei nº. 13.019/2014, em conformidade com os demais dispositivos
da referida legislação, Decreto Federal nº. 8.726/2016, Lei nº. 9.394/96, Lei nº. 8.742/1993, e Decreto Municipal nº. 5113/2017, conforme
clausulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente termo tem por objeto a colaboração institucional da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Modelo/SC, com a finalidade de promover atendimentos educacionais especializados aos educandos com deficiência intelectual que não puderem se beneficiar
pela inclusão de classes comuns do ensino regular e atuar sobre as condições que gerem desvantagens pessoais resultantes de deficiência
ou incapacidade.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA
O prazo de vigência fica prorrogado até a data de 31 de Dezembro de 2021.
CLAUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES GERAIS
Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas do Termo de Cooperação nº. 01/2018 ora aditado.
E por assim acordos estarem, assinam o presente termo aos representantes das partes contratantes, juntamente com as testemunhas
abaixo.
MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE, Estado de Santa Catarina, aos 23 de dezembro de 2.020.
RONALDO LUIZ SENGER 			
VALTER RUBENS CESCO
PREFEITO 				CONTRATADO
TESTEMUNHAS
JOSE ROBERTO MORANDINI 		
CPF Nº. 042.342.379-73 			

JEFERSON PERSCH
CPF Nº. 034.734.559-03

CESAR LUIS MAJOLO
ASSESSOR JURIDICO
OAB/SC 32.022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021

Publicação Nº 2790433

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.01/2021
EVENTUAL E PARCELADA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MUNICIPALIDADE NO
EXERCÍCIO DE 2021
PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 032/2020
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2220/2020
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
O Pregoeiro designado pelo Decreto nº 5258/2019 e em conformidade nos termos das Leis Federais n.º 8.666/93, 10.520/2002 e das demais normas legais aplicáveis, conforme a classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial - Sistema de Registro de Preços
nº. 32/2020, Ata de julgamento de Preços e homologado pelo Sr. Prefeito Municipal Ronaldo Luiz Senger, do processo acima referenciado,
RESOLVE registrar os preços para a eventual e parcelada aquisição de Diesel s-10 para manutenção das atividades da municipalidade no
exercício de 2021, conforme consta no ANEXO I, o qual passa a fazer parte desta, tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa
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COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS IDEAL LTDA, com sede na Rua Padre Darci nº. 178, Centro, município de Bom Jesus do Oeste/SC, inscrita
no CNPJ sob o nº. 07.180.914/0001-20, neste ato representada por seu representante legal Senhor Ademir Saugo, portador do CPF nº.
017.723.069-08 e RG nº. 3.539.982, para possível aquisição do objeto referente ao Pregão Presencial supra citado acima numerado, como
segue:
CLÁUSULA I - DO OBJETO
A presente ata tem por objeto registro de preços para eventual e parcelada aquisição de Diesel S10 para manutenção das atividades da
municipalidade no exercício de 2021, constantes do Anexo II.
CLÁUSULA II - DA E DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS
1). A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura.
2). Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei Federal nº. 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.
3). Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei Federal nº. 8.666/93, a Administração,
se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.
4). Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e, definido o novo preço máximo a ser
pago pela Administração, o Proponente registrado será convocado pela Comissão de Licitação para a devida alteração do valor registrado
em Ata.
5). Durante o prazo desta Ata de Registro de Preço, Comissão de Licitação não será obrigada a firmar as contratações que deles poderão
advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência
de fornecimento em igualdade de condições.
CLÁUSULA III - DAS PENALIDADES
1). Com fulcro no artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520/2002 e artigos 86 e 87 da Lei Federal nº. 8.666/93, a Administração poderá garantir
a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:
a) advertência;
b) multa, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da comunicação oficial, nas seguintes hipóteses:
· 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso injustificado e por descumprimento das obrigações estabelecidas nesta Ata de Registro
de Preço, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;
· 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução total e 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato,
no caso de inexecução parcial do objeto contratado.
c) impedimento de licitar e contratar com o Município de Bom Jesus do Oeste e o descredenciamento do SICAF, pelo prazo de até 3 (três)
anos, do licitante que não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
2). O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, poderá ser descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração à adjudicatária, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou cobrado judicialmente.
3). As sanções previstas nas alíneas "a", "c", "d" do subitem 1)., poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa
da alínea "b".
4). As penalidades previstas neste capítulo obedecerão ao procedimento administrativo previsto na Lei Federal nº. 8.666/93.
5). Os recursos, quando da aplicação das penalidades previstas nas alíneas "a" e "b" do item 1)., Poderão ser interpostos no prazo máximo
de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata.
6). No caso das penalidades previstas no item 1)., alínea "c" e "d", caberá pedido de reconsideração ao Senhor Prefeito Municipal Ronaldo
Luiz Senger, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da intimação do ato.
CLÁUSULA IV - DA UTILIZAÇÃO DA ATA E DOS PREÇOS
1). A presente Ata de Registro de Preço poderá ser usada por órgãos usuários, desde que autorizados pela Comissão de Licitações.
2). O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é o especificado em Anexo, de acordo com a respectiva
classificação no Pregão Presencial – Sistema Registro de Preços nº. 032/2020.
3). Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital Pregão
Presencial – Sistema Registro de Preços nº. 032/2020, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.
4). A cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no Pregão Presencial – Sistema Registro de
Preços nº. 032/2020, pela empresa detentora da presente Ata, as quais também a integram.
5). Poderá ocorrer reajuste (reequilíbrio econômico Financeiro) quinzenal nos preços dos combustíveis desde que as empresas apresentem
comprovação através de Nota Fiscal, de que realmente os preços estão abaixo do preço praticado pelo mercado.
CLÁUSULA V - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
1). O objeto da licitação será entregue, nas descrições solicitadas nos termos do presente Edital, de acordo com as solicitações emitidas
pelas Secretarias responsáveis pelas aquisições.
2). Os materiais objeto do certame deverão ter ponto de abastecimento no perímetro urbano do município de Bom Jesus do Oeste/SC,
conforme solicitações.
3) A Ata de Registro de Preços do certame terá validade de 12 meses após sua assinatura.
CLÁUSULA VI - DO RECEBIMENTO
1). Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos com as devidas especificações;
2). Definitivamente, no prazo máximo de 05 dias corridos, a contar do recebimento provisório para verificação da qualidade e quantidade
e consequente aceitação.
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CLÁUSULA VII - DO PAGAMENTO
1). O pagamento será efetuado a favor da licitante vencedora em até 10 dias (úteis) após a entrega previsto no item "11", da cláusula 11.1
do Edital de Pregão Presencial – Sistema Registro de Preços nº. 032/2020, mediante apresentação da respectiva nota fiscal devidamente
atestada pelo setor competente.
2). A respectiva nota fiscal eletrônica deverá estar devidamente discriminada, em nome do Município de Bom Jesus do Oeste SC, CNPJ nº.
01.594.009/0001-30, Avenida Nossa Senhora de Fátima nº 120 e remetida via e-mail para compras@bomjesusdooeste.sc.gov.br juntamente com o arquivo .xml da respectiva nota e/ou entregue em forma física no endereço constante acima.
3). Qualquer atraso ocorrido na apresentação da nota fiscal, ou dos documentos exigidos como condição para pagamento por parte da
CONTRATADA, importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do CONTRATANTE;
4). Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação obrigação financeira que lhe for imposta, em
virtude de penalidade ou inadimplência.
CLÁUSULA VIII - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE FORNECIMENTO
1). As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, conforme a necessidade, do Município de Bom Jesus
do Oeste pelo setor responsável pelas compras do município.
2). A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão igualmente autorizados pelo setor de
compras e licitações do município.
CLÁUSULA IX - DA GARANTIA
1). A empresa deverá oferecer garantia dos produtos cotados;
CLÁUSULA X - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
1). Fornecer os alimentos, objeto desta contratação, com observância dos demais encargos e responsabilidades cabíveis;
2). Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente a todas as reclamações;
3). Substituir ou recuperar o material que, após a entrega e aceite, dentro do prazo de garantia, apresente defeitos de fabricação, no prazo
máximo de até 3 dias corridos, a partir da ciência da rejeição.
4). Manter, durante toda a vigência desta ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
CLÁUSULA XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1). Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial – Sistema Registro de Preços nº. 032/2020 e seus anexos, a propostas da empresa:
· Empresa COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS IDEAL LTDA, com sede na Rua Padre Darci nº. 178, Centro, município de Bom Jesus do Oeste/
SC, inscrita no CGC/MF sob o nº. 07.180.914/0001-20, neste ato representada por seu representante legal Senhor Ademir Saugo, portador
do CPF nº. 017.723.069-08 e RG nº. 3.539.982.
2). Fica eleito a comarca de Modelo -SC para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente ata.
3). Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as Leis Federais nº. 8.666/93, 10.520/2002, e demais normas aplicáveis.
Bom Jesus do Oeste/SC, 04 de janeiro de 2021.
------------------------------------ -- 				----------------------------------Airton Antonio Reinehr 					
Ademir Saugo
Prefeito Municipal 					
Comercio de Combustíveis Ideal
Testemunhas:
--------------------------------------- 				-------------------------------------Vilmar Senhor 						
Elton H. da Silva
Sec. Agricultura e Meio Ambiente 				
Sec. Estradas e Rodagem
--------------------------------------Ricardo Luiz Copini
Assessor Jurídico
OAB/SC 41.040
ANEXO 1
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 032/2020
PROCESSO LIICTATÓRIO Nº. 2220/2020
EMPRESA VENCEDORA:
Empresa COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS IDEAL LTDA, com sede na Rua Padre Darci nº. 178, Centro, município de Bom Jesus do Oeste/SC, inscrita no
CGC/MF sob o nº. 07.180.914/0001-20, neste ato representada por seu representante legal Senhor Ademir Saugo, portador do CPF nº. 017.723.069-08
e RG nº. 3.539.982.
Item
2

Quantidade
165.000

Unidade
lts

Descrição
Diesel S10
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Publicação Nº 2790441

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.02/2021
EVENTUAL E PARCELADA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA E DIESEL S500) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
DA MUNICIPALIDADE NO EXERCÍCIO DE 2021
PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 032/2020
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2220/2020
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
O Pregoeiro designado pelo Decreto nº 5258/2019 e em conformidade nos termos das Leis Federais n.º 8.666/93, 10.520/2002 e das demais normas legais aplicáveis, conforme a classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial - Sistema de Registro de Preços
nº. 32/2020, Ata de julgamento de Preços e homologado pelo Sr. Prefeito Municipal Ronaldo Luiz Senger, do processo acima referenciado,
RESOLVE registrar os preços para a eventual e parcelada aquisição de Gasolina Aditivada e Diesel S500 para manutenção das atividades
da municipalidade no exercício de 2021, conforme consta no ANEXO I, o qual passa a fazer parte desta, tendo sido os referidos preços
oferecidos pela empresa COOPERATIVA REGIONAL ITAIPU LTDA MÉRCIO DE COMBUSTIVEIS IDEAL – FILIAL 38, com sede na Av. Planalto
nº 450, Centro, município de Bom Jesus do Oeste/SC, inscrita no CNPJ sob o nº. 83.220.723/0039-04, neste ato representada por seu
representante legal Senhor Fabricio Thomas, portador do CPF nº. 030.555.759-97 e RG nº. 3.640.457, para possível aquisição do objeto
referente ao Pregão Presencial supracitado acima numerado, como segue:
CLÁUSULA I - DO OBJETO
A presente ata tem por objeto registro de preços para eventual e parcelada aquisição de Gasolina Aditivida e Diesel S500 para manutenção
das atividades da municipalidade no exercício de 2021, constantes do Anexo II.
CLÁUSULA II - DA E DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS
1). A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura.
2). Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei Federal nº. 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.
3). Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei Federal nº. 8.666/93, a Administração,
se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.
4). Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e, definido o novo preço máximo a ser
pago pela Administração, o Proponente registrado será convocado pela Comissão de Licitação para a devida alteração do valor registrado
em Ata.
5). Durante o prazo desta Ata de Registro de Preço, Comissão de Licitação não será obrigada a firmar as contratações que deles poderão
advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência
de fornecimento em igualdade de condições.
CLÁUSULA III - DAS PENALIDADES
1). Com fulcro no artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520/2002 e artigos 86 e 87 da Lei Federal nº. 8.666/93, a Administração poderá garantir
a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:
a) advertência;
b) multa, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da comunicação oficial, nas seguintes hipóteses:
· 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso injustificado e por descumprimento das obrigações estabelecidas nesta Ata de Registro
de Preço, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;
· 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução total e 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato,
no caso de inexecução parcial do objeto contratado.
c) impedimento de licitar e contratar com o Município de Bom Jesus do Oeste e o descredenciamento do SICAF, pelo prazo de até 3 (três)
anos, do licitante que não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
2). O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, poderá ser descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração à adjudicatária, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou cobrado judicialmente.
3). As sanções previstas nas alíneas "a", "c", "d" do subitem 1)., poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa
da alínea "b".
4). As penalidades previstas neste capítulo obedecerão ao procedimento administrativo previsto na Lei Federal nº. 8.666/93.
5). Os recursos, quando da aplicação das penalidades previstas nas alíneas "a" e "b" do item 1)., Poderão ser interpostos no prazo máximo
de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata.
6). No caso das penalidades previstas no item 1)., alínea "c" e "d", caberá pedido de reconsideração ao Senhor Prefeito Municipal Ronaldo
Luiz Senger, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da intimação do ato.
CLÁUSULA IV - DA UTILIZAÇÃO DA ATA E DOS PREÇOS
1). A presente Ata de Registro de Preço poderá ser usada por órgãos usuários, desde que autorizados pela Comissão de Licitações.
2). O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é o especificado em Anexo, de acordo com a respectiva
classificação no Pregão Presencial – Sistema Registro de Preços nº. 032/2020.
3). Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital Pregão
Presencial – Sistema Registro de Preços nº. 032/2020, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.
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4). A cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no Pregão Presencial – Sistema Registro de
Preços nº. 032/2020, pela empresa detentora da presente Ata, as quais também a integram.
5). Poderá ocorrer reajuste (reequilíbrio econômico Financeiro) quinzenal nos preços dos combustíveis desde que as empresas apresentem
comprovação através de Nota Fiscal, de que realmente os preços estão abaixo do preço praticado pelo mercado.
CLÁUSULA V - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
1). O objeto da licitação será entregue, nas descrições solicitadas nos termos do presente Edital, de acordo com as solicitações emitidas
pelas Secretarias responsáveis pelas aquisições.
2). Os materiais objeto do certame deverão ter ponto de abastecimento no perímetro urbano do município de Bom Jesus do Oeste/SC,
conforme solicitações.
3) A Ata de Registro de Preços do certame terá validade de 12 meses após sua assinatura.
CLÁUSULA VI - DO RECEBIMENTO
1). Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos com as devidas especificações;
2). Definitivamente, no prazo máximo de 05 dias corridos, a contar do recebimento provisório para verificação da qualidade e quantidade
e consequente aceitação.
CLÁUSULA VII - DO PAGAMENTO
1). O pagamento será efetuado a favor da licitante vencedora em até 10 dias (úteis) após a entrega previsto no item "11", da cláusula 11.1
do Edital de Pregão Presencial – Sistema Registro de Preços nº. 032/2020, mediante apresentação da respectiva nota fiscal devidamente
atestada pelo setor competente.
2). A respectiva nota fiscal eletrônica deverá estar devidamente discriminada, em nome do Município de Bom Jesus do Oeste SC, CNPJ nº.
01.594.009/0001-30, Avenida Nossa Senhora de Fátima nº 120 e remetida via e-mail para compras@bomjesusdooeste.sc.gov.br juntamente com o arquivo .xml da respectiva nota e/ou entregue em forma física no endereço constante acima.
3). Qualquer atraso ocorrido na apresentação da nota fiscal, ou dos documentos exigidos como condição para pagamento por parte da
CONTRATADA, importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do CONTRATANTE;
4). Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação obrigação financeira que lhe for imposta, em
virtude de penalidade ou inadimplência.
CLÁUSULA VIII - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE FORNECIMENTO
1). As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, conforme a necessidade, do Município de Bom Jesus
do Oeste pelo setor responsável pelas compras do município.
2). A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão igualmente autorizados pelo setor de
compras e licitações do município.
CLÁUSULA IX - DA GARANTIA
1). A empresa deverá oferecer garantia dos produtos cotados;
CLÁUSULA X - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
1). Fornecer os alimentos, objeto desta contratação, com observância dos demais encargos e responsabilidades cabíveis;
2). Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente a todas as reclamações;
3). Substituir ou recuperar o material que, após a entrega e aceite, dentro do prazo de garantia, apresente defeitos de fabricação, no prazo
máximo de até 3 dias corridos, a partir da ciência da rejeição.
4). Manter, durante toda a vigência desta ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
CLÁUSULA XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1). Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial – Sistema Registro de Preços nº. 032/2020 e seus anexos, a propostas da empresa:
· Empresa COOPERATIVA REGIONAL ITAIPU – FILIAL 38, com sede na Av. Planalto nº. 450, Centro, município de Bom Jesus do Oeste/SC,
inscrita no CGC/MF sob o nº. 83.220.723/0039-04, neste ato representada por seu representante legal Senhor Fabricio Thomas, portador
do CPF nº. 030.555.759-97 e RG nº. 3.640.457.
2). Fica eleito a comarca de Modelo -SC para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente ata.
3). Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as Leis Federais nº. 8.666/93, 10.520/2002, e demais normas aplicáveis.
Bom Jesus do Oeste/SC, 04 de janeiro de 2021.
------------------------------------ -- 			
Airton Antonio Reinehr 				
Prefeito Municipal 				

------------------------------------------------Fabricio Thomas (Coordenador de Filial)
Cooperativa Regional Itaipu – Filial 38

Testemunhas:
--------------------------------------- 			-------------------------------------Vilmar Senhor 					
Elton H. da Silva
Sec. Agricultura e Meio Ambiente 			
Sec. Estradas e Rodagem
--------------------------------------Ricardo Luiz Copini
Assessor Jurídico
OAB/SC 41.040
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ANEXO 1
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 032/2020
PROCESSO LIICTATÓRIO Nº. 2220/2020
· Empresa COOPERATIVA REGIONAL ITAIPU – FILIAL 38, com sede na Av. Planalto nº. 450, Centro, município de Bom Jesus do Oeste/SC, inscrita
no CGC/MF sob o nº. 83.220.723/0039-04, neste ato representada por seu representante legal Senhor Fabricio Thomas, portador do CPF nº.
030.555.759-97 e RG nº. 3.640.457.
Item
Quantidade
Unid.
Descrição
Marca
Valor unitário R$ Valor máximo total R$
1
40.000
Lts
Gasolina Aditivada
Max sul
4,43
177.200,00
3
45.000
Lts
Diesel S500
3,61
162.450,00

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 100/2020

Publicação Nº 2790336

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 100/2020 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO
Nº. 61/2019 DE 26 DE ABRIL DE 2.019.
O MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE, Estado de Santa Catarina, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CGC sob n°.
01.594.009/0001-30, com sua sede na Av. Nossa Senhora de Fátima, 120, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor Ronaldo
Luiz Senger, residente e domiciliado na Avenida Planalto, nº. 271, neste Município de Bom Jesus do Oeste - SC, portador do CI, sob nº.
3.437.386 e do CIC nº. 027.150.949-06, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado;
A empresa SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITALAR MARAVILHA, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CGC/MF sob nº.
85.197.077/0001-56, com sede a Avenida Sul Brasil, nº. 584, centro, Cep: 89.874-000, Município de Maravilha/SC, neste ato representada
pelo Presidente Srº. Nilvo José Dondoerfer, brasileiro, inscrito no CPF sob n°. 347.142.609-44 portador da Cédula de Identidade nº. 618.972,
doravante denominado como CONTRATADO, têm, de comum acordo e com amparo legal nas Leis Federais n°. 8.6606/93 e 8.883/94, contratado o objeto do presente, pelas seguintes cláusulas e condições que mutuamente aceitam e outorgam, conforme segue:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Contrato tem por objeto, a Contratação de empresa para prestação de serviço de plantão médico -hospitalar, com corpo clinico
especializado.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA
O prazo de vigência fica prorrogado até a data de 31 de Dezembro de 2021.
CLAUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES GERAIS
Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas do Contrato Administrativo nº. 061/2019 ora aditado.
E por assim acordos estarem, assinam o presente termo aos representantes das partes contratantes, juntamente com as testemunhas
abaixo.
Bom Jesus do Oeste/SC, 21 de dezembro de 2020.
RONALDO LUIZ SENGER 			
PREFEITO MUNICIPAL 			

NILVO JOSÉ DONDOERFER
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
JEFERSON PERSCH J			
CPF Nº. 034.734.559-03 			

OSE ROBERTO MORANDINI
CPF Nº 042.342.379-73

_______________________
Cesar Luis Majolo
Assessor Jurídico
OAB/SC 32.022

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 101/2020

Publicação Nº 2790316

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 101/2020 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO
N.º 07/2018 DE 08 DE JANEIRO DE 2018.
O MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE, Estado de Santa Catarina, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CGC sob n°.
01.594.009/0001-30, com sua sede na Av. Nossa Senhora de Fátima, 120, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor Ronaldo
Luiz Senger, residente e domiciliado na Av. Planalto nº 271, centro, neste Município de Bom Jesus do Oeste - SC, portador do CI, sob nº.
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3.437.386-1 do CIC nº. 027.150.949-06, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado;
A empresa ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DE MODELO, Pessoa jurídica de direito Privado, inscrita no CGCMF sob nº.
83.303.339/0001-94, com sede na Rua XV de Novembro, 4000, Centro, Município de Modelo - SC, neste ato representado pelo seu presidente, senhor Sergio Luiz Knorst, brasileiro, residente e domiciliado na Rua Duque de Caxias, centro, Município de Modelo/SC, portador
do CIC sob. Nº. 384.373.509-30, CI nº 820.864, CEP: 89872-000, na cidade de Modelo, Estado de Santa Catarina, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA;
Tem de comum acordo e com amparo legal nas Leis Federais nºs. 8.666/93 e 8.883/94 que entre si, certos e ajustados resolvem contratar
o objeto do presente pelas seguintes cláusulas que seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente contrato tem por objetivo, a prestação de serviços com Utilização das dependências físicas, equipamentos ambulatoriais, plantonistas, funcionário no atendimento a munícipes Bom-jesuenses.
CLAUSULA SEGUNDA- DA VIGENCIA
Fica prorrogado o prazo de vigência para 31 de Dezembro de 2021.
CLAUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES GERAIS
Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas do Contrato Administrativo nº 007/2018 ora aditado e demais clausulas contidas no Processo Licitatório nº 2937/2017, Edital de Pregão Presencial nº. 038/2017.
E por assim acordos estarem, assinam o presente termo aos representantes das partes contratantes, juntamente com as testemunhas
abaixo.
MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE, Estado de Santa Catarina, aos 21 de dezembro de 2020.
RONALDO LUIZ SENGER 			
PREFEITO MUNICIPAL 			

SERGIO LUIZ KNORST
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
JEFERSON PERSCH 			
CPF Nº. 034.734.559-03 			

JOSE ROBERTO MORANDINI
CPF Nº 042.342.379-73

CESAR LUIS MAJOLO
ASSESOR JURIDICO
OAB 32.022

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 102-2020

Publicação Nº 2790346

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 102/2020 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2020 SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMISTRATIVO
Nº. 06/2020 DE 06 DE JANEIRO DE 2020.
O MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE, Estado de Santa Catarina, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CGC sob n°.
01.594.009/0001-30, com sua sede na Av. Nossa Senhora de Fátima, 120, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Srº. Ronaldo Luiz
Senger, inscrito no CPF nº. 027.150.949-06, e RG nº. 3.437.386, residente e domiciliado na Avenida Planalto, nº. 71, neste Município de
Bom Jesus do Oeste - SC, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado;
A empresa Transportes Coletivo Bomje LTDA ME, Pessoa jurídica de direito Privado, inscrita no CGC/MF sob nº. 19.382.651/0001-11, com
sede na Avenida Cristo Rei, nº. 175, Centro, município de Bom Jesus do Oeste/SC, neste ato representada pelo seu sócio gerente, Sr. Leandro Breda, residente e domiciliado na Avenida Cristo Rei, nº. 175, Centro, município de Bom Jesus do Oeste/SC, portador do CIC, sob nº.
027.186.159-23, CI nº. 3.331.143, doravante denominada simplesmente CONTRATADA;
Tem de comum acordo e com amparo legal nas Leis Federais nº. 8.666/93 e 8.883/94, Processo Licitatório nº. 2694/2019, Pregão Presencial
nº. 046/2019, que entre si, certos e ajustados resolvem contratar o objeto do presente pelas seguintes cláusulas que seguem:
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente contrato tem por objetivo, a contratação dos serviços de transporte escolar coletivo de alunos por 200 dias letivos, no ano de
2.020, no trajeto 01 conforme contrato firmado em 06 de janeiro de 2020.
CLAUSULA SEGUNDA- DA VIGENCIA
Fica prorrogado o prazo de vigência para 31 de Dezembro de 2021.
CLAUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES GERAIS
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Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas do Contrato Administrativo nº 06/2020 ora aditado e demais clausulas contidas no Processo Licitatório nº 2694/2019, Edital de Pregão Presencial nº. 046/2019.
E por assim acordos estarem, assinam o presente termo aos representantes das partes contratantes, juntamente com as testemunhas
abaixo.
BOM JESUS DO OESTE, Estado de Santa Catarina, aos 23 de dezembro de 2.020.
RONALDO LUIS SENGER 			
PREFEITO MUNICIPAL 			

LEANDRO BREDA
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
JOSE ROBERTO MORANDINI
CPF: 042.342.379-73

JEFERSON PERSCH
CPF: 034.734.559-03

CESAR LUIS MAJOLO
ASSESOR JURIDICO
OAB 32.022

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 103-2020

Publicação Nº 2790374

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 103/2020 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2020 SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO
Nº. 07/2020 DE 06 DE JANEIRO DE 2020.
O MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE, Estado de Santa Catarina, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CGC sob n°.
01.594.009/0001-30, com sua sede na Av. Nossa Senhora de Fátima, 120, neste ato representado pelo Prefeito Municipal SENHOR Ronaldo Luiz Senger, residente e domiciliado na Avenida Planalto, 271, neste Município de Bom Jesus do Oeste - SC, portador do CI, sob nº.
3.437.386, e CIC nº. 027.150.949-06, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado;
A empresa Transporte Coletivo Bomje LTDA ME, Pessoa jurídica de direito Privado, inscrita no CGCMF sob nº. 19.382.651/0001-11, com
sede na Avenida Cristo Rei, nº. 175, Centro, município de Bom Jesus do Oeste/SC, neste ato representada pelo seu sócio gerente, Sr. Leandro Breda, residente e domiciliado na Avenida Cristo Rei, nº. 175, Centro, município de Bom Jesus do Oeste/SC, portador do CIC, sob nº.
027.186.159-23, e CI nº. 3.331.143, doravante denominada simplesmente CONTRATADA;
Tem de comum acordo e com amparo legal nas Leis Federais nº. 8.666/93 e 8.883/94, Processo Licitatório nº. 2694/2019, Pregão Presencial
nº. 046/2019, que entre si, certos e ajustados resolvem contratar o objeto do presente pelas seguintes cláusulas que seguem:
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente contrato tem por objetivo, a contratação dos serviços de transporte escolar coletivo de alunos por 200 dias letivos, no ano de
2.020, no trajeto 01 conforme contrato firmado em 06 de janeiro de 2020.
CLAUSULA SEGUNDA- DA VIGENCIA
Fica prorrogado o prazo de vigência para 31 de Dezembro de 2021.
CLAUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES GERAIS
Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas do Contrato Administrativo nº 07/2020 ora aditado e demais clausulas contidas no Processo Licitatório nº 2694/2019, Edital de Pregão Presencial nº. 046/2019.
E por assim acordos estarem, assinam o presente termo aos representantes das partes contratantes, juntamente com as testemunhas
abaixo.
BOM JESUS DO OESTE, Estado de Santa Catarina, aos 23 de dezembro de 2.020.
RONALDO LUIS SENGER 			
PREFEITO MUNICIPAL 			

LEANDRO BREDA
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
JOSE ROBERTO MORANDINI
CPF: 042.342.379-73

JEFERSON PERSCH
CPF: 034.734.559-03

CESAR LUIS MAJOLO
ASSESOR JURIDICO
OAB 32.022
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Publicação Nº 2790353

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 104/2020 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2020 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO
Nº. 012/2018 DE 24 DE JANEIRO DE 2018
O MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO OESTE, pessoa jurídica de direito público, com sede à Av. Nossa Senhora de Fátima nº 120, Centro, Município de Bom Jesus do Oeste/SC – 89873-000, com CNPJ sob o nº. 01.594.009/0001-30, Inscrição Estadual Isenta, neste ato, representada
pelo Prefeito Municipal, Sr. RONALDO LUIZ SENGER, inscrito no CPF sob nº 027.150.949-06, doravante denominada CONTRATANTE e a
empresa RANG TECNOLOGIA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado com sede à Avenida Francisco
Perondi, nº. 127, Sala 01, Centro, na cidade de Flor da Serra do Sul, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 19.286.537/0001-98, neste
ato representada pelo Sr. RAFAEL NICOLODI, inscrito no CPF sob nº 086.081.529-32, doravante denominada CONTRATADA, ajustam entre
si o presente contrato de prestação de serviços, mediante as cláusulas e condições que, reciprocamente aceitam, ratificam e outorgam na
forma abaixo estabelecida, tudo de acordo com a Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações, bem como clausulas do Processo
Licitatório nº. 045/2018, na modalidade de Pregão Presencial nº. 05/2018:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS OBJETOS DO CONTRATO
O objetivo do presente contrato é a Contratação de empresa para assessoria, supervisão do processo e controle e avaliação dos dados
vinculado ao processo de educação continuada e replicação de conhecimento para os trabalhos de utilização do prontuário eletrônico, além
do fornecimento de ferramentas complementares de envio de dados de produção ambulatorial da atenção básica média e alta na Unidade
Básica de Saúde de Bom Jesus do Oeste/SC
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VIGENCIA
Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato até a data de 31 de Dezembro de 2021.
CLAUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES GERAIS
Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas do Contrato Administrativo nº. 012/2018 ora aditado e demais clausulas contidas no Processo Licitatório nº. 045/2018, Pregão Presencial nº. 05/2018.
E por assim acordos estarem, assinam o presente termo aos representantes das partes contratantes, juntamente com as testemunhas
abaixo.
Bom Jesus do Oeste (SC), aos 23 de dezembro de 2020.
RONALDO LUIZ SENGER 			
RAFAEL NICOLODI
Prefeito 					Contratado
Testemunhas
JOSE ROBERTO MORANDINI 		
CPF Nº. 042.342.379-73 			

JEFERSON PERSCH
CPF Nº. 034.734.559-03

CESAR LUIS MAJOLO
ASSESSOR JURIDICO
OAB/SC 32.022

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 95-2020

Publicação Nº 2790343

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 95/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO
Nº. 53/2020 DE 13 DE MAIO DE 2020.
O MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO OESTE, Estado de Santa Catarina, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Av. Nossa
Senhora de Fátima,120, na cidade de Bom Jesus do Oeste, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob n.º 01.594.009/0001-30, neste
ato representado por seu Prefeito Srº. Ronaldo Luiz Senger, residente e domiciliado na Avenida Planalto, município de Bom Jesus do Oeste, inscrito no CPF sob nº. 027.150.949-06, e do RG sob nº. 3.437.386, doravante denominado de MUNICÍPIO e de outro lado a empresa
Gilvano Antonio Gonçalves ME inscrita no CNPJ nº. 12.755.072/0001-28, estabelecida na Linha 51, Zona Rural, no município de Maravilha/
SC, pessoa jurídica de direito privado, neste ato representada por seu Administrador Srº. Gilvano Antonio Gonçalves, residente e domiciliado na Rua São José, nº. 288, Bairro União, Município de Maravilha/SC, inscrito no CPF nº. 036.351.899-10 e RG nº. 426.992-3 doravante
denominada de CONTRATADA;
Firmam este contrato administrativo com amparo legal na Lei Federal nº. 8.666/93 complementada pela Lei Federal nº. 8.883/94 e alterações posteriores e no Processo Licitatório nº. 448/2020, para a execução do objeto descrito no Edital de Tomada de Preços nº. 003/2020,
nos termos ali fixados e nas condições fixadas neste instrumento.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
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O objeto do presente contrato consiste na Execução, pela CONTRATADA, das obras e serviços de engenharia para execução de Obra de Pavilhão Industrial com área de 375 m² na área industrial junto a SC 160 no Município de Bom Jesus do Oeste, nos termos do projeto técnico,
memorial descritivo e nos anexos que integram o processo de licitação e o presente contrato, independente de transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO ADITIVO DE PRAZO DE ENTREGA:
O novo prazo de entrega da obra será até dia 20 de fevereiro de 2021.
CLAUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES GERAIS
Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas do contrato administrativo nº. 053/2020 de 13 de maio de 2020, ora aditado.
E por assim acordos estarem, assinam o presente termo aos representantes das partes contratantes, juntamente com as testemunhas
abaixo.
MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE, Estado de Santa Catarina, aos 18 de dezembro de 2.020.
RONALDO LUIZ SENGER 			
PREFEITO MUNICIPAL 			

GILVANO ANTONIO GONÇALVES ME
CNPJ n°. 12.755.072/0001-28

TESTEMUNHAS:
JEFERSON PERSCH 			
CPF: 034.734.559-03 			

JOSE ROBERTO MORANDINI
CPF: 042.342.379-73

Cesar Luis Majolo
Assessor Jurídico
OAB/SC 32.022

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 96-2020

Publicação Nº 2790313

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 96/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 49/2020 DE 29
DE ABRIL DE 2020.
O MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO OESTE, Estado de Santa Catarina, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Av. Nossa
Senhora de Fátima,120, na cidade de Bom Jesus do Oeste, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob n.º 01.594.009/0001-30, neste
ato representado por seu Prefeito Srº. Ronaldo Luiz Senger, residente e domiciliado na Avenida Planalto, 271, Centro, município de Bom
Jesus do Oeste, inscrito no CPF sob nº. 027.150.949-06, e do RG sob nº. 3.437.386, doravante denominado de MUNICÍPIO e de outro lado
a empresa VIGA CONSTRUTORA E INCORPORADOR EIRELI EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº. 21.775.054/000107, estabelecia na Avenida Araucária, nº. 298, Centro, Sala 07, neste ato representada por seu Diretor/Administrador Sr. Mouser de Marco,
residente e domiciliado na Avenida Araucária, nº. 298, Centro, Sala 07, inscrito no CPF nº. 045.865.349/74, e RG nº. 3.667.776, doravante
denominada de CONTRATADA;
Firmam este contrato administrativo com amparo legal na Lei Federal nº. 8.666/93 complementada pela Lei Federal nº. 8.883/94 e alterações posteriores e no Processo Licitatório nº. 460/2020, para a execução do objeto descrito no Edital de Tomada de Preços nº. 04/2020,
nos termos ali fixados e nas condições fixadas neste instrumento.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto do presente contrato consiste na Execução, pela CONTRATADA, das obras e serviços de engenharia para execução de Obra de
Pavilhão Industrial com área de 375 m² na área industrial do Município de Bom Jesus do Oeste, nos termos do projeto técnico, memorial
descritivo e nos anexos que integram o processo de licitação e o presente contrato, independente de transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO ADITIVO DE PRAZO DE ENTREGA:
O novo prazo de entrega da obra será até dia 20 de fevereiro de 2021.
CLAUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES GERAIS
Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas do contrato administrativo nº. 049/2020 de 29 de abril de 2020, ora aditado.
E por assim acordos estarem, assinam o presente termo aos representantes das partes contratantes, juntamente com as testemunhas
abaixo.
MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE, Estado de Santa Catarina, aos 18 de dezembro de 2.020.
RONALDO LUIZ SENGER 			
PREFEITO MUNICIPAL 			
ASSINADO DIGITALMENTE

MOUSER DE MARCO
CONTRATADO
www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 300

TESTEMUNHAS:
JEFERSON PERSCH 			
CPF: 034.734.559-03 			

JOSE ROBERTO MORANDINI
CPF: 042.342.379-73

CESAR LUIS MAJOLO
ASSESSOR JURIDICO
OAB 32.022/SC

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 97/2020

Publicação Nº 2790339

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 97/2020 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO
N º. 51/2020 DE 06 DE MAIO DE 2020.
O MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO OESTE, Estado de Santa Catarina, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CGC sob nº.
01.594.009/0001-30, com sua sede à Av. Nossa Senhora de Fátima, 120, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor Ronaldo
Luiz Senger, residente e domiciliado na Avenida Planalto nº. 271, Centro, neste Município de Bom Jesus do Oeste -SC, portador do CPF nº.
027.150.949-06, e RG nº. 3.437.386 doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado;
A empresa T.O.S. Obras e Serviços Ambientais LTDA, Pessoa jurídica de direito Privado, inscrita no CGC/MF sob nº. 72.332.778/0001-09,
com sede a Avenida Alcides Antonio D’Agostini, nº. 80, sala 01, Município de Maravilha/SC, neste ato representada por sua administradora
senhor(a), Juleide Ines D’Agostini, residente e domiciliado na Rua Walter Edvino Graeff, nº. 15, portador do CIC, sob nº. 589.785.859-49,
e do CI nº. 2.030.718, doravante denominada simplesmente CONTRATADA;
Tem de comum acordo e com amparo legal nas Leis Federais nº. 8.666/93 e 8.883/94 que entre si, certos e ajustados resolvem contratar
o objeto do presente pelas seguintes cláusulas que seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1 - Contratação de empresa para realização de coleta, transporte e disposição final de resíduos do grupo A1, A2, A4 e E (infectantes), e
grupo B medicamentos vencidos na Unidade Básica de Saúde.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA
Fica prorrogado o prazo de vigência para a data de 31 de Dezembro de 2021.
CLAUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES GERAIS
Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas do contrato administrativo nº. 051/2020 de 06 de maio de 2020, ora aditado.
E por assim acordos estarem, assinam o presente termo aos representantes das partes contratantes, juntamente com as testemunhas
abaixo.
MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE, Estado de Santa Catarina, aos 21 de dezembro de 2.020.
RONALDO LUIZ SENGER 			
PREFEITO MUNICIPAL 			

JULEIDE INES D’AGOSTINI
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
________________________		
JEFERSON PERSCH 			
CPF: 034.734.559-03 			

___________________________
JOSE ROBERTO MORANDINI
CPF: 042.342.379-73

________________________
Cesar Luis Majolo
Assessor Jurídico
OAB/SC 32.022

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 98/2020

Publicação Nº 2790319

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 98/2020 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO
Nº. 01/2020 DE 02 DE JANEIRO DE 2020.
O MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO OESTE, Estado de Santa Catarina, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CGC sob nº.
01.594.009/0001-30, com sua sede à Av. Nossa Senhora de Fátima, 120, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor Ronaldo
Luiz Senger, domiciliado na Avenida Planalto, 271, centro, neste Município de Bom Jesus do Oeste/SC, portador do CPF nº. 027.150.949-06,
doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado;
A empresa C.W. Prestação de Serviços em Geral EPP, Pessoa jurídica de direito Privado, inscrita no CGC/MF sob nº. 02.427.761/0001-50,
com sede a Avenida Planalto, 178, centro, Município de Bom Jesus do Oeste/SC, neste ato representada pelo seu gerente, senhor(a)
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Célio Wilsmann, brasileiro, residente e domiciliado na Avenida Planalto, 178, centro, portador do CIC, sob nº. 279.291.400-91, e do CI nº.
2.436.274, doravante denominada simplesmente CONTRATADA;
Tem de comum acordo e com amparo legal nas Leis Federais nº. 8.666/93 e 8.883/94 que entre si, certos e ajustados resolvem contratar
o objeto do presente pelas seguintes cláusulas que seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1 - O presente contrato tem por objetivo, o recolhimento de resíduos sólidos no perímetro urbano do Município de Bom Jesus do Oeste/SC,
nas segundas, quartas e sextas feiras, no período da tarde a partir das 14:00 horas, em veículo de sua propriedade, bem como o respectivo
deposito em local apropriado (lixão), aprovado pela FATMA e em nome da licitante vencedora.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA
Fica prorrogado o prazo de vigência para a data de 31 de Dezembro de 2021.
CLAUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES GERAIS
Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas do contrato administrativo nº. 01/2020 de 02 de janeiro de 2020, ora aditado.
E por assim acordos estarem, assinam o presente termo aos representantes das partes contratantes, juntamente com as testemunhas
abaixo.
MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE, Estado de Santa Catarina, aos 21 de dezembro de 2.020.
----------------------------------- 		
RONALDO LUIZ SENGER 			
PREFEITO MUNICIPAL 			

------------------------------CELIO WILSMANN
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
________________________ 		
JEFERSON PERSCH J			
CPF: 034.734.559-03 			
________________________
Cesar Luis Majolo
Assessor Jurídico
OAB/SC 32.022

___________________________
OSE ROBERTO MORANDINI
CPF: 042.342.379-73

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 99/2020

Publicação Nº 2790330

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 99/2020 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2.020 QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO
Nº. 054/2017 DE 31 DE MAIO DE 2017.
O MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE, Estado de Santa Catarina, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob n°.
01.594.009/0001-30, com sua sede na Av. Nossa Senhora de Fátima, 120, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor Ronaldo
Luiz Senger, residente e domiciliado na Av. Planalto nº 271, centro, neste Município de Bom Jesus do Oeste - SC, portador do CI, sob nº.
3.437.386-1 do CPF nº. 027.150.949-06, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado;
A empresa C. W. Prestação de Serviços em Geral Ltda, Pessoa jurídica de direito Privado, inscrita no CGC/MF sob nº. 02.427.761/0001-500,
com sede a Av. Planalto, 298, centro, Município de Bom Jesus do Oeste - SC, neste ato representado pelo seu gerente, senhor Célio Wilsmann, casado, residente e domiciliado neste Município de Bom Jesus do Oeste/SC, portador do CIC, sob nº. 279.291.400-91, e do CI nº
2.436.274 SSP/SC, doravante denominada simplesmente CONTRATADA;
Tem de comum acordo e com amparo legal nas Leis Federais nºs. 8.666/93 e 8.883/94 que entre si, certos e ajustados resolvem contratar
o objeto do presente pelas seguintes cláusulas que seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Contratação de empresa para Recolhimento de resíduo solido (lixo doméstico, entulho e embalagens afins) no perímetro rural do município
com disponibilidade de local apropriado para destinação.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA
O prazo de vigência fica prorrogado até a data de 31 de Dezembro de 2021.
CLAUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES GERAIS
Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas do Contrato Administrativo nº. 054/2017 ora aditado e demais clausulas contidas no Processo Licitatório nº 1010/2017, Edital de Tomada de Preços nº. 003/2017.
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E por assim acordos estarem, assinam o presente termo aos representantes das partes contratantes, juntamente com as testemunhas
abaixo.
MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE, Estado de Santa Catarina, aos 21 de dezembro de 2.020.
RONALDO LUIZ SENGER 			
CELIO WILSMAN
PREFEITO 				CONTRATADO
					
C.W. Prestação de Serviços em Gerais Ltda
TESTEMUNHAS
JEFERSON PERSCH 			
CPF Nº. 034.734.559-03 			

JOSE ROBERTO MORANDINI
CPF Nº 042.342.379-73

CESAR LUIS MAJOLO
ASSESSOR JURIDICO
OAB/SC 32.022

DECRETO MUNICIPAL Nº. 5539-2021

Publicação Nº 2790296

DECRETO Nº 5539 DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A ATUALIZAÇÃO DO VALOR MONETÁRIO DA BASE DE CÁLCULO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Airton Antonio Reinehr, Prefeito Municipal no município de Bom Jesus Do Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de
acordo com o Inciso VI, do Art. 41, da Lei Orgânica Municipal, e Lei Municipal nº. 820/11, de 22 de dezembro de 2011.
DECRETA:
Art.1º. – Ficam atualizados monetariamente pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), acumulado no período de dezembro de 2019
a novembro de 2020, no percentual de 24,5173%, a partir do dia 3 de janeiro de 2021, os valores definidos
em Lei de composição das bases de cálculo dos tributos municipais.
Parágrafo Único - A Unidade de Referência do Município – UFRM, para o exercício de 2020 será no valor de R$ 5.6594.
Art. 2º. Este decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art. 3º, do Decreto nº. 4450, de 16 de setembro de 2013.
Art. 3º. Art. 3º.- Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Jesus Do Oeste (SC),
aos 04 de Janeiro de 2021.
Airton Antonio Reinehr
Prefeito Municipal

DECRETO MUNICIPAL Nº. 5540-2021

Publicação Nº 2790297

DECRETO Nº 5541 DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
FIXA OS VALORES DE HORA MÁQUINA PARA OS SERVIÇOS E AUXÍLIOS PRESTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS
DO OESTE SANTA CATARINA.
Airton Antonio Reinehr, Prefeito do município de Bom Jesus do Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais elencadas
na Lei Orgânica Municipal.
DECRETA:
Art. 1º.- De acordo com a variação do IGP-M acumulado no período de dezembro de 2019 a novembro de 2020 e em conformidade com o
Decreto 5539/2021, ficam fixados os valores de hora máquina nos serviços e nos auxílios prestados pelo município de Bom Jesus do Oeste,
nos termos da tabela abaixo:
Máquinas ______ _ Valor/Hora
Trator com equipamento _ R$ 95,96
Trator Enciladeira 01 linha R$ 95,96
Trator Enciladeira 02 linhas R$ 113,42
Retro-escavadeira _ R$ 139,58
Carregadeira R$ 157,02
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Motoniveladora _ _R$ 174,47
Caminhão Basculante R$ 122,44
Escavadeira Hidráulica _ _R$ 226,82
Bob Cat ________________________________________________________ R$ 95,96
Art. 2º.- Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3°, do Decreto n° 4450, de 16 de setembro de 2013.
Art. 3º.- Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Jesus Do Oeste (SC),
aos 04 de Janeiro de 2021.
Airton Antonio Reinehr
Prefeito Municipal

DECRETO MUNICIPAL Nº. 5541-2021

Publicação Nº 2790299

DECRETO Nº 5541 DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
FIXA OS VALORES DE HORA MÁQUINA PARA OS SERVIÇOS E AUXÍLIOS PRESTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS
DO OESTE SANTA CATARINA.
Airton Antonio Reinehr, Prefeito do município de Bom Jesus do Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais elencadas
na Lei Orgânica Municipal.
DECRETA:
Art. 1º.- De acordo com a variação do IGP-M acumulado no período de dezembro de 2019 a novembro de 2020 e em conformidade com o
Decreto 5539/2021, ficam fixados os valores de hora máquina nos serviços e nos auxílios prestados pelo município de Bom Jesus do Oeste,
nos termos da tabela abaixo:
Máquinas ______ _ Valor/Hora
Trator com equipamento _ R$ 95,96
Trator Enciladeira 01 linha R$ 95,96
Trator Enciladeira 02 linhas R$ 113,42
Retro-escavadeira _ R$ 139,58
Carregadeira R$ 157,02
Motoniveladora _ _R$ 174,47
Caminhão Basculante R$ 122,44
Escavadeira Hidráulica _ _R$ 226,82
Bob Cat ________________________________________________________ R$ 95,96
Art. 2º.- Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3°, do Decreto n° 4450, de 16 de setembro de 2013.
Art. 3º.- Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Jesus Do Oeste (SC),
aos 04 de Janeiro de 2021.
Airton Antonio Reinehr
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 5543/2021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2790416

========================================================
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO OESTE
========================================================
Decreto nº 5543/2021 de 04 de janeiro de 2021
Homologa e Adjudica Julgamento proferido pela Comissão de Licitação, do Processo Licitatório nº 02220/2020 , dando outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO OESTE, SC, no uso de suas atribuições que lhe confere as leis nº: 10.520/02, 8.666/93 e suas
atualizações;
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DECRETA: Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pela Comissão de Licitação, nomeada pelo Decreto nº 5258/2019 de 02 de
Janeiro de 2.019, sob o Processo de Licitação nº 02220/2020, que tem por objeto Eventual e parcelada aquisição de gasolina aditivada,
Diesel S-500 e Diesel S-10 para manutenção das atividades da municipalidade no exercicio de 2021.
Art. 2º. Fica adjudicado o objeto desta licitação em favor da(s) empresa(s) abaixo relacionadas, tudo conforme o constante no Mapa Comparativo de Preços (na Deliberação), na sua exata ordem de classificação.
Item
2
1
3

Nome do Fornecedor
Comercio de Combustiveis Ideal Ltda.
Cooperativa Regional Itaipu – Posto Bom Jesus do Oeste
Cooperativa Regional Itaipu – Posto Bom Jesus do Oeste

seiscentos e cinco mil quinhentos e cinquenta reais
trezentos e trinta e nove mil seiscentos e cinquenta reais

Descrição do Produto
Diesel S-10
Gasolina aditivada
Diesel S - 500

Quant.
165.000
40.000
45.000

Valor (R$)
605.550,00
177.200,00
162.450,00

605.550,00
339.650,00

Art. 3º. Pelo presente, fica intimado os participantes da licitação supramencionada, da decisão estabelecida neste Decreto.
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo
Único do art.3°, do Decreto n° 4450, de 16 de setembro de 2013. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Jesus do Oeste – SC,
aos 04/01/21.
Airton Antonio Reinehr
Prefeito Municipal

Câmara Municipal
ATA DE POSSE LEGSLATURA 2021/2024

Publicação Nº 2789519

Ata nº001/2021
Ata de Posse dos Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito, eleitos em 15 de novembro de 2020. Às dez horas do dia primeiro de janeiro de dois
mil e vinte e um (01/01/2021), reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Vereadores, anexo a Prefeitura Municipal de Bom Jesus Do
Oeste, os Senhores Vereadores e Vereadoras, Prefeito e Vice-Prefeito para Posse conforme determina a Lei Orgânica do Município. Iniciou-se os trabalhos a Sra. Janaine Selig, mestre nesta cerimônia cumprimentou os presentes e compôs a mesa de honra passando a convidar
o Prefeito Municipal Sr. Ronaldo Luiz Senger e sua esposa Senhora Ivana Cristina Fáe, justificando a ausência do Vice-Prefeito Sr. Ivonir José
Santolin e esposa Noeli Fátima Willens Santolin por motivo de doença, e a seguir a mesa de honra que foi constituída pelos eleitos deste
município no dia 15 (quinze) de novembro de dois mil e vinte, que ficou assim composta: Prefeito eleito de Bom Jesus Do Oeste Sr. Airton
Antonio Reinehr e esposa Silene Selig Reinehr, e o Vice-Prefeito eleito Sr. Ivanor Belolli e esposa Inez Lazarin e pela ordem alfabética os
Senhores Vereadores: Senhora Andreia Comunello, Senhora Eleni Pereira Schmitt, Senhor Evandro Boyaski, Senhor Glaudir Mossmann,
Senhor Ivaldo Defendi Ribeiro, Senhora Leisi Rauber Wandscheer, Senhora Loreni Seider, Senhor Marcio José Storck e Senhor Vilmar Senhor.
Após convidou a Servidora Legislativa Adriana Estefani e a Servidora Legislativa Dianiléia Stanga Simonetti para secretariar a presente Sessão Solene. Em sequência a Sra. Janaine Selig mestre de cerimônia convidou os presentes para a execução do Hino Nacional Brasileiro. Em
conformidade com o Artigo 11 e 36 da Lei Orgânica, combinado com os Artigos 10, 11 e 12 do Regimento Interno o Vereador mais Idoso
será o Presidente que dirigirá a Sessão Solene de transmissão de Posse, convida o Senhor Ivaldo Defendi Ribeiro para dirigir os trabalhos.
Na qualidade de Presidente Interino da Câmara Municipal de Vereadores de Bom Jesus Do Oeste, declarou aberta a Sessão Solene o qual
cumprimenta os colegas Vereadores, ao prefeito em exercício Sr. Ronaldo Senger e sua esposa justificando ausência do Vice- prefeito Ivonir
José Santolin e sua esposa, cumprimenta o Prefeito Municipal eleito Sr. Airton Antonio Reinehr e seu Vice-Prefeito eleito Sr. Ivanor Belolli,
bem como suas esposas, cumprimenta os funcionários desta Casa Legislativa e todos os colaboradores, bem como a imprensa escrita e
falada. Estendo também minha saudação ao povo aqui presente e de modo especial aos cidadãos Bom-jesuenses. Dizendo isto, declaro
aberta a presente Sessão Solene que tem por objetivo dar posse aos eleitos em 15 (quinze) de novembro de 2020. O Senhor Presidente
Ivaldo Defendi Ribeiro solicita aos Vereadores e Vereadoras, sendo registrada a presença de todos os Vereadores e Vereadoras eleitos, para
entregar a Mesa o Diploma e a Declaração de Bens de cada um, sendo desta forma cumprido o solicitado pela Lei Orgânica Municipal. Continuando o Presidente Sr. Ivaldo Defendi Ribeiro proferiu a leitura do compromisso de Posse dos Senhores Vereadores e solicitou aos Vereadores que de pé proferissem dizendo “Assim o Prometo” todos os Vereadores ficaram de pé e com o braço estendido foram chamados
nominalmente declararam dizendo “Assim o Prometo” com esta formalidade cumprida o Presidente Interino declarou empossado os Nobres
Vereadores: Sr. Andreia Comunello, Sra. Eleni Pereira Schmitt, Sr. Evandro Boyaski, Sr. Glaudir Mossmann, Sr. Ivaldo Defendi Ribeiro, Sra.
Leisi Rauber Wandscheer, Sra. Loreni Seider, Sr. Marcio José Storck e Sr. Vilmar Senhor para a gestão de 2021 a 2024. Prosseguindo o Presidente Senhor Ivaldo Defendi Ribeiro convidou o Prefeito Municipal Sr. Airton Antonio Reinehr e o Vice-Prefeito Senhor Ivanor Belolli para
apresentar a Mesa da Câmara o seu Diploma e a Declaração de Bens, sendo o mesmo atendido conforme verificado pelo Presidente e
permanecendo arquivado na Secretaria da Câmara. Após o Presidente efetua a leitura do compromisso de Posse do Prefeito e Vice-Prefeito
solicitando que estes de pé repetissem dizendo “Assim o Prometo”. O Prefeito Airton Antonio Reinehr e o Vice-Prefeito Ivanor Belolli de pé
e de braço estendido declararam dizendo “Assim o Prometo”, com esta formalidade cumprida o Presidente da Sessão declarou empossados
Prefeito Sr. Airton Antonio Reinehr e Vice-Prefeito Ivanor Belolli. Dando continuidade o Sr. Presidente da Câmara suspendeu os trabalhos por
tempo indeterminado para em seguida ser eleita a mesa Diretora para exercer a 7º Legislatura que vai de 1º de janeiro de 2021 a 31º de
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dezembro de 2022 o Senhor Presidente suspende a Sessão. Conforme Artigo 29 do Regimento Interno, ou seja, os membros da Mesa diretora serão eleitos individualmente iniciando-se pelo Presidente na seq-ência o Vice-Presidente em seguida 1º Secretário e por último 2º
Secretário. Sendo assim composta: Presidente o Vereador Marcio José Storck para Vice-Presidente a Vereadora Leisi Rauber Wandscheer
(1º) Primeira- Secretária Vereadora Loreni Seider (2º) Segundo - Secretário Vereador Glaudir Mossmann. O qual foram aprovados pela
maioria dos votos em todos os cargos 05 (cinco) votos a 04 (quatro) votos, para o Biênio 2021 à 2022. O Senhor Presidente Ivaldo Defendi Ribeiro declarou-os empossados em seus respectivos cargos e cedeu a Presidência ao Senhor Vereador Marcio José Storck, que assumiu
os trabalhos. De conformidade com o Artigo 53, Parágrafo primeiro do Regimento Interno, a qual poderá ser feita por aclamação sendo esta
a vontade de todos, manifestem-se os contrários? Aprovada a feita por aclamação. O Senhor Presidente eleito determinou a eleição das
quatro comissões permanentes sendo composta por três membros cada uma: Comissão de Justiça e Redação de Leis – Presidente Vereador
Ivaldo Defendi Ribeiro, Primeiro Membro Vereador Glaudir Mossmann e segundo membro o Vereador Evandro Boyaski - Comissão de Finança e Orçamento – Presidente: Vereadora Loreni Seider primeiro membro –Vereador Ivaldo Defendi Ribeiro Segundo membro –Vereadora
Eleni Pereira Schmitt - Comissão de Obras e Serviços Públicos e Atividades Privadas – Presidente Vereador Glaudir Mossmann primeiro
membro Vereadora Leisi Rauber Wandscheer e segundo membro Vereador Vilmar Senhor - Comissão da Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social- Presidente Vereadora Leisi Rauber Wandscheer primeiro membro Vereadora Loreni Seider segundo membro Vereadora Andreia Comunello. O senhor presidente declarou-os empossados nas respectivas Comissões. Na continuidade dos trabalhos desta Sessão
Solene de conformidade com o Artigo 17 do Regimento Interno desta Casa de Leis, poderão fazer uso da palavra as autoridades Municipais
num prazo máximo de 10 minutos. Iniciando passou-se a palavra ao Prefeito Municipal Senhor Ronaldo Luiz Senger que deixa seu cargo de
Prefeito Municipal para fazer seu pronunciamento o qual agradece a todos os presentes, agradece os trabalhos dos servidores públicos e faz
relatos de todos os trabalhos realizados bem como os recursos recebidos para o Município. Deixou em caixa 3.400.000,00(três milhões e
quatrocentos mil reais). Em seq-ência passou-se a palavra ao Vice-Prefeito eleito Senhor Ivanor Belolli que deixou sua mensagem cumprimentando a todos as autoridades, munícipes, imprensa falada bem como a todos os presentes nesta Sessão Solene. Em seq-ência passou-se a palavra ao Prefeito eleito Senhor Airton Antonio Reinehr da mesma forma cumprimenta todos os presentes agradece pela confiança a
mim depositada para conduzir este Município, prometo fazer um trabalho de responsabilidade, compromisso, comprometimento, seriedade,
transparência, honestidade, respeito e competência. Deseja a todos um ano de muitas realizações. Prosseguindo o Presidente eleito Marcio
José Stork passou a palavra para o Líder da Bancada dos Partidos que compõem a coligação formada pelo PMDB , PL e PT, Vereador Sr.
Eleni Pereira Schmitt em seguida passou-se a palavra ao Líder da Bancada dos Partidos que compõem a coligação formada pelo PSD, PP e
PSDB , Vereador Sra. Leisi Wandscheer. Devolvida a Presidência e todos os líderes fazerem o uso da palavra o Senhor Presidente da Câmara Vereador Marcio José Storck, convida o Senhor Leise Rauber Wandscheer, ira para assumir interinamente a Presidência a fim de que
possa deixar a sua mensagem. O vereador Marcio Jose Storck agradece aos Colegas Vereadores por terem me conduzindo ao Cargo de
Presidente da Câmara Municipal de Bom Jesus do Oeste e prometo a toda a comunidade que procurarei fazer um bom trabalho visando
sempre os interesses maiores do nosso Município. Parabenizo aos Colegas Vereadores e Vereadoras recém - empossados, da mesma forma,
o Prefeito Municipal Senhor Airton Antonio Reinehr e Vice-Prefeito Senhor Ivanor Belolli, bem como a todos os Munícipes e servidores desta
Casa Legislativa que sempre vem prestando seus trabalhos com responsabilidade e competência, desejo a todos os presentes sucessos,
conquistas e muitas realizações. Nada mais havendo para ser tratado o Senhor Presidente encerrou a presente Sessão. Dos trabalhos é
lavrada a presente ata, na qual eu Adriana Estefani subscrevi a presente ata que será lida e assinada por todos os Vereadores presentes.
Bom Jesus Do Oeste, primeiro de janeiro de dois mil e vinte um. (01-01-2021).

PORTARIA Nº 001-2021- EXONERACAO JANAINE

Publicação Nº 2788960

PORTARIA Nº 001/2021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE JANAINE SELIG DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSORA JURÍDICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
MARCIO JOSÉ STORK, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Bom Jesus do Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas na Seção II (Atribuições da Câmara Municipal) artigo 13, inciso III da Lei orgânica, cominado com o inciso
XXX, do artigo 44 do Regimento Interno e a Lei Complementar Legislativa Nº 20/2017:
EXONERO:
Art. 1° - Fica pela presente Portaria EXONERADA a Sra. JANAINE SELIG, inscrita na matricula nº 44/2, portadora do CIC sob. nº 048.049.86952, lotada na secretária da Câmara Municipal de Vereadores, ocupante do Cargo de Assessora Jurídica, com carga horária de 20 horas
semanais.
Art. 2º - Esta Portaria entrara em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Bom Jesus do Oeste - SC, aos 04 de Janeiro de 2021.
MARCIO JOSÉ STORK
Presidente da Câmara Municipal
Registrado e publicado em data supra.
Loreni Seider
1º Secretária da Mesa Diretora
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Publicação Nº 2788961

PORTARIA Nº 002/2021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE LEONIR LAMB PARA O CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR JURÍDICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
MARCIO JOSÉ STORK, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Bom Jesus do Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas na Seção II (Atribuições da Câmara Municipal) artigo 13, inciso III da Lei orgânica, cominado com o inciso
XXX, do artigo 44 do Regimento Interno e a Lei Complementar Legislativa Nº 20/2017:
NOMEIO:
Art. 1° - Fica pela presente Portaria nomeado o Sr. LEONIR LAMB, Brasileiro, solteiro, advogado, nascido em 11/12/1982, Portador do CPF/
MF sob o nº 036.471.959-10, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil- OAB/SC sob nº 33.432, residente e domiciliado na Rua Duque de
Caxias, nº 689, sala 02, centro da Cidade Maravilha - SC, para o cargo de ASSESSOR JURÍDICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
DE BOM JESUS DO OESTE-SC, com lotação na Secretaria da Câmara Municipal de Vereadores de Bom Jesus do Oeste, Estado de Santa
Catarina com carga horária de 20 horas semanais, percebendo o vencimento base constante no Anexo II da tabela de cargos e salários,
nível CC1, código 31.01, conforme Lei Complementar Legislativo n° 01/2017 de 16 de Agosto de 2017.
Art. 2° - Para fazer frente às despesas decorrentes da aplicação desta Portaria serão utilizados os recursos consignados no Orçamento
Municipal da Câmara.
Art. 3º - Esta Portaria entrara em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Bom Jesus do Oeste - SC, aos 04 de Janeiro de 2021.
MARCIO JOSÉ STORK
Presidente da Câmara Municipal
Registrado e publicado em data supra.
Loreni Seider
1º Secretária da Mesa Diretora
TERMO DE POSSE
Aos dois (04) dias do mês de JANEIRO do ano de dois mil e vinte um (2021), na Câmara Municipal de Vereadores de Bom Jesus Do Oeste SC, perante ao Presidente da Câmara Municipal de Vereadores MARCIO JOSÉ STORK, compareceu o(a) Sr. (a), LEONIR LAMB portadora do
CPF n°036.471.959-10, nascido em 11/12/1982, afim de tomar posse no cargo de ASSESSOR JURIDICO, com carga horária de 20 horas semanais, lotado na Municipal da Câmara Municipal de Vereadores a partir de 04 de janeiro de 2.021, nomeado (a) pela Portaria n° 002/2021
de 04 de janeiro de 2021, o qual satisfaz as exigências legais contidas em Lei, e prestou o seguinte compromisso:
“POR MINHA HONRA E PELA PÁTRIA, JURO CUMPRIR COM EXATIDÃO E HONRA, RESPEITO, HONESTIDADE, DEDICAÇÃO OS DEVERES
INERENTES AO CARGO DE ASSESSOR JURÍDICO ACEITANDO AS ATRIBUIÇÕES, RESPONSABILIDADES E PROIBIÇÕES RELATIVAS AO
EXERCÍCIO DO CARGO, PROMETENDO CUMPRI-LAS COM DEDICAÇÃO E ZELO EM RESPEITO A LEI, O BEM DO MUNICÍPIO E DOS MEUS
CONCIDADÃOS. DECLARANDO, DECLARANDO QUE NÃO EXISTE INCOMPATIBILIDADE LEGAL PARA EXERCÍCIO DO CARGO”.
E, PARA CONSTAR EU, LORENI SEIDER, OCUPANTE DO CARGO DE 1º SECRETÁRIA DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE BOM JESUS DO OESTE, LAVREI E ASSINEI O PRESENTE, QUE VAI ASSINADO PELO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL E A PARTE INTERESSADA.
______________________________ 			__________________________________
MARCIO JOSÉ STORK 					
LORENI SEIDER
PRESIDENTE DA CÂMARA 					
1ª SECRETARIO DA CÂMARA
LEONIR LAMB
ASSESSOR JURIDICO DA CÂMARA MUNICIPAL
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Bom Retiro
Prefeitura
002.21 - DEC. NOM. JOCEMAR DA SILVA

Publicação Nº 2790094

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO
ESTADO DE SANTA CATARINA
DECRETO N.º 02/21 de 04.01.21
Nomeia em Comissão
O Prefeito Municipal de Bom Retiro – SC, usando da competência que lhe confere o item I, do artigo 95 da Lei Orgânica do Município de
Bom Retiro – SC:
RESOLVE:
Nomear Jocemar da Silva, Brasileiro, casado, para exercer o cargo em comissão de Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esporte
– Nível 37 do Quadro de Pessoal Comissionado do Município, para ter exercício na Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esporte, a
contar de hoje 04 de janeiro de 2021.
Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro,
04 de janeiro de 2021.
Albino Gonçalves Padilha
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado
Na Data Supra
Ericleia Faustino da Mota
Sec. Mun. Administração e Fazenda

01.21 - DEC. NOM. ERICLEIA F. MOTA

Publicação Nº 2790093

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO
ESTADO DE SANTA CATARINA
DECRETO N.º 01/21 de 04.01.21
Nomeia em Comissão
O Prefeito Municipal de Bom Retiro – SC, usando da competência que lhe confere o item I, do artigo 95 da Lei Orgânica do Município de
Bom Retiro – SC:
RESOLVE:
Nomear Ericleia Faustino da Mota, Brasileira, casada, para exercer o cargo em comissão de Secretária Municipal de Administração e Fazenda – Nível 37 do Quadro de Pessoal Comissionado do Município, para ter exercício na Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, a
contar de hoje 04 de janeiro de 2021.
Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro,
04 de janeiro de 2021.
Albino Gonçalves Padilha
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado
Na Data Supra
Neiva Regina Deinani Moretti
Contadora
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Publicação Nº 2790095

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO
ESTADO DE SANTA CATARINA
DECRETO N.º 03/21 de 04.01.21
Nomeia em Comissão
O Prefeito Municipal de Bom Retiro – SC, usando da competência que lhe confere o item I, do artigo 95 da Lei Orgânica do Município de
Bom Retiro – SC:
RESOLVE:
Nomear Rosa Luiza Pereira da Silva, Brasileira, casada, para exercer o cargo em comissão de Secretária Municipal de Saúde – Nível 37 do
Quadro de Pessoal Comissionado do Município, para ter exercício na Secretaria Municipal de Saúde, a contar de hoje 04 de janeiro de 2021.
Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro,
04 de janeiro de 2021.
Albino Gonçalves Padilha
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado
Na Data Supra
Ericleia Faustino da Mota
Sec. Mun. Administração e Fazenda

04.21 - DEC. NOM. JURANDIR DE OLIVEIRA

Publicação Nº 2790104

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO
ESTADO DE SANTA CATARINA
DECRETO N.º 04/21 de 04.01.21
Nomeia em Comissão
O Prefeito Municipal de Bom Retiro – SC, usando da competência que lhe confere o item I, do artigo 95 da Lei Orgânica do Município de
Bom Retiro – SC:
RESOLVE:
Nomear Jurandir de Oliveira, Brasileiro, casado, para exercer o cargo em comissão de Secretário Municipal dos Transportes, Obras e Serviços
Urbanos – Nível 37 do Quadro de Pessoal Comissionado do Município, para ter exercício na Secretaria Municipal dos Transportes, Obras e
Serviços Urbanos, a contar de hoje 04 de janeiro de 2021.
Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro,
04 de janeiro de 2021.
Albino Gonçalves Padilha
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado
Na Data Supra
Ericleia Faustino da Mota
Sec. Mun. Administração e Fazenda
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Publicação Nº 2790108

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO
ESTADO DE SANTA CATARINA
DECRETO N.º 05/21 de 04.01.21
Nomeia em Comissão
O Prefeito Municipal de Bom Retiro – SC, usando da competência que lhe confere o item I, do artigo 95 da Lei Orgânica do Município de
Bom Retiro – SC:
RESOLVE:
Nomear Diego Domingues Nunes, Brasileiro, casado, para exercer o cargo em comissão de Secretário Municipal de Assistência Social e
Habitação – Nível 37 do Quadro de Pessoal Comissionado do Município, para ter exercício na Secretaria Municipal de Assistência Social e
Habitação, a contar de hoje 04 de janeiro de 2021.
Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro,
04 de janeiro de 2021.
Albino Gonçalves Padilha
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado
Na Data Supra
Ericleia Faustino da Mota
Sec. Mun. Administração e Fazenda

06.21 - DEC. NOM. JEFERSON U. NUNES

Publicação Nº 2790111

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO
ESTADO DE SANTA CATARINA
DECRETO N.º 06/21 de 04.01.21
Nomeia em Comissão
O Prefeito Municipal de Bom Retiro – SC, usando da competência que lhe confere o item I, do artigo 95 da Lei Orgânica do Município de
Bom Retiro – SC:
RESOLVE:
Nomear Jeferson Ulisses Nunes, Brasileiro, solteiro, para exercer o cargo em comissão de Secretário Municipal de Indústria, Comércio e
Turismo – Nível 37 do Quadro de Pessoal Comissionado do Município, para ter exercício na Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e
Turismo, a contar de hoje 04 de janeiro de 2021.
Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro,
04 de janeiro de 2021.
Albino Gonçalves Padilha
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado
Na Data Supra
Ericleia Faustino da Mota
Sec. Mun. Administração e Fazenda
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Publicação Nº 2790115

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO
ESTADO DE SANTA CATARINA
Decreto Nº 07/21 de 04.01.2021.
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
O Prefeito Municipal de Bom Retiro, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Artigo 24, Inciso
II, da Lei Orgânica do Município, considerando o Artigo 1º, da Lei Municipal nº 2263/15 de 20 de janeiro de 2015, que autoriza o Poder Executivo a atualizar o piso salarial dos servidores do município quando abaixo do mínimo vigente nacional estabelecido pela legislação federal
específica; e Considerando o que dispõe a Medida Provisória Nº 1.021, de 30 de dezembro de 2020, que eleva o Salário Mínimo Nacional
para R$ 1.100,00 (Hum Mil e Cem Reais);
DECRETA:
Art. 1º Fica alterado no âmbito da administração pública municipal o valor de R$ 1.100,00 (Hum Mil e Cem Reais), o salário mínimo, vigorando a partir da competência janeiro de 2021, a ser pago aos servidores Públicos Municipais que recebem valor abaixo do novo salário
mínimo vigente no país.
Parágrafo Único. O ato administrativo possui respaldo na Lei Federal 13.152, de 29 de julho de 2015, regulamentado pela Medida Provisória
Nº 1021, de 30 de dezembro de 2020, que altera o valor do salário Mínimo vigente no país e pelo art. 1º da Lei Municipal nº 2263/15 de 20
de janeiro de 2015, que autoriza o Poder Executivo a atualizar o piso salarial dos servidores do município quando abaixo do mínimo vigente.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor com efeito retroativo a partir do dia 1º de janeiro de 2021.
Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro,
em 04 de janeiro de 2021.
Albino Gonçalves Padilha
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado
Na Data Supra
Ericleia Faustino da Mota
Sec. Mun. Administração e Fazenda
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Brunópolis
Prefeitura
DECRETO Nº 01-2021

Publicação Nº 2788971

DECRETO Nº 01, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE O HORÁRIO DE EXPEDIENTE ESPECIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNÓPOLIS-SC, DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
VOLCIR CANUTO, Prefeito Municipal de Brunópolis, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 100, inciso VIII, da Lei Orgânica
do Município de Brunópolis; e
CONSIDERANDO que ainda estamos em pandemia;
Considerando que a redução da jornada de trabalho em nada prejudicará os servidores públicos e os serviços prestados à comunidade;
DECRETA
Art. 1º. Em caráter temporário a partir do dia 04 de janeiro de 2021, até 31 de janeiro de 2021, o horário de expediente nas repartições
públicas municipais da Prefeitura Municipal de Brunópolis, e das Secretarias Municipais, será das 07:00 (sete) horas às 13:00 (treze) horas.
Art. 2º. O disposto no artigo 1º não altera os horários de funcionamento dos Postos de Saúde.
Art. 3º. Eventuais tarefas essenciais serão mantidas, ainda que em regime de plantão, cuja organização e escala será atribuição de cada
secretaria ou órgão.
Art. 4º. A partir de 01/02/2021 horário de expediente será das 08hs ás 12hs e das 13hs as 17hs, conforme Estatuto Servidores Públicos
Municipais.
Art. 5º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de Brunópolis, 04 de janeiro de 2021.
VOLCIR CANUTO
Prefeito Municipal
Publicado o presente decreto no Diário Oficial dos Municípios.

DECRETO Nº 03-2021

Publicação Nº 2790310

DECRETO Nº003 DE 04 DE JANEIRO DE 2021
NOMEIA SERVIDOR PÚBLICO COMO PREGOEIRO NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE BRUNÓPOLIS, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
VOLCIR CANUTO, Prefeito do Município de Brunópolis-Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo e com fundamento
na Lei Orgânica Municipal:
DECRETA
Art.1º Fica nomeado o Servidor Público José Antonio Ribeiro Maciel, portador do CPF nº023.138.579-05, como PREGOEIRO no âmbito do
poder Executivo Municipal de Brunópolis-SC, para o exercício civil de 2021.
Art.2º A equipe de apoio ao pregoeiro é a composta pela Comissão de Licitações nomeada e constituída pelo Decreto nº004/2021.
Art.3º Fica nomeado como pregoeiro substituto para suprir eventual ausência do titular, o Servidor Público Marcelo Eduardo Tormen portador do CPF n.060.234.979-69.
Art.4º O Pregoeiro terá direito aos benefícios da LC nº033/2010 e receberá gratificação mensal enquanto na vigência deste decreto.
Art.5º Revogada as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, em 04 de janeiro de 2021.
VOLCIR CANUTO
PREFEITO MUNICIPAL
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Publicação Nº 2790312

DECRETO Nº004 DE 04 DE JANEIRO DE 2021
NOMEIA SERVIDORES PÚBLICOS PARA CONSTITUIREM A COMISSÃO DE LICITAÇÕES NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO
DE BRUNÓPOLIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
VOLCIR CANUTO, Prefeito do Município de Brunópolis-Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo e com fundamento
na Lei Orgânica Municipal:
DECRETA
Art.1º Ficam nomeados os seguintes servidores públicos para compor a Comissão de Licitações da Prefeitura do Município de Brunópolis-SC:
I – PRESIDENTE: Raquel Aparecida Scolaro;
II – SECRETÁRIA: Juliana Priguli Ross;
III – VOGAL: Ana Maria dos Passos Girardi.
Art.2º A Comissão de Licitações terá como servidores substitutos os seguintes:
I – Jane Ferreira da Silva e Valdirene Alves Reis.
Art.3º Revogada as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, em 04 de janeiro de 2021.
VOLCIR CANUTO
PREFEITO MUNICIPAL
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Brusque
Prefeitura
ATA Nº 01-2021 -LEGISLATIVO

Publicação Nº 2789802

ATA Nº 01/2021 DATA: 1º/01/2021.
Ata da Sessão Solene de Instalação e Posse da Nona Legislatura da Câmara Municipal de Brusque, sob a presidência do Senhor Vereador
Ivan Roberto Martins. Em primeiro de janeiro de dois mil e vinte e um, com início às dezessete horas, no Auditório da Igreja Matriz São Luís
Gonzaga, realizou-se a Sessão Solene de Instalação e Posse da Nona Legislatura da Câmara Municipal, Compromisso e Posse do Prefeito
e Vice-Prefeito Municipal de Brusque, em conformidade com o que determina a Lei Orgânica. Havendo número legal, o Senhor Presidente
declarou aberto os trabalhos, nomeando o Vereador Jean Daniel dos Santos Pirola para superintender os trabalhos de secretaria. Ato seguinte, o Senhor Presidente convidou a todos para, em pé, acompanharem a execução do Hino Nacional, interpretado pelo Grupo Instrumental
coordenado pelo maestro e pianista Sérgio Westrupp. O Senhor Presidente, passando para a Ordem do Dia, recebeu a Declaração de Bens
e os Diplomas dos Vereadores eleitos e, após conferir a autenticidade das documentações, convidou-os a proferirem o seguinte juramento: “PROMETO CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, OBSERVAR AS LEIS,
DESEMPENHAR O MANDATO QUE ME FOI CONFIADO E TRABALHAR PELO PROGRESSO DO MUNICÍPIO E BEM ESTAR DE SEU POVO”. Ato
contínuo, feita a chamada nominal, os Vereadores declararam “ASSIM O PROMETO”, assinando os livros de declaração de bens e posse,
este último, lido pelo Senhor Secretário. Cumpridas as formalidades legais, o Senhor Presidente declarou instalada a Nona Legislatura após
a Constituição de 1988, com mandato até trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e quatro, considerando empossados os Vereadores:
Alessandro André Moreira Simas, André Batisti, André Rezini, André Vechi, Cassiano Tavares, Deivis da Silva, Ivan Roberto Martins, Jean
Carlo Dalmolin, Jean Daniel dos Santos Pirola, Jocimar dos Santos de Lima, Marlina de Oliveira Schiessl, Nik Angelo Imhof, Norberto Laurindo, Ricardo Gianesini e Rogério dos Santos. Em seguida, o Grupo Instrumental interpretou “Yesterday” de John Lennon e Paul McCartney.
Na forma Regimental e plenamente ajustada, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Nik Angelo Imhof, que em nome do
Colegiado, discorreu sobre as funções dos representantes eleitos e o importante papel que desempenharão na construção do progresso e
do desenvolvimento municipais. O orador, ainda, advertiu para a responsabilidade jurídica e social dos novos representantes populares e
para a necessidade de aproximação das bases a fim de viabilizar soluções dialógicas e democráticas. Ato seguinte, o Grupo Instrumental
interpretou a canção “Viva la Vida”, da banda Cold Play. O Senhor Presidente convidou os Senhores José Ari Vequi e Gilmar Doerner, Prefeito
e Vice-Prefeito eleitos, respectivamente, para apresentarem seus diplomas e declarações de bens. Após constatada a autenticidade dos documentos, convidou-os a proferirem o seguinte juramento: “PROMETO MANTER, DEFENDER E CUMPRIR A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO,
A CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, OBSERVAR AS LEIS DA UNIÃO, DO ESTADO E DO MUNICÍPIO, PROMOVER O
BEM ESTAR GERAL DOS MUNÍCIPES E EXERCER O CARGO SOB A INSPIRAÇÃO DA DEMOCRACIA, DA MORALIDADE, DA LEGITIMIDADE E
DA LEGALIDADE” e a assinarem os livros de declaração de bens e posse, este último lido pelo Senhor Secretário. Cumpridas estas formalidades legais, o Senhor Presidente declarou empossados para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, os Senhores José Ari Vequi e Gilmar
Doerner, respectivamente, com mandatos até trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e quatro. Em seguida, o Senhor Presidente facultou o uso da palavra ao Prefeito, Senhor José Ari Vequi, que lembrou sua biografia pessoal e profissional, expressando o compromisso de
apresentar um Plano de Desenvolvimento Municipal para os próximos dez anos, fulcrado no planejamento orçamentário responsável, com
vistas à entrega de um futuro melhor à população brusquense. O Senhor Presidente declarou encerrada a fase de instalação da Legislatura,
compromisso e posse dos Senhores Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito, convidando a todos para, em pé, acompanharem a execução do
Hino de Brusque, interpretado pelo Grupo Instrumental, com Letra de Eduardo Mário Tavares e música de Aldo Krieger. Nada mais havendo
a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a presente Sessão Solene, convocando outra para os próximos quinze minutos, para a
eleição e posse da Mesa Diretora para o biênio 2021/2022, mandando lavrar a presente Ata que, após lida e achada conforme, vai assinada
por mim Secretária e pelo Senhor Presidente.
Ivan Roberto Martins
Presidente da Mesa
Jean Daniel dos Santos Pirola
Secretário ad hoc

DECRETO Nº 8818-2020

Publicação Nº 2789799

DECRETO N. 8.818, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Delega poderes ao Secretário Municipal de Fazenda e Gestão Estratégica e ao Diretor de Recursos Humanos.
O PREFEITO DE BRUSQUE, no uso de suas atribuições, e de acordo com o § 1º do art. 111 da Lei Orgânica do Município de Brusque, c/c §
6º do art. 1º da Lei Complementar nº 322/2020,
DECRETA:
Art. 1º Fica delegado poderes ao Secretário Municipal de Fazenda e Gestão Estratégica e ao Diretor de Recursos Humanos para firmarem
os atos administrativos previstos nos incisos II e III, do art. 111, da Lei Orgânica do Município, conforme segue:
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“II – portarias, nos seguintes casos:
a) provimento e vacância dos cargos públicos e demais atos de efeitos individuais;
b) lotação e relotação nos quadros de pessoal;
c) abertura de sindicância e processos administrativos;
d) aplicação de penalidades e demais atos individuais de efeitos internos;
e) outros casos determinados em leis ou decretos.
III – contratos, nos seguintes casos:
a) admissão de servidores para serviço de caráter temporário, nos termos do Artigo 102, X, desta Lei Orgânica;
b) execução de obras nos termos da lei”.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto n. 8.064/2017.
Prefeitura Municipal de Brusque, em 04 de janeiro de 2021.
JOSÉ ARI VEQUI
Prefeito de Brusque
Dr. EDSON RISTOW
Procurador-Geral do Município
Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.
AURINHO SILVEIRA DE SOUZA
Chefe de Gabinete do Prefeito

PORTARIA N. 13.575 - 2021

Publicação Nº 2790155

PORTARIA N. 13.575, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre a nomeação do Chefe de Gabinete.
O PREFEITO DE BRUSQUE, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso II, alínea “a” do art. 111 da Lei Orgânica do Município, c/c
a Lei Complementar n. 322, de 22 de dezembro de 2020,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear AURINHO SILVEIRA DE SOUZA para ocupar o cargo de Agente Político, Símbolo AP, como Chefe de Gabinete, a partir de
01 de janeiro de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Brusque, em 01 de janeiro de 2021.
Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.
JOSÉ ARI VEQUI
Prefeito de Brusque

PORTARIA N. 13.576 - 2021

Publicação Nº 2790158

PORTARIA N. 13.576, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre a nomeação do Procurador-Geral do Município.
O PREFEITO DE BRUSQUE, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso II, alínea “a” do art. 111 da Lei Orgânica do Município, c/c
a Lei Complementar n. 322, de 22 de dezembro de 2020,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear Dr. EDSON RISTOW para ocupar o cargo de Agente Político, Símbolo AP, como Procurador-Geral do Município, a partir de
01 de janeiro de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 315

Prefeitura Municipal de Brusque, em 01 de janeiro de 2021.
JOSÉ ARI VEQUI
Prefeito de Brusque
Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.
AURINHO SILVEIRA DE SOUZA
Chefe de Gabinete

PORTARIA N. 13.577 - 2021

Publicação Nº 2790160

PORTARIA N. 13.577, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre a nomeação da Secretária Municipal de Orçamento, Finanças e Patrimônio.
O PREFEITO DE BRUSQUE, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso II, alínea “a” do art. 111 da Lei Orgânica do Município, c/c
a Lei Complementar n. 322, de 22 de dezembro de 2020,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear EDENA BEATRIS CENSI para ocupar o cargo de Agente Político, Símbolo AP, como Secretária Municipal de Orçamento, Finanças e Patrimônio, a partir de 01 de janeiro de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Brusque, em 01 de janeiro de 2021.
JOSÉ ARI VEQUI
Prefeito de Brusque
Dr. EDSON RISTOW
Procurador-Geral do Município
Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.
AURINHO SILVEIRA DE SOUZA
Chefe de Gabinete

PORTARIA N. 13.578 - 2021

Publicação Nº 2790161

PORTARIA N. 13.578, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre a nomeação do Secretário Municipal de Saúde.
O PREFEITO DE BRUSQUE, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso II, alínea “a” do art. 111 da Lei Orgânica do Município, c/c
a Lei Complementar n. 322, de 22 de dezembro de 2020,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear OSVALDO QUIRINO DE SOUZA para ocupar o cargo de Agente Político, Símbolo AP, como Secretário Municipal de Saúde, a
partir de 01 de janeiro de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Brusque, em 01 de janeiro de 2021.
JOSÉ ARI VEQUI
Prefeito de Brusque
Dr. EDSON RISTOW
Procurador-Geral do Município
Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.
AURINHO SILVEIRA DE SOUZA
Chefe de Gabinete
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Publicação Nº 2790162

PORTARIA N. 13.579, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre a nomeação do Secretário Municipal de Fazenda e Gestão Estratégica.
O PREFEITO DE BRUSQUE, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso II, alínea “a” do art. 111 da Lei Orgânica do Município, c/c
a Lei Complementar n. 322, de 22 de dezembro de 2020,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear WILLIAM FERNANDES MOLINA para ocupar o cargo de Agente Político, Símbolo AP, como Secretário Municipal da Fazenda
e Gestão Estratégica, a partir de 01 de janeiro de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Brusque, em 01 de janeiro de 2021.
JOSÉ ARI VEQUI
Prefeito de Brusque
Dr. EDSON RISTOW
Procurador-Geral do Município
Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.
AURINHO SILVEIRA DE SOUZA
Chefe de Gabinete

PORTARIA N. 13.580- 2021

Publicação Nº 2790164

PORTARIA N. 13.580, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre a nomeação do Diretor-Presidente do Serviço Municipal de Água e Esgoto – SAMAE.
O PREFEITO DE BRUSQUE, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso II, alínea “a” do art. 111 da Lei Orgânica do Município, c/c
a Lei Complementar n. 143, de 31 de agosto de 2009, Anexo V-E,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear LUCIANO CAMARGO para ocupar o cargo de Diretor-Presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE,
Padrão CC-II, a partir de 01 de janeiro de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Brusque, em 01 de janeiro de 2021.
JOSÉ ARI VEQUI
Prefeito de Brusque
Dr. EDSON RISTOW
Procurador-Geral do Município
Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.
AURINHO SILVEIRA DE SOUZA
Chefe de Gabinete

PORTARIA N. 13.581- 2021

Publicação Nº 2790165

PORTARIA N. 13.581, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre a nomeação do Secretário Municipal de Governo.
O PREFEITO DE BRUSQUE, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso II, alínea “a” do art. 111 da Lei Orgânica do Município, c/c
a Lei Complementar n. 322, de 22 de dezembro de 2020,
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RESOLVE:
Art. 1º Nomear Dirceu Marchiori para ocupar o cargo de Agente Político, Símbolo AP, como Secretário Municipal de Governo, a partir de 01
de janeiro de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Brusque, em 01 de janeiro de 2021.
JOSÉ ARI VEQUI
Prefeito de Brusque
Dr. EDSON RISTOW
Procurador-Geral do Município
Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.
AURINHO SILVEIRA DE SOUZA
Chefe de Gabinete

PORTARIA N. 13.582- 2021

Publicação Nº 2790166

PORTARIA N. 13.582, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre a nomeação do Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
O PREFEITO DE BRUSQUE, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso II, alínea “a” do art. 111 da Lei Orgânica do Município, c/c
a Lei Complementar n. 322, de 22 de dezembro de 2020,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear RICARDO JOSÉ DE SOUZA para ocupar o cargo de Agente Político, Símbolo AP, como Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos, a partir de 01 de janeiro de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Brusque, em 01 de janeiro de 2021.
JOSÉ ARI VEQUI
Prefeito de Brusque
Dr. EDSON RISTOW
Procurador-Geral do Município
Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.
AURINHO SILVEIRA DE SOUZA
Chefe de Gabinete

PORTARIA N. 13.583- 2021

Publicação Nº 2790167

PORTARIA N. 13.583, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre a nomeação do Secretária Municipal de Educação.
O PREFEITO DE BRUSQUE, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso II, alínea “a” do art. 111 da Lei Orgânica do Município, c/c
a Lei Complementar n. 322, de 22 de dezembro de 2020,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear ELIANI APARECIDA BUSNARDO BUEMO para ocupar o cargo de Agente Político, Símbolo AP, como Secretária Municipal de
Educação, a partir de 01 de janeiro de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
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Prefeitura Municipal de Brusque, em 01 de janeiro de 2021.
JOSÉ ARI VEQUI
Prefeito de Brusque
Dr. EDSON RISTOW
Procurador-Geral do Município
Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.
AURINHO SILVEIRA DE SOUZA
Chefe de Gabinete

PORTARIA N. 13.584- 2021

Publicação Nº 2790168

PORTARIA N. 13.584, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre a nomeação do Secretária Municipal de Infraestrutura Estratégica.
O PREFEITO DE BRUSQUE, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso II, alínea “a” do art. 111 da Lei Orgânica do Município, c/c
a Lei Complementar n. 322, de 22 de dezembro de 2020,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear ANDREA PATRÍCIA VOLKMANN para ocupar o cargo de Agente Político, Símbolo AP, como Secretária Municipal de Infraestrutura Estratégia, a partir de 01 de janeiro de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Brusque, em 01 de janeiro de 2021.
JOSÉ ARI VEQUI
Prefeito de Brusque
Dr. EDSON RISTOW
Procurador-Geral do Município
Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.
AURINHO SILVEIRA DE SOUZA
Chefe de Gabinete

PORTARIA N. 13.585- 2021

Publicação Nº 2790169

PORTARIA N. 13.585, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre a nomeação do Secretário Municipal de Desenvolvimento Social.
O PREFEITO DE BRUSQUE, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso II, alínea “a” do art. 111 da Lei Orgânica do Município, c/c
a Lei Complementar n. 322, de 22 de dezembro de 2020,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear JOCIMAR DOS SANTOS DE LIMA para ocupar o cargo de Agente Político, Símbolo AP, como Secretário Municipal de Desenvolvimento Social, a partir de 01 de janeiro de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Brusque, em 01 de janeiro de 2021.
JOSÉ ARI VEQUI
Prefeito de Brusque
Dr. EDSON RISTOW
Procurador-Geral do Município
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Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.
AURINHO SILVEIRA DE SOUZA
Chefe de Gabinete

PORTARIA N. 13.586- 2021

Publicação Nº 2790170

PORTARIA N. 13.586, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre a nomeação do Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo.
O PREFEITO DE BRUSQUE, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso II, alínea “a” do art. 111 da Lei Orgânica do Município, c/c
a Lei Complementar n. 322, de 22 de dezembro de 2020,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear ADEMIR JOSÉ JORGE para ocupar o cargo de Agente Político, Símbolo AP, como Secretário Municipal de Desenvolvimento
Econômico e Turismo, a partir de 01 de janeiro de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Brusque, em 01 de janeiro de 2021.
JOSÉ ARI VEQUI
Prefeito de Brusque
Dr. EDSON RISTOW
Procurador-Geral do Município
Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.
AURINHO SILVEIRA DE SOUZA
Chefe de Gabinete

PORTARIA N. 13.587-2021

Publicação Nº 2790172

PORTARIA N. 13.587, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre a nomeação do Diretor-Presidente do Instituto Brusquense de Previdência – IBPREV.
O PREFEITO DE BRUSQUE, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso II, alínea “a” do art. 111 da Lei Orgânica do Município, c/c
a Lei Complementar n. 174, de 20 de setembro de 2011,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear HUMBERTO MARTINS FORNARI para ocupar o cargo de provimento em comissão, como Diretor-Presidente do Instituto
Brusquense de Previdência – IBPREV, a partir de 01 de janeiro de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Brusque, em 01 de janeiro de 2021.
JOSÉ ARI VEQUI
Prefeito de Brusque
Dr. EDSON RISTOW
Procurador-Geral do Município
Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.
AURINHO SILVEIRA DE SOUZA
Chefe de Gabinete
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Publicação Nº 2790174

PORTARIA N. 13.588, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre a nomeação de cargo de provimento em comissão.
O PREFEITO DE BRUSQUE, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso II, alínea “a” do art. 111 da Lei Orgânica do Município, c/c
a Lei Complementar n. 322, de 22 de dezembro de 2020, Anexo I,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear SONIA KNIHS CRESPI para ocupar o cargo de provimento em comissão, Símbolo CC-III, como Diretora-Geral da Procuradoria-Geral do Município, a partir de 04 de janeiro de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Brusque, em 04 de janeiro de 2021.
JOSÉ ARI VEQUI
Prefeito de Brusque
Dr. EDSON RISTOW
Procurador-Geral do Município
Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.
AURINHO SILVEIRA DE SOUZA
Chefe de Gabinete

PORTARIA N. 13.589- 2021

Publicação Nº 2790175

PORTARIA N. 13.589, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre a nomeação de cargo de provimento em comissão.
O PREFEITO DE BRUSQUE, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso II, alínea “a” do art. 111 da Lei Orgânica do Município, c/c
a Lei Complementar n. 322, de 22 de dezembro de 2020, Anexo I,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear DANYELLE BREM MORAIS para ocupar o cargo de provimento em comissão, Símbolo CC-V, como Chefe de Processo Legislativo, lotada na Procuradoria-Geral do Município, a partir de 04 de janeiro de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Brusque, em 04 de janeiro de 2021.
JOSÉ ARI VEQUI
Prefeito de Brusque
Dr. EDSON RISTOW
Procurador-Geral do Município
Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.
AURINHO SILVEIRA DE SOUZA
Chefe de Gabinete

PORTARIA N. 13.590 -2021

Publicação Nº 2790183

PORTARIA N. 13.591, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre a nomeação de cargo de provimento em comissão.
O PREFEITO DE BRUSQUE, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso II, alínea “a” do art. 111 da Lei Orgânica do Município, c/c
a Lei Complementar n. 322, de 22 de dezembro de 2020, Anexo I,

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 321

RESOLVE:
Art. 1º Nomear PAULINA COELHO HÄRLE para ocupar o cargo de provimento em comissão, Símbolo CC-V, como Chefe de Gabinete do
Ouvidor-Geral, lotada na Ouvidoria-Geral do Município, a partir de 04 de janeiro de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Brusque, em 04 de janeiro de 2021.
JOSÉ ARI VEQUI
Prefeito de Brusque
Dr. EDSON RISTOW
Procurador-Geral do Município
Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.
AURINHO SILVEIRA DE SOUZA
Chefe de Gabinete

PORTARIA N. 13.591 -2021

Publicação Nº 2790184

PORTARIA N. 13.591, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre a nomeação de cargo de provimento em comissão.
O PREFEITO DE BRUSQUE, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso II, alínea “a” do art. 111 da Lei Orgânica do Município, c/c
a Lei Complementar n. 322, de 22 de dezembro de 2020, Anexo I,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear PAULINA COELHO HÄRLE para ocupar o cargo de provimento em comissão, Símbolo CC-V, como Chefe de Gabinete do
Ouvidor-Geral, lotada na Ouvidoria-Geral do Município, a partir de 04 de janeiro de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Brusque, em 04 de janeiro de 2021.
JOSÉ ARI VEQUI
Prefeito de Brusque
Dr. EDSON RISTOW
Procurador-Geral do Município
Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.
AURINHO SILVEIRA DE SOUZA
Chefe de Gabinete

PORTARIA N. 13.592 -2021

Publicação Nº 2790185

PORTARIA N. 13.592, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre a nomeação de cargo de provimento em comissão.
O PREFEITO DE BRUSQUE, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso II, alínea “a” do art. 111 da Lei Orgânica do Município, c/c
a Lei Complementar n. 322, de 22 de dezembro de 2020, Anexo I,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear ÉDIO SEWALD para ocupar o cargo de provimento em comissão, Símbolo CC-VI, como Assessor do PROCON, lotado no
órgão municipal de defesa do consumidor, a partir de 04 de janeiro de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
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Prefeitura Municipal de Brusque, em 04 de janeiro de 2021.
JOSÉ ARI VEQUI
Prefeito de Brusque
Dr. EDSON RISTOW
Procurador-Geral do Município
Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.
AURINHO SILVEIRA DE SOUZA
Chefe de Gabinete

PORTARIA N. 13.593 -2021

Publicação Nº 2790187

PORTARIA N. 13.593, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre a nomeação de cargo de provimento em comissão.
O PREFEITO DE BRUSQUE, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso II, alínea “a” do art. 111 da Lei Orgânica do Município, c/c
a Lei Complementar n. 322, de 22 de dezembro de 2020, Anexo I,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear JÉSSICA KEMPNER para ocupar o cargo de provimento em comissão, Símbolo CC-IV, como Diretora Financeira, lotada na
Secretaria de Orçamento, Finanças e Patrimônio.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Brusque, em 04 de janeiro de 2021.
JOSÉ ARI VEQUI
Prefeito de Brusque
Dr. EDSON RISTOW
Procurador-Geral do Município
Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.
AURINHO SILVEIRA DE SOUZA
Chefe de Gabinete

PORTARIA N. 13.594 -2020

Publicação Nº 2789808

PORTARIA N. 13.594, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Concede gratificação na forma que especifica.
O PREFEITO DE BRUSQUE, no uso de suas atribuições e de acordo com a alínea a do inciso II do art. 111 da Lei Orgânica do Município,
Considerando o art. 97 da Lei Complementar Municipal n. 147, de 25 de setembro de 2009 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),
que permite a concessão de gratificação de função de confiança ao servidor efetivo, que desempenha atividades de especial responsabilidade, além daquelas atribuídas ao seu cargo,
Considerando o Memorando n. 001/2021, datado de 04 de janeiro de 2021, emitido pela Secretaria de Orçamento, Finanças e Patrimônio,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora Daniela Tripodi Leonardi, ocupante do cargo efetivo de Agente Administrativo, matrícula 10000179918-1, lotada na Secretaria de Orçamento, Finanças e Patrimônio, gratificação de função de confiança no percentual de 50% (cinquenta por cento)
sobre o vencimento do cargo de origem, conforme previsto no art. 97 da Lei Complementar Municipal n. 147, de 25 de setembro de 2009
e alterações, a partir de 04 de janeiro de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria n. 12.759, de 29 de janeiro de 2019.
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Prefeitura Municipal de Brusque, em 04 de janeiro de 2021.
JOSÉ ARI VEQUI
Prefeito de Brusque
Dr. EDSON RISTOW
Procurador-Geral do Município
Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.
AURINHO SILVEIRA DE SOUZA
Chefe de Gabinete

PORTARIA N. 13.595 -2021

Publicação Nº 2790188

PORTARIA N. 13.595, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre a nomeação de cargo de provimento em comissão.
O PREFEITO DE BRUSQUE, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso II, alínea “a” do art. 111 da Lei Orgânica do Município, c/c
a Lei Complementar n. 322, de 22 de dezembro de 2020, Anexo I,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear JOSEANA PAES LOPES para ocupar o cargo de provimento em comissão, Símbolo CC-IV, como Diretora de Licitações, lotada
na Secretaria Municipal de Orçamento, Finanças e Patrimônio.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Brusque, em 04 de janeiro de 2021.
JOSÉ ARI VEQUI
Prefeito de Brusque
Dr. EDSON RISTOW
Procurador-Geral do Município
Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.
AURINHO SILVEIRA DE SOUZA
Chefe de Gabinete

PORTARIA N. 13.596 -2021

Publicação Nº 2790189

PORTARIA N. 13.596, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Nomeia os membros da Comissão Permanente de Licitações – exercício de 2021.
O PREFEITO DE BRUSQUE, no uso de suas atribuições e de acordo com a alínea a do inciso II do art. 111 da Lei Orgânica do Município, e
o art. 51 da Lei de Licitações (Lei n. 8666/93),
RESOLVE:
Art. 1º Nomear os membros, abaixo identificados, para comporem a Comissão Permanente de Licitações – exercício 2021, nas modalidades
de convite, tomada de preços, concorrência e leilão, incumbida de processamento e julgamento de acordo com os procedimentos legais, e
emitir pareceres sobre a adjudicação para compra de bens, materiais, obras e serviços em geral.
-

Ana Cláudia Drosdosky
Ana Cláudia Schmitz
Ana Rosa Lebeck
Joseana Paes Lopes
Daiane Franciele Goettems Cesari
Denise de Assumpção Moraes
Frederico Botelho Neto
Gilberto Raul Scherer
Heloiza Harle
Jair João Fernandes Filho
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- Jéssica de Faria Xavier
- Roberto Battisti Rockenbach
- Thais Furlin de Figueredo dos Santos
Parágrafo único. A presidência da Comissão Permanente de Licitação será exercida pelo membro Joseana Paes Lopes.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Brusque, em 04 de janeiro de 2021.
JOSÉ ARI VEQUI
Prefeito de Brusque
Dr. EDSON RISTOW
Procurador-Geral do Município
Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.
AURINHO SILVEIRA DE SOUZA
Chefe de Gabinete

PORTARIA N. 13.597 -2021

Publicação Nº 2790190

PORTARIA N. 13.597, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Designa Pregoeira e compõe Equipe de Apoio para atuarem em licitações na modalidade de pregão, no âmbito da Prefeitura Municipal de
Brusque – exercício de 2021.
O PREFEITO DE BRUSQUE, no uso de suas atribuições e de acordo com a alínea a do inciso II do art. 111 da Lei Orgânica do Município, e
o art. 51 da Lei de Licitações (Lei n. 8666/93),
RESOLVE:
Art. 1º Designar para atuar como Pregoeira em licitações na modalidade de pregão, no âmbito da Prefeitura de Brusque, para o exercício
de 2021, a servidora Joseana Paes Lopes.
Art. 2º Ficam designados para atuarem como membros da Equipe de Apoio em licitações na modalidade de pregão, no âmbito da Prefeitura
de Brusque, os servidores: Ana Cláudia Drosdosky, Ana Cláudia Schmitz, Ana Rosa Lebeck, Daiane Franciele Goettems Cesari, Denise de
Assumpção Moraes, Frederico Botelho Neto, Gilberto Raul Scherer, Heloiza Harle, Jair João Fernandes Filho, Jéssica de Faria Xavier, Roberto
Battisti Rockenbach e Thais Furlin de Figueredo dos Santos.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Brusque, em 04 de janeiro de 2021.
JOSÉ ARI VEQUI
Prefeito de Brusque
Dr. EDSON RISTOW
Procurador-Geral do Município
Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.
AURINHO SILVEIRA DE SOUZA
Chefe de Gabinete

PORTARIA N. 13.598 -2021

Publicação Nº 2790191

PORTARIA N. 13.598, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre a nomeação de cargo de provimento em comissão.
O PREFEITO DE BRUSQUE, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso II, alínea “a” do art. 111 da Lei Orgânica do Município, c/c
a Lei Complementar n. 322, de 22 de dezembro de 2020, Anexo I,
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RESOLVE:
Art. 1º Nomear RAFAEL SCHEIBEL DE ANDRADE para ocupar o cargo de provimento em comissão, Símbolo CC-IV, como Diretor de Relações
Interinstitucionais, lotado no Gabinete do Prefeito.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Brusque, em 04 de janeiro de 2021.
JOSÉ ARI VEQUI
Prefeito de Brusque
Dr. EDSON RISTOW
Procurador-Geral do Município
Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.
AURINHO SILVEIRA DE SOUZA
Chefe de Gabinete

PORTARIA N. 13.599 -2021

Publicação Nº 2790192

PORTARIA N. 13.599, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre a nomeação de cargo de provimento em comissão.
O PREFEITO DE BRUSQUE, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso II, alínea “a” do art. 111 da Lei Orgânica do Município, c/c
a Lei Complementar n. 322, de 22 de dezembro de 2020, Anexo I,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear ANDRÉ CRISTIANO ARCHER para ocupar o cargo de provimento em comissão, Símbolo CC-IV, como Diretor de Defesa Civil,
lotado no Gabinete do Prefeito.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Brusque, em 04 de janeiro de 2021.
JOSÉ ARI VEQUI
Prefeito de Brusque
Dr. EDSON RISTOW
Procurador-Geral do Município
Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.
AURINHO SILVEIRA DE SOUZA
Chefe de Gabinete

PORTARIA N. 13.600 - 2020

Publicação Nº 2790193

PORTARIA N. 13.600, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre a nomeação de cargo de provimento em comissão.
O PREFEITO DE BRUSQUE, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso II, alínea “a” do art. 111 da Lei Orgânica do Município, c/c
a Lei Complementar n. 322, de 22 de dezembro de 2020, Anexo I,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear MARISTELA BATSCHAUER PAZZINI para ocupar o cargo de provimento em comissão, Símbolo CC-V, como Chefe de Relações
Comunitárias do Prefeito, lotada no Gabinete do Prefeito.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
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Prefeitura Municipal de Brusque, em 04 de janeiro de 2021.
JOSÉ ARI VEQUI
Prefeito de Brusque
Dr. EDSON RISTOW
Procurador-Geral do Município
Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.
AURINHO SILVEIRA DE SOUZA
Chefe de Gabinete

PORTARIA N. 13.601 - 2020

Publicação Nº 2790194

PORTARIA N. 13.601, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre a nomeação de cargo de provimento em comissão.
O PREFEITO DE BRUSQUE, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso II, alínea “a” do art. 111 da Lei Orgânica do Município, c/c
a Lei Complementar n. 322, de 22 de dezembro de 2020, Anexo I,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear BRUNA PEREIRA para ocupar o cargo de provimento em comissão, Símbolo CC-IV, como Diretora de Expediente, lotada no
Gabinete do Prefeito.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Brusque, em 04 de janeiro de 2021.
JOSÉ ARI VEQUI
Prefeito de Brusque
Dr. EDSON RISTOW
Procurador-Geral do Município
Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.
AURINHO SILVEIRA DE SOUZA
Chefe de Gabinete

PORTARIA N. 13.602 - 2020

Publicação Nº 2790195

PORTARIA N. 13.602, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre a nomeação de cargo de provimento em comissão.
O PREFEITO DE BRUSQUE, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso II, alínea “a” do art. 111 da Lei Orgânica do Município, c/c
a Lei Complementar n. 322, de 22 de dezembro de 2020, Anexo I,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear ALTEVIR JOSÉ HOFFMANN para ocupar o cargo de provimento em comissão, Símbolo CC-VI, como Assessor do Gabinete,
lotado no Gabinete do Prefeito.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Brusque, em 04 de janeiro de 2021.
JOSÉ ARI VEQUI
Prefeito de Brusque
Dr. EDSON RISTOW
Procurador-Geral do Município
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Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.
AURINHO SILVEIRA DE SOUZA
Chefe de Gabinete

PORTARIA N. 13.603- 2020

Publicação Nº 2790196

PORTARIA N. 13.603, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre a nomeação de cargo de provimento em comissão.
O PREFEITO DE BRUSQUE, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso II, alínea “a” do art. 111 da Lei Orgânica do Município, c/c
a Lei Complementar n. 322, de 22 de dezembro de 2020, Anexo I,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear EDEVILSON PAULINO CUGIKI para ocupar o cargo de provimento em comissão, Símbolo CC-V, como Chefe de Vistorias e
Fiscalização, lotado no Gabinete do Prefeito.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Brusque, em 04 de janeiro de 2021.
JOSÉ ARI VEQUI
Prefeito de Brusque
Dr. EDSON RISTOW
Procurador-Geral do Município
Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.
AURINHO SILVEIRA DE SOUZA
Chefe de Gabinete

PORTARIA N. 13.604 - 2020

Publicação Nº 2790197

PORTARIA N. 13.604, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre a nomeação de cargo de provimento em comissão.
O PREFEITO DE BRUSQUE, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso II, alínea “a” do art. 111 da Lei Orgânica do Município, c/c
a Lei Complementar n. 322, de 22 de dezembro de 2020, Anexo I,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear NADIA REGINA FIDELIS PEDRINI para ocupar o cargo de provimento em comissão, Símbolo CC-VI, como Assessora de
Gabinete do Procurador-Geral, lotada na Procuradoria-Geral do Município.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Brusque, em 04 de janeiro de 2021.
JOSÉ ARI VEQUI
Prefeito de Brusque
Dr. EDSON RISTOW
Procurador-Geral do Município
Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.
AURINHO SILVEIRA DE SOUZA
Chefe de Gabinete
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PORTARIA N. 13.605 - 2020

Publicação Nº 2790198

PORTARIA N. 13.605, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre a nomeação de cargo de provimento em comissão.
O PREFEITO DE BRUSQUE, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso II, alínea “a” do art. 111 da Lei Orgânica do Município, c/c
a Lei Complementar n. 322, de 22 de dezembro de 2020, Anexo I,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear CINTIA RAFAELA WILKE para ocupar o cargo de provimento em comissão, Símbolo CC-IV, como Diretora de Convênios e
Captação de Recursos, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura Estratégica.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Brusque, em 04 de janeiro de 2021.
JOSÉ ARI VEQUI
Prefeito de Brusque
Dr. EDSON RISTOW
Procurador-Geral do Município
Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.
AURINHO SILVEIRA DE SOUZA
Chefe de Gabinete

PORTARIA N. 13.606 - 2020

Publicação Nº 2790199

PORTARIA N. 13.606, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre a nomeação do Controlador Municipal.
O PREFEITO DE BRUSQUE, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso II, alínea “a” do art. 111 da Lei Orgânica do Município, c/c
a Lei Complementar n. 322, de 22 de dezembro de 2020,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear DANIEL FELÍCIO para ocupar o cargo de Agente Político, Símbolo AP, como Controlador Municipal.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Brusque, em 04 de janeiro de 2021.
JOSÉ ARI VEQUI
Prefeito de Brusque
Dr. EDSON RISTOW
Procurador-Geral do Município
Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.
AURINHO SILVEIRA DE SOUZA
Chefe de Gabinete

PORTARIA N. 13.607 - 2020

Publicação Nº 2790201

PORTARIA N. 13.607, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre a nomeação de cargo de provimento em comissão.
O PREFEITO DE BRUSQUE, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso II, alínea “a” do art. 111 da Lei Orgânica do Município, c/c
a Lei Complementar n. 322, de 22 de dezembro de 2020, Anexo I,
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RESOLVE:
Art. 1º Nomear AIRTON JOÃO RODRIGUES para ocupar o cargo de provimento em comissão, Símbolo CC-V, como Chefe de Inspeção Governamental, lotado na Secretaria Municipal de Fazenda e Gestão Estratégica.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Brusque, em 04 de janeiro de 2021.
JOSÉ ARI VEQUI
Prefeito de Brusque
Dr. EDSON RISTOW
Procurador-Geral do Município
Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.
AURINHO SILVEIRA DE SOUZA
Chefe de Gabinete

PORTARIA N. 13.608 - 2020

Publicação Nº 2790202

PORTARIA N. 13.608, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre a nomeação de cargo de provimento em comissão.
O PREFEITO DE BRUSQUE, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso II, alínea “a” do art. 111 da Lei Orgânica do Município, c/c
a Lei Complementar n. 322, de 22 de dezembro de 2020, Anexo I,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear FRANKLIN NOGUEIRA para ocupar o cargo de provimento em comissão, Símbolo CC-IV, como Diretor de Tecnologia da
Informação, lotado na Secretaria Municipal de Fazenda e Gestão Estratégica.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Brusque, em 04 de janeiro de 2021.
JOSÉ ARI VEQUI
Prefeito de Brusque
Dr. EDSON RISTOW
Procurador-Geral do Município
Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.
AURINHO SILVEIRA DE SOUZA
Chefe de Gabinete

PORTARIA N. 13.609 - 2020

Publicação Nº 2790203

PORTARIA N. 13.609, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre a nomeação de cargo de provimento em comissão.
O PREFEITO DE BRUSQUE, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso II, alínea “a” do art. 111 da Lei Orgânica do Município, c/c
a Lei Complementar n. 322, de 22 de dezembro de 2020, Anexo I,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear ANELISE NAGEL KETZER DE SOUZA para ocupar o cargo de provimento em comissão, Símbolo CC-IV, como Diretora de
Recursos Humanos, lotada na Secretaria Municipal de Fazenda e Gestão Estratégica.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 330

Prefeitura Municipal de Brusque, em 04 de janeiro de 2021.
JOSÉ ARI VEQUI
Prefeito de Brusque
Dr. EDSON RISTOW
Procurador-Geral do Município
Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.
AURINHO SILVEIRA DE SOUZA
Chefe de Gabinete

PORTARIA N. 13.610 - 2020

Publicação Nº 2790204

PORTARIA N. 13.610, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre a nomeação de cargo de provimento em comissão.
O PREFEITO DE BRUSQUE, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso II, alínea “a” do art. 111 da Lei Orgânica do Município, c/c
a Lei Complementar n. 322, de 22 de dezembro de 2020, Anexo I,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear ADEMIR MAURICIO BREHM para ocupar o cargo de provimento em comissão, Símbolo CC-IV, como Diretor de Receita,
lotado na Secretaria Municipal de Fazenda e Gestão Estratégica.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Brusque, em 04 de janeiro de 2021.
JOSÉ ARI VEQUI
Prefeito de Brusque
Dr. EDSON RISTOW
Procurador-Geral do Município
Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.
AURINHO SILVEIRA DE SOUZA
Chefe de Gabinete

PORTARIA N. 13.611 - 2020

Publicação Nº 2790205

PORTARIA N. 13.611, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre a nomeação de cargo de provimento em comissão.
O PREFEITO DE BRUSQUE, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso II, alínea “a” do art. 111 da Lei Orgânica do Município, c/c
a Lei Complementar n. 322, de 22 de dezembro de 2020, Anexo I,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear LUIZ MATTIOLI para ocupar o cargo de provimento em comissão, Símbolo CC-IV, como Diretor Imobiliário, lotado na Secretaria Municipal de Fazenda e Gestão Estratégica.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Brusque, em 04 de janeiro de 2021.
JOSÉ ARI VEQUI
Prefeito de Brusque
Dr. EDSON RISTOW
Procurador-Geral do Município
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Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.
AURINHO SILVEIRA DE SOUZA
Chefe de Gabinete

PORTARIA N. 13.612 - 2020

Publicação Nº 2790206

PORTARIA N. 13.612, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre a nomeação de cargo de provimento em comissão.
O PREFEITO DE BRUSQUE, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso II, alínea “a” do art. 111 da Lei Orgânica do Município, c/c
a Lei Complementar n. 322, de 22 de dezembro de 2020, Anexo I,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear CAMILA FERNANDA VALLE PEREIRA para ocupar o cargo de provimento em comissão, Símbolo CC-III, como Diretora-Geral
da Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Brusque, em 04 de janeiro de 2021.
JOSÉ ARI VEQUI
Prefeito de Brusque
Dr. EDSON RISTOW
Procurador-Geral do Município
Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.
AURINHO SILVEIRA DE SOUZA
Chefe de Gabinete

PORTARIA N. 13.613 - 2020

Publicação Nº 2790207

PORTARIA N. 13.613, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre a nomeação de cargo de provimento em comissão.
O PREFEITO DE BRUSQUE, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso II, alínea “a” do art. 111 da Lei Orgânica do Município, c/c
a Lei Complementar n. 322, de 22 de dezembro de 2020, Anexo I,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear CAMILA GRANEMANN DE SOUZA para ocupar o cargo de provimento em comissão, Símbolo CC-IV, como Diretora de Atenção
Básica à Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Brusque, em 04 de janeiro de 2021.
JOSÉ ARI VEQUI
Prefeito de Brusque
Dr. EDSON RISTOW
Procurador-Geral do Município
Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.
AURINHO SILVEIRA DE SOUZA
Chefe de Gabinete
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Publicação Nº 2790208

PORTARIA N. 13.614, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre a nomeação de cargo de provimento em comissão.
O PREFEITO DE BRUSQUE, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso II, alínea “a” do art. 111 da Lei Orgânica do Município, c/c
a Lei Complementar n. 322, de 22 de dezembro de 2020, Anexo I,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear ALICIA MARIA DE ANDRADE FAGUNDES para ocupar o cargo de provimento em comissão, Símbolo CC-IV, como Diretora da
Vigilância em Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Brusque, em 04 de janeiro de 2021.
JOSÉ ARI VEQUI
Prefeito de Brusque
Dr. EDSON RISTOW
Procurador-Geral do Município
Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.
AURINHO SILVEIRA DE SOUZA
Chefe de Gabinete

PORTARIA N. 13.615 - 2020

Publicação Nº 2790210

PORTARIA N. 13.615, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre a nomeação de cargo de provimento em comissão.
O PREFEITO DE BRUSQUE, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso II, alínea “a” do art. 111 da Lei Orgânica do Município, c/c
a Lei Complementar n. 322, de 22 de dezembro de 2020, Anexo I,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear PATRICIA LUIZA FIDELIS SOPHIATTI para ocupar o cargo de provimento em comissão, Símbolo CC-V, como Chefe do Programa Saúde nas Escolas, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Brusque, em 04 de janeiro de 2021.
JOSÉ ARI VEQUI
Prefeito de Brusque
Dr. EDSON RISTOW
Procurador-Geral do Município
Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.
AURINHO SILVEIRA DE SOUZA
Chefe de Gabinete

PORTARIA N. 13.616- 2020

Publicação Nº 2790211

PORTARIA N. 13.616, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre a nomeação de cargo de provimento em comissão.
O PREFEITO DE BRUSQUE, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso II, alínea “a” do art. 111 da Lei Orgânica do Município, c/c
a Lei Complementar n. 322, de 22 de dezembro de 2020, Anexo I,
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RESOLVE:
Art. 1º Nomear DIJALMA FREDERICO VIEIRA para ocupar o cargo de provimento em comissão, Símbolo CC-IV, como Diretor do Terminal
Urbano e Rodoviária, lotado na Secretaria Municipal de Orçamento, Finanças e Patrimônio.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Brusque, em 04 de janeiro de 2021.
JOSÉ ARI VEQUI
Prefeito de Brusque
Dr. EDSON RISTOW
Procurador-Geral do Município
Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.
AURINHO SILVEIRA DE SOUZA
Chefe de Gabinete

PORTARIA N. 13.617 - 2020

Publicação Nº 2790212

PORTARIA N. 13.617, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre a nomeação de cargo de provimento em comissão.
O PREFEITO DE BRUSQUE, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso II, alínea “a” do art. 111 da Lei Orgânica do Município, c/c
a Lei Complementar n. 322, de 22 de dezembro de 2020, Anexo I,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear SANDRA BERTOLDI BERTOLINI para ocupar o cargo de provimento em comissão, Símbolo CC-IV, como Diretora de Compras,
lotada na Secretaria Municipal de Orçamento, Finanças e Patrimônio.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Brusque, em 04 de janeiro de 2021.
JOSÉ ARI VEQUI
Prefeito de Brusque
Dr. EDSON RISTOW
Procurador-Geral do Município
Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.
AURINHO SILVEIRA DE SOUZA
Chefe de Gabinete

PORTARIA N. 13.618 - 2020

Publicação Nº 2790213

PORTARIA N. 13.618, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre a nomeação de cargo de provimento em comissão.
O PREFEITO DE BRUSQUE, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso II, alínea “a” do art. 111 da Lei Orgânica do Município, c/c
a Lei Complementar n. 322, de 22 de dezembro de 2020, Anexo I,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear LISLEI RAQUEL HABITZREUTER para ocupar o cargo de provimento em comissão, Símbolo CC-VI, como Assessora de Compras, lotada na Secretaria Municipal de Orçamento, Finanças e Patrimônio.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
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Prefeitura Municipal de Brusque, em 04 de janeiro de 2021.
JOSÉ ARI VEQUI
Prefeito de Brusque
Dr. EDSON RISTOW
Procurador-Geral do Município
Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.
AURINHO SILVEIRA DE SOUZA
Chefe de Gabinete

PORTARIA N. 13.619 - 2020

Publicação Nº 2790214

PORTARIA N. 13.619, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre a nomeação de cargo de provimento em comissão.
O PREFEITO DE BRUSQUE, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso II, alínea “a” do art. 111 da Lei Orgânica do Município, c/c
a Lei Complementar n. 322, de 22 de dezembro de 2020, Anexo I,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear JORDANA CANE para ocupar o cargo de provimento em comissão, Símbolo CC-VI, como Assessora de Licitações, lotada na
Secretaria Municipal de Orçamento, Finanças e Patrimônio.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Brusque, em 04 de janeiro de 2021.
JOSÉ ARI VEQUI
Prefeito de Brusque
Dr. EDSON RISTOW
Procurador-Geral do Município
Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.
AURINHO SILVEIRA DE SOUZA
Chefe de Gabinete

PORTARIA N. 13.620 - 2020

Publicação Nº 2790215

PORTARIA N. 13.620, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre a nomeação de cargo de provimento em comissão.
O PREFEITO DE BRUSQUE, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso II, alínea “a” do art. 111 da Lei Orgânica do Município, c/c
a Lei Complementar n. 322, de 22 de dezembro de 2020, Anexo I,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear ISABELA LOURENÇO BRAND para ocupar o cargo de provimento em comissão, Símbolo CC-VI, como Assessora de Contabilidade, lotada na Secretaria Municipal de Orçamento, Finanças e Patrimônio.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Brusque, em 04 de janeiro de 2021.
JOSÉ ARI VEQUI
Prefeito de Brusque
Dr. EDSON RISTOW
Procurador-Geral do Município
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Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.
AURINHO SILVEIRA DE SOUZA
Chefe de Gabinete

PORTARIA N. 13.621 - 2020

Publicação Nº 2790216

PORTARIA N. 13.621, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre a nomeação de cargo de provimento em comissão.
O PREFEITO DE BRUSQUE, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso II, alínea “a” do art. 111 da Lei Orgânica do Município, c/c
a Lei Complementar n. 322, de 22 de dezembro de 2020, Anexo I,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear LIZANDRA GABRIELLE MELIM GAMBA para ocupar o cargo de provimento em comissão, Símbolo CC-IV, como Diretora Administrativo-Financeira de Obras, lotada na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Brusque, em 04 de janeiro de 2021.
JOSÉ ARI VEQUI
Prefeito de Brusque
Dr. EDSON RISTOW
Procurador-Geral do Município
Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.
AURINHO SILVEIRA DE SOUZA
Chefe de Gabinete

PORTARIA N. 13.622 - 2020

Publicação Nº 2790217

PORTARIA N. 13.622, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre a nomeação de cargo de provimento em comissão.
O PREFEITO DE BRUSQUE, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso II, alínea “a” do art. 111 da Lei Orgânica do Município, c/c
a Lei Complementar n. 322, de 22 de dezembro de 2020, Anexo I,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear IVAN BRUNS FILHO para ocupar o cargo de provimento em comissão, Símbolo CC-IV, como Diretor de Planejamento de
Obras, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Brusque, em 04 de janeiro de 2021.
JOSÉ ARI VEQUI
Prefeito de Brusque
Dr. EDSON RISTOW
Procurador-Geral do Município
Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.
AURINHO SILVEIRA DE SOUZA
Chefe de Gabinete
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Publicação Nº 2790218

PORTARIA N. 13.623, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre a nomeação de cargo de provimento em comissão.
O PREFEITO DE BRUSQUE, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso II, alínea “a” do art. 111 da Lei Orgânica do Município, c/c
a Lei Complementar n. 322, de 22 de dezembro de 2020, Anexo I,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear HEBERTON TAVARES para ocupar o cargo de provimento em comissão, Símbolo CC-IV, como Diretor de Mídias Institucionais,
lotado na Secretaria Municipal de Comunicação Social.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Brusque, em 04 de janeiro de 2021.
JOSÉ ARI VEQUI
Prefeito de Brusque
Dr. EDSON RISTOW
Procurador-Geral do Município
Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.
AURINHO SILVEIRA DE SOUZA
Chefe de Gabinete

PORTARIA N. 13.624 - 2020

Publicação Nº 2790219

PORTARIA N. 13.624, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre a nomeação de cargo de provimento em comissão.
O PREFEITO DE BRUSQUE, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso II, alínea “a” do art. 111 da Lei Orgânica do Município, c/c
a Lei Complementar n. 322, de 22 de dezembro de 2020, Anexo I,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear THAYSE HELENA MACHADO para ocupar o cargo de provimento em comissão, Símbolo CC-VI, como Chefe de Mídias e Internet, lotada na Secretaria Municipal de Comunicação Social.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Brusque, em 04 de janeiro de 2021.
JOSÉ ARI VEQUI
Prefeito de Brusque
Dr. EDSON RISTOW
Procurador-Geral do Município
Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.
AURINHO SILVEIRA DE SOUZA
Chefe de Gabinete

PORTARIA N. 13.625 - 2020

Publicação Nº 2790220

PORTARIA N. 13.625, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre a nomeação de cargo de provimento em comissão.
O PREFEITO DE BRUSQUE, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso II, alínea “a” do art. 111 da Lei Orgânica do Município, c/c
a Lei Complementar n. 322, de 22 de dezembro de 2020, Anexo I,
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RESOLVE:
Art. 1º Nomear JOSÉ CARLOS PAULINI para ocupar o cargo de provimento em comissão, Símbolo CC-VI, como Assessor de Mídias e Internet, lotado na Secretaria Municipal de Comunicação Social.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Brusque, em 04 de janeiro de 2021.
JOSÉ ARI VEQUI
Prefeito de Brusque
Dr. EDSON RISTOW
Procurador-Geral do Município
Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.
AURINHO SILVEIRA DE SOUZA
Chefe de Gabinete

PORTARIA N. 13.627 - 2020

Publicação Nº 2790221

PORTARIA N. 13.627, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre a nomeação do Assessor Jurídico do Serviço Municipal de Água e Esgoto – SAMAE.
O PREFEITO DE BRUSQUE, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso II, alínea “a” do art. 111 da Lei Orgânica do Município, c/c
a Lei Complementar n. 143, de 31 de agosto de 2009, Anexo V-E,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear PAULO DA SILVEIRA MAYER para ocupar o cargo de Assessor Jurídico, Padrão CC-IV, no Serviço Autônomo Municipal de
Água e Esgoto – SAMAE.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Brusque, em 04 de janeiro de 2021.
JOSÉ ARI VEQUI
Prefeito de Brusque
Dr. EDSON RISTOW
Procurador-Geral do Município
Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.
AURINHO SILVEIRA DE SOUZA
Chefe de Gabinete

PORTARIA N. 13.628- 2020

Publicação Nº 2790222

PORTARIA N. 13.628, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre a nomeação da Superintendente da Fundação Municipal do Meio Ambiente.
O PREFEITO DE BRUSQUE, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso II, alínea “a” do art. 111 da Lei Orgânica do Município, c/c
a Lei Complementar n. 143, de 31 de agosto de 2009, Anexo IV-E,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear ANA HELENA BOOS para ocupar o cargo de provimento em comissão, Símbolo CC-II, como Superintendente da Fundação
Municipal do Meio Ambiente.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
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Prefeitura Municipal de Brusque, em 04 de janeiro de 2021.
JOSÉ ARI VEQUI
Prefeito de Brusque
Dr. EDSON RISTOW
Procurador-Geral do Município
Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.
AURINHO SILVEIRA DE SOUZA
Chefe de Gabinete

PORTARIA N. 13.629 - 2020

Publicação Nº 2790223

PORTARIA N. 13.629, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre a nomeação do Diretor da Fundação Municipal do Meio Ambiente.
O PREFEITO DE BRUSQUE, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso II, alínea “a” do art. 111 da Lei Orgânica do Município, c/c
a Lei Complementar n. 143, de 31 de agosto de 2009, Anexo IV-E,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear CRISTIANO OLINGER para ocupar o cargo de provimento em comissão, Símbolo CC-IV, como Diretor da Fundação Municipal
do Meio Ambiente.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Brusque, em 04 de janeiro de 2021.
JOSÉ ARI VEQUI
Prefeito de Brusque
Dr. EDSON RISTOW
Procurador-Geral do Município
Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.
AURINHO SILVEIRA DE SOUZA
Chefe de Gabinete

PORTARIA N. 13.630- 2020

Publicação Nº 2790224

PORTARIA N. 13.630, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre a nomeação de cargo de provimento em comissão.
O PREFEITO DE BRUSQUE, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso II, alínea “a” do art. 111 da Lei Orgânica do Município, c/c
a Lei Complementar n. 322, de 22 de dezembro de 2020, Anexo I,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear RODRIGO CESARI para ocupar o cargo de provimento em comissão, Símbolo CC-III, como Diretor-Geral de Administrativo-Financeiro da Saúde, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Brusque, em 04 de janeiro de 2021.
JOSÉ ARI VEQUI
Prefeito de Brusque
Dr. EDSON RISTOW
Procurador-Geral do Município
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Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.
AURINHO SILVEIRA DE SOUZA
Chefe de Gabinete

PORTARIA Nº 1 - 2021-LEGISLTAIVO

Publicação Nº 2789805

Portaria Nº 1, de 4 de janeiro de 2021.
Prorroga Férias Coletivas.
O Presidente da Câmara Municipal de Brusque, no uso de suas atribuições,
RESOLVE:
- Prorrogar as férias coletivas dos servidores do Poder Legislativo concedida por intermédio da Portaria nº 56, de 16 de dezembro de 2020,
até o dia 8 de janeiro de 2021.
Brusque, 04 de janeiro de 2021.
Ver. Alessandro André Moreira Simas
Presidente

Registre-se e Publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC
Jefferson Silveira
Diretor Geral
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LEI Nº 4343-2020

Publicação Nº 2788682

MUNICIPIO DE BRUSQUE

Pág

1

/

2

Planejamento e Orçamento
AL1 - Receita(Fonte) Despesa(Função)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

Art. 2º, Par 1º, Alínea I da Lei 4.320/64
Receita
Especificação
Receitas correntes
Impostos, taxas e contribuições de
melhoria
Contribuições
Receita patrimonial
Receita agropecuária
Receita industrial
Receita de serviços
Transferências correntes
Outras receitas correntes
Receitas de capital
Operações de crédito
Alienação de bens
Amortização de empréstimos
Transferências de capital
Outras receitas de capital
Outras receitas de capital
Registro inexistente necessário
Receitas correntes intraorçamentárias
Impostos, taxas e contribuições de
melhoria
Contribuições
Receita patrimonial
Receita agropecuária
Receita industrial
Receita de serviços
Transferências correntes
Outras receitas correntes
Receitas de capital
Operações de crédito
Alienação de bens
Amortização de empréstimos
Transferências de capital
Outras receitas capital
Outras receitas de capital
Receitas correntes
Impostos, taxas e contribuições de
melhoria
Contribuições
Receita patrimonial
Receita agropecuária
Receita industrial
Receita de serviços
Transferências correntes
Outras receitas correntes
Receitas de capital
Operações de crédito
Alienação de bens
Amortização de empréstimos
Transferências de capital
(r) Outras receitas de capital
Outras receitas de capital
Receitas correntes intraorçamentárias
Impostos, taxas e contribuições de
melhoria
Contribuições
Receita patrimonial
Receita agropecuária
Receita industrial
Receita de serviços
Transferências correntes
Outras receitas correntes
Receitas de capital
Operações de crédito
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01

ASSINADO DIGITALMENTE

Despesa
Fonte

Total

111.546.248,52
24.989.657,88
18.255.042,86
0,00
473.409,47
35.433.458,29
321.351.112,07
10.705.705,63
37.719.168,58
5.000,00
0,00
6.088.324,62
0,00
0,00
0,00
0,00
17.328.057,89
0,00
0,00
0,00
733.000,00
0,00
13.053.315,04

Especificação

522.754.634,72 Administração
Agricultura
Assistência Social
Comércio e Serviços
Cultura
Desporto e Lazer
Direitos da Cidadania
Educação
Encargos Especiais
43.812.493,20 Gestão Ambiental
Habitação
Legislativa
Previdência Social
Reserva de Contingência
Saneamento
Saúde
31.114.372,93 Segurança Pública
Transporte
Urbanismo

Cat. Econômica
45.880.786,32
1.317.000,00
12.693.394,00
4.238.164,60
2.526.236,00
2.994.000,00
739.196,00
129.554.083,73
21.170.000,00
12.726.087,72
293.000,00
11.470.000,00
32.455.333,16
39.410.727,41
27.255.000,00
122.391.481,91
11.732.966,66
2.300.000,00
80.625.042,88

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(35.909.000,46)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(35.909.000,46)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Identificador: WPL131101-4643-EMCLQHIDXNZIP-7 - Emitido por: VANDERLEI LUIS DIETRICH
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MUNICIPIO DE BRUSQUE

Pág

2

/

2

Planejamento e Orçamento
AL1 - Receita(Fonte) Despesa(Função)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

Art. 2º, Par 1º, Alínea I da Lei 4.320/64
Receita
Especificação
Alienação de bens
Amortização de empréstimos
Transferências de capital
(r) Outras receitas capital
Outras receitas de capital

Despesa
Fonte

Total

ASSINADO DIGITALMENTE

Cat. Econômica

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Subtotal

561.772.500,39

Subtotal

Transferências Financeiras

0,00

Transferências Financeiras

0,00

Total

561.772.500,39

Total

561.772.500,39

___________________________________
JONAS OSCAR PAEGLE
Prefeito Municipal

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01

Especificação

561.772.500,39

___________________________________
VANDERLEI LUIS DIETRICH
CRC MT 010739/O T-SC
CPF: 831.177.251-72

Identificador: WPL131101-4643-EMCLQHIDXNZIP-7 - Emitido por: VANDERLEI LUIS DIETRICH
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MUNICIPIO DE BRUSQUE

Pág

1

/

2

Planejamento e Orçamento
Anexo I - Demonstrativo de Receitas e Despesas Segundo Categoria Econômica
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

Anexo 1 da Lei 4.320/64 - Adendo II Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985
Receitas

R$

RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Receitas correntes
Impostos, taxas e contribuições de melhoria
Contribuições
Receita patrimonial
Receita agropecuária
Receita industrial
Receita de serviços
Transferências correntes
Outras receitas correntes
Receitas correntes intraorçamentárias
Impostos, taxas e contribuições de melhoria
Contribuições
Receita patrimonial
Receita agropecuária
Receita industrial
Receita de serviços
Transferências correntes
Outras receitas correntes
Deduções da receita
Receitas correntes
Impostos, taxas e contribuições de melhoria
Contribuições
Receita patrimonial
Receita agropecuária
Receita industrial
Receita de serviços
Transferências correntes
Outras receitas correntes
Receitas correntes intraorçamentárias
Impostos, taxas e contribuições de melhoria
Contribuições
Receita patrimonial
Receita agropecuária
Receita industrial
Receita de serviços
Transferências correntes
Outras receitas correntes
Total das Receitas Correntes
Déficit
Soma
Superávit do Orçamento Corrente

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01

ASSINADO DIGITALMENTE

Despesas

R$

DESPESA ORÇAMENTÁRIA
522.754.634,72
111.546.248,52
24.989.657,88
18.255.042,86
0,00
473.409,47
35.433.458,29
321.351.112,07
10.705.705,63
31.114.372,93
0,00
17.328.057,89
0,00
0,00
0,00
733.000,00
0,00
13.053.315,04
(35.909.000,46)
(35.909.000,46)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(35.909.000,46)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
517.960.007,19
0,00
517.960.007,19
69.981.013,49

Despesas correntes
Pessoal e encargos sociais
Juros e encargos da dívida
Outras despesas correntes

447.978.993,70
277.817.655,62
1.500.000,00
168.661.338,08

Total das Depesas Correntes
Superávit
Soma
Déficit do Orçamento Corrente

Identificador: WPL251101-4643-KJTFWUELJOILS-2 - Emitido por: VANDERLEI LUIS DIETRICH

447.978.993,70
69.981.013,49
517.960.007,19
0,00

24/09/2020 17:13:20 -03:00

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 343

MUNICIPIO DE BRUSQUE

Pág

2

/

2

Planejamento e Orçamento
Anexo I - Demonstrativo de Receitas e Despesas Segundo Categoria Econômica
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021
43.812.493,20
37.719.168,58
5.000,00
0,00
6.088.324,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Receitas de capital
Operações de crédito
Alienação de bens
Amortização de empréstimos
Transferências de capital
Outras receitas de capital
Outras receitas de capital
Receitas de capital
Operações de crédito
Alienação de bens
Amortização de empréstimos
Transferências de capital
Outras receitas capital
Outras receitas de capital
Receitas de capital
Operações de crédito
Alienação de bens
Amortização de empréstimos
Transferências de capital
(r) Outras receitas de capital
Outras receitas de capital
Receitas de capital
Operações de crédito
Alienação de bens
Amortização de empréstimos
Transferências de capital
(r) Outras receitas capital
Outras receitas de capital
Total das Receitas de Capital

43.812.493,20

Déficit

29.118.852,92

72.931.346,12
61.731.346,12
0,00
11.200.000,00

Despesas de capital
Investimentos
Inversões financeiras
Amortização da dívida

Total das Depesas de Capital
-(Reserva de contingência
+Reserva do RPPS)
Superávit

72.931.346,12
105.000,00
40.757.160,57
0,00

Resumo
Receitas Correntes
Receitas de Capital

517.960.007,19 Despesas Correntes
43.812.493,20 Despesas de Capital
Reserva de Contingência
Reserva do RPPS

447.978.993,70
72.931.346,12
105.000,00
40.757.160,57

Subtotal

561.772.500,39

Subtotal

Déficit

0,00

Superavit

0,00

Total

561.772.500,39

Total

561.772.500,39

___________________________________
JONAS OSCAR PAEGLE
Prefeito Municipal

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01
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561.772.500,39

___________________________________
VANDERLEI LUIS DIETRICH
CRC MT 010739/O T-SC
CPF: 831.177.251-72
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Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

Anexo 2, Lei 4320/64, Port. SOF nº 8 de 04/02/1985 - Adendo III.
Órgão: 1 - Camara de Vereadores
Unidade: 1 - Camara de Vereadores
0001.0031.0001.2001 - Manutenção da Câmara de Vereadores e Atividades Legislativas
Código

Especificação

Elemento da
Despesa

300000000000000000 Despesas correntes
310000000000000000 Pessoal e encargos sociais
319000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
319100000000000000
Aplicações diretas decorrentes de opererações
entre órgãos
01000000
Recursos Ordinários
330000000000000000 Outras despesas correntes
335000000000000000
Transferências a instituições privadas s/ fins
lucrativos
01000000
Recursos Ordinários
339000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
339100000000000000
Aplicações diretas decorrentes operações entre
órgaos
01000000
Recursos Ordinários
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000 Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
01000000
Recursos Ordinários

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
9.555.000,00

7.365.000,00
6.965.000,00
6.965.000,00
400.000,00
400.000,00
2.190.000,00
17.000,00
17.000,00
1.873.000,00
1.873.000,00
300.000,00
300.000,00
1.915.000,00
1.915.000,00
1.915.000,00
1.915.000,00
Total Ação

11.470.000,00

Total Unidade

11.470.000,00

Total Órgão

11.470.000,00

Órgão: 2 - Gabinete do Prefeito
Unidade: 1 - Gabinete do Prefeito
0004.0122.0005.2002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito
Código

Especificação

Elemento da
Despesa

300000000000000000 Despesas correntes
310000000000000000 Pessoal e encargos sociais
319000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
319100000000000000
Aplicações diretas decorrentes de opererações
entre órgãos
01000000
Recursos Ordinários
330000000000000000 Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000 Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
01000000
Recursos Ordinários

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
1.968.000,00

1.728.000,00
1.700.000,00
1.700.000,00
28.000,00
28.000,00
240.000,00
240.000,00
240.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Total Ação

1.969.000,00

0004.0122.0195.2056 - Manutenção da Junta de Serviço Militar e Tiro de Guerra
Código

Especificação

300000000000000000 Despesas correntes
310000000000000000 Pessoal e encargos sociais
319000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
319100000000000000
Aplicações diretas decorrentes de opererações
entre órgãos
01000000
Recursos Ordinários
330000000000000000 Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01
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Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
279.000,00

112.000,00
100.000,00
100.000,00
12.000,00
12.000,00
167.000,00
160.000,00
160.000,00
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Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

339100000000000000

Aplicações diretas decorrentes operações entre
órgaos

01000000
Recursos Ordinários
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000 Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
01000000
Recursos Ordinários

7.000,00
7.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Total Ação

280.000,00

0004.0122.0330.2054 - Manutenção dos Conselhos Municipais
Código

Especificação

300000000000000000 Despesas correntes
330000000000000000 Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000 Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
01000000
Recursos Ordinários

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
1.000,00

1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Total Ação

2.000,00

0006.0181.0150.2058 - Manutenção - Convênio Polícia Civil
Código

Especificação

300000000000000000 Despesas correntes
330000000000000000 Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
01000002
Recursos Ordinários - Convênio Polícia Civil
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000 Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
01000002
Recursos Ordinários - Convênio Polícia Civil

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
116.000,00

116.000,00
116.000,00
116.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
Total Ação

156.000,00

0006.0181.0150.2059 - Manutenção - Convênio Polícia Militar
Código

Especificação

300000000000000000 Despesas correntes
310000000000000000 Pessoal e encargos sociais
319000000000000000
Aplicações diretas
01000001
Recursos Ordinários - Convênio Polícia
Militar 50.806/2018
01000011
Recursos Ordinários - Convênio Polícia
Militar 58.195/2018
330000000000000000 Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
01000001
Recursos Ordinários - Convênio Polícia
Militar 50.806/2018
01000011
Recursos Ordinários - Convênio Polícia
Militar 58.195/2018
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000 Investimentos
443000000000000000
Transferências a Estados e ao Distrito Federal
01000001
Recursos Ordinários - Convênio Polícia
Militar 50.806/2018
449000000000000000
Aplicacoes diretas
01000001
Recursos Ordinários - Convênio Polícia
Militar 50.806/2018

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
632.000,00

101.000,00
101.000,00
1.000,00
100.000,00
531.000,00
531.000,00
1.000,00
530.000,00
298.000,00
298.000,00
249.000,00
249.000,00
49.000,00
49.000,00
Total Ação

930.000,00

0006.0182.0150.2060 - Manutenção - Convênio Corpo de Bombeiros
Código

Especificação

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

300000000000000000 Despesas correntes
310000000000000000 Pessoal e encargos sociais
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01
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Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
1.053.560,00
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Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

319000000000000000
01000003
330000000000000000
339000000000000000
01000003
400000000000000000
440000000000000000
449000000000000000
01000003

Aplicações diretas
Recursos Ordinários - Convênio Corpo
Bombeiro
Outras despesas correntes
Aplicações diretas
Recursos Ordinários - Convênio Corpo
Bombeiro
Despesas de capital
Investimentos
Aplicacoes diretas
Recursos Ordinários - Convênio Corpo
Bombeiro

100.000,00
100.000,00
953.560,00
953.560,00
953.560,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
Total Ação

1.253.560,00

0008.0244.0330.2077 - Manutenção das Atividades do Comad - Cons. Anti Dr
Código

Especificação

300000000000000000 Despesas correntes
330000000000000000 Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
1.000,00

1.000,00
1.000,00
1.000,00
Total Ação

1.000,00

Total Unidade

4.591.560,00

Unidade: 3 - Fundo Municipal de Defesa Civil
0006.0182.0230.2035 - Manutenção das Ações da Defesa Civil
Código

Especificação

300000000000000000 Despesas correntes
310000000000000000 Pessoal e encargos sociais
319000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
319100000000000000
Aplicações diretas decorrentes de opererações
entre órgãos
01000000
Recursos Ordinários
330000000000000000 Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
339100000000000000
Aplicações diretas decorrentes operações entre
órgaos
01000000
Recursos Ordinários
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000 Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
01000000
Recursos Ordinários

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
1.205.000,00

852.000,00
840.000,00
840.000,00
12.000,00
12.000,00
353.000,00
350.000,00
350.000,00
3.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Total Ação

1.206.000,00

Total Unidade

1.206.000,00

Total Órgão

5.797.560,00

Órgão: 3 - Procuradoria Geral do Municipio
Unidade: 1 - Procuradoria Geral do Municipio
0004.0062.0005.2005 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município
Código

Especificação

300000000000000000 Despesas correntes
310000000000000000 Pessoal e encargos sociais
319000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
319100000000000000
Aplicações diretas decorrentes de opererações
entre órgãos
01000000
Recursos Ordinários
330000000000000000 Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
400000000000000000 Despesas de capital
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01
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Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
1.955.000,00

1.605.000,00
1.475.000,00
1.475.000,00
130.000,00
130.000,00
350.000,00
350.000,00
350.000,00
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Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

440000000000000000
449000000000000000
01000000

Investimentos

1.000,00

Aplicacoes diretas
Recursos Ordinários

1.000,00
1.000,00
Total Ação

1.956.000,00

0014.0422.0005.2313 - Manutenção das Atividades do Fundo Defesa do Consumidor
Código

Especificação

Elemento da
Despesa

300000000000000000 Despesas correntes
330000000000000000 Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
01000010
Recursos Ordinários - Fundo Defesa
Consumidor
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000 Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
01000010
Recursos Ordinários - Fundo Defesa
Consumidor

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
52.196,00

52.196,00
52.196,00
52.196,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
Total Ação

63.196,00

0014.0422.0210.2305 - Manutenção das Atividades da Ouvidoria Geral do Município
Código

Especificação

300000000000000000 Despesas correntes
310000000000000000 Pessoal e encargos sociais
319000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
319100000000000000
Aplicações diretas decorrentes de opererações
entre órgãos
01000000
Recursos Ordinários
330000000000000000 Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000 Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
01000000
Recursos Ordinários

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
337.000,00

297.000,00
282.000,00
282.000,00
15.000,00
15.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Total Ação

338.000,00

0014.0422.0210.2311 - Manutenção das Atividades do Procon Municipal
Código

Especificação

300000000000000000 Despesas correntes
310000000000000000 Pessoal e encargos sociais
319000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
319100000000000000
Aplicações diretas decorrentes de opererações
entre órgãos
01000000
Recursos Ordinários
330000000000000000 Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000 Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
01000000
Recursos Ordinários

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
337.000,00

247.000,00
237.000,00
237.000,00
10.000,00
10.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Total Ação

338.000,00

Total Unidade

2.695.196,00

Unidade: 2 - Fundo Procuradoria Geral do Municipio
0004.0062.0005.1195 - Manutenção do Fundo da Procuradoria
Código

Especificação

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

300000000000000000 Despesas correntes
330000000000000000 Outras despesas correntes
IPM Sistemas Ltda
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Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
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Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

339000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000 Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
01000000
Recursos Ordinários

20.000,00
20.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Total Ação

21.000,00

Total Unidade

21.000,00

Total Órgão

2.716.196,00

Órgão: 5 - Secretaria Municipal de Comunicação Social
Unidade: 1 - Secretaria Municipal de Comunicação Social
0004.0131.0145.2006 - Manutenção da Secretaria Municipal de Comunicação Social
Código

Especificação

300000000000000000 Despesas correntes
310000000000000000 Pessoal e encargos sociais
319000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
319100000000000000
Aplicações diretas decorrentes de opererações
entre órgãos
01000000
Recursos Ordinários
330000000000000000 Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000 Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
01000000
Recursos Ordinários

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
1.571.000,00

571.000,00
546.000,00
546.000,00
25.000,00
25.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Total Ação

1.572.000,00

Total Unidade

1.572.000,00

Total Órgão

1.572.000,00

Órgão: 9 - Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 1 - Secretaria Municipal de Educacao
0012.0032.0330.2307 - Manutenção das Atividades do Conselho da Educação
Código

Especificação

300000000000000000 Despesas correntes
330000000000000000 Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
5.000,00

5.000,00
5.000,00
5.000,00
Total Ação

5.000,00

0012.0122.0005.2022 - Manutenção Administrativa da Secretaria de Educação
Código

Especificação

300000000000000000 Despesas correntes
310000000000000000 Pessoal e encargos sociais
319000000000000000
Aplicações diretas
01010000
Rec.de Impostos e de Transf.de Imp-educ
319100000000000000
Aplicações diretas decorrentes de opererações
entre órgãos
01010000
Rec.de Impostos e de Transf.de Imp-educ
330000000000000000 Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
01010000
Rec.de Impostos e de Transf.de Imp-educ
339100000000000000
Aplicações diretas decorrentes operações entre
órgaos
01010000
Rec.de Impostos e de Transf.de Imp-educ
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000 Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
01010000
Rec.de Impostos e de Transf.de Imp-educ
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01
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Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
5.586.059,74

4.026.741,36
3.805.206,86
3.805.206,86
221.534,50
221.534,50
1.559.318,38
1.558.318,38
1.558.318,38
1.000,00
1.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
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Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

Total Ação

5.606.059,74

0012.0306.0040.2049 - Manutenção do Programa de Alimentação Escolar
Código

Especificação

300000000000000000 Despesas correntes
330000000000000000 Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
01430001
Recursos do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE Pré Escola
01430002
Recursos do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE AEE
01430003
Recursos do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE Ensino
Fundamental
01430004
Recursos do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE Creches
01430005
Recursos do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE EJA
01430006
Recursos do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE Ensino Médio
01430007
Recursos do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE Mais Educação

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
5.298.200,00

5.298.200,00
5.298.200,00
3.100.000,00
408.700,00
48.500,00
675.000,00
890.000,00
17.000,00
45.000,00
114.000,00
Total Ação

5.298.200,00

0012.0361.0025.1008 - Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas
Código

Especificação

Elemento da
Despesa

300000000000000000 Despesas correntes
330000000000000000 Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
01360000
Salário-Educação
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000 Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
01000000
Recursos Ordinários
01360000
Salário-Educação

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
100.000,00

100.000,00
100.000,00
100.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
1.000,00
10.000,00
Total Ação

111.000,00

0012.0361.0025.1013 - Construção e Reforma de Escolas de Ensino Fundamental
Código

Especificação

300000000000000000 Despesas correntes
330000000000000000 Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
01360000
Salário-Educação
01760001
Emendas Parlamentares Individuais (EC nº
86/2015) Estado
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000 Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
01760001
Emendas Parlamentares Individuais (EC nº
86/2015) Estado

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
590.000,00

590.000,00
590.000,00
290.000,00
300.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
Total Ação

740.000,00

0012.0361.0025.2019 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério
Código

Especificação

300000000000000000 Despesas correntes
310000000000000000 Pessoal e encargos sociais
319000000000000000
Aplicações diretas
01010000
Rec.de Impostos e de Transf.de Imp-educ
01180000
Transferências do Fundeb-(aplic.profis)
01190000
Transferências do Fundeb-(aplic.outras)
319100000000000000
Aplicações diretas decorrentes de opererações
entre órgãos
01010000
Rec.de Impostos e de Transf.de Imp-educ
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01

ASSINADO DIGITALMENTE

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
53.650.518,05

48.613.247,68
46.087.356,96
6.265.530,66
27.871.681,05
11.950.145,25
2.525.890,72
1.235.907,41
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Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

319100000000000000

Aplicações diretas decorrentes de opererações
entre órgãos

01180000
01190000
330000000000000000
339000000000000000
01010000
01360000
339100000000000000

Transferências do Fundeb-(aplic.profis)
Transferências do Fundeb-(aplic.outras)
Outras despesas correntes
Aplicações diretas
Rec.de Impostos e de Transf.de Imp-educ
Salário-Educação
Aplicações diretas decorrentes operações entre
órgaos
01360000
Salário-Educação
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000 Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
01010000
Rec.de Impostos e de Transf.de Imp-educ
01360000
Salário-Educação

2.525.890,72
808.128,56
481.854,75
5.037.270,37
4.877.270,37
3.827.270,37
1.050.000,00
160.000,00
160.000,00
410.000,00
410.000,00
410.000,00
10.000,00
400.000,00
Total Ação

54.060.518,05

0012.0361.0030.2003 - Manutenção do Transporte Escolar
Código

Especificação

300000000000000000 Despesas correntes
310000000000000000 Pessoal e encargos sociais
319000000000000000
Aplicações diretas
01010000
Rec.de Impostos e de Transf.de Imp-educ
319100000000000000
Aplicações diretas decorrentes de opererações
entre órgãos
01010000
Rec.de Impostos e de Transf.de Imp-educ
330000000000000000 Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
01010000
Rec.de Impostos e de Transf.de Imp-educ
01440001
Recursos do Programa Nacional de Apoio ao
Transporte Escolar - PNATE
01620500
Convênio - Transporte Escolar do Estado
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000 Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
01010000
Rec.de Impostos e de Transf.de Imp-educ

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
2.154.434,17

483.602,38
443.711,44
443.711,44
39.890,94
39.890,94
1.670.831,79
1.670.831,79
90.331,79
48.000,00
1.532.500,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Total Ação

2.164.434,17

0012.0365.0020.1005 - Construção e Reforma de Escolas de Educação Infantil
Código

Especificação

300000000000000000 Despesas correntes
330000000000000000 Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
01360000
Salário-Educação
01760001
Emendas Parlamentares Individuais (EC nº
86/2015) Estado
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000 Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
01360000
Salário-Educação

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
1.490.249,15

1.490.249,15
1.490.249,15
1.290.249,15
200.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
Total Ação

3.490.249,15

0012.0365.0020.2020 - Manutenção da Educação Infantil
Código

Especificação

300000000000000000 Despesas correntes
310000000000000000 Pessoal e encargos sociais
319000000000000000
Aplicações diretas
01010000
Rec.de Impostos e de Transf.de Imp-educ
01180000
Transferências do Fundeb-(aplic.profis)

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01

ASSINADO DIGITALMENTE

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
57.128.187,13

51.037.729,16
48.427.543,07
17.715.744,67
30.711.798,40
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Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

319100000000000000
01010000
01180000
330000000000000000
339000000000000000
01010000
01360000
339100000000000000
01360000
400000000000000000
440000000000000000
449000000000000000
01010000
01360000

Aplicações diretas decorrentes de opererações
entre órgãos
Rec.de Impostos e de Transf.de Imp-educ
Transferências do Fundeb-(aplic.profis)
Outras despesas correntes
Aplicações diretas
Rec.de Impostos e de Transf.de Imp-educ
Salário-Educação
Aplicações diretas decorrentes operações entre
órgaos
Salário-Educação
Despesas de capital
Investimentos
Aplicacoes diretas
Rec.de Impostos e de Transf.de Imp-educ
Salário-Educação

2.610.186,09
1.532.551,65
1.077.634,44
6.090.457,97
5.950.457,97
4.950.457,97
1.000.000,00
140.000,00
140.000,00
310.000,00
310.000,00
310.000,00
10.000,00
300.000,00
Total Ação

57.438.187,13

0012.0366.0355.2319 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos
Código

Especificação

300000000000000000 Despesas correntes
310000000000000000 Pessoal e encargos sociais
319000000000000000
Aplicações diretas
01010000
Rec.de Impostos e de Transf.de Imp-educ
330000000000000000 Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
01010000
Rec.de Impostos e de Transf.de Imp-educ
339100000000000000
Aplicações diretas decorrentes operações entre
órgaos
01010000
Rec.de Impostos e de Transf.de Imp-educ

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
640.435,49

595.980,29
595.980,29
595.980,29
44.455,20
42.455,20
42.455,20
2.000,00
2.000,00
Total Ação

640.435,49

Total Unidade

129.554.083,73

Total Órgão

129.554.083,73

Órgão: 13 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Unidade: 1 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
0015.0451.0125.2036 - Manutenção e Melhorias do Sistema Viário, Praças e Jardins
Código

Especificação

300000000000000000 Despesas correntes
310000000000000000 Pessoal e encargos sociais
319000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
319100000000000000
Aplicações diretas decorrentes de opererações
entre órgãos
01000000
Recursos Ordinários
330000000000000000 Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
01070000
Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico - CIDE
01394400
Fundo Especial do Petróleo e Transferências
Decorrentes de Compensação Financeira
pela Exploração de Recursos Naturais
01394500
CFEM
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000 Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
01000000
Recursos Ordinários
01345400
Transferências de Convênios - União/Outros
(não relacionados à educação/saúde/
assistência social)

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01

ASSINADO DIGITALMENTE

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
13.627.920,00

4.350.000,00
4.150.000,00
4.150.000,00
200.000,00
200.000,00
9.277.920,00
9.277.920,00
8.000.000,00
227.920,00
900.000,00
150.000,00
18.755.022,88
18.755.022,88
18.755.022,88
4.500.000,00
1.918.520,02
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Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

449000000000000000
01645500
01760001
01830000

Aplicacoes diretas
Transferências de Convênios - Estado/Outros
(não relacionados à educação/saúde/
assistência social)
Emendas Parlamentares Individuais (EC nº
86/2015) Estado
Oper. Crédito Int. Outros Programas

18.755.022,88
1.290.000,00
550.000,00
10.496.502,86
Total Ação

32.382.942,88

0015.0451.0320.1010 - Pac Pavimentação
Código

Especificação

400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000 Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
01000000
Recursos Ordinários
01830000
Oper. Crédito Int. Outros Programas

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
20.237.500,00

20.237.500,00
20.237.500,00
1.731.000,00
18.506.500,00
Total Ação

20.237.500,00

0015.0452.0125.2037 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Código

Especificação

300000000000000000 Despesas correntes
310000000000000000 Pessoal e encargos sociais
319000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
319100000000000000
Aplicações diretas decorrentes de opererações
entre órgãos
01000000
Recursos Ordinários
330000000000000000 Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
339100000000000000
Aplicações diretas decorrentes operações entre
órgaos
01000000
Recursos Ordinários
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000 Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
01000000
Recursos Ordinários

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
11.510.000,00

9.440.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00
440.000,00
440.000,00
2.070.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
70.000,00
70.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Total Ação

11.511.000,00

0015.0452.0125.2038 - Aquisição e Manutenção de Máquinas, Veículos e Equipamentos
Código

Especificação

300000000000000000 Despesas correntes
330000000000000000 Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000 Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
01000000
Recursos Ordinários

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
1.000.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Total Ação

1.001.000,00

0015.0452.0305.2040 - Manutenção e Implantação da Iluminação Pública
Código

Especificação

300000000000000000 Despesas correntes
310000000000000000 Pessoal e encargos sociais
319000000000000000
Aplicações diretas
01080000
Contribuição para a COSIP
319100000000000000
Aplicações diretas decorrentes de opererações
entre órgãos
01080000
Contribuição para a COSIP
330000000000000000 Outras despesas correntes

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01

ASSINADO DIGITALMENTE

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
8.559.380,00

805.000,00
750.000,00
750.000,00
55.000,00
55.000,00
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Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

339000000000000000
01000009

Aplicações diretas
Recursos Ordinários - Convênio Brusque/
Alemanha
01080000
Contribuição para a COSIP
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000 Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
01000009
Recursos Ordinários - Convênio Brusque/
Alemanha
01080000
Contribuição para a COSIP

7.754.380,00
300.000,00
7.454.380,00
650.000,00
650.000,00
650.000,00
150.000,00
500.000,00
Total Ação

9.209.380,00

0018.0451.0320.1002 - Macro Drenagem, Saneamento e Obras de Contenção de Cheias
Código

Especificação

300000000000000000 Despesas correntes
330000000000000000 Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000 Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
01000000
Recursos Ordinários
01830000
Oper. Crédito Int. Outros Programas

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
50.000,00

50.000,00
50.000,00
50.000,00
7.921.607,72
7.921.607,72
7.921.607,72
1.467.750,00
6.453.857,72
Total Ação

7.971.607,72

Total Unidade

82.313.430,60

Total Órgão

82.313.430,60

Órgão: 18 - Controladoria Geral do Município - CGM
Unidade: 1 - Controladoria Geral do Municipio - Cgm
0004.0122.0005.2004 - Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município
Código

Especificação

300000000000000000 Despesas correntes
310000000000000000 Pessoal e encargos sociais
319000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
319100000000000000
Aplicações diretas decorrentes de opererações
entre órgãos
01000000
Recursos Ordinários
330000000000000000 Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000 Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
01000000
Recursos Ordinários

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
315.000,00

235.000,00
210.000,00
210.000,00
25.000,00
25.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Total Ação

316.000,00

Total Unidade

316.000,00

Total Órgão

316.000,00

Órgão: 22 - Fundação Municipal de Esportes
Unidade: 1 - Fundação Municipal de Esportes
0027.0812.0070.2025 - Apoio ao Esporte Amador, Competições Oficiais e Jasc
Código

Especificação

300000000000000000 Despesas correntes
330000000000000000 Outras despesas correntes
335000000000000000
Transferências a instituições privadas s/ fins
lucrativos
01000000
Recursos Ordinários
339000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
400000000000000000 Despesas de capital
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01

ASSINADO DIGITALMENTE

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
1.750.000,00

1.750.000,00
150.000,00
150.000,00
1.600.000,00
1.600.000,00
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Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

440000000000000000
449000000000000000
01000000

Investimentos

1.000,00

Aplicacoes diretas
Recursos Ordinários

1.000,00
1.000,00
Total Ação

1.751.000,00

0027.0812.0070.2065 - Manutenção das Atividades da Fundação Municipal de Esportes
Código

Especificação

300000000000000000 Despesas correntes
310000000000000000 Pessoal e encargos sociais
319000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
319100000000000000
Aplicações diretas decorrentes de opererações
entre órgãos
01000000
Recursos Ordinários
330000000000000000 Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
339100000000000000
Aplicações diretas decorrentes operações entre
órgaos
01000000
Recursos Ordinários
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000 Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
01000000
Recursos Ordinários

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
1.242.000,00

812.000,00
790.000,00
790.000,00
22.000,00
22.000,00
430.000,00
400.000,00
400.000,00
30.000,00
30.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Total Ação

1.243.000,00

Total Unidade

2.994.000,00

Total Órgão

2.994.000,00

Órgão: 25 - Fundo Municipal de Saude
Unidade: 1 - Fundo Municipal de Saude
0010.0032.0330.2283 - Atividades do Conselho Municipal de Sáude (blges)
Código

Especificação

300000000000000000 Despesas correntes
330000000000000000 Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
01020000
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000 Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
01020000
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
3.000,00

3.000,00
3.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Total Ação

4.000,00

0010.0122.0009.2051 - Construção e Manutenção da Clinica Veterinária
Código

Especificação

300000000000000000 Despesas correntes
330000000000000000 Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
01020000
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000 Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
01020000
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
50.000,00

50.000,00
50.000,00
50.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
Total Ação

90.000,00

0010.0122.0090.2276 - Gestão do Fundo Municipal da Saúde (blges)
Código

Especificação

300000000000000000 Despesas correntes
310000000000000000 Pessoal e encargos sociais
319000000000000000
Aplicações diretas
01020000
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01

ASSINADO DIGITALMENTE

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
11.165.961,15

6.357.907,75
5.994.873,95
5.994.873,95
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Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

319100000000000000

Aplicações diretas decorrentes de opererações
entre órgãos

01020000
330000000000000000
339000000000000000
01020000
01382200

Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
Outras despesas correntes
Aplicações diretas
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Gestão do SUS
Aplicações diretas decorrentes operações entre
órgaos
Recursos Ordinários
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
Despesas de capital
Investimentos
Aplicacoes diretas
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde

339100000000000000
01000000
01020000
400000000000000000
440000000000000000
449000000000000000
01020000

363.033,80
363.033,80
4.808.053,40
1.788.053,40
1.767.153,40
20.900,00
3.020.000,00
3.000.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
Total Ação

11.185.961,15

0010.0122.0090.2282 - Enfrentamento da Emergência do Covid-19
Código

Especificação

300000000000000000 Despesas correntes
310000000000000000 Pessoal e encargos sociais
319000000000000000
Aplicações diretas
01020000
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
319100000000000000
Aplicações diretas decorrentes de opererações
entre órgãos
01020000
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
330000000000000000 Outras despesas correntes
335000000000000000
Transferências a instituições privadas s/ fins
lucrativos
01020000
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
339000000000000000
Aplicações diretas
01020000
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
339300000000000000
Aplicação direta decorrente de operação de
órgãos, fundos e entidades dos OFSS com
consórcio público do qual o ente participe
01020000
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
5.000,00

2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Total Ação

5.000,00

0010.0301.0090.1162 - Aquisição de Equipamentos (blgest)
Código

Especificação

400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000 Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
01020000
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
42.338,63

42.338,63
42.338,63
42.338,63
Total Ação

42.338,63

0010.0301.0090.2277 - Promoção à Saúde (blges)
Código

Especificação

300000000000000000 Despesas correntes
330000000000000000 Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
01020000
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000 Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
01020000
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
10.000,00

10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Total Ação

20.000,00

0010.0301.0275.2271 - Atenção Básica, Esf, Acs (blatb)
Código

Especificação

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

300000000000000000 Despesas correntes
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01

ASSINADO DIGITALMENTE

Identificador: WPL191101-4643-FAAYNKXYIFYBF-4 - Emitido por: VANDERLEI LUIS DIETRICH

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
37.840.884,78
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Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

310000000000000000
319000000000000000
01020000
01060300
01380800
01381200
01381500
01381600
01671000
01671300
319100000000000000
01020000
01381200
01381500
330000000000000000
339000000000000000
01020000
01380700
01380800
01380900
01381200
01381400
01381500
01381600
01760401
339100000000000000
01020000
01380800
400000000000000000
440000000000000000
449000000000000000
01020000
01381501
449300000000000000
01381501

Pessoal e encargos sociais
Aplicações diretas
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
Recursos Diretamente Arrecadados pela
Administração Indireta e Fundos - Convênio
UNIFEBE
Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - PAB
Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - ACS
Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Saúde Bucal
Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - PMAQ
Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado - PSF
Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado - NASF
Aplicações diretas decorrentes de opererações
entre órgãos
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - ACS
Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Saúde Bucal
Outras despesas correntes
Aplicações diretas
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Implementação da Segurança
Alimentar e Nutricional
Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - PAB
Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - NEPSHU
Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - ACS
Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - PSE
Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Saúde Bucal
Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - PMAQ
Emendas Parlamentares Individuais - ( EC
86/2015) União Custeio Atenção Básica Saúde
Aplicações diretas decorrentes operações entre
órgaos
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - PAB
Despesas de capital
Investimentos
Aplicacoes diretas
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - INVESTIMENTO Saúde Bucal
Aplicação direta decorrente de operação de
órgãos, fundos e entidades dos OFSS com
consórcio público do qual o ente participe
Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - INVESTIMENTO Saúde Bucal

31.325.636,10
29.420.347,93
17.665.531,78
67.200,00
5.800.000,00
1.560.488,41
375.444,37
2.263.846,81
1.593.573,56
94.263,00
1.905.288,17
1.293.070,61
362.769,27
249.448,29
6.515.248,68
6.430.248,68
2.301.617,75
16.000,00
2.470.367,00
17.000,00
294.342,32
31.350,00
440.107,34
759.464,27
100.000,00
85.000,00
5.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
75.000,00
5.000,00
70.000,00
5.000,00
5.000,00
Total Ação

37.920.884,78

0010.0301.0275.2272 - Manutenção Assistencia Farmaceutica (blafb)
Código

Especificação

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

300000000000000000 Despesas correntes
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01

ASSINADO DIGITALMENTE

Identificador: WPL191101-4643-FAAYNKXYIFYBF-4 - Emitido por: VANDERLEI LUIS DIETRICH

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
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Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

310000000000000000

Pessoal e encargos sociais

319000000000000000
01020000
319100000000000000

Aplicações diretas
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
Aplicações diretas decorrentes de opererações
entre órgãos
01020000
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
330000000000000000 Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
01020000
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
01382100
Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Farmácia Básica
01382102
Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - QUALIFASUS
01672100
Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado - Farmácia Básica
339300000000000000
Aplicação direta decorrente de operação de
órgãos, fundos e entidades dos OFSS com
consórcio público do qual o ente participe
01020000
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
01382100
Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Farmácia Básica
01672100
Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado - Farmácia Básica

764.307,16
715.661,06
715.661,06
48.646,10
48.646,10
4.639.421,69
2.972.275,33
2.303.359,61
344.915,72
24.000,00
300.000,00
1.667.146,36
800.000,00
450.000,00
417.146,36
Total Ação

5.403.728,85

0010.0301.0340.1171 - Construção e Reforma de Unidades de Saúde
Código

Especificação

300000000000000000 Despesas correntes
330000000000000000 Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
01020000
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
01380800
Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - PAB
01381600
Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - PMAQ
01382300
Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Investimentos
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000 Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
01020000
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
01382300
Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Investimentos

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
92.400,00

92.400,00
92.400,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
2.400,00
1.795.000,00
1.795.000,00
1.795.000,00
1.295.000,00
500.000,00
Total Ação

1.887.400,00

0010.0302.0280.2273 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Código

Especificação

300000000000000000 Despesas correntes
310000000000000000 Pessoal e encargos sociais
317100000000000000
Transferências a consórcios públicos mediante
contrato de rateio
01020000
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
319000000000000000
Aplicações diretas
01020000
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
01060200
Recursos Diretamente Arrecadados pela
Administração Indireta e FundosTransferência dos Fundos de Saúde de
outros Município
01385700
Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - SAMU
319100000000000000
Aplicações diretas decorrentes de opererações
entre órgãos
01020000
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
01385700
Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - SAMU
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01

ASSINADO DIGITALMENTE

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
58.750.582,93

15.422.299,18
132.244,31
132.244,31
14.314.802,26
14.097.829,11
70.000,00

146.973,15
975.252,61
955.252,61
20.000,00
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Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

330000000000000000
335000000000000000
01020000
337100000000000000
01020000
339000000000000000
01020000
01060200

01381700
01381701
01385700
01671100
01671700
01760301
01770101
339100000000000000
01020000
339300000000000000
01020000
400000000000000000
440000000000000000
447100000000000000
01020000
449000000000000000
01020000

Outras despesas correntes
Transferências a instituições privadas s/ fins
lucrativos
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
Transferências a consórcios públicos
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
Aplicações diretas
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
Recursos Diretamente Arrecadados pela
Administração Indireta e FundosTransferência dos Fundos de Saúde de
outros Município
Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - MAC
Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Rede Saúde Mental
Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - SAMU
Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado - CEO
Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado - MAC
Emendas Parlamentares Individuais - (EC
86/2015) união Custeio MAC
Emendas de bancada de Parlamentares (EC
nº 100/2019) União Custeio MAC
Aplicações diretas decorrentes operações entre
órgaos
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
Aplicação direta decorrente de operação de
órgãos, fundos e entidades dos OFSS com
consórcio público do qual o ente participe
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
Despesas de capital
Investimentos
Transferências a consórcios públicos
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
Aplicacoes diretas
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde

43.328.283,75
100.000,00
100.000,00
28.702,28
28.702,28
42.696.581,47
17.687.980,70
5.502,88

23.187.006,32
875.104,56
96.054,85
122.632,16
522.300,00
100.000,00
100.000,00
3.000,00
3.000,00
500.000,00
500.000,00
12.174,29
12.174,29
2.174,29
2.174,29
10.000,00
10.000,00
Total Ação

58.762.757,22

0010.0302.0280.2275 - CAPS Infantil
Código

Especificação

300000000000000000 Despesas correntes
310000000000000000 Pessoal e encargos sociais
319000000000000000
Aplicações diretas
01020000
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
319100000000000000
Aplicações diretas decorrentes de opererações
entre órgãos
01020000
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
330000000000000000 Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
01020000
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
01381702
Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Caps infantil
339100000000000000
Aplicações diretas decorrentes operações entre
órgaos
01020000
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000 Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
01020000
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
1.317.096,91

822.877,19
805.274,63
805.274,63
17.602,56
17.602,56
494.219,72
484.219,72
36.219,72
448.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Total Ação

1.322.096,91

0010.0304.0105.2279 - Manutenção da Vigilância Sanitária (blvgs)
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01

ASSINADO DIGITALMENTE
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Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

Código

Especificação

300000000000000000 Despesas correntes
310000000000000000 Pessoal e encargos sociais
319000000000000000
Aplicações diretas
01060100
Serviços de Saúde - Vigilância Sanitária
319100000000000000
Aplicações diretas decorrentes de opererações
entre órgãos
01060100
Serviços de Saúde - Vigilância Sanitária
330000000000000000 Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
01060100
Serviços de Saúde - Vigilância Sanitária
01381900
Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Vigilância Sanitária
339100000000000000
Aplicações diretas decorrentes operações entre
órgaos
01060100
Serviços de Saúde - Vigilância Sanitária
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000 Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
01060100
Serviços de Saúde - Vigilância Sanitária

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
1.952.533,80

1.422.914,23
1.289.078,96
1.289.078,96
133.835,27
133.835,27
529.619,57
514.619,57
433.785,77
80.833,80
15.000,00
15.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
Total Ação

1.982.533,80

0010.0305.0105.2274 - Vigilância Epidemiológica e Ambiental (blvgs)
Código

Especificação

300000000000000000 Despesas correntes
310000000000000000 Pessoal e encargos sociais
319000000000000000
Aplicações diretas
01020000
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
01382000
Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Vigilância Ep. e Ambiental
319100000000000000
Aplicações diretas decorrentes de opererações
entre órgãos
01020000
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
01382000
Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Vigilância Ep. e Ambiental
330000000000000000 Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
01020000
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
01382000
Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Vigilância Ep. e Ambiental
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000 Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
01020000
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
2.464.353,49

2.091.759,99
1.997.843,33
1.734.169,05
263.674,28
93.916,66
36.792,18
57.124,48
372.593,50
372.593,50
272.593,50
100.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Total Ação

2.469.353,49

0010.0305.0105.2281 - Manutenção do Programa Dst/aids (blvgs)
Código

Especificação

300000000000000000 Despesas correntes
310000000000000000 Pessoal e encargos sociais
319000000000000000
Aplicações diretas
01020000
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
319100000000000000
Aplicações diretas decorrentes de opererações
entre órgãos
01020000
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
330000000000000000 Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
01020000
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
01381800
Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - DST/AIDS
01671800
Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado - DST/AIDS
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01

ASSINADO DIGITALMENTE

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
1.290.427,08

1.097.204,15
1.006.296,18
1.006.296,18
90.907,97
90.907,97
193.222,93
193.222,93
80.212,85
103.010,08
10.000,00
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Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000
449000000000000000
01020000

Investimentos
Aplicacoes diretas
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde

5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Total Ação

1.295.427,08

Total Unidade

122.391.481,91

Total Órgão

122.391.481,91

Órgão: 27 - Secretaria Municipal de Orçamento, Finanças e Patrimônio
Unidade: 1 - Secretaria Municipal de Orçamento, Finanças e Patrimônio
0004.0121.0010.2015 - Manutenção das Atividades do Departamento de Orçamento, Finanças e Contabilidade
Código

Especificação

300000000000000000 Despesas correntes
310000000000000000 Pessoal e encargos sociais
319000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
319100000000000000
Aplicações diretas decorrentes de opererações
entre órgãos
01000000
Recursos Ordinários
330000000000000000 Outras despesas correntes
335000000000000000
Transferências a instituições privadas s/ fins
lucrativos
01000000
Recursos Ordinários
339000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000 Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
01000000
Recursos Ordinários

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
4.130.000,00

1.530.000,00
1.410.000,00
1.410.000,00
120.000,00
120.000,00
2.600.000,00
500.000,00
500.000,00
2.100.000,00
2.100.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Total Ação

4.131.000,00

0004.0122.0225.2008 - Manutenção do Departamento de Compras e Licitações
Código

Especificação

300000000000000000 Despesas correntes
310000000000000000 Pessoal e encargos sociais
319000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
319100000000000000
Aplicações diretas decorrentes de opererações
entre órgãos
01000000
Recursos Ordinários
330000000000000000 Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000 Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
01000000
Recursos Ordinários

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
795.000,00

705.000,00
670.000,00
670.000,00
35.000,00
35.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Total Ação

796.000,00

Total Unidade

4.927.000,00

Unidade: 2 - Encargos Gerais do Município
0028.0843.0180.2055 - Amortização e Encargos da Dívida Interna
Código

Especificação

300000000000000000 Despesas correntes
310000000000000000 Pessoal e encargos sociais
319100000000000000
Aplicações diretas decorrentes de opererações
entre órgãos
01000000
Recursos Ordinários
320000000000000000 Juros e encargos da dívida
329000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01

ASSINADO DIGITALMENTE

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
1.560.000,00

60.000,00
60.000,00
60.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
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Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

400000000000000000 Despesas de capital
460000000000000000
469000000000000000
01000000

Amortização da dívida
Aplicações diretas
Recursos Ordinários

11.200.000,00
11.200.000,00
11.200.000,00
11.200.000,00
Total Ação

12.760.000,00

0028.0843.0180.2078 - Pagamento de Precatórios - Ec 62/2009
Código

Especificação

300000000000000000 Despesas correntes
310000000000000000 Pessoal e encargos sociais
319000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
330000000000000000 Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000 Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
01000000
Recursos Ordinários

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
4.800.000,00

3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
Total Ação

5.000.000,00

0028.0846.0180.2048 - Pasep e Outras Obrigações Tributárias
Código

Especificação

300000000000000000 Despesas correntes
330000000000000000 Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
3.000.000,00

3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
Total Ação

3.000.000,00

Total Unidade

20.760.000,00

Unidade: 3 - Patrimônio e Frotas
0004.0122.0005.2010 - Manutenção das Atividades Administrativas do Patrimônio e Frotas
Código

Especificação

300000000000000000 Despesas correntes
310000000000000000 Pessoal e encargos sociais
317100000000000000
Transferências a consórcios públicos mediante
contrato de rateio
01000000
Recursos Ordinários
319000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
319100000000000000
Aplicações diretas decorrentes de opererações
entre órgãos
01000000
Recursos Ordinários
330000000000000000 Outras despesas correntes
335000000000000000
Transferências a instituições privadas s/ fins
lucrativos
01000000
Recursos Ordinários
337100000000000000
Transferências a consórcios públicos
01000000
Recursos Ordinários
339000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
339100000000000000
Aplicações diretas decorrentes operações entre
órgaos
01000000
Recursos Ordinários
339300000000000000
Aplicação direta decorrente de operação de
órgãos, fundos e entidades dos OFSS com
consórcio público do qual o ente participe
01000000
Recursos Ordinários
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000 Investimentos
447100000000000000
Transferências a consórcios públicos
01000000
Recursos Ordinários
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01

ASSINADO DIGITALMENTE

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
13.808.000,00

3.121.000,00
1.000,00
1.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
120.000,00
120.000,00
10.687.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
3.850.000,00
3.850.000,00
6.800.000,00
6.800.000,00
35.000,00
35.000,00
3.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
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Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

449000000000000000
01000000

Aplicacoes diretas
Recursos Ordinários

2.000,00
2.000,00
Total Ação

13.811.000,00

Total Unidade

13.811.000,00

Total Órgão

39.498.000,00

Órgão: 28 - Secretaria Municipal de Infraestrutura Estratégica
Unidade: 1 - Secretaria Municipal de Infraestrutura Estratégica
0015.0451.0120.2331 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Estratégica
Código

Especificação

300000000000000000 Despesas correntes
310000000000000000 Pessoal e encargos sociais
319000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
319100000000000000
Aplicações diretas decorrentes de opererações
entre órgãos
01000000
Recursos Ordinários
330000000000000000 Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
339300000000000000
Aplicação direta decorrente de operação de
órgãos, fundos e entidades dos OFSS com
consórcio público do qual o ente participe
01000000
Recursos Ordinários
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000 Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
01000000
Recursos Ordinários

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
2.796.000,00

2.480.000,00
2.330.000,00
2.330.000,00
150.000,00
150.000,00
316.000,00
300.000,00
300.000,00
16.000,00
16.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Total Ação

2.797.000,00

Total Unidade

2.797.000,00

Unidade: 2 - Trânsito
0004.0182.0135.2318 - Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Trânsito
Código

Especificação

300000000000000000 Despesas correntes
310000000000000000 Pessoal e encargos sociais
319000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
319100000000000000
Aplicações diretas decorrentes de opererações
entre órgãos
01000000
Recursos Ordinários
330000000000000000 Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
339100000000000000
Aplicações diretas decorrentes operações entre
órgaos
01000000
Recursos Ordinários
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000 Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
01000000
Recursos Ordinários

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
107.000,00

2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
105.000,00
100.000,00
100.000,00
5.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Total Ação

108.000,00

0006.0181.0150.2057 - Manutenção Convênio SSP. Trânsito/Detran
Código

Especificação

300000000000000000 Despesas correntes
330000000000000000 Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
01110000
Convênio de Trânsito - Civil
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000 Investimentos
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01

ASSINADO DIGITALMENTE

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
400.000,00

400.000,00
400.000,00
400.000,00
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Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

449000000000000000
01110000

Aplicacoes diretas
Convênio de Trânsito - Civil

138.720,00
138.720,00
Total Ação

538.720,00

0006.0181.0325.2303 - Manutenção e Gestão do Trânsito e Transportes Urbano
Código

Especificação

300000000000000000 Despesas correntes
310000000000000000 Pessoal e encargos sociais
319000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
319100000000000000
Aplicações diretas decorrentes de opererações
entre órgãos
01000000
Recursos Ordinários
330000000000000000 Outras despesas correntes
333000000000000000
Transferências a Estados e ao Distrito Federal
01100000
Convênio de Trânsito - Militar
339000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
01000009
Recursos Ordinários - Convênio Brusque/
Alemanha
01120000
Convênio de Trânsito - Prefeitura
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000 Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
01000000
Recursos Ordinários
01000009
Recursos Ordinários - Convênio Brusque/
Alemanha
01120000
Convênio de Trânsito - Prefeitura

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
7.050.686,66

3.000.000,00
2.800.000,00
2.800.000,00
200.000,00
200.000,00
4.050.686,66
538.720,00
538.720,00
3.511.966,66
270.000,00
117.500,00
3.124.466,66
598.000,00
598.000,00
598.000,00
1.000,00
130.000,00
467.000,00
Total Ação

7.648.686,66

Total Unidade

8.295.406,66

Total Órgão

11.092.406,66

Órgão: 29 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Unidade: 1 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo
0004.0122.0165.2026 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico
Código

Especificação

300000000000000000 Despesas correntes
310000000000000000 Pessoal e encargos sociais
319000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
319100000000000000
Aplicações diretas decorrentes de opererações
entre órgãos
01000000
Recursos Ordinários
330000000000000000 Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
339100000000000000
Aplicações diretas decorrentes operações entre
órgaos
01000000
Recursos Ordinários
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000 Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
01000000
Recursos Ordinários

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
1.109.000,00

901.000,00
855.000,00
855.000,00
46.000,00
46.000,00
208.000,00
200.000,00
200.000,00
8.000,00
8.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Total Ação

1.110.000,00

0020.0606.0155.2028 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura e Apoio à Agricultura Familiar
Código

Especificação

300000000000000000 Despesas correntes
310000000000000000 Pessoal e encargos sociais
319000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01

ASSINADO DIGITALMENTE

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
1.316.000,00

1.036.000,00
980.000,00
980.000,00
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Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

319100000000000000

Aplicações diretas decorrentes de opererações
entre órgãos

56.000,00

01000000
Recursos Ordinários
330000000000000000 Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000 Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
01000000
Recursos Ordinários

56.000,00
280.000,00
280.000,00
280.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Total Ação

1.317.000,00

Total Unidade

2.427.000,00

Unidade: 2 - Turismo
0023.0695.0170.2236 - Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento Turístico
Código

Especificação

Elemento da
Despesa

300000000000000000 Despesas correntes
330000000000000000 Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
01000008
Recursos Ordinários - Fundo Turismo

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
10.360,00

10.360,00
10.360,00
10.360,00
Total Ação

10.360,00

0023.0695.0170.2310 - Manutenção das Ações de Turismo
Código

Especificação

Elemento da
Despesa

300000000000000000 Despesas correntes
310000000000000000 Pessoal e encargos sociais
319000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
319100000000000000
Aplicações diretas decorrentes de opererações
entre órgãos
01000000
Recursos Ordinários
330000000000000000 Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
339100000000000000
Aplicações diretas decorrentes operações entre
órgaos
01000000
Recursos Ordinários
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000 Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
01000000
Recursos Ordinários
01345400
Transferências de Convênios - União/Outros
(não relacionados à educação/saúde/
assistência social)

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
2.835.000,00

1.025.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
25.000,00
25.000,00
1.810.000,00
1.740.000,00
1.740.000,00
70.000,00
70.000,00
1.392.804,60
1.392.804,60
1.392.804,60
2.000,00
1.390.804,60
Total Ação

4.227.804,60

Total Unidade

4.238.164,60

Total Órgão

6.665.164,60

Órgão: 30 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Unidade: 1 - Fundo Municipal de Assistencia Social
0008.0244.0255.2300 - Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social
Código

Especificação

300000000000000000 Despesas correntes
330000000000000000 Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000 Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
01350600
SUAS/União - IGD Bolsa Família

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
10.000,00

10.000,00
10.000,00
10.000,00
2.088,00
2.088,00
2.088,00
2.088,00
Total Ação

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01

ASSINADO DIGITALMENTE

Identificador: WPL191101-4643-FAAYNKXYIFYBF-4 - Emitido por: VANDERLEI LUIS DIETRICH

12.088,00

07/12/2020 12:47:37 -03:00

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 365

MUNICIPIO DE BRUSQUE

Pág

22

/

33

Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

0008.0244.0255.2325 - Brusque Carinhosa
Código

Especificação

300000000000000000 Despesas correntes
330000000000000000 Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
300.000,00

300.000,00
300.000,00
300.000,00
Total Ação

300.000,00

0008.0244.0255.2326 - Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social
Código

Especificação

300000000000000000 Despesas correntes
310000000000000000 Pessoal e encargos sociais
319000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
319100000000000000
Aplicações diretas decorrentes de opererações
entre órgãos
01000000
Recursos Ordinários
330000000000000000 Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
01350600
SUAS/União - IGD Bolsa Família
01350700
SUAS/União - IGD Suas
01350802
SUAS/União - AEPETI
339100000000000000
Aplicações diretas decorrentes operações entre
órgaos
01000000
Recursos Ordinários
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000 Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
01000000
Recursos Ordinários
01350600
SUAS/União - IGD Bolsa Família

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
5.722.677,00

4.690.000,00
4.400.000,00
4.400.000,00
290.000,00
290.000,00
1.032.677,00
752.677,00
650.000,00
59.815,00
21.932,00
20.930,00
280.000,00
280.000,00
12.090,00
12.090,00
12.090,00
1.000,00
11.090,00
Total Ação

5.734.767,00

0008.0244.0255.2327 - Proteção Social Especial - Media Complexidade
Código

Especificação

300000000000000000 Despesas correntes
310000000000000000 Pessoal e encargos sociais
319000000000000000
Aplicações diretas
01350801
SUAS/União - PSE/MC
319100000000000000
Aplicações diretas decorrentes de opererações
entre órgãos
01350801
SUAS/União - PSE/MC
330000000000000000 Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
01350801
SUAS/União - PSE/MC
339100000000000000
Aplicações diretas decorrentes operações entre
órgaos
01000000
Recursos Ordinários
01350801
SUAS/União - PSE/MC
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000 Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
01000000
Recursos Ordinários

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
377.401,00

261.022,00
233.244,00
233.244,00
27.778,00
27.778,00
116.379,00
83.604,00
83.604,00
32.775,00
30.000,00
2.775,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Total Ação

378.401,00

0008.0244.0255.2328 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade
Código

Especificação

300000000000000000 Despesas correntes
310000000000000000 Pessoal e encargos sociais
319000000000000000
Aplicações diretas
01351000
SUAS/União - PSE/AC
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01

ASSINADO DIGITALMENTE

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
2.785.000,00

69.624,00
61.776,00
61.776,00
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Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

319100000000000000

Aplicações diretas decorrentes de opererações
entre órgãos

01351000
330000000000000000
335000000000000000

SUAS/União - PSE/AC
Outras despesas correntes
Transferências a instituições privadas s/ fins
lucrativos
Recursos Ordinários
SUAS/União - PSE/AC
Aplicações diretas
Recursos Ordinários
SUAS/União - PSE/AC
Aplicações diretas decorrentes operações entre
órgaos
Recursos Ordinários
SUAS/União - PSE/AC
Despesas de capital
Investimentos
Aplicacoes diretas
Recursos Ordinários

01000000
01351000
339000000000000000
01000000
01351000
339100000000000000
01000000
01351000
400000000000000000
440000000000000000
449000000000000000
01000000

7.848,00
7.848,00
2.715.376,00
391.184,00
350.000,00
41.184,00
2.307.236,00
2.300.000,00
7.236,00
16.956,00
15.000,00
1.956,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Total Ação

2.786.000,00

0008.0244.0255.2329 - Proteção Social Básica
Código

Especificação

300000000000000000 Despesas correntes
310000000000000000 Pessoal e encargos sociais
319000000000000000
Aplicações diretas
01350900
SUAS/União - PSB
319100000000000000
Aplicações diretas decorrentes de opererações
entre órgãos
01350900
SUAS/União - PSB
330000000000000000 Outras despesas correntes
335000000000000000
Transferências a instituições privadas s/ fins
lucrativos
01000000
Recursos Ordinários
339000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
01350900
SUAS/União - PSB
01652401
Transf. FEAS - Básica/Investimento
339100000000000000
Aplicações diretas decorrentes operações entre
órgaos
01000000
Recursos Ordinários
01350900
SUAS/União - PSB
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000 Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
01000000
Recursos Ordinários
01652401
Transf. FEAS - Básica/Investimento

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
664.278,00

143.833,00
128.985,00
128.985,00
14.848,00
14.848,00
520.445,00
350.000,00
350.000,00
138.476,00
40.000,00
97.922,00
554,00
31.969,00
30.000,00
1.969,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
1.000,00
54.000,00
Total Ação

719.278,00

0008.0244.0255.2332 - Manutenção dos Benefícios Eventuais
Código

Especificação

300000000000000000 Despesas correntes
330000000000000000 Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000 Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
01000000
Recursos Ordinários

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01

ASSINADO DIGITALMENTE

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
2.000.000,00

2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00

Identificador: WPL191101-4643-FAAYNKXYIFYBF-4 - Emitido por: VANDERLEI LUIS DIETRICH

Total Ação

2.001.000,00

Total Unidade

11.931.534,00

Total Órgão

11.931.534,00
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Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

Órgão: 32 - Secretaria Municipal de Fazenda e Gestão
Unidade: 1 - Secretaria Municipal da Fazenda e Gestão
0004.0122.0005.2309 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Gestão
Código

Especificação

300000000000000000 Despesas correntes
310000000000000000 Pessoal e encargos sociais
319000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
319100000000000000
Aplicações diretas decorrentes de opererações
entre órgãos
01000000
Recursos Ordinários
330000000000000000 Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000 Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
01000000
Recursos Ordinários

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
1.131.000,00

1.011.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
11.000,00
11.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
Total Ação

1.131.500,00

0004.0122.0225.2011 - Manutenção do Departamento de Recursos Humanos
Código

Especificação

300000000000000000 Despesas correntes
310000000000000000 Pessoal e encargos sociais
319000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
319100000000000000
Aplicações diretas decorrentes de opererações
entre órgãos
01000000
Recursos Ordinários
330000000000000000 Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000 Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
01000000
Recursos Ordinários

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
1.525.000,00

1.375.000,00
1.265.000,00
1.265.000,00
110.000,00
110.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Total Ação

1.526.000,00

0004.0122.0330.1017 - Programa de Modernização Administrativa, Financeira e Tributária
Código

Especificação

300000000000000000 Despesas correntes
330000000000000000 Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
01830000
Oper. Crédito Int. Outros Programas
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000 Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
01000000
Recursos Ordinários
01830000
Oper. Crédito Int. Outros Programas

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
302.308,00

302.308,00
302.308,00
40.000,00
262.308,00
2.001.000,00
2.001.000,00
2.001.000,00
1.000,00
2.000.000,00
Total Ação

2.303.308,00

0004.0126.0250.2033 - Manutenção do Departamento de Tecnologia da Informação
Código

Especificação

300000000000000000 Despesas correntes
310000000000000000 Pessoal e encargos sociais
319000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01

ASSINADO DIGITALMENTE

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
865.000,00

745.000,00
690.000,00
690.000,00
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Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

319100000000000000
01000000
330000000000000000
339000000000000000
01000000
400000000000000000
440000000000000000
449000000000000000
01000000

Aplicações diretas decorrentes de opererações
entre órgãos
Recursos Ordinários
Outras despesas correntes
Aplicações diretas
Recursos Ordinários
Despesas de capital
Investimentos
Aplicacoes diretas
Recursos Ordinários

55.000,00
55.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Total Ação

866.000,00

0004.0129.0010.2014 - Manutenção do Departamento de Tributação e Fiscalização
Código

Especificação

300000000000000000 Despesas correntes
310000000000000000 Pessoal e encargos sociais
319000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
319100000000000000
Aplicações diretas decorrentes de opererações
entre órgãos
01000000
Recursos Ordinários
330000000000000000 Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
339300000000000000
Aplicação direta decorrente de operação de
órgãos, fundos e entidades dos OFSS com
consórcio público do qual o ente participe
01000000
Recursos Ordinários
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000 Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
01000000
Recursos Ordinários

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
5.996.478,32

5.480.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
480.000,00
480.000,00
516.478,32
498.478,32
498.478,32
18.000,00
18.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Total Ação

5.997.478,32

0026.0782.0050.2009 - Auxílio ao Transporte Universitário
Código

Especificação

300000000000000000 Despesas correntes
330000000000000000 Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
2.300.000,00

2.300.000,00
2.300.000,00
2.300.000,00
Total Ação

2.300.000,00

Total Unidade

14.124.286,32

Total Órgão

14.124.286,32

Órgão: 33 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Unidade: 1 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
0008.0243.0108.2231 - Manutenção dos Conselhos Tutelar e dos Direitos da Criança
Código

Especificação

300000000000000000 Despesas correntes
310000000000000000 Pessoal e encargos sociais
319000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
319100000000000000
Aplicações diretas decorrentes de opererações
entre órgãos
01000000
Recursos Ordinários
330000000000000000 Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
339100000000000000
Aplicações diretas decorrentes operações entre
órgaos
01000000
Recursos Ordinários
400000000000000000 Despesas de capital
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01

ASSINADO DIGITALMENTE

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
453.000,00

372.000,00
360.000,00
360.000,00
12.000,00
12.000,00
81.000,00
80.000,00
80.000,00
1.000,00
1.000,00

Identificador: WPL191101-4643-FAAYNKXYIFYBF-4 - Emitido por: VANDERLEI LUIS DIETRICH
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Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

440000000000000000
449000000000000000
01000000

Investimentos

1.000,00

Aplicacoes diretas
Recursos Ordinários

1.000,00
1.000,00
Total Ação

454.000,00

Total Unidade

454.000,00

Unidade: 2 - Fundo Municipal da Infância e Adolescência
0008.0243.0108.2234 - Desenvolvimento das Atividades e Projetos do Fia
Código

Especificação

300000000000000000 Despesas correntes
330000000000000000 Outras despesas correntes
335000000000000000
Transferências a instituições privadas s/ fins
lucrativos
01000000
Recursos Ordinários
01090000
FIA Imposto de Renda
339000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
01090000
FIA Imposto de Renda

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
296.500,00

296.500,00
206.500,00
160.000,00
46.500,00
90.000,00
40.000,00
50.000,00
Total Ação

296.500,00

Total Unidade

296.500,00

Unidade: 3 - Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social
0016.0482.0130.2075 - Desenvolvimento de Ações e Programas de Habitação (fhis Lei 3.178)
Código

Especificação

300000000000000000 Despesas correntes
310000000000000000 Pessoal e encargos sociais
319000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
319100000000000000
Aplicações diretas decorrentes de opererações
entre órgãos
01000000
Recursos Ordinários
330000000000000000 Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000 Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
01000000
Recursos Ordinários

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
276.000,00

6.000,00
1.000,00
1.000,00
5.000,00
5.000,00
270.000,00
270.000,00
270.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Total Ação

278.000,00

0016.0482.0130.2324 - Mcmv - Minha Casa Minha Vida
Código

Especificação

300000000000000000 Despesas correntes
330000000000000000 Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
01315400
Transferências de Convênios - União/
Assistência Social
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000 Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
01315400
Transferências de Convênios - União/
Assistência Social

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
10.000,00

10.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Total Ação

15.000,00

Total Unidade

293.000,00

Unidade: 4 - Fundo Municipal do Idoso
0008.0241.0161.2235 - Manutenção do Fundo do Idoso
Código

Especificação

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

300000000000000000 Despesas correntes
330000000000000000 Outras despesas correntes

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01

ASSINADO DIGITALMENTE

Identificador: WPL191101-4643-FAAYNKXYIFYBF-4 - Emitido por: VANDERLEI LUIS DIETRICH

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
10.360,00

10.360,00
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Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

339000000000000000
01000007

Aplicações diretas
Recursos Ordinários - Fundo Idoso

10.360,00
10.360,00
Total Ação

10.360,00

Total Unidade

10.360,00

Total Órgão

1.053.860,00

Órgão: 34 - Secretaria Municipal de Governo
Unidade: 1 - Secretaria Municipal de Governo
0004.0122.0005.2021 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo
Código

Especificação

300000000000000000 Despesas correntes
310000000000000000 Pessoal e encargos sociais
319000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
319100000000000000
Aplicações diretas decorrentes de opererações
entre órgãos
01000000
Recursos Ordinários
330000000000000000 Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000 Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
01000000
Recursos Ordinários

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
254.000,00

224.000,00
220.000,00
220.000,00
4.000,00
4.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
Total Ação

254.500,00

Total Unidade

254.500,00

Total Órgão

254.500,00

Órgão: 40 - Fundacao Ecologica e Zoobotanica de Brusque
Unidade: 1 - Fund. Ecologica e Zoobotanica de Brusque
0018.0541.0160.2251 - Manutenção e Reforma do Laboratório, Área de Nutrição e Recintos
Código

Especificação

300000000000000000 Despesas correntes
330000000000000000 Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000 Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
01000000
Recursos Ordinários

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
50.000,00

50.000,00
50.000,00
50.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Total Ação

51.000,00

0018.0541.0160.2252 - Manutenção da Fundação Ecológica e Zoobotânica
Código

Especificação

300000000000000000 Despesas correntes
310000000000000000 Pessoal e encargos sociais
319000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
319100000000000000
Aplicações diretas decorrentes de opererações
entre órgãos
01000000
Recursos Ordinários
330000000000000000 Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
339100000000000000
Aplicações diretas decorrentes operações entre
órgaos
01000000
Recursos Ordinários
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000 Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
01000000
Recursos Ordinários
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01

ASSINADO DIGITALMENTE

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
2.635.000,00

1.745.000,00
1.680.000,00
1.680.000,00
65.000,00
65.000,00
890.000,00
750.000,00
750.000,00
140.000,00
140.000,00
101.000,00
101.000,00
101.000,00
1.000,00
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Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

449000000000000000
01345400

Aplicacoes diretas
Transferências de Convênios - União/Outros
(não relacionados à educação/saúde/
assistência social)

101.000,00
100.000,00
Total Ação

2.736.000,00

Total Unidade

2.787.000,00

Total Órgão

2.787.000,00

Órgão: 50 - Instituto Brusquense de Planej. e Mobilidade
Unidade: 1 - Inst. Brusquense de Planej. e Mobilidade
0015.0122.0245.2018 - Manutenção das Atividades do Instituto Brusquense Planejamento
Código

Especificação

300000000000000000 Despesas correntes
310000000000000000 Pessoal e encargos sociais
319000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
319100000000000000
Aplicações diretas decorrentes de opererações
entre órgãos
01000000
Recursos Ordinários
330000000000000000 Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
339100000000000000
Aplicações diretas decorrentes operações entre
órgaos
01000000
Recursos Ordinários
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000 Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
01000000
Recursos Ordinários

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
3.350.220,00

2.300.220,00
2.150.000,00
2.150.000,00
150.220,00
150.220,00
1.050.000,00
900.000,00
900.000,00
150.000,00
150.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Total Ação

3.351.220,00

0015.0451.0245.2007 - Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano
Código

Especificação

300000000000000000 Despesas correntes
330000000000000000 Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
01000004
Recursos Ordinários - Outorga Onerosa
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000 Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
01000004
Recursos Ordinários - Outorga Onerosa

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
130.000,00

130.000,00
130.000,00
130.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Total Ação

135.000,00

Total Unidade

3.486.220,00

Total Órgão

3.486.220,00

Órgão: 65 - Fundacao Cultural de Brusque
Unidade: 1 - Fundacao Cultural de Brusque
0013.0122.0060.2221 - Manutenção Administrativa da Fundação Cultural
Código

Especificação

300000000000000000 Despesas correntes
310000000000000000 Pessoal e encargos sociais
319000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
319100000000000000
Aplicações diretas decorrentes de opererações
entre órgãos
01000000
Recursos Ordinários
330000000000000000 Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
339100000000000000
Aplicações diretas decorrentes operações entre
órgaos
01000000
Recursos Ordinários
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01

ASSINADO DIGITALMENTE

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
1.430.000,00

970.000,00
900.000,00
900.000,00
70.000,00
70.000,00
460.000,00
400.000,00
400.000,00
60.000,00
60.000,00
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Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000
449000000000000000
01000000

Investimentos
Aplicacoes diretas
Recursos Ordinários

1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Total Ação

1.431.000,00

0013.0391.0060.2224 - Manutenção do Fundo Municipal de Patrimônio Histórico
Código

Especificação

300000000000000000 Despesas correntes
330000000000000000 Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
01000006
Recursos Ordinários - Fundo Patrimônio
Histórico
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000 Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
01000006
Recursos Ordinários - Fundo Patrimônio
Histórico

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
212.236,00

212.236,00
212.236,00
5.000,00
207.236,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Total Ação

213.236,00

0013.0392.0060.2222 - Manutenção da Biblioteca
Código

Especificação

300000000000000000 Despesas correntes
310000000000000000 Pessoal e encargos sociais
319000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
319100000000000000
Aplicações diretas decorrentes de opererações
entre órgãos
01000000
Recursos Ordinários
330000000000000000 Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
339100000000000000
Aplicações diretas decorrentes operações entre
órgaos
01000000
Recursos Ordinários
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000 Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
01000000
Recursos Ordinários

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
505.000,00

385.000,00
350.000,00
350.000,00
35.000,00
35.000,00
120.000,00
80.000,00
80.000,00
40.000,00
40.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Total Ação

506.000,00

0013.0392.0060.2225 - Manutenção do Fundo de Cultura e Apoio às Atividades Culturais
Código

Especificação

300000000000000000 Despesas correntes
330000000000000000 Outras despesas correntes
335000000000000000
Transferências a instituições privadas s/ fins
lucrativos
01000000
Recursos Ordinários
339000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000 Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
01000000
Recursos Ordinários

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
375.000,00

375.000,00
180.000,00
180.000,00
195.000,00
195.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Total Ação

376.000,00

Total Unidade

2.526.236,00

Total Órgão

2.526.236,00

Órgão: 70 - Instituto Brusquense de Previdência
Unidade: 1 - Ibprev
0009.0272.0205.2312 - Manutenção das Atividades - Ibprev
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01
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Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

Código

Especificação

300000000000000000 Despesas correntes
310000000000000000 Pessoal e encargos sociais
319000000000000000
Aplicações diretas
02750000
Taxa Administrativa - RPPS
330000000000000000 Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
02750000
Taxa Administrativa - RPPS
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000 Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
02750000
Taxa Administrativa - RPPS

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
1.352.000,00

940.000,00
940.000,00
940.000,00
412.000,00
412.000,00
412.000,00
97.000,00
97.000,00
97.000,00
97.000,00
Total Ação

1.449.000,00

0009.0272.0205.2314 - Compensação Previdenciária
Código

Especificação

300000000000000000 Despesas correntes
330000000000000000 Outras despesas correntes
332000000000000000
Tranferências a união
02030000
Contribuição para RPPS

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
84.150,00

84.150,00
84.150,00
84.150,00
Total Ação

84.150,00

0009.0272.0205.2315 - Concessão de Benefícios Previdenciários
Código

Especificação

300000000000000000 Despesas correntes
310000000000000000 Pessoal e encargos sociais
319000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
02030000
Contribuição para RPPS
330000000000000000 Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
29.470.750,00

29.255.750,00
29.255.750,00
9.555.750,00
19.700.000,00
215.000,00
215.000,00
215.000,00
Total Ação

29.470.750,00

0009.0272.0205.2317 - Reserva Administrativa
Código

Especificação

700000000000000000 Reserva do RPPS
770000000000000000 Reserva do RPPS
779900000000000000
Reserva do RPPS
02750000
Taxa Administrativa - RPPS

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
1.451.433,16

1.451.433,16
1.451.433,16
1.451.433,16
Total Ação

1.451.433,16

0099.0997.0205.2316 - Reserva do RPPS
Código

Especificação

700000000000000000 Reserva do RPPS
770000000000000000 Reserva do RPPS
779000000000000000
Reserva do RPPS
02037500
Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar
779900000000000000
Reserva do RPPS
02030000
Contribuição para RPPS

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
39.305.727,41

39.305.727,41
13.109.724,80
13.109.724,80
26.196.002,61
26.196.002,61
Total Ação

39.305.727,41

Total Unidade

71.761.060,57

Total Órgão

71.761.060,57

Órgão: 75 - Fundacao Municipal de Meio Ambiente
Unidade: 1 - Fundacao Municipal de Meio Ambiente
0018.0122.0160.1197 - Manutencao Fundo Municipal do Meio Ambiente
Código

Especificação

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

300000000000000000 Despesas correntes
330000000000000000 Outras despesas correntes
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01
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Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

339000000000000000

Aplicações diretas

366.480,00

01000005
01000009

Recursos Ordinários - Fundo Meio Ambiente
Recursos Ordinários - Convênio Brusque/
Alemanha
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000 Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
01000005
Recursos Ordinários - Fundo Meio Ambiente
01000009
Recursos Ordinários - Convênio Brusque/
Alemanha

116.480,00
250.000,00
180.000,00
180.000,00
180.000,00
70.000,00
110.000,00
Total Ação

546.480,00

0018.0122.0160.2216 - Manutenção Administrativa da Fundema
Código

Especificação

300000000000000000 Despesas correntes
310000000000000000 Pessoal e encargos sociais
319000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
319100000000000000
Aplicações diretas decorrentes de opererações
entre órgãos
01000000
Recursos Ordinários
330000000000000000 Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
339100000000000000
Aplicações diretas decorrentes operações entre
órgaos
01000000
Recursos Ordinários
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000 Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
01000000
Recursos Ordinários

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
1.420.000,00

1.100.000,00
1.050.000,00
1.050.000,00
50.000,00
50.000,00
320.000,00
270.000,00
270.000,00
50.000,00
50.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Total Ação

1.421.000,00

Total Unidade

1.967.480,00

Total Órgão

1.967.480,00

Órgão: 80 - Samae
Unidade: 1 - Samae
0004.0122.0300.2291 - Manutenção e Modernização dos Serviços Administrativos
Código

Especificação

300000000000000000 Despesas correntes
310000000000000000 Pessoal e encargos sociais
319000000000000000
Aplicações diretas
02000000
Rec. Prop. Samae
319100000000000000
Aplicações diretas decorrentes de opererações
entre órgãos
02000000
Rec. Prop. Samae
330000000000000000 Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
02000000
Rec. Prop. Samae
339100000000000000
Aplicações diretas decorrentes operações entre
órgaos
02000000
Rec. Prop. Samae
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000 Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
02000000
Rec. Prop. Samae

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
7.720.000,00

5.470.000,00
5.170.000,00
5.170.000,00
300.000,00
300.000,00
2.250.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
250.000,00
250.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Total Ação

7.730.000,00

Total Unidade

7.730.000,00

Unidade: 2 - Tecnica
0017.0512.0301.1191 - Ampliação, Reforma e Reaparelhamento do Sistema de Água
Código
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01
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Especificação

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação
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Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000 Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
02000000
Rec. Prop. Samae
02345400
Transferências de Convênios - União/Outros SAMAE
02645500
Transferências de Convênios - Estado/Outros
- SAMAE

920.000,00
920.000,00
920.000,00
900.000,00
10.000,00
10.000,00
Total Ação

920.000,00

0017.0512.0301.1192 - Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Captação, Elevatórias e Tratamento
Código

Especificação

Elemento da
Despesa

400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000 Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
02000000
Rec. Prop. Samae
02345400
Transferências de Convênios - União/Outros SAMAE
02645500
Transferências de Convênios - Estado/Outros
- SAMAE

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
664.000,00

664.000,00
664.000,00
644.000,00
10.000,00
10.000,00
Total Ação

664.000,00

0017.0512.0301.1194 - Construção, Ampliação e Reforma do Sistema de Esgoto.
Código

Especificação

400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000 Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
02000000
Rec. Prop. Samae
02345400
Transferências de Convênios - União/Outros SAMAE
02645500
Transferências de Convênios - Estado/Outros
- SAMAE

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
220.000,00

220.000,00
220.000,00
200.000,00
10.000,00
10.000,00
Total Ação

220.000,00

0017.0512.0301.2292 - Operação e Manutenção do Sistema de Água.
Código

Especificação

300000000000000000 Despesas correntes
310000000000000000 Pessoal e encargos sociais
319000000000000000
Aplicações diretas
02000000
Rec. Prop. Samae
319100000000000000
Aplicações diretas decorrentes de opererações
entre órgãos
02000000
Rec. Prop. Samae
330000000000000000 Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
02000000
Rec. Prop. Samae
339100000000000000
Aplicações diretas decorrentes operações entre
órgaos
02000000
Rec. Prop. Samae
339300000000000000
Aplicação direta decorrente de operação de
órgãos, fundos e entidades dos OFSS com
consórcio público do qual o ente participe
02000000
Rec. Prop. Samae
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000 Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
02000000
Rec. Prop. Samae
02890000
Alienação Bens Outros Programas

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
25.246.000,00

11.700.000,00
11.000.000,00
11.000.000,00
700.000,00
700.000,00
13.546.000,00
12.826.000,00
12.826.000,00
620.000,00
620.000,00
100.000,00
100.000,00
105.000,00
105.000,00
105.000,00
100.000,00
5.000,00
Total Ação

25.351.000,00

0017.0512.0301.2293 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto.
Código

Especificação

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

300000000000000000 Despesas correntes
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01
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Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

330000000000000000
339300000000000000
02000000

Outras despesas correntes
Aplicação direta decorrente de operação de
órgãos, fundos e entidades dos OFSS com
consórcio público do qual o ente participe
Rec. Prop. Samae

100.000,00
100.000,00
100.000,00
Total Ação

100.000,00

0099.0999.9999.9999 - Reserva de Contigência
Código

Especificação

900000000000000000 Reserva de contingência
990000000000000000 Reserva de contingência
999000000000000000
Reserva de contingência
02000000
Rec. Prop. Samae

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
5.000,00

5.000,00
5.000,00
5.000,00
Total Ação

5.000,00

Total Unidade

27.260.000,00

Unidade: 3 - Samae - Precatorio
0028.0843.0302.0092 - Precatórios
Código

Especificação

300000000000000000 Despesas correntes
310000000000000000 Pessoal e encargos sociais
319000000000000000
Aplicações diretas
02000000
Rec. Prop. Samae
330000000000000000 Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
02000000
Rec. Prop. Samae

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
50.000,00

30.000,00
30.000,00
30.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
Total Ação

50.000,00

0028.0846.0302.0091 - Contribuição PASEP
Código

Especificação

300000000000000000 Despesas correntes
330000000000000000 Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
02000000
Rec. Prop. Samae

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
360.000,00

360.000,00
360.000,00
360.000,00
Total Ação

360.000,00

Total Unidade

410.000,00

Total Órgão

35.400.000,00

Órgão: 90 - Reserva de Contingencia
Unidade: 99 - Reserva de Contingencia
0099.0999.9999.2999 - Reserva de Contigencia
Código

Especificação

900000000000000000 Reserva de contingência
990000000000000000 Reserva de contingência
999000000000000000
Reserva de contingência
01000000
Recursos Ordinários

___________________________________
JONAS OSCAR PAEGLE
Prefeito Municipal

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01

ASSINADO DIGITALMENTE

Elemento da
Despesa

Modalidade de
Aplicação

Grupo de
Despesa

Categoria
Econômica
100.000,00

100.000,00
100.000,00
100.000,00
Total Ação

100.000,00

Total Unidade

100.000,00

Total Órgão

100.000,00

Total

561.772.500,39

___________________________________
VANDERLEI LUIS DIETRICH
CRC MT 010739/O T-SC
CPF: 831.177.251-72
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Anexo 02 - Despesa por Unidade Orçamentária Segundo Cat. Econômica
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

ANEXO II da Lei 4.320/64 - Adendo III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985
DESPESAS CORRENTES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Pessoal e
Encargos Sociais

01.01 - Camara de Vereadores
02.01 - Gabinete do Prefeito
02.03 - Fundo Municipal de Defesa Civil
03.01 - Procuradoria Geral do Municipio
03.02 - Fundo Procuradoria Geral do Municipio
05.01 - Secretaria Municipal de Comunicação Social
09.01 - Secretaria Municipal de Educacao
13.01 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
18.01 - Controladoria Geral do Municipio - Cgm
22.01 - Fundação Municipal de Esportes
25.01 - Fundo Municipal de Saude
27.01 - Secretaria Municipal de Orçamento, Finanças e
Patrimônio
27.02 - Encargos Gerais do Município
27.03 - Patrimônio e Frotas
28.01 - Secretaria Municipal de Infraestrutura Estratégica
28.02 - Trânsito
29.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e
Turismo
29.02 - Turismo
30.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social
32.01 - Secretaria Municipal da Fazenda e Gestão
33.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
33.02 - Fundo Municipal da Infância e Adolescência
33.03 - Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social
33.04 - Fundo Municipal do Idoso
34.01 - Secretaria Municipal de Governo
40.01 - Fund. Ecologica e Zoobotanica de Brusque
50.01 - Inst. Brusquense de Planej. e Mobilidade
65.01 - Fundacao Cultural de Brusque
70.01 - Ibprev
75.01 - Fundacao Municipal de Meio Ambiente
80.01 - Samae
80.02 - Tecnica
80.03 - Samae - Precatorio
Total

571.000,00
104.757.300,87
14.595.000,00
235.000,00
812.000,00
59.306.905,75
2.235.000,00
3.060.000,00
3.121.000,00
2.480.000,00
3.002.000,00
1.937.000,00

1.500.000,00

1.025.000,00
5.164.479,00
8.611.000,00
372.000,00
6.000,00
224.000,00
1.745.000,00
2.300.220,00
1.355.000,00
30.195.750,00
1.100.000,00
5.470.000,00
11.700.000,00
30.000,00
1.500.000,00

TOTAL

2.190.000,00
2.009.560,00
353.000,00
532.196,00
20.000,00
1.000.000,00
21.885.782,86
20.152.300,00
80.000,00
2.180.000,00
61.039.063,24
2.690.000,00

9.555.000,00
4.050.560,00
1.205.000,00
2.681.196,00
20.000,00
1.571.000,00
126.643.083,73
34.747.300,00
315.000,00
2.992.000,00
120.345.968,99
4.925.000,00

4.800.000,00
10.687.000,00
316.000,00
4.555.686,66
488.000,00

9.360.000,00
13.808.000,00
2.796.000,00
7.557.686,66
2.425.000,00

1.820.360,00
6.694.877,00
3.508.786,32
81.000,00
296.500,00
280.000,00
10.360,00
30.000,00
940.000,00
1.180.000,00
1.167.236,00
711.150,00
686.480,00
2.250.000,00
13.646.000,00
380.000,00

2.845.360,00
11.859.356,00
12.119.786,32
453.000,00
296.500,00
286.000,00
10.360,00
254.000,00
2.685.000,00
3.480.220,00
2.522.236,00
30.906.900,00
1.786.480,00
7.720.000,00
25.346.000,00
410.000,00

168.661.338,08

447.978.993,70

DESPESAS DE CAPITAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Investimentos

01.01 - Camara de Vereadores
02.01 - Gabinete do Prefeito
02.03 - Fundo Municipal de Defesa Civil
03.01 - Procuradoria Geral do Municipio
03.02 - Fundo Procuradoria Geral do Municipio
05.01 - Secretaria Municipal de Comunicação Social
09.01 - Secretaria Municipal de Educacao
13.01 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
18.01 - Controladoria Geral do Municipio - Cgm
22.01 - Fundação Municipal de Esportes
25.01 - Fundo Municipal de Saude
27.01 - Secretaria Municipal de Orçamento, Finanças e
Patrimônio
27.02 - Encargos Gerais do Município
27.03 - Patrimônio e Frotas
28.01 - Secretaria Municipal de Infraestrutura Estratégica
28.02 - Trânsito
29.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e
Turismo

ASSINADO DIGITALMENTE

Outras Despesas
Correntes

7.365.000,00
2.041.000,00
852.000,00
2.149.000,00

277.817.655,62

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01

Juros e Encargos
da Dívida

Inversões
Financeiras

Amortização da
Dívida

1.915.000,00
541.000,00
1.000,00
14.000,00
1.000,00
1.000,00
2.911.000,00
47.566.130,60
1.000,00
2.000,00
2.045.512,92
2.000,00
200.000,00
3.000,00
1.000,00
737.720,00
2.000,00

Identificador: WPL221101-4643-HWPNNIPRQDASE-3 - Emitido por: VANDERLEI LUIS DIETRICH

TOTAL
1.915.000,00
541.000,00
1.000,00
14.000,00
1.000,00
1.000,00
2.911.000,00
47.566.130,60
1.000,00
2.000,00
2.045.512,92
2.000,00

11.200.000,00

11.400.000,00
3.000,00
1.000,00
737.720,00
2.000,00
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Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Despesa por Unidade Orçamentária Segundo Cat. Econômica
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

DESPESAS DE CAPITAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Investimentos

Inversões
Financeiras

Amortização da
Dívida

TOTAL

29.02 - Turismo

1.392.804,60

1.392.804,60

30.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social
32.01 - Secretaria Municipal da Fazenda e Gestão
33.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
33.03 - Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social
34.01 - Secretaria Municipal de Governo
40.01 - Fund. Ecologica e Zoobotanica de Brusque
50.01 - Inst. Brusquense de Planej. e Mobilidade
65.01 - Fundacao Cultural de Brusque
70.01 - Ibprev
75.01 - Fundacao Municipal de Meio Ambiente
80.01 - Samae
80.02 - Tecnica

72.178,00
2.004.500,00
1.000,00
7.000,00
500,00
102.000,00
6.000,00
4.000,00
97.000,00
181.000,00
10.000,00
1.909.000,00

72.178,00
2.004.500,00
1.000,00
7.000,00
500,00
102.000,00
6.000,00
4.000,00
97.000,00
181.000,00
10.000,00
1.909.000,00

Total

61.731.346,12

0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Orçamentária do
RPPS

70.01 - Ibprev
80.02 - Tecnica
90.99 - Reserva de Contingencia

40.757.160,57

Total

40.757.160,57

Contingência

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ASSINADO DIGITALMENTE

72.931.346,12
TOTAL

5.000,00
100.000,00

40.757.160,57
5.000,00
100.000,00

105.000,00

40.862.160,57

TOTAL GERAL

01.01 - Camara de Vereadores
02.01 - Gabinete do Prefeito
02.03 - Fundo Municipal de Defesa Civil
03.01 - Procuradoria Geral do Municipio
03.02 - Fundo Procuradoria Geral do Municipio
05.01 - Secretaria Municipal de Comunicação Social
09.01 - Secretaria Municipal de Educacao
13.01 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
18.01 - Controladoria Geral do Municipio - Cgm
22.01 - Fundação Municipal de Esportes
25.01 - Fundo Municipal de Saude
27.01 - Secretaria Municipal de Orçamento, Finanças e Patrimônio
27.02 - Encargos Gerais do Município
27.03 - Patrimônio e Frotas
28.01 - Secretaria Municipal de Infraestrutura Estratégica
28.02 - Trânsito
29.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo
29.02 - Turismo
30.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social
32.01 - Secretaria Municipal da Fazenda e Gestão
33.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
33.02 - Fundo Municipal da Infância e Adolescência
33.03 - Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social
33.04 - Fundo Municipal do Idoso
34.01 - Secretaria Municipal de Governo
40.01 - Fund. Ecologica e Zoobotanica de Brusque
50.01 - Inst. Brusquense de Planej. e Mobilidade
65.01 - Fundacao Cultural de Brusque
70.01 - Ibprev
75.01 - Fundacao Municipal de Meio Ambiente
80.01 - Samae
80.02 - Tecnica
80.03 - Samae - Precatorio
90.99 - Reserva de Contingencia
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01

11.200.000,00

RESERVAS

Identificador: WPL221101-4643-HWPNNIPRQDASE-3 - Emitido por: VANDERLEI LUIS DIETRICH

11.470.000,00
4.591.560,00
1.206.000,00
2.695.196,00
21.000,00
1.572.000,00
129.554.083,73
82.313.430,60
316.000,00
2.994.000,00
122.391.481,91
4.927.000,00
20.760.000,00
13.811.000,00
2.797.000,00
8.295.406,66
2.427.000,00
4.238.164,60
11.931.534,00
14.124.286,32
454.000,00
296.500,00
293.000,00
10.360,00
254.500,00
2.787.000,00
3.486.220,00
2.526.236,00
71.761.060,57
1.967.480,00
7.730.000,00
27.260.000,00
410.000,00
100.000,00
07/12/2020 12:44:52 -03:00
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Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Despesa por Unidade Orçamentária Segundo Cat. Econômica
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL

Total

561.772.500,39
___________________________________
JONAS OSCAR PAEGLE
Prefeito Municipal

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01

ASSINADO DIGITALMENTE

___________________________________
VANDERLEI LUIS DIETRICH
CRC MT 010739/O T-SC
CPF: 831.177.251-72

Identificador: WPL221101-4643-HWPNNIPRQDASE-3 - Emitido por: VANDERLEI LUIS DIETRICH
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Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Desp. Segundo Cat. Econômica (Consolidado por Elemento)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021 Listar Analíticas: Não

ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa.

Código
300000000000000000
310000000000000000
317100000000000000
01020000
01000000
319000000000000000
01381300
01381200
01351000
01381600
01380800
01381000
01671000
02030000
02750000
02000000
01671300
01385700
01350900
01382000
01381500
01000011
01010000
01000003
01000000
01350801
01020000
01000001
01180000
01060100
01080000
01190000
01060200
01060300
319100000000000000
01381000
01381200
01351000
01381300
01382000
02000000
01385700
01350900
01381500
01000000
01020000
01010000
01060100
01080000
01190000
01180000
01350801
320000000000000000
329000000000000000
01000000
330000000000000000
332000000000000000
02030000

Especificação

Desdobramento

Despesas correntes
Pessoal e encargos sociais
Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
Recursos Ordinários
Aplicações diretas
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - NASF
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - ACS
SUAS/União - PSE/AC
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - PMAQ
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - PAB
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - PSF
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado - PSF
Contribuição para RPPS
Taxa Administrativa - RPPS
Rec. Prop. Samae
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado - NASF
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - SAMU
SUAS/União - PSB
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Vigilância
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Saúde
Recursos Ordinários - Convênio Polícia Militar 58.195/2018
Rec.de Impostos e de Transf.de Imp-educ
Recursos Ordinários - Convênio Corpo Bombeiro
Recursos Ordinários
SUAS/União - PSE/MC
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
Recursos Ordinários - Convênio Polícia Militar 50.806/2018
Transferências do Fundeb-(aplic.profis)
Serviços de Saúde - Vigilância Sanitária
Contribuição para a COSIP
Transferências do Fundeb-(aplic.outras)
Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta
Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta
Aplicações diretas decorrentes de opererações entre órgãos
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - PSF
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - ACS
SUAS/União - PSE/AC
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - NASF
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Vigilância
Rec. Prop. Samae
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - SAMU
SUAS/União - PSB
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Saúde
Recursos Ordinários
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
Rec.de Impostos e de Transf.de Imp-educ
Serviços de Saúde - Vigilância Sanitária
Contribuição para a COSIP
Transferências do Fundeb-(aplic.outras)
Transferências do Fundeb-(aplic.profis)
SUAS/União - PSE/MC
Juros e encargos da dívida
Aplicações diretas
Recursos Ordinários
Outras despesas correntes
Tranferências a união
Contribuição para RPPS

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01

ASSINADO DIGITALMENTE

Identificador: WPL151101-4643-APAQIEMJMRHJE-7 - Emitido por: VANDERLEI LUIS DIETRICH

Elemento

Cat. Econômica
447.978.993,70
277.817.655,62

133.244,31
132.244,31
1.000,00
264.082.731,92
0,00
1.560.488,41
61.776,00
2.263.846,81
5.800.000,00
0,00
1.593.573,56
19.700.000,00
940.000,00
16.200.000,00
94.263,00
146.973,15
128.985,00
263.674,28
375.444,37
100.000,00
28.826.173,92
100.000,00
70.962.750,00
233.244,00
42.020.635,76
1.000,00
58.583.479,45
1.289.078,96
750.000,00
11.950.145,25
70.000,00
67.200,00
13.601.679,39
0,00
362.769,27
7.848,00
0,00
57.124,48
1.000.000,00
20.000,00
14.848,00
249.448,29
3.469.220,00
2.806.305,83
3.029.884,50
133.835,27
55.000,00
481.854,75
1.885.763,00
27.778,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
168.661.338,08
84.150,00
84.150,00
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Anexo 02 - Desp. Segundo Cat. Econômica (Consolidado por Elemento)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021 Listar Analíticas: Não

Código
333000000000000000
01100000
335000000000000000
01351000
01020000
01090000
01010000
01000000
337100000000000000
01020000
01000000
339000000000000000
01382300
01382200
01382102
01385700
01430002
01430001
01394500
01394400
01381500
01381700
01381600
01430003
01381701
01381702
01382000
01381900
01381400
01382100
01671700
01760401
01760301
01760001
01770101
01830000
02750000
02000000
01672100
01671800
01430007
01430006
01430005
01440001
01620500
01671100
01652401
01430004
01381800
01000010
01000009
01000008
01000011
01010000
01060200
01060100
01020000
01000007
01381300
01000001

Especificação
Desdobramento
Transferências a Estados e ao Distrito Federal
Convênio de Trânsito - Militar
Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos
SUAS/União - PSE/AC
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
FIA Imposto de Renda
Rec.de Impostos e de Transf.de Imp-educ
Recursos Ordinários
Transferências a consórcios públicos
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
Recursos Ordinários
Aplicações diretas
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Investimentos
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Gestão
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - QUALIFASUS
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - SAMU
Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
CFEM
Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Saúde
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - MAC
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - PMAQ
Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Rede
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Caps
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Vigilância
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Vigilância
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - PSE
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Farmácia
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado - MAC
Emendas Parlamentares Individuais - ( EC 86/2015) União Custeio
Emendas Parlamentares Individuais - (EC 86/2015) união Custeio
Emendas Parlamentares Individuais (EC nº 86/2015) Estado
Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019) União
Oper. Crédito Int. Outros Programas
Taxa Administrativa - RPPS
Rec. Prop. Samae
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado - Farmácia
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado - DST/
Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar
Convênio - Transporte Escolar do Estado
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado - CEO
Transf. FEAS - Básica/Investimento
Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - DST/
Recursos Ordinários - Fundo Defesa Consumidor
Recursos Ordinários - Convênio Brusque/Alemanha
Recursos Ordinários - Fundo Turismo
Recursos Ordinários - Convênio Polícia Militar 58.195/2018
Rec.de Impostos e de Transf.de Imp-educ
Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta
Serviços de Saúde - Vigilância Sanitária
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
Recursos Ordinários - Fundo Idoso
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - NASF
Recursos Ordinários - Convênio Polícia Militar 50.806/2018

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01

ASSINADO DIGITALMENTE

Identificador: WPL151101-4643-APAQIEMJMRHJE-7 - Emitido por: VANDERLEI LUIS DIETRICH

Elemento
538.720,00
538.720,00
1.896.684,00
41.184,00
101.000,00
46.500,00
0,00
1.708.000,00
29.702,28
28.702,28
1.000,00
151.273.235,44
2.400,00
20.900,00
24.000,00
96.054,85
48.500,00
408.700,00
150.000,00
900.000,00
440.107,34
23.187.006,32
789.464,27
675.000,00
875.104,56
448.000,00
100.000,00
80.833,80
31.350,00
344.915,72
522.300,00
100.000,00
100.000,00
500.000,00
100.000,00
262.308,00
412.000,00
15.206.000,00
300.000,00
10.000,00
114.000,00
45.000,00
17.000,00
48.000,00
1.532.500,00
122.632,16
554,00
890.000,00
103.010,08
52.196,00
667.500,00
10.360,00
530.000,00
10.468.833,71
5.502,88
433.785,77
24.543.137,53
10.360,00
0,00
1.000,00

Cat. Econômica
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Anexo 02 - Desp. Segundo Cat. Econômica (Consolidado por Elemento)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021 Listar Analíticas: Não

Código
339000000000000000
01000000
01000002
01000003
01000005
01000004
01070000
01000006
01380800
01380700
01360000
01380900
01381000
01080000
01381200
01350900
01351000
01350802
01110000
01090000
01315400
01120000
01350600
01350801
01350700
339100000000000000
01351000
01360000
02000000
01380800
01350900
01010000
01350801
01000000
01060100
01020000
339300000000000000
01672100
02000000
01382100
01020000
01000000
400000000000000000
440000000000000000
443000000000000000
01000001
447100000000000000
01020000
01000000
449000000000000000
01381501
01381600
01381400
01382300
01381300
01377200
01380700
01380800
01645500
01652401

Especificação

Desdobramento

Aplicações diretas
Recursos Ordinários
Recursos Ordinários - Convênio Polícia Civil
Recursos Ordinários - Convênio Corpo Bombeiro
Recursos Ordinários - Fundo Meio Ambiente
Recursos Ordinários - Outorga Onerosa
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Recursos Ordinários - Fundo Patrimônio Histórico
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - PAB
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Implementação
Salário-Educação
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - NEPSHU
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - PSF
Contribuição para a COSIP
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - ACS
SUAS/União - PSB
SUAS/União - PSE/AC
SUAS/União - AEPETI
Convênio de Trânsito - Civil
FIA Imposto de Renda
Transferências de Convênios - União/Assistência Social
Convênio de Trânsito - Prefeitura
SUAS/União - IGD Bolsa Família
SUAS/União - PSE/MC
SUAS/União - IGD Suas
Aplicações diretas decorrentes operações entre órgaos
SUAS/União - PSE/AC
Salário-Educação
Rec. Prop. Samae
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - PAB
SUAS/União - PSB
Rec.de Impostos e de Transf.de Imp-educ
SUAS/União - PSE/MC
Recursos Ordinários
Serviços de Saúde - Vigilância Sanitária
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado - Farmácia
Rec. Prop. Samae
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Farmácia
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
Recursos Ordinários
Despesas de capital
Investimentos
Transferências a Estados e ao Distrito Federal
Recursos Ordinários - Convênio Polícia Militar 50.806/2018
Transferências a consórcios públicos
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
Recursos Ordinários
Aplicacoes diretas
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - INVESTIMENTO
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - PMAQ
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - PSE
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Investimentos
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - NASF
Outras Transferências do - FNDE/PAR - Apoio Ed. Básica - Prov
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Implementação
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - PAB
Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados
Transf. FEAS - Básica/Investimento

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01

ASSINADO DIGITALMENTE

Identificador: WPL151101-4643-APAQIEMJMRHJE-7 - Emitido por: VANDERLEI LUIS DIETRICH

Elemento
151.273.235,44

Cat. Econômica

45.903.478,32
116.000,00
953.560,00
116.480,00
130.000,00
227.920,00
207.236,00
2.500.367,00
16.000,00
3.730.249,15
17.000,00
0,00
7.454.380,00
294.342,32
97.922,00
7.236,00
20.930,00
400.000,00
50.000,00
10.000,00
3.124.466,66
59.815,00
83.604,00
21.932,00
12.401.700,00
1.956,00
300.000,00
870.000,00
80.000,00
1.969,00
3.000,00
2.775,00
11.089.000,00
15.000,00
38.000,00
2.437.146,36
417.146,36
200.000,00
450.000,00
1.301.000,00
69.000,00
72.931.346,12
61.731.346,12
249.000,00
249.000,00
3.174,29
2.174,29
1.000,00
61.474.171,83
70.000,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.290.000,00
54.000,00
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Anexo 02 - Desp. Segundo Cat. Econômica (Consolidado por Elemento)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021 Listar Analíticas: Não

Código
449000000000000000
02645500
02750000
02890000
02345400
02000000
01760001
01760002
01830000
01360000
01382200
01000004
01000005
01000006
01000009
01000003
01000002
01350600
01000001
01000010
01000000
01325400
01345400
01010000
01120000
01315400
01110000
01060100
01080000
01020000
449300000000000000
01381501
01020000
460000000000000000
469000000000000000
01000000
700000000000000000
770000000000000000
779000000000000000
02037500
779900000000000000
02750000
02030000
900000000000000000
990000000000000000
999000000000000000
02000000
01000000

Especificação

Desdobramento

Aplicacoes diretas
Transferências de Convênios - Estado/Outros - SAMAE
Taxa Administrativa - RPPS
Alienação Bens Outros Programas
Transferências de Convênios - União/Outros -SAMAE
Rec. Prop. Samae
Emendas Parlamentares Individuais (EC nº 86/2015) Estado
Emendas Parlamentares Individuais (EC nº 86/2015) União
Oper. Crédito Int. Outros Programas
Salário-Educação
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Gestão
Recursos Ordinários - Outorga Onerosa
Recursos Ordinários - Fundo Meio Ambiente
Recursos Ordinários - Fundo Patrimônio Histórico
Recursos Ordinários - Convênio Brusque/Alemanha
Recursos Ordinários - Convênio Corpo Bombeiro
Recursos Ordinários - Convênio Polícia Civil
SUAS/União - IGD Bolsa Família
Recursos Ordinários - Convênio Polícia Militar 50.806/2018
Recursos Ordinários - Fundo Defesa Consumidor
Recursos Ordinários
Transferências de Convênios - União/Educação
Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados
Rec.de Impostos e de Transf.de Imp-educ
Convênio de Trânsito - Prefeitura
Transferências de Convênios - União/Assistência Social
Convênio de Trânsito - Civil
Serviços de Saúde - Vigilância Sanitária
Contribuição para a COSIP
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - INVESTIMENTO
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
Amortização da dívida
Aplicações diretas
Recursos Ordinários
Reserva do RPPS
Reserva do RPPS
Reserva do RPPS
Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar
Reserva do RPPS
Taxa Administrativa - RPPS
Contribuição para RPPS
Reserva de contingência
Reserva de contingência
Reserva de contingência
Rec. Prop. Samae
Recursos Ordinários

Elemento
61.474.171,83
30.000,00
97.000,00
5.000,00
30.000,00
1.854.000,00
700.000,00
0,00
37.456.860,58
2.710.000,00
0,00
5.000,00
70.000,00
1.000,00
390.000,00
200.000,00
40.000,00
13.178,00
49.000,00
11.000,00
9.859.750,00
0,00
3.409.324,62
50.000,00
467.000,00
5.000,00
138.720,00
30.000,00
500.000,00
1.438.338,63
5.000,00
5.000,00
0,00

11.200.000,00
11.200.000,00
11.200.000,00
40.757.160,57
40.757.160,57
13.109.724,80
13.109.724,80
27.647.435,77
1.451.433,16
26.196.002,61
105.000,00
105.000,00
105.000,00
5.000,00
100.000,00
Total

___________________________________
JONAS OSCAR PAEGLE
Prefeito Municipal

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01

ASSINADO DIGITALMENTE

Cat. Econômica

561.772.500,39

___________________________________
VANDERLEI LUIS DIETRICH
CRC MT 010739/O T-SC
CPF: 831.177.251-72
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Anexo 02 - Despesa Seg. Cat. Econômica(Órg. Unid.)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021 Listar Analíticas: Não

Anexo 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa
Órgão: 01 - Camara de Vereadores
Unidade: 001 - Camara de Vereadores
Código

Especificação

Desdobramento

300000000000000000 Despesas correntes
310000000000000000
Pessoal e encargos sociais
319000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
319100000000000000
Aplicações diretas decorrentes de opererações entre órgãos
01000000
Recursos Ordinários
330000000000000000
Outras despesas correntes
335000000000000000
Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos
01000000
Recursos Ordinários
339000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
339100000000000000
Aplicações diretas decorrentes operações entre órgaos
01000000
Recursos Ordinários
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000
Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
01000000
Recursos Ordinários

Elemento

Cat. Econômica
9.555.000,00

7.365.000,00
6.965.000,00
6.965.000,00
400.000,00
400.000,00
2.190.000,00
17.000,00
17.000,00
1.873.000,00
1.873.000,00
300.000,00
300.000,00
1.915.000,00
1.915.000,00
1.915.000,00
1.915.000,00
Total Unidade

11.470.000,00

Total Órgão

11.470.000,00

Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito
Unidade: 001 - Gabinete do Prefeito
Código

Especificação

Desdobramento

300000000000000000 Despesas correntes
310000000000000000
Pessoal e encargos sociais
319000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
01000001
Recursos Ordinários - Convênio Polícia Militar 50.806/2018
01000003
Recursos Ordinários - Convênio Corpo Bombeiro
01000011
Recursos Ordinários - Convênio Polícia Militar 58.195/2018
319100000000000000
Aplicações diretas decorrentes de opererações entre órgãos
01000000
Recursos Ordinários
330000000000000000
Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
01000001
Recursos Ordinários - Convênio Polícia Militar 50.806/2018
01000002
Recursos Ordinários - Convênio Polícia Civil
01000003
Recursos Ordinários - Convênio Corpo Bombeiro
01000011
Recursos Ordinários - Convênio Polícia Militar 58.195/2018
339100000000000000
Aplicações diretas decorrentes operações entre órgaos
01000000
Recursos Ordinários
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000
Investimentos
443000000000000000
Transferências a Estados e ao Distrito Federal
01000001
Recursos Ordinários - Convênio Polícia Militar 50.806/2018
449000000000000000
Aplicacoes diretas
01000000
Recursos Ordinários
01000001
Recursos Ordinários - Convênio Polícia Militar 50.806/2018
01000002
Recursos Ordinários - Convênio Polícia Civil
01000003
Recursos Ordinários - Convênio Corpo Bombeiro

Elemento

Cat. Econômica
4.050.560,00

2.041.000,00
2.001.000,00
1.800.000,00
1.000,00
100.000,00
100.000,00
40.000,00
40.000,00
2.009.560,00
2.002.560,00
402.000,00
1.000,00
116.000,00
953.560,00
530.000,00
7.000,00
7.000,00
541.000,00
541.000,00
249.000,00
249.000,00
292.000,00
3.000,00
49.000,00
40.000,00
200.000,00
Total Unidade

4.591.560,00

Unidade: 003 - Fundo Municipal de Defesa Civil
Código

Especificação

300000000000000000 Despesas correntes
310000000000000000
Pessoal e encargos sociais
319000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01

ASSINADO DIGITALMENTE

Desdobramento

Elemento

Cat. Econômica
1.205.000,00

852.000,00
840.000,00
840.000,00
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Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021 Listar Analíticas: Não

Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito
Unidade: 003 - Fundo Municipal de Defesa Civil
Código
319100000000000000

Especificação
Desdobramento
Aplicações diretas decorrentes de opererações entre órgãos
12.000,00

01000000
Recursos Ordinários
330000000000000000
Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
339100000000000000
Aplicações diretas decorrentes operações entre órgaos
01000000
Recursos Ordinários
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000
Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
01000000
Recursos Ordinários

Elemento

Cat. Econômica

12.000,00
353.000,00
350.000,00
350.000,00
3.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Total Unidade

1.206.000,00

Total Órgão

5.797.560,00

Órgão: 03 - Procuradoria Geral do Municipio
Unidade: 001 - Procuradoria Geral do Municipio
Código

Especificação

Desdobramento

300000000000000000 Despesas correntes
310000000000000000
Pessoal e encargos sociais
319000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
319100000000000000
Aplicações diretas decorrentes de opererações entre órgãos
01000000
Recursos Ordinários
330000000000000000
Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
01000010
Recursos Ordinários - Fundo Defesa Consumidor
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000
Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
01000000
Recursos Ordinários
01000010
Recursos Ordinários - Fundo Defesa Consumidor

Elemento

Cat. Econômica
2.681.196,00

2.149.000,00
1.994.000,00
1.994.000,00
155.000,00
155.000,00
532.196,00
532.196,00
480.000,00
52.196,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
3.000,00
11.000,00
Total Unidade

2.695.196,00

Unidade: 002 - Fundo Procuradoria Geral do Municipio
Código

Especificação

Desdobramento

300000000000000000 Despesas correntes
330000000000000000
Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000
Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
01000000
Recursos Ordinários

Elemento

Cat. Econômica
20.000,00

20.000,00
20.000,00
20.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Total Unidade

21.000,00

Total Órgão

2.716.196,00

Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Comunicação Social
Unidade: 001 - Secretaria Municipal de Comunicação Social
Código

Especificação

Desdobramento

300000000000000000 Despesas correntes
310000000000000000
Pessoal e encargos sociais
319000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
319100000000000000
Aplicações diretas decorrentes de opererações entre órgãos
01000000
Recursos Ordinários
330000000000000000
Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
400000000000000000 Despesas de capital
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01

ASSINADO DIGITALMENTE

Elemento

Cat. Econômica
1.571.000,00

571.000,00
546.000,00
546.000,00
25.000,00
25.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
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Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021 Listar Analíticas: Não

Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Comunicação Social
Unidade: 001 - Secretaria Municipal de Comunicação Social
Código
440000000000000000
449000000000000000
01000000

Especificação

Desdobramento

Investimentos
Aplicacoes diretas
Recursos Ordinários

Elemento
1.000,00

Cat. Econômica

1.000,00
1.000,00
Total Unidade

1.572.000,00

Total Órgão

1.572.000,00

Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 001 - Secretaria Municipal de Educacao
Código

Especificação

Desdobramento

300000000000000000 Despesas correntes
310000000000000000
Pessoal e encargos sociais
319000000000000000
Aplicações diretas
01010000
Rec.de Impostos e de Transf.de Imp-educ
01180000
Transferências do Fundeb-(aplic.profis)
01190000
Transferências do Fundeb-(aplic.outras)
319100000000000000
Aplicações diretas decorrentes de opererações entre órgãos
01010000
Rec.de Impostos e de Transf.de Imp-educ
01180000
Transferências do Fundeb-(aplic.profis)
01190000
Transferências do Fundeb-(aplic.outras)
330000000000000000
Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
01010000
Rec.de Impostos e de Transf.de Imp-educ
01360000
Salário-Educação
01430001
Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar
01430002
Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar
01430003
Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar
01430004
Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar
01430005
Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar
01430006
Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar
01430007
Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar
01440001
Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte
01620500
Convênio - Transporte Escolar do Estado
01760001
Emendas Parlamentares Individuais (EC nº 86/2015) Estado
339100000000000000
Aplicações diretas decorrentes operações entre órgaos
01010000
Rec.de Impostos e de Transf.de Imp-educ
01360000
Salário-Educação
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000
Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
01000000
Recursos Ordinários
01010000
Rec.de Impostos e de Transf.de Imp-educ
01360000
Salário-Educação
01760001
Emendas Parlamentares Individuais (EC nº 86/2015) Estado

Elemento

Cat. Econômica
126.643.083,73

104.757.300,87
99.359.798,62
28.826.173,92
58.583.479,45
11.950.145,25
5.397.502,25
3.029.884,50
1.885.763,00
481.854,75
21.885.782,86
21.582.782,86
3.105.000,00
10.468.833,71
3.730.249,15
408.700,00
48.500,00
675.000,00
890.000,00
17.000,00
45.000,00
114.000,00
48.000,00
1.532.500,00
500.000,00
303.000,00
3.000,00
300.000,00
2.911.000,00
2.911.000,00
2.911.000,00
1.000,00
50.000,00
2.710.000,00
150.000,00
Total Unidade

129.554.083,73

Total Órgão

129.554.083,73

Órgão: 13 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Unidade: 001 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Código

Especificação

Desdobramento

300000000000000000 Despesas correntes
310000000000000000
Pessoal e encargos sociais
319000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
01080000
Contribuição para a COSIP
319100000000000000
Aplicações diretas decorrentes de opererações entre órgãos
01000000
Recursos Ordinários
01080000
Contribuição para a COSIP
330000000000000000
Outras despesas correntes
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01

ASSINADO DIGITALMENTE

Elemento

Cat. Econômica
34.747.300,00

14.595.000,00
13.900.000,00
13.150.000,00
750.000,00
695.000,00
640.000,00
55.000,00
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Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021 Listar Analíticas: Não

Órgão: 13 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Unidade: 001 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Código
339000000000000000

Especificação
Aplicações diretas

Desdobramento
20.082.300,00

01000000
Recursos Ordinários
11.050.000,00
01000009
Recursos Ordinários - Convênio Brusque/Alemanha
300.000,00
01070000
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
227.920,00
01080000
Contribuição para a COSIP
7.454.380,00
01394400
Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes
900.000,00
01394500
CFEM
150.000,00
339100000000000000
Aplicações diretas decorrentes operações entre órgaos
70.000,00
01000000
Recursos Ordinários
70.000,00
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000
Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
47.566.130,60
01000000
Recursos Ordinários
7.700.750,00
01000009
Recursos Ordinários - Convênio Brusque/Alemanha
150.000,00
01080000
Contribuição para a COSIP
500.000,00
01345400
Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados 1.918.520,02
01645500
Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados 1.290.000,00
01760001
Emendas Parlamentares Individuais (EC nº 86/2015) Estado
550.000,00
01830000
Oper. Crédito Int. Outros Programas
35.456.860,58

Elemento

Cat. Econômica

47.566.130,60
47.566.130,60

Total Unidade

82.313.430,60

Total Órgão

82.313.430,60

Órgão: 18 - Controladoria Geral do Município - CGM
Unidade: 001 - Controladoria Geral do Municipio - Cgm
Código

Especificação

Desdobramento

300000000000000000 Despesas correntes
310000000000000000
Pessoal e encargos sociais
319000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
319100000000000000
Aplicações diretas decorrentes de opererações entre órgãos
01000000
Recursos Ordinários
330000000000000000
Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000
Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
01000000
Recursos Ordinários

Elemento

Cat. Econômica
315.000,00

235.000,00
210.000,00
210.000,00
25.000,00
25.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Total Unidade

316.000,00

Total Órgão

316.000,00

Órgão: 22 - Fundação Municipal de Esportes
Unidade: 001 - Fundação Municipal de Esportes
Código

Especificação

Desdobramento

300000000000000000 Despesas correntes
310000000000000000
Pessoal e encargos sociais
319000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
319100000000000000
Aplicações diretas decorrentes de opererações entre órgãos
01000000
Recursos Ordinários
330000000000000000
Outras despesas correntes
335000000000000000
Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos
01000000
Recursos Ordinários
339000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
339100000000000000
Aplicações diretas decorrentes operações entre órgaos
01000000
Recursos Ordinários
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000
Investimentos
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01

ASSINADO DIGITALMENTE

Elemento

Cat. Econômica
2.992.000,00

812.000,00
790.000,00
790.000,00
22.000,00
22.000,00
2.180.000,00
150.000,00
150.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
30.000,00
30.000,00
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Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021 Listar Analíticas: Não

Órgão: 22 - Fundação Municipal de Esportes
Unidade: 001 - Fundação Municipal de Esportes
Código
449000000000000000
01000000

Especificação
Aplicacoes diretas
Recursos Ordinários

Desdobramento
2.000,00

Elemento

Cat. Econômica

2.000,00
Total Unidade

2.994.000,00

Total Órgão

2.994.000,00

Órgão: 25 - Fundo Municipal de Saude
Unidade: 001 - Fundo Municipal de Saude
Código

Especificação

Desdobramento

300000000000000000 Despesas correntes
310000000000000000
Pessoal e encargos sociais
317100000000000000
Transferências a consórcios públicos mediante contrato de
132.244,31
01020000
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
132.244,31
319000000000000000
Aplicações diretas
55.545.178,30
01020000
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
42.020.635,76
01060100
Serviços de Saúde - Vigilância Sanitária
1.289.078,96
01060200
Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta
70.000,00
01060300
Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta
67.200,00
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União
5.800.000,00
01380800
01381200
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União
1.560.488,41
01381500
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União
375.444,37
01381600
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União
2.263.846,81
01382000
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União
263.674,28
01385700
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União
146.973,15
01671000
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado
1.593.573,56
01671300
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado
94.263,00
319100000000000000
Aplicações diretas decorrentes de opererações entre órgãos
3.629.483,14
01020000
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
2.806.305,83
01060100
Serviços de Saúde - Vigilância Sanitária
133.835,27
01381200
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União
362.769,27
01381500
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União
249.448,29
01382000
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União
57.124,48
01385700
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União
20.000,00
330000000000000000
Outras despesas correntes
335000000000000000
Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos
101.000,00
01020000
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
101.000,00
337100000000000000
Transferências a consórcios públicos
28.702,28
01020000
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
28.702,28
339000000000000000
Aplicações diretas
55.608.214,60
01020000
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
24.543.137,53
01060100
Serviços de Saúde - Vigilância Sanitária
433.785,77
01060200
Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta
5.502,88
01380700
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União
16.000,00
01380800
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União
2.500.367,00
01380900
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União
17.000,00
01381200
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União
294.342,32
01381400
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União
31.350,00
01381500
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União
440.107,34
01381600
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União
789.464,27
01381700
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União
23.187.006,32
01381701
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União
875.104,56
01381702
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União
448.000,00
01381800
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União
103.010,08
01381900
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União
80.833,80
01382000
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União
100.000,00
01382100
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União
344.915,72
01382102
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União
24.000,00
01382200
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União
20.900,00
01382300
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União
2.400,00
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01

ASSINADO DIGITALMENTE

Identificador: WPL181101-4643-AMGIJKHWFCINH-4 - Emitido por: VANDERLEI LUIS DIETRICH

Elemento

Cat. Econômica
120.345.968,99

59.306.905,75
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Anexo 02 - Despesa Seg. Cat. Econômica(Órg. Unid.)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021 Listar Analíticas: Não

Órgão: 25 - Fundo Municipal de Saude
Unidade: 001 - Fundo Municipal de Saude
Código
339000000000000000

Especificação
Aplicações diretas

Desdobramento
55.608.214,60

01385700
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União
01671100
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado
01671700
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado
01671800
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado
01672100
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado
01760301
Emendas Parlamentares Individuais - (EC 86/2015) união
01760401
Emendas Parlamentares Individuais - ( EC 86/2015) União
01770101
Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)
339100000000000000
Aplicações diretas decorrentes operações entre órgaos
01000000
Recursos Ordinários
01020000
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
01060100
Serviços de Saúde - Vigilância Sanitária
01380800
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União
339300000000000000
Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos
01020000
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
01382100
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União
01672100
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000
Investimentos
447100000000000000
Transferências a consórcios públicos
01020000
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
449000000000000000
Aplicacoes diretas
01020000
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
01060100
Serviços de Saúde - Vigilância Sanitária
01381501
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União
01382300
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União
449300000000000000
Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos
01381501
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União

Elemento

Cat. Econômica

96.054,85
122.632,16
522.300,00
10.000,00
300.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
3.133.000,00
3.000.000,00
38.000,00
15.000,00
80.000,00
2.168.146,36
1.301.000,00
450.000,00
417.146,36
2.045.512,92
2.045.512,92
2.174,29
2.174,29
2.038.338,63
1.438.338,63
30.000,00
70.000,00
500.000,00
5.000,00
5.000,00
Total Unidade

122.391.481,91

Total Órgão

122.391.481,91

Órgão: 27 - Secretaria Municipal de Orçamento, Finanças e Patrimônio
Unidade: 001 - Secretaria Municipal de Orçamento, Finanças e Patrimônio
Código

Especificação

Desdobramento

300000000000000000 Despesas correntes
310000000000000000
Pessoal e encargos sociais
319000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
319100000000000000
Aplicações diretas decorrentes de opererações entre órgãos
01000000
Recursos Ordinários
330000000000000000
Outras despesas correntes
335000000000000000
Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos
01000000
Recursos Ordinários
339000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000
Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
01000000
Recursos Ordinários

Elemento

Cat. Econômica
4.925.000,00

2.235.000,00
2.080.000,00
2.080.000,00
155.000,00
155.000,00
2.690.000,00
500.000,00
500.000,00
2.190.000,00
2.190.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Total Unidade

4.927.000,00

Unidade: 002 - Encargos Gerais do Município
Código

Especificação

300000000000000000 Despesas correntes
310000000000000000
Pessoal e encargos sociais
319000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01

ASSINADO DIGITALMENTE

Desdobramento

Elemento

Cat. Econômica
9.360.000,00

3.060.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
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Anexo 02 - Despesa Seg. Cat. Econômica(Órg. Unid.)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021 Listar Analíticas: Não

Órgão: 27 - Secretaria Municipal de Orçamento, Finanças e Patrimônio
Unidade: 002 - Encargos Gerais do Município
Código
Especificação
Desdobramento
319100000000000000
Aplicações diretas decorrentes de opererações entre órgãos
60.000,00
01000000
Recursos Ordinários
60.000,00
320000000000000000
Juros e encargos da dívida
329000000000000000
Aplicações diretas
1.500.000,00
01000000
Recursos Ordinários
1.500.000,00
330000000000000000
Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
4.800.000,00
01000000
Recursos Ordinários
4.800.000,00
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000
Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
200.000,00
01000000
Recursos Ordinários
200.000,00
460000000000000000
Amortização da dívida
469000000000000000
Aplicações diretas
11.200.000,00
01000000
Recursos Ordinários
11.200.000,00

Elemento

Cat. Econômica

1.500.000,00

4.800.000,00

11.400.000,00
200.000,00

11.200.000,00

Total Unidade

20.760.000,00

Unidade: 003 - Patrimônio e Frotas
Código

Especificação

Desdobramento

300000000000000000 Despesas correntes
310000000000000000
Pessoal e encargos sociais
317100000000000000
Transferências a consórcios públicos mediante contrato de
01000000
Recursos Ordinários
319000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
319100000000000000
Aplicações diretas decorrentes de opererações entre órgãos
01000000
Recursos Ordinários
330000000000000000
Outras despesas correntes
335000000000000000
Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos
01000000
Recursos Ordinários
337100000000000000
Transferências a consórcios públicos
01000000
Recursos Ordinários
339000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
339100000000000000
Aplicações diretas decorrentes operações entre órgaos
01000000
Recursos Ordinários
339300000000000000
Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos
01000000
Recursos Ordinários
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000
Investimentos
447100000000000000
Transferências a consórcios públicos
01000000
Recursos Ordinários
449000000000000000
Aplicacoes diretas
01000000
Recursos Ordinários

Elemento

Cat. Econômica
13.808.000,00

3.121.000,00
1.000,00
1.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
120.000,00
120.000,00
10.687.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
3.850.000,00
3.850.000,00
6.800.000,00
6.800.000,00
35.000,00
35.000,00
3.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
Total Unidade

13.811.000,00

Total Órgão

39.498.000,00

Órgão: 28 - Secretaria Municipal de Infraestrutura Estratégica
Unidade: 001 - Secretaria Municipal de Infraestrutura Estratégica
Código

Especificação

Desdobramento

300000000000000000 Despesas correntes
310000000000000000
Pessoal e encargos sociais
319000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
319100000000000000
Aplicações diretas decorrentes de opererações entre órgãos
01000000
Recursos Ordinários
330000000000000000
Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01

ASSINADO DIGITALMENTE

Elemento

Cat. Econômica
2.796.000,00

2.480.000,00
2.330.000,00
2.330.000,00
150.000,00
150.000,00
316.000,00
300.000,00
300.000,00
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Anexo 02 - Despesa Seg. Cat. Econômica(Órg. Unid.)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021 Listar Analíticas: Não

Órgão: 28 - Secretaria Municipal de Infraestrutura Estratégica
Unidade: 001 - Secretaria Municipal de Infraestrutura Estratégica
Código
339300000000000000

Especificação
Desdobramento
Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos
16.000,00

01000000
Recursos Ordinários
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000
Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
01000000
Recursos Ordinários

Elemento

Cat. Econômica

16.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Total Unidade

2.797.000,00

Unidade: 002 - Trânsito
Código

Especificação

Desdobramento

300000000000000000 Despesas correntes
310000000000000000
Pessoal e encargos sociais
319000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
319100000000000000
Aplicações diretas decorrentes de opererações entre órgãos
01000000
Recursos Ordinários
330000000000000000
Outras despesas correntes
333000000000000000
Transferências a Estados e ao Distrito Federal
01100000
Convênio de Trânsito - Militar
339000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
01000009
Recursos Ordinários - Convênio Brusque/Alemanha
01110000
Convênio de Trânsito - Civil
01120000
Convênio de Trânsito - Prefeitura
339100000000000000
Aplicações diretas decorrentes operações entre órgaos
01000000
Recursos Ordinários
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000
Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
01000000
Recursos Ordinários
01000009
Recursos Ordinários - Convênio Brusque/Alemanha
01110000
Convênio de Trânsito - Civil
01120000
Convênio de Trânsito - Prefeitura

Elemento

Cat. Econômica
7.557.686,66

3.002.000,00
2.801.000,00
2.801.000,00
201.000,00
201.000,00
4.555.686,66
538.720,00
538.720,00
4.011.966,66
370.000,00
117.500,00
400.000,00
3.124.466,66
5.000,00
5.000,00
737.720,00
737.720,00
737.720,00
2.000,00
130.000,00
138.720,00
467.000,00
Total Unidade

8.295.406,66

Total Órgão

11.092.406,66

Órgão: 29 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Unidade: 001 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Código

Especificação

Desdobramento

300000000000000000 Despesas correntes
310000000000000000
Pessoal e encargos sociais
319000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
319100000000000000
Aplicações diretas decorrentes de opererações entre órgãos
01000000
Recursos Ordinários
330000000000000000
Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
339100000000000000
Aplicações diretas decorrentes operações entre órgaos
01000000
Recursos Ordinários
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000
Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
01000000
Recursos Ordinários

Elemento

Cat. Econômica
2.425.000,00

1.937.000,00
1.835.000,00
1.835.000,00
102.000,00
102.000,00
488.000,00
480.000,00
480.000,00
8.000,00
8.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Total Unidade

2.427.000,00

Unidade: 002 - Turismo
Código

Especificação

Desdobramento

300000000000000000 Despesas correntes
310000000000000000
Pessoal e encargos sociais
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01

ASSINADO DIGITALMENTE

Identificador: WPL181101-4643-AMGIJKHWFCINH-4 - Emitido por: VANDERLEI LUIS DIETRICH

Elemento

Cat. Econômica
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Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021 Listar Analíticas: Não

Órgão: 29 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Unidade: 002 - Turismo
Código
319000000000000000

Especificação
Aplicações diretas

Desdobramento
1.000.000,00

01000000
Recursos Ordinários
319100000000000000
Aplicações diretas decorrentes de opererações entre órgãos
01000000
Recursos Ordinários
330000000000000000
Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
01000008
Recursos Ordinários - Fundo Turismo
339100000000000000
Aplicações diretas decorrentes operações entre órgaos
01000000
Recursos Ordinários
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000
Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
01000000
Recursos Ordinários
01345400
Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados

Elemento

Cat. Econômica

1.000.000,00
25.000,00
25.000,00
1.820.360,00
1.750.360,00
1.740.000,00
10.360,00
70.000,00
70.000,00
1.392.804,60
1.392.804,60
1.392.804,60
2.000,00
1.390.804,60
Total Unidade

4.238.164,60

Total Órgão

6.665.164,60

Órgão: 30 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Unidade: 001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Código

Especificação

Desdobramento

300000000000000000 Despesas correntes
310000000000000000
Pessoal e encargos sociais
319000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
01350801
SUAS/União - PSE/MC
01350900
SUAS/União - PSB
01351000
SUAS/União - PSE/AC
319100000000000000
Aplicações diretas decorrentes de opererações entre órgãos
01000000
Recursos Ordinários
01350801
SUAS/União - PSE/MC
01350900
SUAS/União - PSB
01351000
SUAS/União - PSE/AC
330000000000000000
Outras despesas correntes
335000000000000000
Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos
01000000
Recursos Ordinários
01351000
SUAS/União - PSE/AC
339000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
01350600
SUAS/União - IGD Bolsa Família
01350700
SUAS/União - IGD Suas
01350801
SUAS/União - PSE/MC
01350802
SUAS/União - AEPETI
01350900
SUAS/União - PSB
01351000
SUAS/União - PSE/AC
01652401
Transf. FEAS - Básica/Investimento
339100000000000000
Aplicações diretas decorrentes operações entre órgaos
01000000
Recursos Ordinários
01350801
SUAS/União - PSE/MC
01350900
SUAS/União - PSB
01351000
SUAS/União - PSE/AC
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000
Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
01000000
Recursos Ordinários
01350600
SUAS/União - IGD Bolsa Família
01652401
Transf. FEAS - Básica/Investimento

Elemento

Cat. Econômica
11.859.356,00

5.164.479,00
4.824.005,00
4.400.000,00
233.244,00
128.985,00
61.776,00
340.474,00
290.000,00
27.778,00
14.848,00
7.848,00
6.694.877,00
741.184,00
700.000,00
41.184,00
5.591.993,00
5.300.000,00
59.815,00
21.932,00
83.604,00
20.930,00
97.922,00
7.236,00
554,00
361.700,00
355.000,00
2.775,00
1.969,00
1.956,00
72.178,00
72.178,00
72.178,00
5.000,00
13.178,00
54.000,00
Total Unidade

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01

ASSINADO DIGITALMENTE
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Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021 Listar Analíticas: Não

Órgão: 30 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Total Órgão

11.931.534,00

Órgão: 32 - Secretaria Municipal de Fazenda e Gestão
Unidade: 001 - Secretaria Municipal da Fazenda e Gestão
Código

Especificação

Desdobramento

300000000000000000 Despesas correntes
310000000000000000
Pessoal e encargos sociais
319000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
319100000000000000
Aplicações diretas decorrentes de opererações entre órgãos
01000000
Recursos Ordinários
330000000000000000
Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
01830000
Oper. Crédito Int. Outros Programas
339300000000000000
Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos
01000000
Recursos Ordinários
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000
Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
01000000
Recursos Ordinários
01830000
Oper. Crédito Int. Outros Programas

Elemento

Cat. Econômica
12.119.786,32

8.611.000,00
7.955.000,00
7.955.000,00
656.000,00
656.000,00
3.508.786,32
3.490.786,32
3.228.478,32
262.308,00
18.000,00
18.000,00
2.004.500,00
2.004.500,00
2.004.500,00
4.500,00
2.000.000,00
Total Unidade

14.124.286,32

Total Órgão

14.124.286,32

Órgão: 33 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Unidade: 001 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Código

Especificação

Desdobramento

300000000000000000 Despesas correntes
310000000000000000
Pessoal e encargos sociais
319000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
319100000000000000
Aplicações diretas decorrentes de opererações entre órgãos
01000000
Recursos Ordinários
330000000000000000
Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
339100000000000000
Aplicações diretas decorrentes operações entre órgaos
01000000
Recursos Ordinários
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000
Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
01000000
Recursos Ordinários

Elemento

Cat. Econômica
453.000,00

372.000,00
360.000,00
360.000,00
12.000,00
12.000,00
81.000,00
80.000,00
80.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Total Unidade

454.000,00

Unidade: 002 - Fundo Municipal da Infância e Adolescência
Código

Especificação

300000000000000000 Despesas correntes
330000000000000000
Outras despesas correntes
335000000000000000
Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos
01000000
Recursos Ordinários
01090000
FIA Imposto de Renda
339000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
01090000
FIA Imposto de Renda

Desdobramento

Elemento

Cat. Econômica
296.500,00

296.500,00
206.500,00
160.000,00
46.500,00
90.000,00
40.000,00
50.000,00
Total Unidade

296.500,00

Unidade: 003 - Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social
Código

Especificação

300000000000000000 Despesas correntes
310000000000000000
Pessoal e encargos sociais
319000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01

ASSINADO DIGITALMENTE

Desdobramento

Elemento

Cat. Econômica
286.000,00

6.000,00
1.000,00
1.000,00
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Órgão: 33 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Unidade: 003 - Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social
Código
319100000000000000

Especificação
Desdobramento
Aplicações diretas decorrentes de opererações entre órgãos
5.000,00

01000000
Recursos Ordinários
330000000000000000
Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
01315400
Transferências de Convênios - União/Assistência Social
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000
Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
01000000
Recursos Ordinários
01315400
Transferências de Convênios - União/Assistência Social

Elemento

Cat. Econômica

5.000,00
280.000,00
280.000,00
270.000,00
10.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
2.000,00
5.000,00
Total Unidade

293.000,00

Unidade: 004 - Fundo Municipal do Idoso
Código

Especificação

Desdobramento

300000000000000000 Despesas correntes
330000000000000000
Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
01000007
Recursos Ordinários - Fundo Idoso

Elemento

Cat. Econômica
10.360,00

10.360,00
10.360,00
10.360,00
Total Unidade

10.360,00

Total Órgão

1.053.860,00

Órgão: 34 - Secretaria Municipal de Governo
Unidade: 001 - Secretaria Municipal de Governo
Código

Especificação

Desdobramento

300000000000000000 Despesas correntes
310000000000000000
Pessoal e encargos sociais
319000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
319100000000000000
Aplicações diretas decorrentes de opererações entre órgãos
01000000
Recursos Ordinários
330000000000000000
Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000
Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
01000000
Recursos Ordinários

Elemento

Cat. Econômica
254.000,00

224.000,00
220.000,00
220.000,00
4.000,00
4.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
Total Unidade

254.500,00

Total Órgão

254.500,00

Órgão: 40 - Fundacao Ecologica e Zoobotanica de Brusque
Unidade: 001 - Fund. Ecologica e Zoobotanica de Brusque
Código

Especificação

Desdobramento

300000000000000000 Despesas correntes
310000000000000000
Pessoal e encargos sociais
319000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
319100000000000000
Aplicações diretas decorrentes de opererações entre órgãos
01000000
Recursos Ordinários
330000000000000000
Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
339100000000000000
Aplicações diretas decorrentes operações entre órgaos
01000000
Recursos Ordinários
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000
Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
01000000
Recursos Ordinários
01345400
Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01

ASSINADO DIGITALMENTE

Elemento

Cat. Econômica
2.685.000,00

1.745.000,00
1.680.000,00
1.680.000,00
65.000,00
65.000,00
940.000,00
800.000,00
800.000,00
140.000,00
140.000,00
102.000,00
102.000,00
102.000,00
2.000,00
100.000,00
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Órgão: 40 - Fundacao Ecologica e Zoobotanica de Brusque
Unidade: 001 - Fund. Ecologica e Zoobotanica de Brusque
Código

Especificação

Desdobramento

Elemento

Cat. Econômica

Total Unidade

2.787.000,00

Total Órgão

2.787.000,00

Órgão: 50 - Instituto Brusquense de Planej. e Mobilidade
Unidade: 001 - Inst. Brusquense de Planej. e Mobilidade
Código

Especificação

Desdobramento

300000000000000000 Despesas correntes
310000000000000000
Pessoal e encargos sociais
319000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
319100000000000000
Aplicações diretas decorrentes de opererações entre órgãos
01000000
Recursos Ordinários
330000000000000000
Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
01000004
Recursos Ordinários - Outorga Onerosa
339100000000000000
Aplicações diretas decorrentes operações entre órgaos
01000000
Recursos Ordinários
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000
Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
01000000
Recursos Ordinários
01000004
Recursos Ordinários - Outorga Onerosa

Elemento

Cat. Econômica
3.480.220,00

2.300.220,00
2.150.000,00
2.150.000,00
150.220,00
150.220,00
1.180.000,00
1.030.000,00
900.000,00
130.000,00
150.000,00
150.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
1.000,00
5.000,00
Total Unidade

3.486.220,00

Total Órgão

3.486.220,00

Órgão: 65 - Fundacao Cultural de Brusque
Unidade: 001 - Fundacao Cultural de Brusque
Código

Especificação

Desdobramento

300000000000000000 Despesas correntes
310000000000000000
Pessoal e encargos sociais
319000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
319100000000000000
Aplicações diretas decorrentes de opererações entre órgãos
01000000
Recursos Ordinários
330000000000000000
Outras despesas correntes
335000000000000000
Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos
01000000
Recursos Ordinários
339000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
01000006
Recursos Ordinários - Fundo Patrimônio Histórico
339100000000000000
Aplicações diretas decorrentes operações entre órgaos
01000000
Recursos Ordinários
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000
Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
01000000
Recursos Ordinários
01000006
Recursos Ordinários - Fundo Patrimônio Histórico

Elemento

Cat. Econômica
2.522.236,00

1.355.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
105.000,00
105.000,00
1.167.236,00
180.000,00
180.000,00
887.236,00
680.000,00
207.236,00
100.000,00
100.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
3.000,00
1.000,00
Total Unidade

2.526.236,00

Total Órgão

2.526.236,00

Órgão: 70 - Instituto Brusquense de Previdência
Unidade: 001 - Ibprev
Código

Especificação

300000000000000000 Despesas correntes
310000000000000000
Pessoal e encargos sociais
319000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
02030000
Contribuição para RPPS
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01

ASSINADO DIGITALMENTE

Desdobramento

Elemento

Cat. Econômica
30.906.900,00

30.195.750,00
30.195.750,00
9.555.750,00
19.700.000,00
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Órgão: 70 - Instituto Brusquense de Previdência
Unidade: 001 - Ibprev
Código
319000000000000000

Especificação
Aplicações diretas

Desdobramento
30.195.750,00

02750000
Taxa Administrativa - RPPS
330000000000000000
Outras despesas correntes
332000000000000000
Tranferências a união
02030000
Contribuição para RPPS
339000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
02750000
Taxa Administrativa - RPPS
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000
Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
02750000
Taxa Administrativa - RPPS
700000000000000000 Reserva do RPPS
770000000000000000
Reserva do RPPS
779000000000000000
Reserva do RPPS
02037500
Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar
779900000000000000
Reserva do RPPS
02030000
Contribuição para RPPS
02750000
Taxa Administrativa - RPPS

Elemento

Cat. Econômica

940.000,00
711.150,00
84.150,00
84.150,00
627.000,00
215.000,00
412.000,00
97.000,00
97.000,00
97.000,00
97.000,00
40.757.160,57
40.757.160,57
13.109.724,80
13.109.724,80
27.647.435,77
26.196.002,61
1.451.433,16
Total Unidade

71.761.060,57

Total Órgão

71.761.060,57

Órgão: 75 - Fundacao Municipal de Meio Ambiente
Unidade: 001 - Fundacao Municipal de Meio Ambiente
Código

Especificação

Desdobramento

300000000000000000 Despesas correntes
310000000000000000
Pessoal e encargos sociais
319000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
319100000000000000
Aplicações diretas decorrentes de opererações entre órgãos
01000000
Recursos Ordinários
330000000000000000
Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
01000000
Recursos Ordinários
01000005
Recursos Ordinários - Fundo Meio Ambiente
01000009
Recursos Ordinários - Convênio Brusque/Alemanha
339100000000000000
Aplicações diretas decorrentes operações entre órgaos
01000000
Recursos Ordinários
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000
Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
01000000
Recursos Ordinários
01000005
Recursos Ordinários - Fundo Meio Ambiente
01000009
Recursos Ordinários - Convênio Brusque/Alemanha

Elemento

Cat. Econômica
1.786.480,00

1.100.000,00
1.050.000,00
1.050.000,00
50.000,00
50.000,00
686.480,00
636.480,00
270.000,00
116.480,00
250.000,00
50.000,00
50.000,00
181.000,00
181.000,00
181.000,00
1.000,00
70.000,00
110.000,00
Total Unidade

1.967.480,00

Total Órgão

1.967.480,00

Órgão: 80 - Samae
Unidade: 001 - Samae
Código

Especificação

Desdobramento

300000000000000000 Despesas correntes
310000000000000000
Pessoal e encargos sociais
319000000000000000
Aplicações diretas
02000000
Rec. Prop. Samae
319100000000000000
Aplicações diretas decorrentes de opererações entre órgãos
02000000
Rec. Prop. Samae
330000000000000000
Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
02000000
Rec. Prop. Samae
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01

ASSINADO DIGITALMENTE

Elemento

Cat. Econômica
7.720.000,00

5.470.000,00
5.170.000,00
5.170.000,00
300.000,00
300.000,00
2.250.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
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Órgão: 80 - Samae
Unidade: 001 - Samae
Código
339100000000000000

Especificação
Aplicações diretas decorrentes operações entre órgaos

Desdobramento
250.000,00

02000000
Rec. Prop. Samae
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000
Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
02000000
Rec. Prop. Samae

Elemento

Cat. Econômica

250.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Total Unidade

7.730.000,00

Unidade: 002 - Tecnica
Código

Especificação

Desdobramento

300000000000000000 Despesas correntes
310000000000000000
Pessoal e encargos sociais
319000000000000000
Aplicações diretas
02000000
Rec. Prop. Samae
319100000000000000
Aplicações diretas decorrentes de opererações entre órgãos
02000000
Rec. Prop. Samae
330000000000000000
Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
02000000
Rec. Prop. Samae
339100000000000000
Aplicações diretas decorrentes operações entre órgaos
02000000
Rec. Prop. Samae
339300000000000000
Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos
02000000
Rec. Prop. Samae
400000000000000000 Despesas de capital
440000000000000000
Investimentos
449000000000000000
Aplicacoes diretas
02000000
Rec. Prop. Samae
02345400
Transferências de Convênios - União/Outros -SAMAE
02645500
Transferências de Convênios - Estado/Outros - SAMAE
02890000
Alienação Bens Outros Programas
900000000000000000 Reserva de contingência
990000000000000000
Reserva de contingência
999000000000000000
Reserva de contingência
02000000
Rec. Prop. Samae

Elemento

Cat. Econômica
25.346.000,00

11.700.000,00
11.000.000,00
11.000.000,00
700.000,00
700.000,00
13.646.000,00
12.826.000,00
12.826.000,00
620.000,00
620.000,00
200.000,00
200.000,00
1.909.000,00
1.909.000,00
1.909.000,00
1.844.000,00
30.000,00
30.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Total Unidade

27.260.000,00

Unidade: 003 - Samae - Precatorio
Código

Especificação

300000000000000000 Despesas correntes
310000000000000000
Pessoal e encargos sociais
319000000000000000
Aplicações diretas
02000000
Rec. Prop. Samae
330000000000000000
Outras despesas correntes
339000000000000000
Aplicações diretas
02000000
Rec. Prop. Samae

Desdobramento

Elemento

Cat. Econômica
410.000,00

30.000,00
30.000,00
30.000,00
380.000,00
380.000,00
380.000,00
Total Unidade

410.000,00

Total Órgão

35.400.000,00

Órgão: 90 - Reserva de Contingencia
Unidade: 099 - Reserva de Contingencia
Código

Especificação

900000000000000000 Reserva de contingência
990000000000000000
Reserva de contingência
999000000000000000
Reserva de contingência
01000000
Recursos Ordinários

Desdobramento

Elemento

Cat. Econômica
100.000,00

100.000,00
100.000,00
100.000,00
Total Unidade

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01

ASSINADO DIGITALMENTE
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Anexo 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa
Órgão: 1 - Camara de Vereadores
Código
300000000000000000
310000000000000000
319000000000000000
01000000
319100000000000000
01000000
330000000000000000
335000000000000000
01000000
339000000000000000
01000000
339100000000000000
01000000
400000000000000000
440000000000000000
449000000000000000
01000000

Especificação
Despesas correntes
Pessoal e encargos sociais
Aplicações diretas
Recursos Ordinários
Aplicações diretas decorrentes de opererações
entre órgãos
Recursos Ordinários
Outras despesas correntes
Transferências a instituições privadas s/ fins
lucrativos
Recursos Ordinários
Aplicações diretas
Recursos Ordinários
Aplicações diretas decorrentes operações entre
órgaos
Recursos Ordinários
Despesas de capital
Investimentos
Aplicacoes diretas
Recursos Ordinários

Desdobramento

Elemento

Cat. Econômica
9.555.000,00

7.365.000,00
6.965.000,00
6.965.000,00
400.000,00
400.000,00
2.190.000,00
17.000,00
17.000,00
1.873.000,00
1.873.000,00
300.000,00
300.000,00
1.915.000,00
1.915.000,00
1.915.000,00
1.915.000,00
Total Órgão

11.470.000,00

Órgão: 2 - Gabinete do Prefeito
Código
300000000000000000
310000000000000000
319000000000000000
01000011
01000003
01000001
01000000
319100000000000000
01000000
330000000000000000
339000000000000000
01000002
01000001
01000000
01000003
01000011
339100000000000000
01000000
400000000000000000
440000000000000000
443000000000000000
01000001
449000000000000000
01000003
01000002
01000001
01000000

Especificação
Despesas correntes
Pessoal e encargos sociais
Aplicações diretas
Recursos Ordinários - Convênio Polícia Militar
58.195/2018
Recursos Ordinários - Convênio Corpo Bombeiro
Recursos Ordinários - Convênio Polícia Militar
50.806/2018
Recursos Ordinários
Aplicações diretas decorrentes de opererações
entre órgãos
Recursos Ordinários
Outras despesas correntes
Aplicações diretas
Recursos Ordinários - Convênio Polícia Civil
Recursos Ordinários - Convênio Polícia Militar
50.806/2018
Recursos Ordinários
Recursos Ordinários - Convênio Corpo Bombeiro
Recursos Ordinários - Convênio Polícia Militar
58.195/2018
Aplicações diretas decorrentes operações entre
órgaos
Recursos Ordinários
Despesas de capital
Investimentos
Transferências a Estados e ao Distrito Federal
Recursos Ordinários - Convênio Polícia Militar
50.806/2018
Aplicacoes diretas
Recursos Ordinários - Convênio Corpo Bombeiro
Recursos Ordinários - Convênio Polícia Civil
Recursos Ordinários - Convênio Polícia Militar
50.806/2018
Recursos Ordinários

Desdobramento

Elemento

Cat. Econômica
5.255.560,00

2.893.000,00
2.841.000,00
100.000,00
100.000,00
1.000,00
2.640.000,00
52.000,00
52.000,00
2.362.560,00
2.352.560,00
116.000,00
1.000,00
752.000,00
953.560,00
530.000,00
10.000,00
10.000,00
542.000,00
542.000,00
249.000,00
249.000,00
293.000,00
200.000,00
40.000,00
49.000,00
4.000,00
Total Órgão

5.797.560,00

Órgão: 3 - Procuradoria Geral do Municipio
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01
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Código
300000000000000000
310000000000000000
319000000000000000
01000000
319100000000000000
01000000
330000000000000000
339000000000000000
01000000
01000010
400000000000000000
440000000000000000
449000000000000000
01000000
01000010

Especificação
Despesas correntes
Pessoal e encargos sociais
Aplicações diretas
Recursos Ordinários
Aplicações diretas decorrentes de opererações
entre órgãos
Recursos Ordinários
Outras despesas correntes
Aplicações diretas
Recursos Ordinários
Recursos Ordinários - Fundo Defesa Consumidor
Despesas de capital
Investimentos
Aplicacoes diretas
Recursos Ordinários
Recursos Ordinários - Fundo Defesa Consumidor

Desdobramento

Elemento

Cat. Econômica
2.701.196,00

2.149.000,00
1.994.000,00
1.994.000,00
155.000,00
155.000,00
552.196,00
552.196,00
500.000,00
52.196,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
4.000,00
11.000,00
Total Órgão

2.716.196,00

Órgão: 5 - Secretaria Municipal de Comunicação Social
Código
300000000000000000
310000000000000000
319000000000000000
01000000
319100000000000000
01000000
330000000000000000
339000000000000000
01000000
400000000000000000
440000000000000000
449000000000000000
01000000

Especificação
Despesas correntes
Pessoal e encargos sociais
Aplicações diretas
Recursos Ordinários
Aplicações diretas decorrentes de opererações
entre órgãos
Recursos Ordinários
Outras despesas correntes
Aplicações diretas
Recursos Ordinários
Despesas de capital
Investimentos
Aplicacoes diretas
Recursos Ordinários

Desdobramento

Elemento

Cat. Econômica
1.571.000,00

571.000,00
546.000,00
546.000,00
25.000,00
25.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Total Órgão

1.572.000,00

Órgão: 9 - Secretaria Municipal de Educação
Código
300000000000000000
310000000000000000
319000000000000000
01190000
01180000
01010000
01000000
319100000000000000
01180000
01010000
01000000
01190000
330000000000000000
339000000000000000
01430004
01430003
01430002
01430001
01360000
01620500

Especificação
Despesas correntes
Pessoal e encargos sociais
Aplicações diretas
Transferências do Fundeb-(aplic.outras)
Transferências do Fundeb-(aplic.profis)
Rec.de Impostos e de Transf.de Imp-educ
Recursos Ordinários
Aplicações diretas decorrentes de opererações
entre órgãos
Transferências do Fundeb-(aplic.profis)
Rec.de Impostos e de Transf.de Imp-educ
Recursos Ordinários
Transferências do Fundeb-(aplic.outras)
Outras despesas correntes
Aplicações diretas
Recursos do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE Creches
Recursos do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE Ensino Fundamental
Recursos do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE AEE
Recursos do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE Pré Escola
Salário-Educação
Convênio - Transporte Escolar do Estado

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01
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Desdobramento

Elemento

Cat. Econômica
126.643.083,73

104.757.300,87
99.359.798,62
11.950.145,25
58.583.479,45
28.826.173,92
0,00
5.397.502,25
1.885.763,00
3.029.884,50
0,00
481.854,75
21.885.782,86
21.582.782,86
890.000,00
675.000,00
48.500,00
408.700,00
3.730.249,15
1.532.500,00
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Anexo 02 - Despesa Seg. Categoria Econômica (Órgão)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

339000000000000000
01440001
01430007
01010000
01760001
01430006
01430005
01000000
339100000000000000
01000000
01010000
01360000
400000000000000000
440000000000000000
449000000000000000
01010000
01000000
01360000
01325400
01760001
01830000
01377200

Aplicações diretas
Recursos do Programa Nacional de Apoio ao
Transporte Escolar - PNATE
Recursos do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE Mais Educação
Rec.de Impostos e de Transf.de Imp-educ
Emendas Parlamentares Individuais (EC nº
86/2015) Estado
Recursos do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE Ensino Médio
Recursos do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE EJA
Recursos Ordinários
Aplicações diretas decorrentes operações entre
órgaos
Recursos Ordinários
Rec.de Impostos e de Transf.de Imp-educ
Salário-Educação
Despesas de capital
Investimentos
Aplicacoes diretas
Rec.de Impostos e de Transf.de Imp-educ
Recursos Ordinários
Salário-Educação
Transferências de Convênios - União/Educação
Emendas Parlamentares Individuais (EC nº
86/2015) Estado
Oper. Crédito Int. Outros Programas
Outras Transferências do - FNDE/PAR - Apoio Ed.
Básica - Prov Brasil - MP

21.582.782,86
48.000,00
114.000,00
10.468.833,71
500.000,00
45.000,00
17.000,00
3.105.000,00
303.000,00
0,00
3.000,00
300.000,00
2.911.000,00
2.911.000,00
2.911.000,00
50.000,00
1.000,00
2.710.000,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
Total Órgão

129.554.083,73

Órgão: 13 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Código
300000000000000000
310000000000000000
319000000000000000
01080000
01000000
319100000000000000
01080000
01000000
330000000000000000
339000000000000000
01000000
01394500
01070000
01080000
01394400
01000009
339100000000000000
01000000
400000000000000000
440000000000000000
449000000000000000
01645500
01760002

Especificação
Despesas correntes
Pessoal e encargos sociais
Aplicações diretas
Contribuição para a COSIP
Recursos Ordinários
Aplicações diretas decorrentes de opererações
entre órgãos
Contribuição para a COSIP
Recursos Ordinários
Outras despesas correntes
Aplicações diretas
Recursos Ordinários
CFEM
Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico - CIDE
Contribuição para a COSIP
Fundo Especial do Petróleo e Transferências
Decorrentes de Compensação Financeira pela
Exploração de Recursos Naturais
Recursos Ordinários - Convênio Brusque/
Alemanha
Aplicações diretas decorrentes operações entre
órgaos
Recursos Ordinários
Despesas de capital
Investimentos
Aplicacoes diretas
Transferências de Convênios - Estado/Outros (não
relacionados à educação/saúde/assistência social)
Emendas Parlamentares Individuais (EC nº
86/2015) União

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01
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Desdobramento

Elemento

Cat. Econômica
34.747.300,00

14.595.000,00
13.900.000,00
750.000,00
13.150.000,00
695.000,00
55.000,00
640.000,00
20.152.300,00
20.082.300,00
11.050.000,00
150.000,00
227.920,00
7.454.380,00
900.000,00
300.000,00
70.000,00
70.000,00
47.566.130,60
47.566.130,60
47.566.130,60
1.290.000,00
0,00
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Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

449000000000000000
01080000
01760001
01345400
01830000
01000000
01000009

Aplicacoes diretas
Contribuição para a COSIP
Emendas Parlamentares Individuais (EC nº
86/2015) Estado
Transferências de Convênios - União/Outros (não
relacionados à educação/saúde/assistência social)
Oper. Crédito Int. Outros Programas
Recursos Ordinários
Recursos Ordinários - Convênio Brusque/
Alemanha

47.566.130,60
500.000,00
550.000,00
1.918.520,02
35.456.860,58
7.700.750,00
150.000,00
Total Órgão

82.313.430,60

Órgão: 18 - Controladoria Geral do Município - CGM
Código
300000000000000000
310000000000000000
319000000000000000
01000000
319100000000000000
01000000
330000000000000000
339000000000000000
01000000
400000000000000000
440000000000000000
449000000000000000
01000000

Especificação
Despesas correntes
Pessoal e encargos sociais
Aplicações diretas
Recursos Ordinários
Aplicações diretas decorrentes de opererações
entre órgãos
Recursos Ordinários
Outras despesas correntes
Aplicações diretas
Recursos Ordinários
Despesas de capital
Investimentos
Aplicacoes diretas
Recursos Ordinários

Desdobramento

Elemento

Cat. Econômica
315.000,00

235.000,00
210.000,00
210.000,00
25.000,00
25.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Total Órgão

316.000,00

Órgão: 22 - Fundação Municipal de Esportes
Código
300000000000000000
310000000000000000
319000000000000000
01000000
319100000000000000
01000000
330000000000000000
335000000000000000
01000000
339000000000000000
01000000
339100000000000000
01000000
400000000000000000
440000000000000000
449000000000000000
01000000

Especificação
Despesas correntes
Pessoal e encargos sociais
Aplicações diretas
Recursos Ordinários
Aplicações diretas decorrentes de opererações
entre órgãos
Recursos Ordinários
Outras despesas correntes
Transferências a instituições privadas s/ fins
lucrativos
Recursos Ordinários
Aplicações diretas
Recursos Ordinários
Aplicações diretas decorrentes operações entre
órgaos
Recursos Ordinários
Despesas de capital
Investimentos
Aplicacoes diretas
Recursos Ordinários

Desdobramento

Elemento

Cat. Econômica
2.992.000,00

812.000,00
790.000,00
790.000,00
22.000,00
22.000,00
2.180.000,00
150.000,00
150.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
30.000,00
30.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Total Órgão

2.994.000,00

Órgão: 25 - Fundo Municipal de Saude
Código
300000000000000000
310000000000000000
317100000000000000
01020000
319000000000000000
01671000

Especificação
Despesas correntes
Pessoal e encargos sociais
Transferências a consórcios públicos mediante
contrato de rateio
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
Aplicações diretas
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/
Estado - PSF

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01
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Desdobramento

Elemento

Cat. Econômica
120.345.968,99

59.306.905,75
132.244,31
132.244,31
55.545.178,30
1.593.573,56
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Anexo 02 - Despesa Seg. Categoria Econômica (Órgão)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

319000000000000000
01671300
01381300
01381200
01381500
01381000
01380800
01060200
01060300
01381600
01020000
01385700
01382000
01060100
319100000000000000
01020000
01381300
01060100
01381000
01385700
01382000
01381500
01381200
330000000000000000
335000000000000000
01020000
337100000000000000
01020000
339000000000000000
01381701
01381702
01380700
01380800
01380900
01381800
01020000
01060100
01381900

Aplicações diretas
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/
Estado - NASF
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/
União - NASF
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/
União - ACS
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/
União - Saúde Bucal
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/
União - PSF
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/
União - PAB
Recursos Diretamente Arrecadados pela
Administração Indireta e Fundos- Transferência dos
Fundos de Saúde de outros Município
Recursos Diretamente Arrecadados pela
Administração Indireta e Fundos - Convênio
UNIFEBE
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/
União - PMAQ
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/
União - SAMU
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/
União - Vigilância Ep. e Ambiental
Serviços de Saúde - Vigilância Sanitária
Aplicações diretas decorrentes de opererações
entre órgãos
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/
União - NASF
Serviços de Saúde - Vigilância Sanitária
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/
União - PSF
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/
União - SAMU
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/
União - Vigilância Ep. e Ambiental
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/
União - Saúde Bucal
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/
União - ACS
Outras despesas correntes
Transferências a instituições privadas s/ fins
lucrativos
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
Transferências a consórcios públicos
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
Aplicações diretas
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/
União - Rede Saúde Mental
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/
União - Caps infantil
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/
União - Implementação da Segurança Alimentar e
Nutricional
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/
União - PAB
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/
União - NEPSHU
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/
União - DST/AIDS
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
Serviços de Saúde - Vigilância Sanitária
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/
União - Vigilância Sanitária

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01

ASSINADO DIGITALMENTE

55.545.178,30
94.263,00
0,00
1.560.488,41
375.444,37
0,00
5.800.000,00
70.000,00
67.200,00
2.263.846,81
42.020.635,76
146.973,15
263.674,28
1.289.078,96
3.629.483,14
2.806.305,83
0,00
133.835,27
0,00
20.000,00
57.124,48
249.448,29
362.769,27
61.039.063,24
101.000,00
101.000,00
28.702,28
28.702,28
55.608.214,60
875.104,56
448.000,00
16.000,00
2.500.367,00
17.000,00
103.010,08
24.543.137,53
433.785,77
80.833,80
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Anexo 02 - Despesa Seg. Categoria Econômica (Órgão)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

339000000000000000
01381000
01381700
01381300
01381400
01381500
01381600
01381200
01382000
01060200
01770101
01671800
01671100
01672100
01760301
01760401
01671700
01382102
01385700
01382300
01382100
01382200
339100000000000000
01000000
01020000
01060100
01380800
339300000000000000
01672100
01382100
01020000
400000000000000000
440000000000000000
447100000000000000
01020000
449000000000000000
01381400
01381501

Aplicações diretas
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/
União - PSF
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/
União - MAC
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/
União - NASF
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/
União - PSE
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/
União - Saúde Bucal
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/
União - PMAQ
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/
União - ACS
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/
União - Vigilância Ep. e Ambiental
Recursos Diretamente Arrecadados pela
Administração Indireta e Fundos- Transferência dos
Fundos de Saúde de outros Município
Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº
100/2019) União Custeio MAC
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/
Estado - DST/AIDS
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/
Estado - CEO
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/
Estado - Farmácia Básica
Emendas Parlamentares Individuais - (EC
86/2015) união Custeio MAC
Emendas Parlamentares Individuais - ( EC
86/2015) União Custeio Atenção Básica - Saúde
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/
Estado - MAC
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/
União - QUALIFASUS
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/
União - SAMU
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/
União - Investimentos
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/
União - Farmácia Básica
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/
União - Gestão do SUS
Aplicações diretas decorrentes operações entre
órgaos
Recursos Ordinários
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
Serviços de Saúde - Vigilância Sanitária
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/
União - PAB
Aplicação direta decorrente de operação de
órgãos, fundos e entidades dos OFSS com consórcio
público do qual o ente participe
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/
Estado - Farmácia Básica
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/
União - Farmácia Básica
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
Despesas de capital
Investimentos
Transferências a consórcios públicos
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
Aplicacoes diretas
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/
União - PSE
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/
União - INVESTIMENTO Saúde Bucal

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01

ASSINADO DIGITALMENTE

55.608.214,60
0,00
23.187.006,32
0,00
31.350,00
440.107,34
789.464,27
294.342,32
100.000,00
5.502,88
100.000,00
10.000,00
122.632,16
300.000,00
100.000,00
100.000,00
522.300,00
24.000,00
96.054,85
2.400,00
344.915,72
20.900,00
3.133.000,00
3.000.000,00
38.000,00
15.000,00
80.000,00
2.168.146,36
417.146,36
450.000,00
1.301.000,00
2.045.512,92
2.045.512,92
2.174,29
2.174,29
2.038.338,63
0,00
70.000,00
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Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

449000000000000000
01381300
01380800
01060100
01380700
01020000
01382300
01382200
01381600
449300000000000000
01381501
01020000

Aplicacoes diretas
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/
União - NASF
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/
União - PAB
Serviços de Saúde - Vigilância Sanitária
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/
União - Implementação da Segurança Alimentar e
Nutricional
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/
União - Investimentos
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/
União - Gestão do SUS
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/
União - PMAQ
Aplicação direta decorrente de operação de
órgãos, fundos e entidades dos OFSS com consórcio
público do qual o ente participe
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/
União - INVESTIMENTO Saúde Bucal
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde

2.038.338,63
0,00
0,00
30.000,00
0,00
1.438.338,63
500.000,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
Total Órgão

122.391.481,91

Órgão: 27 - Secretaria Municipal de Orçamento, Finanças e Patrimônio
Código
300000000000000000
310000000000000000
317100000000000000
01000000
319000000000000000
01000000
319100000000000000
01000000
320000000000000000
329000000000000000
01000000
330000000000000000
335000000000000000
01000000
337100000000000000
01000000
339000000000000000
01000000
339100000000000000
01000000
339300000000000000
01000000
400000000000000000
440000000000000000
447100000000000000
01000000
449000000000000000
01000000
460000000000000000
469000000000000000
01000000

Especificação
Despesas correntes
Pessoal e encargos sociais
Transferências a consórcios públicos mediante
contrato de rateio
Recursos Ordinários
Aplicações diretas
Recursos Ordinários
Aplicações diretas decorrentes de opererações
entre órgãos
Recursos Ordinários
Juros e encargos da dívida
Aplicações diretas
Recursos Ordinários
Outras despesas correntes
Transferências a instituições privadas s/ fins
lucrativos
Recursos Ordinários
Transferências a consórcios públicos
Recursos Ordinários
Aplicações diretas
Recursos Ordinários
Aplicações diretas decorrentes operações entre
órgaos
Recursos Ordinários
Aplicação direta decorrente de operação de
órgãos, fundos e entidades dos OFSS com consórcio
público do qual o ente participe
Recursos Ordinários
Despesas de capital
Investimentos
Transferências a consórcios públicos
Recursos Ordinários
Aplicacoes diretas
Recursos Ordinários
Amortização da dívida
Aplicações diretas
Recursos Ordinários

Desdobramento

Elemento

Cat. Econômica
28.093.000,00

8.416.000,00
1.000,00
1.000,00
8.080.000,00
8.080.000,00
335.000,00
335.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
18.177.000,00
501.000,00
501.000,00
1.000,00
1.000,00
10.840.000,00
10.840.000,00
6.800.000,00
6.800.000,00
35.000,00
35.000,00
11.405.000,00
205.000,00
1.000,00
1.000,00
204.000,00
204.000,00
11.200.000,00
11.200.000,00
11.200.000,00
Total Órgão

39.498.000,00

Órgão: 28 - Secretaria Municipal de Infraestrutura Estratégica
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01

ASSINADO DIGITALMENTE
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Anexo 02 - Despesa Seg. Categoria Econômica (Órgão)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

Código
300000000000000000
310000000000000000
319000000000000000
01000000
319100000000000000
01000000
330000000000000000
333000000000000000
01100000
339000000000000000
01000009
01000000
01110000
01120000
339100000000000000
01000000
339300000000000000
01000000
400000000000000000
440000000000000000
449000000000000000
01120000
01110000
01000009
01000000

Especificação
Despesas correntes
Pessoal e encargos sociais
Aplicações diretas
Recursos Ordinários
Aplicações diretas decorrentes de opererações
entre órgãos
Recursos Ordinários
Outras despesas correntes
Transferências a Estados e ao Distrito Federal
Convênio de Trânsito - Militar
Aplicações diretas
Recursos Ordinários - Convênio Brusque/
Alemanha
Recursos Ordinários
Convênio de Trânsito - Civil
Convênio de Trânsito - Prefeitura
Aplicações diretas decorrentes operações entre
órgaos
Recursos Ordinários
Aplicação direta decorrente de operação de
órgãos, fundos e entidades dos OFSS com consórcio
público do qual o ente participe
Recursos Ordinários
Despesas de capital
Investimentos
Aplicacoes diretas
Convênio de Trânsito - Prefeitura
Convênio de Trânsito - Civil
Recursos Ordinários - Convênio Brusque/
Alemanha
Recursos Ordinários

Desdobramento

Elemento

Cat. Econômica
10.353.686,66

5.482.000,00
5.131.000,00
5.131.000,00
351.000,00
351.000,00
4.871.686,66
538.720,00
538.720,00
4.311.966,66
117.500,00
670.000,00
400.000,00
3.124.466,66
5.000,00
5.000,00
16.000,00
16.000,00
738.720,00
738.720,00
738.720,00
467.000,00
138.720,00
130.000,00
3.000,00
Total Órgão

11.092.406,66

Órgão: 29 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Código
300000000000000000
310000000000000000
319000000000000000
01000000
319100000000000000
01000000
330000000000000000
339000000000000000
01000000
01000008
339100000000000000
01000000
400000000000000000
440000000000000000
449000000000000000
01345400
01000000

Especificação
Despesas correntes
Pessoal e encargos sociais
Aplicações diretas
Recursos Ordinários
Aplicações diretas decorrentes de opererações
entre órgãos
Recursos Ordinários
Outras despesas correntes
Aplicações diretas
Recursos Ordinários
Recursos Ordinários - Fundo Turismo
Aplicações diretas decorrentes operações entre
órgaos
Recursos Ordinários
Despesas de capital
Investimentos
Aplicacoes diretas
Transferências de Convênios - União/Outros (não
relacionados à educação/saúde/assistência social)
Recursos Ordinários

Desdobramento

Elemento

Cat. Econômica
5.270.360,00

2.962.000,00
2.835.000,00
2.835.000,00
127.000,00
127.000,00
2.308.360,00
2.230.360,00
2.220.000,00
10.360,00
78.000,00
78.000,00
1.394.804,60
1.394.804,60
1.394.804,60
1.390.804,60
4.000,00
Total Órgão

6.665.164,60

Órgão: 30 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Código
300000000000000000
310000000000000000
319000000000000000
01000000

Especificação
Despesas correntes
Pessoal e encargos sociais
Aplicações diretas
Recursos Ordinários

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01

ASSINADO DIGITALMENTE

Desdobramento

Elemento

Cat. Econômica
11.859.356,00

5.164.479,00
4.824.005,00
4.400.000,00
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Anexo 02 - Despesa Seg. Categoria Econômica (Órgão)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

319000000000000000
01351000
01350801
01350900
319100000000000000
01000000
01350801
01350900
01351000
330000000000000000
335000000000000000
01351000
01000000
339000000000000000
01350900
01351000
01350802
01350801
01350700
01000000
01350600
01652401
339100000000000000
01350801
01351000
01350900
01000000
400000000000000000
440000000000000000
449000000000000000
01652401
01350600
01000000

Aplicações diretas
SUAS/União - PSE/AC
SUAS/União - PSE/MC
SUAS/União - PSB
Aplicações diretas decorrentes de opererações
entre órgãos
Recursos Ordinários
SUAS/União - PSE/MC
SUAS/União - PSB
SUAS/União - PSE/AC
Outras despesas correntes
Transferências a instituições privadas s/ fins
lucrativos
SUAS/União - PSE/AC
Recursos Ordinários
Aplicações diretas
SUAS/União - PSB
SUAS/União - PSE/AC
SUAS/União - AEPETI
SUAS/União - PSE/MC
SUAS/União - IGD Suas
Recursos Ordinários
SUAS/União - IGD Bolsa Família
Transf. FEAS - Básica/Investimento
Aplicações diretas decorrentes operações entre
órgaos
SUAS/União - PSE/MC
SUAS/União - PSE/AC
SUAS/União - PSB
Recursos Ordinários
Despesas de capital
Investimentos
Aplicacoes diretas
Transf. FEAS - Básica/Investimento
SUAS/União - IGD Bolsa Família
Recursos Ordinários

4.824.005,00
61.776,00
233.244,00
128.985,00
340.474,00
290.000,00
27.778,00
14.848,00
7.848,00
6.694.877,00
741.184,00
41.184,00
700.000,00
5.591.993,00
97.922,00
7.236,00
20.930,00
83.604,00
21.932,00
5.300.000,00
59.815,00
554,00
361.700,00
2.775,00
1.956,00
1.969,00
355.000,00
72.178,00
72.178,00
72.178,00
54.000,00
13.178,00
5.000,00
Total Órgão

11.931.534,00

Órgão: 32 - Secretaria Municipal de Fazenda e Gestão
Código
300000000000000000
310000000000000000
319000000000000000
01000000
319100000000000000
01000000
330000000000000000
339000000000000000
01000000
01830000
339300000000000000
01000000
400000000000000000
440000000000000000
449000000000000000
01830000
01000000

Especificação
Despesas correntes
Pessoal e encargos sociais
Aplicações diretas
Recursos Ordinários
Aplicações diretas decorrentes de opererações
entre órgãos
Recursos Ordinários
Outras despesas correntes
Aplicações diretas
Recursos Ordinários
Oper. Crédito Int. Outros Programas
Aplicação direta decorrente de operação de
órgãos, fundos e entidades dos OFSS com consórcio
público do qual o ente participe
Recursos Ordinários
Despesas de capital
Investimentos
Aplicacoes diretas
Oper. Crédito Int. Outros Programas
Recursos Ordinários

Desdobramento

Elemento

Cat. Econômica
12.119.786,32

8.611.000,00
7.955.000,00
7.955.000,00
656.000,00
656.000,00
3.508.786,32
3.490.786,32
3.228.478,32
262.308,00
18.000,00
18.000,00
2.004.500,00
2.004.500,00
2.004.500,00
2.000.000,00
4.500,00
Total Órgão

14.124.286,32

Órgão: 33 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Código
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01

ASSINADO DIGITALMENTE

Especificação

Desdobramento

Elemento
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Anexo 02 - Despesa Seg. Categoria Econômica (Órgão)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

300000000000000000
310000000000000000
319000000000000000
01000000
319100000000000000
01000000
330000000000000000
335000000000000000
01000000
01090000
339000000000000000
01000000
01000007
01090000
01315400
339100000000000000
01000000
400000000000000000
440000000000000000
449000000000000000
01315400
01000000

Despesas correntes
Pessoal e encargos sociais
Aplicações diretas
Recursos Ordinários
Aplicações diretas decorrentes de opererações
entre órgãos
Recursos Ordinários
Outras despesas correntes
Transferências a instituições privadas s/ fins
lucrativos
Recursos Ordinários
FIA Imposto de Renda
Aplicações diretas
Recursos Ordinários
Recursos Ordinários - Fundo Idoso
FIA Imposto de Renda
Transferências de Convênios - União/Assistência
Social
Aplicações diretas decorrentes operações entre
órgaos
Recursos Ordinários
Despesas de capital
Investimentos
Aplicacoes diretas
Transferências de Convênios - União/Assistência
Social
Recursos Ordinários

1.045.860,00
378.000,00
361.000,00
361.000,00
17.000,00
17.000,00
667.860,00
206.500,00
160.000,00
46.500,00
460.360,00
390.000,00
10.360,00
50.000,00
10.000,00
1.000,00
1.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
5.000,00
3.000,00
Total Órgão

1.053.860,00

Órgão: 34 - Secretaria Municipal de Governo
Código
300000000000000000
310000000000000000
319000000000000000
01000000
319100000000000000
01000000
330000000000000000
339000000000000000
01000000
400000000000000000
440000000000000000
449000000000000000
01000000

Especificação
Despesas correntes
Pessoal e encargos sociais
Aplicações diretas
Recursos Ordinários
Aplicações diretas decorrentes de opererações
entre órgãos
Recursos Ordinários
Outras despesas correntes
Aplicações diretas
Recursos Ordinários
Despesas de capital
Investimentos
Aplicacoes diretas
Recursos Ordinários

Desdobramento

Elemento

Cat. Econômica
254.000,00

224.000,00
220.000,00
220.000,00
4.000,00
4.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
Total Órgão

254.500,00

Órgão: 40 - Fundacao Ecologica e Zoobotanica de Brusque
Código
300000000000000000
310000000000000000
319000000000000000
01000000
319100000000000000
01000000
330000000000000000
339000000000000000
01000000
339100000000000000
01000000
400000000000000000
440000000000000000

Especificação
Despesas correntes
Pessoal e encargos sociais
Aplicações diretas
Recursos Ordinários
Aplicações diretas decorrentes de opererações
entre órgãos
Recursos Ordinários
Outras despesas correntes
Aplicações diretas
Recursos Ordinários
Aplicações diretas decorrentes operações entre
órgaos
Recursos Ordinários
Despesas de capital
Investimentos

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01

ASSINADO DIGITALMENTE

Desdobramento

Elemento

Cat. Econômica
2.685.000,00

1.745.000,00
1.680.000,00
1.680.000,00
65.000,00
65.000,00
940.000,00
800.000,00
800.000,00
140.000,00
140.000,00
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Anexo 02 - Despesa Seg. Categoria Econômica (Órgão)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

449000000000000000
01345400
01000000

Aplicacoes diretas
Transferências de Convênios - União/Outros (não
relacionados à educação/saúde/assistência social)
Recursos Ordinários

102.000,00
100.000,00
2.000,00
Total Órgão

2.787.000,00

Órgão: 50 - Instituto Brusquense de Planej. e Mobilidade
Código
300000000000000000
310000000000000000
319000000000000000
01000000
319100000000000000
01000000
330000000000000000
339000000000000000
01000004
01000000
339100000000000000
01000000
400000000000000000
440000000000000000
449000000000000000
01000004
01000000

Especificação
Despesas correntes
Pessoal e encargos sociais
Aplicações diretas
Recursos Ordinários
Aplicações diretas decorrentes de opererações
entre órgãos
Recursos Ordinários
Outras despesas correntes
Aplicações diretas
Recursos Ordinários - Outorga Onerosa
Recursos Ordinários
Aplicações diretas decorrentes operações entre
órgaos
Recursos Ordinários
Despesas de capital
Investimentos
Aplicacoes diretas
Recursos Ordinários - Outorga Onerosa
Recursos Ordinários

Desdobramento

Elemento

Cat. Econômica
3.480.220,00

2.300.220,00
2.150.000,00
2.150.000,00
150.220,00
150.220,00
1.180.000,00
1.030.000,00
130.000,00
900.000,00
150.000,00
150.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
5.000,00
1.000,00
Total Órgão

3.486.220,00

Órgão: 65 - Fundacao Cultural de Brusque
Código
300000000000000000
310000000000000000
319000000000000000
01000000
319100000000000000
01000000
330000000000000000
335000000000000000
01000000
339000000000000000
01000000
01000006
339100000000000000
01000000
400000000000000000
440000000000000000
449000000000000000
01000000
01000006

Especificação
Despesas correntes
Pessoal e encargos sociais
Aplicações diretas
Recursos Ordinários
Aplicações diretas decorrentes de opererações
entre órgãos
Recursos Ordinários
Outras despesas correntes
Transferências a instituições privadas s/ fins
lucrativos
Recursos Ordinários
Aplicações diretas
Recursos Ordinários
Recursos Ordinários - Fundo Patrimônio Histórico
Aplicações diretas decorrentes operações entre
órgaos
Recursos Ordinários
Despesas de capital
Investimentos
Aplicacoes diretas
Recursos Ordinários
Recursos Ordinários - Fundo Patrimônio Histórico

Desdobramento

Elemento

Cat. Econômica
2.522.236,00

1.355.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
105.000,00
105.000,00
1.167.236,00
180.000,00
180.000,00
887.236,00
680.000,00
207.236,00
100.000,00
100.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
3.000,00
1.000,00
Total Órgão

2.526.236,00

Órgão: 70 - Instituto Brusquense de Previdência
Código
300000000000000000
310000000000000000
319000000000000000
01000000
02030000
02750000
330000000000000000

Especificação
Despesas correntes
Pessoal e encargos sociais
Aplicações diretas
Recursos Ordinários
Contribuição para RPPS
Taxa Administrativa - RPPS
Outras despesas correntes

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01

ASSINADO DIGITALMENTE

Desdobramento

Elemento

Cat. Econômica
30.906.900,00

30.195.750,00
30.195.750,00
9.555.750,00
19.700.000,00
940.000,00
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Anexo 02 - Despesa Seg. Categoria Econômica (Órgão)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

332000000000000000
02030000
339000000000000000
01000000
02750000
400000000000000000
440000000000000000
449000000000000000
02750000
700000000000000000
770000000000000000
779000000000000000
02037500
779900000000000000
02750000
02030000

Tranferências a união
Contribuição para RPPS
Aplicações diretas
Recursos Ordinários
Taxa Administrativa - RPPS
Despesas de capital
Investimentos
Aplicacoes diretas
Taxa Administrativa - RPPS
Reserva do RPPS
Reserva do RPPS
Reserva do RPPS
Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar
Reserva do RPPS
Taxa Administrativa - RPPS
Contribuição para RPPS

84.150,00
84.150,00
627.000,00
215.000,00
412.000,00
97.000,00
97.000,00
97.000,00
97.000,00
40.757.160,57
40.757.160,57
13.109.724,80
13.109.724,80
27.647.435,77
1.451.433,16
26.196.002,61
Total Órgão

71.761.060,57

Órgão: 75 - Fundacao Municipal de Meio Ambiente
Código
300000000000000000
310000000000000000
319000000000000000
01000000
319100000000000000
01000000
330000000000000000
339000000000000000
01000009
01000005
01000000
339100000000000000
01000000
400000000000000000
440000000000000000
449000000000000000
01000009
01000005
01000000

Especificação
Despesas correntes
Pessoal e encargos sociais
Aplicações diretas
Recursos Ordinários
Aplicações diretas decorrentes de opererações
entre órgãos
Recursos Ordinários
Outras despesas correntes
Aplicações diretas
Recursos Ordinários - Convênio Brusque/
Alemanha
Recursos Ordinários - Fundo Meio Ambiente
Recursos Ordinários
Aplicações diretas decorrentes operações entre
órgaos
Recursos Ordinários
Despesas de capital
Investimentos
Aplicacoes diretas
Recursos Ordinários - Convênio Brusque/
Alemanha
Recursos Ordinários - Fundo Meio Ambiente
Recursos Ordinários

Desdobramento

Elemento

Cat. Econômica
1.786.480,00

1.100.000,00
1.050.000,00
1.050.000,00
50.000,00
50.000,00
686.480,00
636.480,00
250.000,00
116.480,00
270.000,00
50.000,00
50.000,00
181.000,00
181.000,00
181.000,00
110.000,00
70.000,00
1.000,00
Total Órgão

1.967.480,00

Órgão: 80 - Samae
Código
300000000000000000
310000000000000000
319000000000000000
02000000
319100000000000000
02000000
330000000000000000
339000000000000000
02000000
339100000000000000
02000000
339300000000000000
02000000

Especificação
Despesas correntes
Pessoal e encargos sociais
Aplicações diretas
Rec. Prop. Samae
Aplicações diretas decorrentes de opererações
entre órgãos
Rec. Prop. Samae
Outras despesas correntes
Aplicações diretas
Rec. Prop. Samae
Aplicações diretas decorrentes operações entre
órgaos
Rec. Prop. Samae
Aplicação direta decorrente de operação de
órgãos, fundos e entidades dos OFSS com consórcio
público do qual o ente participe
Rec. Prop. Samae

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01

ASSINADO DIGITALMENTE

Desdobramento

Elemento

Cat. Econômica
33.476.000,00

17.200.000,00
16.200.000,00
16.200.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
16.276.000,00
15.206.000,00
15.206.000,00
870.000,00
870.000,00
200.000,00
200.000,00

Identificador: WPL171101-4643-IWPBDBYBCICDI-2 - Emitido por: VANDERLEI LUIS DIETRICH

07/12/2020 12:40:52 -03:00

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 411

MUNICIPIO DE BRUSQUE

Pág

13

/

13

Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Despesa Seg. Categoria Econômica (Órgão)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

400000000000000000

Despesas de capital

440000000000000000
449000000000000000
02890000
02645500

Investimentos
Aplicacoes diretas
Alienação Bens Outros Programas
Transferências de Convênios - Estado/Outros SAMAE
Transferências de Convênios - União/Outros SAMAE
Rec. Prop. Samae
Reserva de contingência
Reserva de contingência
Reserva de contingência
Rec. Prop. Samae

02345400
02000000
900000000000000000
990000000000000000
999000000000000000
02000000

1.919.000,00
1.919.000,00
1.919.000,00
5.000,00
30.000,00
30.000,00
1.854.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Total Órgão

35.400.000,00

Órgão: 90 - Reserva de Contingencia
Código
900000000000000000
990000000000000000
999000000000000000
01000000

Especificação
Reserva de contingência
Reserva de contingência
Reserva de contingência
Recursos Ordinários

___________________________________
JONAS OSCAR PAEGLE
Prefeito Municipal

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01

ASSINADO DIGITALMENTE

Desdobramento

Elemento

Cat. Econômica
100.000,00

100.000,00
100.000,00
100.000,00
Total Órgão

100.000,00

Total

561.772.500,39

___________________________________
VANDERLEI LUIS DIETRICH
CRC MT 010739/O T-SC
CPF: 831.177.251-72
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Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica
Entidade: Consolidado
Ano LOA: 2021

Anexo 2, Lei 4320/64, Port. SOF n.º 8 de 04/02/1985 - Adendo III
Código

100000000000000000
110000000000000000
111000000000000000
01000000
01010000
01020000
112000000000000000
01000000
01000001
01000002
01000003
01000005
01000011
01060100
02000000
113000000000000000
01000000
120000000000000000
121000000000000000
02030000
124000000000000000
01080000
130000000000000000
131000000000000000
01000000
132000000000000000
01000000
01000004
01000005
01010000
01060100
01070000
01180000
01350600
01350700
01350801
01350802
01350900
01380800
01381700
01382300
01394400
01430001
01430002
01430003
01430004
01430005
01430006
01430007
01440001
01620500
01652401
01671700
02000000
02030000
02750000
139000000000000000
01000000
150000000000000000
01000000
160000000000000000
161000000000000000
01000000
02000000
163000000000000000
01000003
170000000000000000
171000000000000000
01000000
01010000
01020000
01315400

Especificação
Desdobramento
Receitas correntes
Impostos, taxas e contribuições de melhoria
Impostos
46.887.007,51
Recursos Ordinários
26.651.562,15
Rec.de Impostos e de Transf.de Imp-educ
25.170.919,83
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
Taxas
8.199.607,64
Recursos Ordinários
300.000,00
Recursos Ordinários - Convênio Polícia Militar 50.806/2018
156.000,00
Recursos Ordinários - Convênio Polícia Civil
1.172.024,73
Recursos Ordinários - Convênio Corpo Bombeiro
139.860,00
Recursos Ordinários - Fundo Meio Ambiente
630.000,00
Recursos Ordinários - Convênio Polícia Militar 58.195/2018
1.892.952,18
Serviços de Saúde - Vigilância Sanitária
280.000,00
Rec. Prop. Samae
Contribuição de melhoria
66.314,48
Recursos Ordinários
Contribuições
Contribuições sociais
16.230.277,88
Contribuição para RPPS
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública
8.759.380,00
Contribuição para a COSIP
Receita patrimonial
Exploração do patrimônio imobiliário do estado
22.410,75
Recursos Ordinários
Valores mobiliários
1.892.903,16
Recursos Ordinários
1.000,00
Recursos Ordinários - Outorga Onerosa
46.620,00
Recursos Ordinários - Fundo Meio Ambiente
243.906,61
Rec.de Impostos e de Transf.de Imp-educ
8.747,82
Serviços de Saúde - Vigilância Sanitária
1.365,48
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
207.483,17
Transferências do Fundeb-(aplic.profis)
993,00
SUAS/União - IGD Bolsa Família
332,00
SUAS/União - IGD Suas
621,40
SUAS/União - PSE/MC
930,00
SUAS/União - AEPETI
724,00
SUAS/União - PSB
19.755,95
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - PAB
25.624,33
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - MAC
6.460,86
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Investimentos
1.956,84
Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira
8.245,56
Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Pré Escola
978,49
Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE AEE
13.618,19
Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Ensino Fundamental
17.955,82
Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Creches
342,97
Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA
907,88
Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Ensino Médio
1.008,76
Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Mais Educação
968,40
Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE
2.500,00
Convênio - Transporte Escolar do Estado
554,00
Transf. FEAS - Básica/Investimento
8.120,80
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado - MAC
277.000,00
Rec. Prop. Samae
14.535.574,08
Contribuição para RPPS
734.425,92
Taxa Administrativa - RPPS
Demais receitas patrimoniais
171.006,62
Recursos Ordinários
Receita industrial
473.409,47
Recursos Ordinários
Receita de serviços
Serviços administrativos e comerciais gerais
1.647.423,02
Recursos Ordinários
33.704.500,00
Rec. Prop. Samae
Serviços e atividades referentes à saúde
81.535,27
Recursos Ordinários - Convênio Corpo Bombeiro
Transferências correntes
Transferências da união e de suas entidades
27.765.401,34
Recursos Ordinários
15.197.936,84
Rec.de Impostos e de Transf.de Imp-educ
13.057.881,08
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
15.000,00
Transferências de Convênios - União/Assistência Social
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Fonte

Cat. Econômica
522.754.634,72

111.546.248,52
98.709.489,49

12.770.444,55

66.314,48
24.989.657,88
16.230.277,88
8.759.380,00
18.255.042,86
22.410,75
18.061.625,49

171.006,62
473.409,47
35.433.458,29
35.351.923,02

81.535,27
321.351.112,07
108.598.849,28
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Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica
Entidade: Consolidado
Ano LOA: 2021

Código

01350600
01350700
01350801
01350802
01350900
01351000
01360000
01380700
01380800
01380900
01381200
01381400
01381500
01381600
01381700
01381701
01381702
01381800
01381900
01382000
01382100
01382102
01382200
01382300
01385700
01394400
01394500
01430001
01430002
01430003
01430004
01430005
01430006
01430007
01440001
01760301
01760401
01770101
172000000000000000
01000000
01010000
01020000
01070000
01620500
01671000
01671100
01671300
01671700
01671800
01672100
173000000000000000
01060200
174000000000000000
01060300
175000000000000000
01180000
01190000
176000000000000000
01000009
190000000000000000
191000000000000000
01000000
01100000
01110000
01120000
192000000000000000
01000000
02000000
02030000
199000000000000000
01000000
01000004
01000006

SUAS/União - IGD Bolsa Família

Especificação

Desdobramento

72.000,00

21.600,00
SUAS/União - IGD Suas
346.779,60
SUAS/União - PSE/MC
20.000,00
SUAS/União - AEPETI
243.000,00
SUAS/União - PSB
120.000,00
SUAS/União - PSE/AC
6.740.249,15
Salário-Educação
16.000,00
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Implementação da Segurança
8.360.611,05
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - PAB
17.000,00
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - NEPSHU
2.217.600,00
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - ACS
31.350,00
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - PSE
1.065.000,00
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Saúde Bucal
3.053.311,08
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - PMAQ
23.161.381,99
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - MAC
875.104,56
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Rede Saúde Mental
448.000,00
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Caps infantil
103.010,08
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - DST/AIDS
80.833,80
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Vigilância Sanitária
420.798,76
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Vigilância Ep. e Ambiental
794.915,72
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Farmácia Básica
24.000,00
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - QUALIFASUS
20.900,00
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Gestão do SUS
495.939,14
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Investimentos
263.028,00
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - SAMU
898.043,16
Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira
150.000,00
CFEM
400.454,44
Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Pré Escola
47.521,51
Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE AEE
661.381,81
Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Ensino Fundamental
872.044,18
Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Creches
16.657,03
Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA
44.092,12
Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Ensino Médio
112.991,24
Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Mais Educação
47.031,60
Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE
100.000,00
Emendas Parlamentares Individuais - (EC 86/2015) união Custeio MAC
100.000,00
Emendas Parlamentares Individuais - ( EC 86/2015) União Custeio Atenção Básica - Saúde
100.000,00
Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019) União Custeio MAC
Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades
63.673.727,12
Recursos Ordinários
36.193.486,99
Rec.de Impostos e de Transf.de Imp-educ
34.182.737,72
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
226.554,52
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
1.530.000,00
Convênio - Transporte Escolar do Estado
1.593.573,56
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado - PSF
122.632,16
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado - CEO
94.263,00
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado - NASF
514.179,20
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado - MAC
10.000,00
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado - DST/AIDS
717.146,36
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado - Farmácia Básica
Transferências dos municípios e de suas entidades
75.502,88
Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos- Transferência
Transferências de instituições privadas
Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos - Convênio UNIFEBE 67.200,00
Transferências de outras instituições públicas
60.261.759,28
Transferências do Fundeb-(aplic.profis)
12.432.000,00
Transferências do Fundeb-(aplic.outras)
Transferências do exterior
1.057.500,00
Recursos Ordinários - Convênio Brusque/Alemanha
Outras receitas correntes
Multas administrativas, contratuais e judiciais
84.174,37
Recursos Ordinários
538.720,00
Convênio de Trânsito - Militar
538.720,00
Convênio de Trânsito - Civil
3.591.466,66
Convênio de Trânsito - Prefeitura
Indenizações, restituições e ressarcimentos
4.527.363,64
Recursos Ordinários
64.500,00
Rec. Prop. Samae
52.250,00
Contribuição para RPPS
Demais receitas correntes
453.449,20
Recursos Ordinários
134.000,00
Recursos Ordinários - Outorga Onerosa
208.236,00
Recursos Ordinários - Fundo Patrimônio Histórico
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Fonte

Cat. Econômica

138.858.300,63

75.502,88
67.200,00
72.693.759,28

1.057.500,00
10.705.705,63
4.753.081,03

4.644.113,64

1.308.510,96
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Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica
Entidade: Consolidado
Ano LOA: 2021

Código

Especificação
Recursos Ordinários - Fundo Idoso

01000007
01000008
01000010
01090000
02000000
02037500
200000000000000000
210000000000000000
211000000000000000
01830000
220000000000000000
221000000000000000
02890000
240000000000000000
241000000000000000
01345400
01381501
02345400
242000000000000000
01645500
01652401
01760001
02645500
700000000000000000
720000000000000000
721000000000000000
02030000
02750000
760000000000000000
761000000000000000
02000000
790000000000000000
799000000000000000
02037500
9100000000000000000
9170000000000000000
9171000000000000000
01010000
9172000000000000000
01010000

Desdobramento

10.360,00

10.360,00
Recursos Ordinários - Fundo Turismo
63.196,00
Recursos Ordinários - Fundo Defesa Consumidor
96.500,00
FIA Imposto de Renda
276.000,00
Rec. Prop. Samae
56.409,76
Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar
Receitas de capital
Operações de crédito
Operações de crédito - mercado interno
37.719.168,58
Oper. Crédito Int. Outros Programas
Alienação de bens
Alienação de bens móveis
5.000,00
Alienação Bens Outros Programas
Transferências de capital
Transferências da união e de suas entidades
Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência 3.409.324,62
75.000,00
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - INVESTIMENTO Saúde Bucal
30.000,00
Transferências de Convênios - União/Outros -SAMAE
Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades
Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência1.290.000,00
54.000,00
Transf. FEAS - Básica/Investimento
1.200.000,00
Emendas Parlamentares Individuais (EC nº 86/2015) Estado
30.000,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros - SAMAE
Receitas correntes intraorçamentárias
Contribuições
Contribuições sociais
15.162.050,65
Contribuição para RPPS
2.166.007,24
Taxa Administrativa - RPPS
Receita de serviços
Serviços administrativos e comerciais gerais
733.000,00
Rec. Prop. Samae
Outras receitas correntes
Demais receitas correntes
13.053.315,04
Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar
Receitas correntes
Transferências correntes
Transferências da união e de suas entidades
(10.680.553,18)
Rec.de Impostos e de Transf.de Imp-educ
Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades
(25.228.447,28)
Rec.de Impostos e de Transf.de Imp-educ

Fonte

Cat. Econômica

43.812.493,20
37.719.168,58
37.719.168,58
5.000,00
5.000,00
6.088.324,62
3.514.324,62

2.574.000,00

31.114.372,93
17.328.057,89
17.328.057,89

733.000,00
733.000,00
13.053.315,04
13.053.315,04
(35.909.000,46)
(35.909.000,46)
(10.680.553,18)
(25.228.447,28)

Total
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Anexo V - Funções e Subfunções de Governo
Ano: 2021
Entidade: Consolidado

Cód. Função

Descrição da Função

Cód. Subfunção Descrição da Subfunção

0001

Legislativa

0031

Acao Legislativa

0004

Administração

0062
0121
0122
0126
0129
0131
0182

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
Planejamento e Orçamento
Administracao Geral
Tecnologia da Informação
Administração de Receitas
Comunicação Social
Defesa Civil

0006

Segurança Pública

0181
0182

Policiamento
Defesa Civil

0008

Assistência Social

0241
0243
0244

Assistência ao Idoso
Assistência à Criança e ao Adolescente
Assistência Comunitária

0009

Previdência Social

0272

Previdência do Regime Estatutário

0010

Saúde

0032
0122
0301
0302
0304
0305

Controle Externo
Administracao Geral
Atenção Básica
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Vigilância Sanitária
Vigilância Epidemiológica

0012

Educação

0032
0122
0306
0361
0365
0366

Controle Externo
Administracao Geral
Alimentação e Nutrição
Ensino Fundamental
Educação Infantil
Educação de Jovens e Adultos

0013

Cultura

0122
0391
0392

Administracao Geral
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Difusão Cultural

0014

Direitos da Cidadania

0422

Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

0015

Urbanismo

0122
0451
0452

Administracao Geral
Infra-Estrutura Urbana
Servicos Urbanos

0016

Habitação

0482

Habitacao Urbana

0017

Saneamento

0512

Saneamento Básico Urbano

0018

Gestão Ambiental

0122
0451
0541

Administracao Geral
Infra-Estrutura Urbana
Preservação e Conservação Ambiental

0020

Agricultura

0606

Extensão Rural

0023

Comércio e Serviços

0695

Turismo

0026

Transporte

0782

Transporte Rodoviário

0027

Desporto e Lazer

0812

Desporto Comunitário

0028

Encargos Especiais

0843
0846

Serviço da Dívida Interna
Outros encargos Especiais

0099

Reserva de Contingência

0997
0999

Reserva do RPPS
Reserva de contingência

___________________________________
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59.306.905,75

10 - Saúde

6.000,00

0,00

0,00

277.817.655,62

2.300.000,00

0,00

5.180.000,00

2.180.000,00

1.500.000,00 168.661.338,08

0,00

1.500.000,00

3.090.000,00
0,00

0,00

812.000,00

1.820.360,00

280.000,00

1.676.480,00

13.646.000,00

280.000,00

21.598.300,00

182.196,00

1.167.236,00

21.885.782,86

61.039.063,24

711.150,00

7.083.737,00

6.404.246,66

19.036.786,32

2.190.000,00

Outras
Despesas
Correntes

447.978.993,70

0,00

9.770.000,00

2.992.000,00

2.300.000,00

2.845.360,00

1.316.000,00

4.521.480,00

25.346.000,00

286.000,00

40.973.520,00

726.196,00

2.522.236,00

126.643.083,73

120.345.968,99

30.906.900,00

12.620.216,00

10.457.246,66

43.851.786,32

9.555.000,00

Total

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01

0,00
0,00

61.731.346,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Inversões
Financeiras

0,00

200.000,00

2.000,00

0,00

1.392.804,60

1.000,00

8.204.607,72

1.909.000,00

7.000,00

39.651.522,88

13.000,00

4.000,00

2.911.000,00

2.045.512,92

97.000,00

73.178,00

1.275.720,00

2.029.000,00

1.915.000,00

Investimentos

72.931.346,12

0,00

11.400.000,00

2.000,00

0,00

1.392.804,60

1.000,00

8.204.607,72

1.909.000,00

7.000,00

39.651.522,88

13.000,00

4.000,00

2.911.000,00

2.045.512,92

97.000,00

73.178,00

1.275.720,00

2.029.000,00

1.915.000,00

Total

1

/

1

561.772.500,39

39.410.727,41

21.170.000,00

2.994.000,00

2.300.000,00

4.238.164,60

1.317.000,00

12.726.087,72

27.255.000,00

293.000,00

80.625.042,88

739.196,00

2.526.236,00

129.554.083,73

122.391.481,91

32.455.333,16

12.693.394,00

11.732.966,66

45.880.786,32

11.470.000,00

Total Geral

Pág
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40.862.160,57

39.410.727,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.451.433,16

0,00

0,00

0,00

0,00

Reserva
de
Contingência

___________________________________
VANDERLEI LUIS DIETRICH
CRC MT 010739/O T-SC
CPF: 831.177.251-72

11.200.000,00

0,00

11.200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Amortização da
Dívida /
Refinanciamento
da Dívida

Despesas de Capital

Identificador: WPL1091101-4643-YHJCIBDRMRXP-3 - Emitido por: VANDERLEI LUIS DIETRICH

___________________________________
JONAS OSCAR PAEGLE
Prefeito Municipal

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE BRUSQUE. Emissão: 07/12/2020, às 12:50:59.

Total

99 - Reserva de Contingência

28 - Encargos Especiais

27 - Desporto e Lazer

26 - Transporte

0,00

1.025.000,00

23 - Comércio e Serviços

0,00
0,00

2.845.000,00
1.036.000,00

18 - Gestão Ambiental

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Juros e
Encargos da
Dívida

20 - Agricultura

11.700.000,00

16 - Habitação

17 - Saneamento

19.375.220,00

544.000,00

1.355.000,00

15 - Urbanismo

14 - Direitos da Cidadania

13 - Cultura

104.757.300,87

30.195.750,00

09 - Previdência Social

12 - Educação

4.053.000,00
5.536.479,00

06 - Segurança Pública

24.815.000,00

7.365.000,00

Pessoal e
Encargos
Sociais

08 - Assistência Social

04 - Administração

01 - Legislativa

Função

Despesas Correntes

ANEXO V da Lei 4.320/64 - Adendo III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985

Entidade(s): Consolidado
Exercício: 2021

Planejamento e Orçamento
Demonstrativo da Despesa por Funções e Categoria Econômica
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Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021 : Não

Anexo 6 da Lei 4.320/64 - Adendo V da Portaria SOF nr.º 8, de 04/02/1985
01 - Camara de Vereadores
001 - Camara de Vereadores
Código
0001
0001.0031
0001.0031.0001
0001.0031.0001.2001
01000000

Especificação

Op. Especiais

Legislativa
Acao Legislativa
Administração e processo legislativo
Manutenção da Câmara de Vereadores e Atividades Legislativas
Recursos Ordinários

Projetos

Atividades

Total

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

11.470.000,00
11.470.000,00
11.470.000,00
11.470.000,00
11.470.000,00

11.470.000,00
11.470.000,00
11.470.000,00
11.470.000,00
11.470.000,00

Total Unidade

0,00

0,00

11.470.000,00

11.470.000,00

Total Órgão

0,00

0,00

11.470.000,00

11.470.000,00

02 - Gabinete do Prefeito
001 - Gabinete do Prefeito
Código
0004
0004.0122
0004.0122.0005
0004.0122.0005.2002
01000000
0004.0122.0195
0004.0122.0195.2056
01000000
0004.0122.0330
0004.0122.0330.2054
01000000
0006
0006.0181
0006.0181.0150
0006.0181.0150.2058
01000002
0006.0181.0150.2059
01000001
01000011
0006.0182
0006.0182.0150
0006.0182.0150.2060
01000003
0008
0008.0244
0008.0244.0330
0008.0244.0330.2077
01000000

Especificação

Op. Especiais

Administração
Administracao Geral
Administração e planejamento governamental
Manutenção do Gabinete do Prefeito
Recursos Ordinários
Serviços gerais
Manutenção da Junta de Serviço Militar e Tiro de Guerra
Recursos Ordinários
Gestao transparente e democratica
Manutenção dos Conselhos Municipais
Recursos Ordinários
Segurança Pública
Policiamento
Ações da segurança pública
Manutenção - Convênio Polícia Civil
Recursos Ordinários - Convênio Polícia Civil
Manutenção - Convênio Polícia Militar
Recursos Ordinários - Convênio Polícia Militar 50.806/2018
Recursos Ordinários - Convênio Polícia Militar 58.195/2018
Defesa Civil
Ações da segurança pública
Manutenção - Convênio Corpo de Bombeiros
Recursos Ordinários - Convênio Corpo Bombeiro
Assistência Social
Assistência Comunitária
Gestao transparente e democratica
Manutenção das Atividades do Comad - Cons. Anti Dr
Recursos Ordinários
Total Unidade

Projetos

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

Atividades

Total

2.251.000,00
2.251.000,00
1.969.000,00
1.969.000,00
1.969.000,00
280.000,00
280.000,00
280.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.339.560,00
1.086.000,00
1.086.000,00
156.000,00
156.000,00
930.000,00
300.000,00
630.000,00
1.253.560,00
1.253.560,00
1.253.560,00
1.253.560,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00

2.251.000,00
2.251.000,00
1.969.000,00
1.969.000,00
1.969.000,00
280.000,00
280.000,00
280.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.339.560,00
1.086.000,00
1.086.000,00
156.000,00
156.000,00
930.000,00
300.000,00
630.000,00
1.253.560,00
1.253.560,00
1.253.560,00
1.253.560,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00

4.591.560,00

4.591.560,00

003 - Fundo Municipal de Defesa Civil
Código
0006
0006.0182
0006.0182.0230
0006.0182.0230.2035
01000000

Especificação

Op. Especiais

Segurança Pública
Defesa Civil
Prevenção em situações de risco e salvamento
Manutenção das Ações da Defesa Civil
Recursos Ordinários

Projetos

Atividades

Total

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

1.206.000,00
1.206.000,00
1.206.000,00
1.206.000,00
1.206.000,00

1.206.000,00
1.206.000,00
1.206.000,00
1.206.000,00
1.206.000,00

Total Unidade

0,00

0,00

1.206.000,00

1.206.000,00

Total Órgão

0,00

0,00

5.797.560,00

5.797.560,00

03 - Procuradoria Geral do Municipio
001 - Procuradoria Geral do Municipio
Código

Especificação

0004
0004.0062
0004.0062.0005
0004.0062.0005.2005
01000000

Administração
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
Administração e planejamento governamental
Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do
Recursos Ordinários

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01

ASSINADO DIGITALMENTE

Op. Especiais
0,00
0,00
0,00
0,00

Projetos
0,00
0,00
0,00
0,00

Identificador: WPL281101-4643-LQKMZKPGWKMZX-6 - Emitido por: VANDERLEI LUIS DIETRICH

Atividades

Total

1.956.000,00
1.956.000,00
1.956.000,00
1.956.000,00
1.956.000,00

1.956.000,00
1.956.000,00
1.956.000,00
1.956.000,00
1.956.000,00
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Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021 : Não

03 - Procuradoria Geral do Municipio
001 - Procuradoria Geral do Municipio
Código
0014
0014.0422
0014.0422.0005
0014.0422.0005.2313
01000010
0014.0422.0210
0014.0422.0210.2305
01000000
0014.0422.0210.2311
01000000

Especificação

Op. Especiais

Direitos da Cidadania
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Administração e planejamento governamental
Manutenção das Atividades do Fundo Defesa do Consumidor
Recursos Ordinários - Fundo Defesa Consumidor
Defesa dos interesses sociais
Manutenção das Atividades da Ouvidoria Geral do Município
Recursos Ordinários
Manutenção das Atividades do Procon Municipal
Recursos Ordinários
Total Unidade

Projetos

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Atividades

Total

739.196,00
739.196,00
63.196,00
63.196,00
63.196,00
676.000,00
338.000,00
338.000,00
338.000,00
338.000,00

739.196,00
739.196,00
63.196,00
63.196,00
63.196,00
676.000,00
338.000,00
338.000,00
338.000,00
338.000,00

2.695.196,00

2.695.196,00

002 - Fundo Procuradoria Geral do Municipio
Código
0004
0004.0062
0004.0062.0005
0004.0062.0005.1195
01000000

Especificação

Op. Especiais

Administração
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
Administração e planejamento governamental
Manutenção do Fundo da Procuradoria
Recursos Ordinários

Projetos

Atividades

Total

0,00
0,00
0,00
0,00

21.000,00
21.000,00
21.000,00
21.000,00
21.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

21.000,00
21.000,00
21.000,00
21.000,00
21.000,00

Total Unidade

0,00

21.000,00

0,00

21.000,00

Total Órgão

0,00

21.000,00

2.695.196,00

2.716.196,00

05 - Secretaria Municipal de Comunicação Social
001 - Secretaria Municipal de Comunicação Social
Código

Especificação

0004
0004.0131
0004.0131.0145
0004.0131.0145.2006
01000000

Administração
Comunicação Social
Publicidade, comunicação social e institucional
Manutenção da Secretaria Municipal de Comunicação
Recursos Ordinários

Op. Especiais

Projetos

Atividades

Total

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

1.572.000,00
1.572.000,00
1.572.000,00
1.572.000,00
1.572.000,00

1.572.000,00
1.572.000,00
1.572.000,00
1.572.000,00
1.572.000,00

Total Unidade

0,00

0,00

1.572.000,00

1.572.000,00

Total Órgão

0,00

0,00

1.572.000,00

1.572.000,00

09 - Secretaria Municipal de Educação
001 - Secretaria Municipal de Educacao
Código
0012
0012.0032
0012.0032.0330
0012.0032.0330.2307
01000000
0012.0122
0012.0122.0005
0012.0122.0005.2022
01010000
0012.0306
0012.0306.0040
0012.0306.0040.2049
01000000
01430001
01430002
01430003
01430004
01430005
01430006
01430007
0012.0361
0012.0361.0025
0012.0361.0025.1008
01000000

Especificação

Op. Especiais

Educação
Controle Externo
Gestao transparente e democratica
Manutenção das Atividades do Conselho da Educação
Recursos Ordinários
Administracao Geral
Administração e planejamento governamental
Manutenção Administrativa da Secretaria de Educação
Rec.de Impostos e de Transf.de Imp-educ
Alimentação e Nutrição
Merenda escolar
Manutenção do Programa de Alimentação Escolar
Recursos Ordinários
Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar
Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar
Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar
Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar
Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar
Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar
Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar
Ensino Fundamental
Ensino fundametal e valorização do magistério
Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas
Recursos Ordinários

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01

ASSINADO DIGITALMENTE

Projetos

0,00
0,00
0,00
0,00

4.341.249,15
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

851.000,00
851.000,00
111.000,00
1.000,00

Identificador: WPL281101-4643-LQKMZKPGWKMZX-6 - Emitido por: VANDERLEI LUIS DIETRICH

Atividades

Total

125.212.834,58
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.606.059,74
5.606.059,74
5.606.059,74
5.606.059,74
5.298.200,00
5.298.200,00
5.298.200,00
3.100.000,00
408.700,00
48.500,00
675.000,00
890.000,00
17.000,00
45.000,00
114.000,00
56.224.952,22
54.060.518,05
0,00

129.554.083,73
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.606.059,74
5.606.059,74
5.606.059,74
5.606.059,74
5.298.200,00
5.298.200,00
5.298.200,00
3.100.000,00
408.700,00
48.500,00
675.000,00
890.000,00
17.000,00
45.000,00
114.000,00
57.075.952,22
54.911.518,05
111.000,00
1.000,00
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Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021 : Não

09 - Secretaria Municipal de Educação
001 - Secretaria Municipal de Educacao
Código
01360000
0012.0361.0025.1013
01360000
01760001
0012.0361.0025.2019
01010000
01180000
01190000
01360000
0012.0361.0030
0012.0361.0030.2003
01010000
01440001
01620500
0012.0365
0012.0365.0020
0012.0365.0020.1005
01360000
01760001
0012.0365.0020.2020
01010000
01180000
01360000
0012.0366
0012.0366.0355
0012.0366.0355.2319
01010000

Especificação

Op. Especiais

Salário-Educação
Construção e Reforma de Escolas de Ensino Fundamental
Salário-Educação
Emendas Parlamentares Individuais (EC nº 86/2015)
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Rec.de Impostos e de Transf.de Imp-educ
Transferências do Fundeb-(aplic.profis)
Transferências do Fundeb-(aplic.outras)
Salário-Educação
Transporte escolar
Manutenção do Transporte Escolar
Rec.de Impostos e de Transf.de Imp-educ
Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte
Convênio - Transporte Escolar do Estado
Educação Infantil
Desenvolvimento da educação infantil
Construção e Reforma de Escolas de Educação Infantil
Salário-Educação
Emendas Parlamentares Individuais (EC nº 86/2015)
Manutenção da Educação Infantil
Rec.de Impostos e de Transf.de Imp-educ
Transferências do Fundeb-(aplic.profis)
Salário-Educação
Educação de Jovens e Adultos
Educacao de jovens e adultos
Manutenção da Educação de Jovens e Adultos
Rec.de Impostos e de Transf.de Imp-educ

Projetos

0,00

110.000,00
740.000,00
290.000,00
450.000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

3.490.249,15
3.490.249,15
3.490.249,15
3.290.249,15
200.000,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Total Unidade

0,00

Total Órgão

0,00

0,00

Atividades

Total

57.438.187,13
24.208.754,29
31.789.432,84
1.440.000,00
640.435,49
640.435,49
640.435,49
640.435,49

110.000,00
740.000,00
290.000,00
450.000,00
54.060.518,05
11.338.708,44
28.679.809,61
12.432.000,00
1.610.000,00
2.164.434,17
2.164.434,17
583.934,17
48.000,00
1.532.500,00
60.928.436,28
60.928.436,28
3.490.249,15
3.290.249,15
200.000,00
57.438.187,13
24.208.754,29
31.789.432,84
1.440.000,00
640.435,49
640.435,49
640.435,49
640.435,49

4.341.249,15

125.212.834,58

129.554.083,73

4.341.249,15

125.212.834,58

129.554.083,73

0,00

54.060.518,05
11.338.708,44
28.679.809,61
12.432.000,00
1.610.000,00
2.164.434,17
2.164.434,17
583.934,17
48.000,00
1.532.500,00
57.438.187,13
57.438.187,13
0,00

13 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
001 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Código
0015
0015.0451
0015.0451.0125
0015.0451.0125.2036
01000000
01070000
01345400
01394400
01394500
01645500
01760001
01830000
0015.0451.0320
0015.0451.0320.1010
01000000
01830000
0015.0452
0015.0452.0125
0015.0452.0125.2037
01000000
0015.0452.0125.2038
01000000
0015.0452.0305
0015.0452.0305.2040
01000009

Especificação

Op. Especiais

Urbanismo
Infra-Estrutura Urbana
Melhorias e manutenção da malha viária municipal
Manutenção e Melhorias do Sistema Viário, Praças e
Recursos Ordinários
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados
Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes
CFEM
Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados
Emendas Parlamentares Individuais (EC nº 86/2015)
Oper. Crédito Int. Outros Programas
Pac macrodrenagem/pavimentacao
Pac Pavimentação
Recursos Ordinários
Oper. Crédito Int. Outros Programas
Servicos Urbanos
Melhorias e manutenção da malha viária municipal
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Recursos Ordinários
Aquisição e Manutenção de Máquinas, Veículos e Equipamentos
Recursos Ordinários
Reurbaniza brusque
Manutenção e Implantação da Iluminação Pública
Recursos Ordinários - Convênio Brusque/Alemanha

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01

ASSINADO DIGITALMENTE

Projetos

0,00
0,00
0,00
0,00

20.237.500,00
20.237.500,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

20.237.500,00
20.237.500,00
1.731.000,00
18.506.500,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Identificador: WPL281101-4643-LQKMZKPGWKMZX-6 - Emitido por: VANDERLEI LUIS DIETRICH

Atividades

Total

54.104.322,88
32.382.942,88
32.382.942,88
32.382.942,88
16.850.000,00
227.920,00
1.918.520,02
900.000,00
150.000,00
1.290.000,00
550.000,00
10.496.502,86
0,00
0,00

21.721.380,00
12.512.000,00
11.511.000,00
11.511.000,00
1.001.000,00
1.001.000,00
9.209.380,00
9.209.380,00
450.000,00

74.341.822,88
52.620.442,88
32.382.942,88
32.382.942,88
16.850.000,00
227.920,00
1.918.520,02
900.000,00
150.000,00
1.290.000,00
550.000,00
10.496.502,86
20.237.500,00
20.237.500,00
1.731.000,00
18.506.500,00
21.721.380,00
12.512.000,00
11.511.000,00
11.511.000,00
1.001.000,00
1.001.000,00
9.209.380,00
9.209.380,00
450.000,00
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Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021 : Não

13 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
001 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Código
01080000
0018
0018.0451
0018.0451.0320
0018.0451.0320.1002
01000000
01830000

Especificação

Op. Especiais

Contribuição para a COSIP
Gestão Ambiental
Infra-Estrutura Urbana
Pac macrodrenagem/pavimentacao
Macro Drenagem, Saneamento e Obras de Contenção
Recursos Ordinários
Oper. Crédito Int. Outros Programas

Projetos

Atividades

Total

8.759.380,00
0,00
0,00
0,00
0,00

8.759.380,00
7.971.607,72
7.971.607,72
7.971.607,72
7.971.607,72
1.517.750,00
6.453.857,72

0,00
0,00
0,00
0,00

7.971.607,72
7.971.607,72
7.971.607,72
7.971.607,72
1.517.750,00
6.453.857,72

Total Unidade

0,00

28.209.107,72

54.104.322,88

82.313.430,60

Total Órgão

0,00

28.209.107,72

54.104.322,88

82.313.430,60

18 - Controladoria Geral do Município - CGM
001 - Controladoria Geral do Municipio - Cgm
Código

Especificação

0004
0004.0122
0004.0122.0005
0004.0122.0005.2004
01000000

Administração
Administracao Geral
Administração e planejamento governamental
Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do
Recursos Ordinários

Op. Especiais

Projetos

Atividades

Total

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

316.000,00
316.000,00
316.000,00
316.000,00
316.000,00

316.000,00
316.000,00
316.000,00
316.000,00
316.000,00

Total Unidade

0,00

0,00

316.000,00

316.000,00

Total Órgão

0,00

0,00

316.000,00

316.000,00

22 - Fundação Municipal de Esportes
001 - Fundação Municipal de Esportes
Código
0027
0027.0812
0027.0812.0070
0027.0812.0070.2025
01000000
0027.0812.0070.2065
01000000

Especificação

Op. Especiais

Desporto e Lazer
Desporto Comunitário
Desporto amador
Apoio ao Esporte Amador, Competições Oficiais e Jasc
Recursos Ordinários
Manutenção das Atividades da Fundação Municipal de
Recursos Ordinários

Projetos

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

Total Unidade

0,00

Total Órgão

0,00

Atividades

Total

2.994.000,00
2.994.000,00
2.994.000,00
1.751.000,00
1.751.000,00
1.243.000,00
1.243.000,00

2.994.000,00
2.994.000,00
2.994.000,00
1.751.000,00
1.751.000,00
1.243.000,00
1.243.000,00

0,00

2.994.000,00

2.994.000,00

0,00

2.994.000,00

2.994.000,00

25 - Fundo Municipal de Saude
001 - Fundo Municipal de Saude
Código
0010
0010.0032
0010.0032.0330
0010.0032.0330.2283
01020000
0010.0122
0010.0122.0009
0010.0122.0009.2051
01020000
0010.0122.0090
0010.0122.0090.2276
01000000
01020000
01382200
0010.0122.0090.2282
01020000
0010.0301
0010.0301.0090
0010.0301.0090.1162
01020000
0010.0301.0090.2277
01020000
0010.0301.0275

Especificação

Op. Especiais

Saúde
Controle Externo
Gestao transparente e democratica
Atividades do Conselho Municipal de Sáude (blges)
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
Administracao Geral
Clinica Veterinária Animal
Construção e Manutenção da Clinica Veterinária
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
Ações gerais de saúde
Gestão do Fundo Municipal da Saúde (blges)
Recursos Ordinários
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União
Enfrentamento da Emergência do Covid-19
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
Atenção Básica
Ações gerais de saúde
Aquisição de Equipamentos (blgest)
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
Promoção à Saúde (blges)
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
Estratégia de saúde da família e assistência farma

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01

ASSINADO DIGITALMENTE

Projetos

0,00
0,00
0,00
0,00

1.929.738,63
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

1.929.738,63
42.338,63
42.338,63
42.338,63
0,00

0,00

0,00

Identificador: WPL281101-4643-LQKMZKPGWKMZX-6 - Emitido por: VANDERLEI LUIS DIETRICH

Atividades

Total

120.461.743,28
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
11.280.961,15
90.000,00
90.000,00
90.000,00
11.190.961,15
11.185.961,15
3.000.000,00
8.165.061,15
20.900,00
5.000,00
5.000,00
43.344.613,63
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
43.324.613,63

122.391.481,91
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
11.280.961,15
90.000,00
90.000,00
90.000,00
11.190.961,15
11.185.961,15
3.000.000,00
8.165.061,15
20.900,00
5.000,00
5.000,00
45.274.352,26
62.338,63
42.338,63
42.338,63
20.000,00
20.000,00
43.324.613,63
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Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021 : Não

25 - Fundo Municipal de Saude
001 - Fundo Municipal de Saude
Código
0010.0301.0275.2271
01020000
01060300
01380700
01380800
01380900
01381200
01381400
01381500
01381501
01381600
01671000
01671300
01760401
0010.0301.0275.2272
01020000
01382100
01382102
01672100
0010.0301.0340
0010.0301.0340.1171
01020000
01380800
01381600
01382300
0010.0302
0010.0302.0280
0010.0302.0280.2273
01020000
01060200
01381700
01381701
01385700
01671100
01671700
01760301
01770101
0010.0302.0280.2275
01020000
01381702
0010.0304
0010.0304.0105
0010.0304.0105.2279
01060100
01381900
0010.0305
0010.0305.0105
0010.0305.0105.2274
01020000
01382000
0010.0305.0105.2281
01020000
01381800
01671800

Especificação

Op. Especiais

Atenção Básica, Esf, Acs (blatb)
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado
Emendas Parlamentares Individuais - ( EC 86/2015) União
Manutenção Assistencia Farmaceutica (blafb)
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado
expansão da rede de saude
Construção e Reforma de Unidades de Saúde
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Ações em saúde de média e alta complexidade
Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado
Emendas Parlamentares Individuais - (EC 86/2015) união
Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)
CAPS Infantil
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União
Vigilância Sanitária
Vigilância em saúde
Manutenção da Vigilância Sanitária (blvgs)
Serviços de Saúde - Vigilância Sanitária
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União
Vigilância Epidemiológica
Vigilância em saúde
Vigilância Epidemiológica e Ambiental (blvgs)
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União
Manutenção do Programa Dst/aids (blvgs)
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01

ASSINADO DIGITALMENTE

Projetos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.887.400,00
1.887.400,00
1.325.000,00
30.000,00
30.000,00
502.400,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

Total Unidade

0,00

Total Órgão

0,00

Atividades

Total

60.084.854,13
60.084.854,13
58.762.757,22
33.517.183,30
75.502,88
23.187.006,32
875.104,56
263.028,00
122.632,16
522.300,00
100.000,00
100.000,00
1.322.096,91
874.096,91
448.000,00
1.982.533,80
1.982.533,80
1.982.533,80
1.901.700,00
80.833,80
3.764.780,57
3.764.780,57
2.469.353,49
2.048.554,73
420.798,76
1.295.427,08
1.182.417,00
103.010,08
10.000,00

37.920.884,78
21.270.220,14
67.200,00
16.000,00
8.350.367,00
17.000,00
2.217.600,00
31.350,00
1.065.000,00
75.000,00
3.023.311,08
1.593.573,56
94.263,00
100.000,00
5.403.728,85
3.867.666,77
794.915,72
24.000,00
717.146,36
1.887.400,00
1.887.400,00
1.325.000,00
30.000,00
30.000,00
502.400,00
60.084.854,13
60.084.854,13
58.762.757,22
33.517.183,30
75.502,88
23.187.006,32
875.104,56
263.028,00
122.632,16
522.300,00
100.000,00
100.000,00
1.322.096,91
874.096,91
448.000,00
1.982.533,80
1.982.533,80
1.982.533,80
1.901.700,00
80.833,80
3.764.780,57
3.764.780,57
2.469.353,49
2.048.554,73
420.798,76
1.295.427,08
1.182.417,00
103.010,08
10.000,00

1.929.738,63

120.461.743,28

122.391.481,91

1.929.738,63

120.461.743,28

122.391.481,91

Identificador: WPL281101-4643-LQKMZKPGWKMZX-6 - Emitido por: VANDERLEI LUIS DIETRICH

37.920.884,78
21.270.220,14
67.200,00
16.000,00
8.350.367,00
17.000,00
2.217.600,00
31.350,00
1.065.000,00
75.000,00
3.023.311,08
1.593.573,56
94.263,00
100.000,00
5.403.728,85
3.867.666,77
794.915,72
24.000,00
717.146,36
0,00
0,00
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Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021 : Não

27 - Secretaria Municipal de Orçamento, Finanças e Patrimônio
001 - Secretaria Municipal de Orçamento, Finanças e Patrimônio
Código
0004
0004.0121
0004.0121.0010
0004.0121.0010.2015
01000000
0004.0122
0004.0122.0225
0004.0122.0225.2008
01000000

Especificação

Op. Especiais

Administração
Planejamento e Orçamento
Administração geral e fazendária
Manutenção das Atividades do Departamento de Orçamento,
Recursos Ordinários
Administracao Geral
Gestão administrativa
Manutenção do Departamento de Compras e Licitações
Recursos Ordinários
Total Unidade

Projetos

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

Atividades

Total

4.927.000,00
4.131.000,00
4.131.000,00
4.131.000,00
4.131.000,00
796.000,00
796.000,00
796.000,00
796.000,00

4.927.000,00
4.131.000,00
4.131.000,00
4.131.000,00
4.131.000,00
796.000,00
796.000,00
796.000,00
796.000,00

4.927.000,00

4.927.000,00

002 - Encargos Gerais do Município
Código
0028
0028.0843
0028.0843.0180
0028.0843.0180.2055
01000000
0028.0843.0180.2078
01000000
0028.0846
0028.0846.0180
0028.0846.0180.2048
01000000

Especificação

Op. Especiais

Encargos Especiais
Serviço da Dívida Interna
Operações especiais
Amortização e Encargos da Dívida Interna
Recursos Ordinários
Pagamento de Precatórios - Ec 62/2009
Recursos Ordinários
Outros encargos Especiais
Operações especiais
Pasep e Outras Obrigações Tributárias
Recursos Ordinários
Total Unidade

Projetos

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

Atividades

Total

20.760.000,00
17.760.000,00
17.760.000,00
12.760.000,00
12.760.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00

20.760.000,00
17.760.000,00
17.760.000,00
12.760.000,00
12.760.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00

20.760.000,00

20.760.000,00

003 - Patrimônio e Frotas
Código
0004
0004.0122
0004.0122.0005
0004.0122.0005.2010
01000000

Especificação

Op. Especiais

Administração
Administracao Geral
Administração e planejamento governamental
Manutenção das Atividades Administrativas do Patrimônio
Recursos Ordinários

Projetos

Atividades

Total

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

13.811.000,00
13.811.000,00
13.811.000,00
13.811.000,00
13.811.000,00

13.811.000,00
13.811.000,00
13.811.000,00
13.811.000,00
13.811.000,00

Total Unidade

0,00

0,00

13.811.000,00

13.811.000,00

Total Órgão

0,00

0,00

39.498.000,00

39.498.000,00

28 - Secretaria Municipal de Infraestrutura Estratégica
001 - Secretaria Municipal de Infraestrutura Estratégica
Código
0015
0015.0451
0015.0451.0120
0015.0451.0120.2331
01000000

Especificação

Op. Especiais

Urbanismo
Infra-Estrutura Urbana
Infra-estrutura urbana
Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura
Recursos Ordinários
Total Unidade

Projetos

Atividades

Total

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

2.797.000,00
2.797.000,00
2.797.000,00
2.797.000,00
2.797.000,00

2.797.000,00
2.797.000,00
2.797.000,00
2.797.000,00
2.797.000,00

0,00

0,00

2.797.000,00

2.797.000,00

002 - Trânsito
Código
0004
0004.0182
0004.0182.0135
0004.0182.0135.2318
01000000
0006
0006.0181
0006.0181.0150
0006.0181.0150.2057
01110000
0006.0181.0325
0006.0181.0325.2303
01000000

Especificação

Op. Especiais

Administração
Defesa Civil
Gestão de trânsito e transporte urbano
Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria
Recursos Ordinários
Segurança Pública
Policiamento
Ações da segurança pública
Manutenção Convênio SSP. Trânsito/Detran
Convênio de Trânsito - Civil
Paz no transito
Manutenção e Gestão do Trânsito e Transportes Urbano
Recursos Ordinários

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01

ASSINADO DIGITALMENTE

Projetos

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Identificador: WPL281101-4643-LQKMZKPGWKMZX-6 - Emitido por: VANDERLEI LUIS DIETRICH

Atividades

Total

108.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
8.187.406,66
8.187.406,66
538.720,00
538.720,00
538.720,00
7.648.686,66
7.648.686,66
3.271.000,00

108.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
8.187.406,66
8.187.406,66
538.720,00
538.720,00
538.720,00
7.648.686,66
7.648.686,66
3.271.000,00
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Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021 : Não

28 - Secretaria Municipal de Infraestrutura Estratégica
002 - Trânsito
Código
01000009
01100000
01120000

Especificação

Op. Especiais

Projetos

Recursos Ordinários - Convênio Brusque/Alemanha
Convênio de Trânsito - Militar
Convênio de Trânsito - Prefeitura

Atividades

Total

247.500,00
538.720,00
3.591.466,66

247.500,00
538.720,00
3.591.466,66

Total Unidade

0,00

0,00

8.295.406,66

8.295.406,66

Total Órgão

0,00

0,00

11.092.406,66

11.092.406,66

29 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo
001 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Código
0004
0004.0122
0004.0122.0165
0004.0122.0165.2026
01000000
0020
0020.0606
0020.0606.0155
0020.0606.0155.2028
01000000

Especificação

Op. Especiais

Administração
Administracao Geral
Desenvolvimento econômico
Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento
Recursos Ordinários
Agricultura
Extensão Rural
Ações do setor agropecuário
Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura
Recursos Ordinários
Total Unidade

Projetos

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

Atividades

Total

1.110.000,00
1.110.000,00
1.110.000,00
1.110.000,00
1.110.000,00
1.317.000,00
1.317.000,00
1.317.000,00
1.317.000,00
1.317.000,00

1.110.000,00
1.110.000,00
1.110.000,00
1.110.000,00
1.110.000,00
1.317.000,00
1.317.000,00
1.317.000,00
1.317.000,00
1.317.000,00

2.427.000,00

2.427.000,00

002 - Turismo
Código
0023
0023.0695
0023.0695.0170
0023.0695.0170.2236
01000008
0023.0695.0170.2310
01000000
01345400

Especificação

Op. Especiais

Comércio e Serviços
Turismo
Promoção e desenvolvimento do turismo
Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento
Recursos Ordinários - Fundo Turismo
Manutenção das Ações de Turismo
Recursos Ordinários
Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados

Projetos

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

Total Unidade

0,00

Total Órgão

0,00

Atividades

Total

4.238.164,60
4.238.164,60
4.238.164,60
10.360,00
10.360,00
4.227.804,60
2.837.000,00
1.390.804,60

4.238.164,60
4.238.164,60
4.238.164,60
10.360,00
10.360,00
4.227.804,60
2.837.000,00
1.390.804,60

0,00

4.238.164,60

4.238.164,60

0,00

6.665.164,60

6.665.164,60

30 - Fundo Municipal de Assistencia Social
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Código
0008
0008.0244
0008.0244.0255
0008.0244.0255.2300
01000000
01350600
0008.0244.0255.2325
01000000
0008.0244.0255.2326
01000000
01350600
01350700
01350802
0008.0244.0255.2327
01000000
01350801
0008.0244.0255.2328
01000000
01351000
0008.0244.0255.2329
01000000
01350900
01652401

Especificação

Op. Especiais

Assistência Social
Assistência Comunitária
Gestão municipal da política de assistência social
Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social
Recursos Ordinários
SUAS/União - IGD Bolsa Família
Brusque Carinhosa
Recursos Ordinários
Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social
Recursos Ordinários
SUAS/União - IGD Bolsa Família
SUAS/União - IGD Suas
SUAS/União - AEPETI
Proteção Social Especial - Media Complexidade
Recursos Ordinários
SUAS/União - PSE/MC
Proteção Social Especial - Alta Complexidade
Recursos Ordinários
SUAS/União - PSE/AC
Proteção Social Básica
Recursos Ordinários
SUAS/União - PSB
Transf. FEAS - Básica/Investimento

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01

ASSINADO DIGITALMENTE

Projetos

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Identificador: WPL281101-4643-LQKMZKPGWKMZX-6 - Emitido por: VANDERLEI LUIS DIETRICH

Atividades

Total

11.931.534,00
11.931.534,00
11.931.534,00
12.088,00
10.000,00
2.088,00
300.000,00
300.000,00
5.734.767,00
5.621.000,00
70.905,00
21.932,00
20.930,00
378.401,00
31.000,00
347.401,00
2.786.000,00
2.666.000,00
120.000,00
719.278,00
421.000,00
243.724,00
54.554,00

11.931.534,00
11.931.534,00
11.931.534,00
12.088,00
10.000,00
2.088,00
300.000,00
300.000,00
5.734.767,00
5.621.000,00
70.905,00
21.932,00
20.930,00
378.401,00
31.000,00
347.401,00
2.786.000,00
2.666.000,00
120.000,00
719.278,00
421.000,00
243.724,00
54.554,00
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Anexo 06 - Programa de Trabalho (por Órgão e Unidade Orçamentária)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021 : Não

30 - Fundo Municipal de Assistencia Social
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Código
0008.0244.0255.2332
01000000

Especificação

Op. Especiais

Manutenção dos Benefícios Eventuais
Recursos Ordinários

Projetos

Atividades

Total

0,00

0,00

2.001.000,00
2.001.000,00

2.001.000,00
2.001.000,00

Total Unidade

0,00

0,00

11.931.534,00

11.931.534,00

Total Órgão

0,00

0,00

11.931.534,00

11.931.534,00

32 - Secretaria Municipal de Fazenda e Gestão
001 - Secretaria Municipal da Fazenda e Gestão
Código
0004
0004.0122
0004.0122.0005
0004.0122.0005.2309
01000000
0004.0122.0225
0004.0122.0225.2011
01000000
0004.0122.0330
0004.0122.0330.1017
01000000
01830000
0004.0126
0004.0126.0250
0004.0126.0250.2033
01000000
0004.0129
0004.0129.0010
0004.0129.0010.2014
01000000
0026
0026.0782
0026.0782.0050
0026.0782.0050.2009
01000000

Especificação

Op. Especiais

Administração
Administracao Geral
Administração e planejamento governamental
Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda
Recursos Ordinários
Gestão administrativa
Manutenção do Departamento de Recursos Humanos
Recursos Ordinários
Gestao transparente e democratica
Programa de Modernização Administrativa, Financeira
Recursos Ordinários
Oper. Crédito Int. Outros Programas
Tecnologia da Informação
Modernização da administração pública
Manutenção do Departamento de Tecnologia da Informação
Recursos Ordinários
Administração de Receitas
Administração geral e fazendária
Manutenção do Departamento de Tributação e Fiscalização
Recursos Ordinários
Transporte
Transporte Rodoviário
Apoio a educação superior
Auxílio ao Transporte Universitário
Recursos Ordinários

Projetos

0,00
0,00
0,00
0,00

2.303.308,00
2.303.308,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2.303.308,00
2.303.308,00
41.000,00
2.262.308,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Total Unidade

0,00

Total Órgão

0,00

Atividades

Total

9.520.978,32
2.657.500,00
1.131.500,00
1.131.500,00
1.131.500,00
1.526.000,00
1.526.000,00
1.526.000,00
0,00
0,00

866.000,00
866.000,00
866.000,00
866.000,00
5.997.478,32
5.997.478,32
5.997.478,32
5.997.478,32
2.300.000,00
2.300.000,00
2.300.000,00
2.300.000,00
2.300.000,00

11.824.286,32
4.960.808,00
1.131.500,00
1.131.500,00
1.131.500,00
1.526.000,00
1.526.000,00
1.526.000,00
2.303.308,00
2.303.308,00
41.000,00
2.262.308,00
866.000,00
866.000,00
866.000,00
866.000,00
5.997.478,32
5.997.478,32
5.997.478,32
5.997.478,32
2.300.000,00
2.300.000,00
2.300.000,00
2.300.000,00
2.300.000,00

2.303.308,00

11.820.978,32

14.124.286,32

2.303.308,00

11.820.978,32

14.124.286,32

Projetos

Atividades

33 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
001 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Código

Especificação

0008
0008.0243
0008.0243.0108
0008.0243.0108.2231
01000000

Assistência Social
Assistência à Criança e ao Adolescente
Defesa dos direitos da criança e do adolescente
Manutenção dos Conselhos Tutelar e dos Direitos da
Recursos Ordinários

Op. Especiais
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

454.000,00
454.000,00
454.000,00
454.000,00
454.000,00

454.000,00
454.000,00
454.000,00
454.000,00
454.000,00

Total

Total Unidade

0,00

0,00

454.000,00

454.000,00

002 - Fundo Municipal da Infância e Adolescência
Código
0008
0008.0243
0008.0243.0108
0008.0243.0108.2234
01000000
01090000

Especificação

Op. Especiais

Assistência Social
Assistência à Criança e ao Adolescente
Defesa dos direitos da criança e do adolescente
Desenvolvimento das Atividades e Projetos do Fia
Recursos Ordinários
FIA Imposto de Renda
Total Unidade

Projetos

Atividades

Total

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

296.500,00
296.500,00
296.500,00
296.500,00
200.000,00
96.500,00

296.500,00
296.500,00
296.500,00
296.500,00
200.000,00
96.500,00

0,00

0,00

296.500,00

296.500,00

003 - Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social
Código
0016
0016.0482
0016.0482.0130

Especificação
Habitação
Habitacao Urbana
Ações de habitação - nossa casa

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01

ASSINADO DIGITALMENTE

Op. Especiais
0,00
0,00
0,00

Projetos
0,00
0,00
0,00

Identificador: WPL281101-4643-LQKMZKPGWKMZX-6 - Emitido por: VANDERLEI LUIS DIETRICH

Atividades

Total

293.000,00
293.000,00
293.000,00

293.000,00
293.000,00
293.000,00
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Anexo 06 - Programa de Trabalho (por Órgão e Unidade Orçamentária)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021 : Não

33 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
003 - Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social
Código
0016.0482.0130.2075
01000000
0016.0482.0130.2324
01315400

Especificação

Op. Especiais

Desenvolvimento de Ações e Programas de Habitação
Recursos Ordinários
Mcmv - Minha Casa Minha Vida
Transferências de Convênios - União/Assistência Social
Total Unidade

Projetos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Atividades

Total

278.000,00
278.000,00
15.000,00
15.000,00

278.000,00
278.000,00
15.000,00
15.000,00

293.000,00

293.000,00

004 - Fundo Municipal do Idoso
Código
0008
0008.0241
0008.0241.0161
0008.0241.0161.2235
01000007

Especificação

Op. Especiais

Assistência Social
Assistência ao Idoso
Assistência ao idoso
Manutenção do Fundo do Idoso
Recursos Ordinários - Fundo Idoso

Projetos

Atividades

Total

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

10.360,00
10.360,00
10.360,00
10.360,00
10.360,00

10.360,00
10.360,00
10.360,00
10.360,00
10.360,00

Total Unidade

0,00

0,00

10.360,00

10.360,00

Total Órgão

0,00

0,00

1.053.860,00

1.053.860,00

34 - Secretaria Municipal de Governo
001 - Secretaria Municipal de Governo
Código
0004
0004.0122
0004.0122.0005
0004.0122.0005.2021
01000000

Especificação

Op. Especiais

Administração
Administracao Geral
Administração e planejamento governamental
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de
Recursos Ordinários

Projetos

Atividades

Total

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

254.500,00
254.500,00
254.500,00
254.500,00
254.500,00

254.500,00
254.500,00
254.500,00
254.500,00
254.500,00

Total Unidade

0,00

0,00

254.500,00

254.500,00

Total Órgão

0,00

0,00

254.500,00

254.500,00

40 - Fundacao Ecologica e Zoobotanica de Brusque
001 - Fund. Ecologica e Zoobotanica de Brusque
Código
0018
0018.0541
0018.0541.0160
0018.0541.0160.2251
01000000
0018.0541.0160.2252
01000000
01345400

Especificação

Op. Especiais

Gestão Ambiental
Preservação e Conservação Ambiental
Preservação do meio ambiente e sustentabilidade
Manutenção e Reforma do Laboratório, Área de Nutrição
Recursos Ordinários
Manutenção da Fundação Ecológica e Zoobotânica
Recursos Ordinários
Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados

Projetos

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

Total Unidade

0,00

Total Órgão

0,00

Atividades

Total

2.787.000,00
2.787.000,00
2.787.000,00
51.000,00
51.000,00
2.736.000,00
2.636.000,00
100.000,00

2.787.000,00
2.787.000,00
2.787.000,00
51.000,00
51.000,00
2.736.000,00
2.636.000,00
100.000,00

0,00

2.787.000,00

2.787.000,00

0,00

2.787.000,00

2.787.000,00

50 - Instituto Brusquense de Planej. e Mobilidade
001 - Inst. Brusquense de Planej. e Mobilidade
Código
0015
0015.0122
0015.0122.0245
0015.0122.0245.2018
01000000
0015.0451
0015.0451.0245
0015.0451.0245.2007
01000004

Especificação

Op. Especiais

Urbanismo
0,00
Administracao Geral
0,00
Estudos, projetos e informações municipais
0,00
Manutenção das Atividades do Instituto Brusquense Planejamento0,00
Recursos Ordinários
Infra-Estrutura Urbana
0,00
Estudos, projetos e informações municipais
0,00
Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento
0,00
Recursos Ordinários - Outorga Onerosa

Projetos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Atividades

Total

3.486.220,00
3.351.220,00
3.351.220,00
3.351.220,00
3.351.220,00
135.000,00
135.000,00
135.000,00
135.000,00

3.486.220,00
3.351.220,00
3.351.220,00
3.351.220,00
3.351.220,00
135.000,00
135.000,00
135.000,00
135.000,00

Total Unidade

0,00

0,00

3.486.220,00

3.486.220,00

Total Órgão

0,00

0,00

3.486.220,00

3.486.220,00

65 - Fundacao Cultural de Brusque
001 - Fundacao Cultural de Brusque
Código
0013
0013.0122

Especificação
Cultura
Administracao Geral

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01

ASSINADO DIGITALMENTE

Op. Especiais
0,00
0,00

Projetos
0,00
0,00

Identificador: WPL281101-4643-LQKMZKPGWKMZX-6 - Emitido por: VANDERLEI LUIS DIETRICH

Atividades

Total

2.526.236,00
1.431.000,00

2.526.236,00
1.431.000,00
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Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021 : Não

65 - Fundacao Cultural de Brusque
001 - Fundacao Cultural de Brusque
Código
0013.0122.0060
0013.0122.0060.2221
01000000
0013.0391
0013.0391.0060
0013.0391.0060.2224
01000000
01000006
0013.0392
0013.0392.0060
0013.0392.0060.2222
01000000
0013.0392.0060.2225
01000000

Especificação

Op. Especiais

Cultura, arte e patrimônio histórico
Manutenção Administrativa da Fundação Cultural
Recursos Ordinários
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Cultura, arte e patrimônio histórico
Manutenção do Fundo Municipal de Patrimônio Histórico
Recursos Ordinários
Recursos Ordinários - Fundo Patrimônio Histórico
Difusão Cultural
Cultura, arte e patrimônio histórico
Manutenção da Biblioteca
Recursos Ordinários
Manutenção do Fundo de Cultura e Apoio às Atividades
Recursos Ordinários

Projetos

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

Total Unidade

0,00

Total Órgão

0,00

Atividades

Total

1.431.000,00
1.431.000,00
1.431.000,00
213.236,00
213.236,00
213.236,00
5.000,00
208.236,00
882.000,00
882.000,00
506.000,00
506.000,00
376.000,00
376.000,00

1.431.000,00
1.431.000,00
1.431.000,00
213.236,00
213.236,00
213.236,00
5.000,00
208.236,00
882.000,00
882.000,00
506.000,00
506.000,00
376.000,00
376.000,00

0,00

2.526.236,00

2.526.236,00

0,00

2.526.236,00

2.526.236,00

70 - Instituto Brusquense de Previdência
001 - Ibprev
Código
0009
0009.0272
0009.0272.0205
0009.0272.0205.2312
02750000
0009.0272.0205.2314
02030000
0009.0272.0205.2315
01000000
02030000
0009.0272.0205.2317
02750000
0099
0099.0997
0099.0997.0205
0099.0997.0205.2316
02030000
02037500

Especificação

Op. Especiais

Previdência Social
Previdência do Regime Estatutário
Previdência social
Manutenção das Atividades - Ibprev
Taxa Administrativa - RPPS
Compensação Previdenciária
Contribuição para RPPS
Concessão de Benefícios Previdenciários
Recursos Ordinários
Contribuição para RPPS
Reserva Administrativa
Taxa Administrativa - RPPS
Reserva de Contingência
Reserva do RPPS
Previdência social
Reserva do RPPS
Contribuição para RPPS
Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar

Projetos

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Total Unidade

0,00

Total Órgão

0,00

Atividades

Total

32.455.333,16
32.455.333,16
32.455.333,16
1.449.000,00
1.449.000,00
84.150,00
84.150,00
29.470.750,00
9.770.750,00
19.700.000,00
1.451.433,16
1.451.433,16
39.305.727,41
39.305.727,41
39.305.727,41
39.305.727,41
26.196.002,61
13.109.724,80

32.455.333,16
32.455.333,16
32.455.333,16
1.449.000,00
1.449.000,00
84.150,00
84.150,00
29.470.750,00
9.770.750,00
19.700.000,00
1.451.433,16
1.451.433,16
39.305.727,41
39.305.727,41
39.305.727,41
39.305.727,41
26.196.002,61
13.109.724,80

0,00

71.761.060,57

71.761.060,57

0,00

71.761.060,57

71.761.060,57

75 - Fundacao Municipal de Meio Ambiente
001 - Fundacao Municipal de Meio Ambiente
Código
0018
0018.0122
0018.0122.0160
0018.0122.0160.1197
01000005
01000009
0018.0122.0160.2216
01000000

Especificação

Op. Especiais

Gestão Ambiental
Administracao Geral
Preservação do meio ambiente e sustentabilidade
Manutencao Fundo Municipal do Meio Ambiente
Recursos Ordinários - Fundo Meio Ambiente
Recursos Ordinários - Convênio Brusque/Alemanha
Manutenção Administrativa da Fundema
Recursos Ordinários

0,00
0,00
0,00
0,00

Projetos

0,00

546.480,00
546.480,00
546.480,00
546.480,00
186.480,00
360.000,00
0,00

Total Unidade

0,00

Total Órgão

0,00

Atividades

Total

1.421.000,00
1.421.000,00
1.421.000,00
0,00

1.421.000,00
1.421.000,00

1.967.480,00
1.967.480,00
1.967.480,00
546.480,00
186.480,00
360.000,00
1.421.000,00
1.421.000,00

546.480,00

1.421.000,00

1.967.480,00

546.480,00

1.421.000,00

1.967.480,00

80 - Samae
001 - Samae
Código
0004
0004.0122

Especificação
Administração
Administracao Geral

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01

ASSINADO DIGITALMENTE

Op. Especiais
0,00
0,00

Projetos
0,00
0,00

Identificador: WPL281101-4643-LQKMZKPGWKMZX-6 - Emitido por: VANDERLEI LUIS DIETRICH

Atividades

Total

7.730.000,00
7.730.000,00

7.730.000,00
7.730.000,00
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Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021 : Não

80 - Samae
001 - Samae
Código
0004.0122.0300
0004.0122.0300.2291
02000000

Especificação

Op. Especiais

Gestão administrativa do samae
Manutenção e Modernização dos Serviços Administrativos
Rec. Prop. Samae
Total Unidade

Projetos

Atividades

Total

0,00
0,00

0,00
0,00

7.730.000,00
7.730.000,00
7.730.000,00

7.730.000,00
7.730.000,00
7.730.000,00

0,00

0,00

7.730.000,00

7.730.000,00

002 - Tecnica
Código
0017
0017.0512
0017.0512.0301
0017.0512.0301.1191
02000000
02345400
02645500
0017.0512.0301.1192
02000000
02345400
02645500
0017.0512.0301.1194
02000000
02345400
02645500
0017.0512.0301.2292
02000000
02890000
0017.0512.0301.2293
02000000
0099
0099.0999
0099.0999.9999
0099.0999.9999.9999
02000000

Especificação

Op. Especiais

Saneamento
0,00
Saneamento Básico Urbano
0,00
Abastecimento de água
0,00
Ampliação, Reforma e Reaparelhamento do Sistema de
0,00
Rec. Prop. Samae
Transferências de Convênios - União/Outros -SAMAE
Transferências de Convênios - Estado/Outros - SAMAE
Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Captação,
0,00
Rec. Prop. Samae
Transferências de Convênios - União/Outros -SAMAE
Transferências de Convênios - Estado/Outros - SAMAE
Construção, Ampliação e Reforma do Sistema de Esgoto.
0,00
Rec. Prop. Samae
Transferências de Convênios - União/Outros -SAMAE
Transferências de Convênios - Estado/Outros - SAMAE
Operação e Manutenção do Sistema de Água.
0,00
Rec. Prop. Samae
Alienação Bens Outros Programas
Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto.
0,00
Rec. Prop. Samae
Reserva de Contingência
5.000,00
Reserva de contingência
5.000,00
Reserva de contigência
5.000,00
Reserva de Contigência
5.000,00
Rec. Prop. Samae
5.000,00
Total Unidade

5.000,00

Projetos

Atividades

1.804.000,00
1.804.000,00
1.804.000,00
920.000,00
900.000,00
10.000,00
10.000,00
664.000,00
644.000,00
10.000,00
10.000,00
220.000,00
200.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00

25.451.000,00
25.451.000,00
25.451.000,00
0,00

Total

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

25.351.000,00
25.346.000,00
5.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.804.000,00

25.451.000,00

Projetos

Atividades

0,00

27.255.000,00
27.255.000,00
27.255.000,00
920.000,00
900.000,00
10.000,00
10.000,00
664.000,00
644.000,00
10.000,00
10.000,00
220.000,00
200.000,00
10.000,00
10.000,00
25.351.000,00
25.346.000,00
5.000,00
100.000,00
100.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
27.260.000,00

003 - Samae - Precatorio
Código
0028
0028.0843
0028.0843.0302
0028.0843.0302.0092
02000000
0028.0846
0028.0846.0302
0028.0846.0302.0091
02000000

Especificação

Op. Especiais

Encargos Especiais
Serviço da Dívida Interna
Encargos Gerais do Samae
Precatórios
Rec. Prop. Samae
Outros encargos Especiais
Encargos Gerais do Samae
Contribuição PASEP
Rec. Prop. Samae

410.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
360.000,00
360.000,00
360.000,00
360.000,00

Total

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

410.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
360.000,00
360.000,00
360.000,00
360.000,00

Total Unidade

410.000,00

0,00

0,00

410.000,00

Total Órgão

415.000,00

1.804.000,00

33.181.000,00

35.400.000,00

Projetos

Atividades

90 - Reserva de Contingencia
099 - Reserva de Contingencia
Código
0099
0099.0999
0099.0999.9999
0099.0999.9999.2999
01000000

Especificação

Op. Especiais

Reserva de Contingência
Reserva de contingência
Reserva de contigência
Reserva de Contigencia
Recursos Ordinários
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Total

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00

100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00

Total Unidade

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

Total Órgão

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

Total Geral

415.000,00

39.154.883,50

522.202.616,89

561.772.500,39
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Planejamento e Orçamento
Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

ANEXO 7 da Lei 4.320/64 - ADENDO VI Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Funcional Programática
Código
Especificação
Op. Especiais
0001
0001.0031
0001.0031.0001
0001.0031.0001.2001
01000000
0004
0004.0062
0004.0062.0005
0004.0062.0005.1195
01000000
0004.0062.0005.2005
01000000
0004.0121
0004.0121.0010
0004.0121.0010.2015
01000000
0004.0122
0004.0122.0005
0004.0122.0005.2002
01000000
0004.0122.0005.2004
01000000
0004.0122.0005.2010
01000000
0004.0122.0005.2021
01000000
0004.0122.0005.2309
01000000
0004.0122.0165
0004.0122.0165.2026
01000000
0004.0122.0195
0004.0122.0195.2056
01000000
0004.0122.0225
0004.0122.0225.2008
01000000
0004.0122.0225.2011
01000000
0004.0122.0300
0004.0122.0300.2291
02000000
0004.0122.0330
0004.0122.0330.1017
01000000
01830000
0004.0122.0330.2054
01000000
0004.0126
0004.0126.0250
0004.0126.0250.2033

Projetos

Atividades

Total

Legislativa
Acao Legislativa
Administração e processo legislativo
Manutenção da Câmara de Vereadores e Atividades
Legislativas
Recursos Ordinários

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

11.470.000,00
11.470.000,00
11.470.000,00
11.470.000,00
11.470.000,00

11.470.000,00

Administração
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
Administração e planejamento governamental
Manutenção do Fundo da Procuradoria
Recursos Ordinários
Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do
Município
Recursos Ordinários
Planejamento e Orçamento
Administração geral e fazendária
Manutenção das Atividades do Departamento de
Orçamento, Finanças e Contabilidade
Recursos Ordinários
Administracao Geral
Administração e planejamento governamental
Manutenção do Gabinete do Prefeito
Recursos Ordinários
Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do
Município
Recursos Ordinários
Manutenção das Atividades Administrativas do Patrimônio
e Frotas
Recursos Ordinários
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de
Governo
Recursos Ordinários
Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e
Gestão
Recursos Ordinários
Desenvolvimento econômico
Manutenção das Atividades da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico
Recursos Ordinários
Serviços gerais
Manutenção da Junta de Serviço Militar e Tiro de Guerra
Recursos Ordinários
Gestão administrativa
Manutenção do Departamento de Compras e Licitações
Recursos Ordinários
Manutenção do Departamento de Recursos Humanos
Recursos Ordinários
Gestão administrativa do samae
Manutenção e Modernização dos Serviços Administrativos
Rec. Prop. Samae
Gestao transparente e democratica
Programa de Modernização Administrativa, Financeira e
Tributária
Recursos Ordinários
Oper. Crédito Int. Outros Programas
Manutenção dos Conselhos Municipais
Recursos Ordinários
Tecnologia da Informação
Modernização da administração pública
Manutenção do Departamento de Tecnologia da
Informação

0,00
0,00
0,00
0,00

43.556.478,32
1.956.000,00
1.956.000,00
0,00

0,00

2.324.308,00
21.000,00
21.000,00
21.000,00
21.000,00
0,00

1.956.000,00

45.880.786,32
1.977.000,00
1.977.000,00
21.000,00
21.000,00
1.956.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.956.000,00
4.131.000,00
4.131.000,00
4.131.000,00

1.956.000,00
4.131.000,00
4.131.000,00
4.131.000,00

0,00
0,00
0,00

2.303.308,00
0,00
0,00

0,00

0,00

4.131.000,00
28.926.000,00
17.482.000,00
1.969.000,00
1.969.000,00
316.000,00

4.131.000,00
31.229.308,00
17.482.000,00
1.969.000,00
1.969.000,00
316.000,00

0,00

0,00

316.000,00
13.811.000,00

316.000,00
13.811.000,00

0,00

0,00

13.811.000,00
254.500,00

13.811.000,00
254.500,00

0,00

0,00

254.500,00
1.131.500,00

254.500,00
1.131.500,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.131.500,00
1.110.000,00
1.110.000,00

1.131.500,00
1.110.000,00
1.110.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2.303.308,00
2.303.308,00

1.110.000,00
280.000,00
280.000,00
280.000,00
2.322.000,00
796.000,00
796.000,00
1.526.000,00
1.526.000,00
7.730.000,00
7.730.000,00
7.730.000,00
2.000,00
0,00

1.110.000,00
280.000,00
280.000,00
280.000,00
2.322.000,00
796.000,00
796.000,00
1.526.000,00
1.526.000,00
7.730.000,00
7.730.000,00
7.730.000,00
2.305.308,00
2.303.308,00

0,00

41.000,00
2.262.308,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2.000,00
2.000,00
866.000,00
866.000,00
866.000,00

41.000,00
2.262.308,00
2.000,00
2.000,00
866.000,00
866.000,00
866.000,00
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Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

Código
01000000

Especificação

0004.0129
Administração de Receitas
0004.0129.0010
Administração geral e fazendária
0004.0129.0010.2014 Manutenção do Departamento de Tributação e
Fiscalização
01000000
Recursos Ordinários
0004.0131
Comunicação Social
0004.0131.0145
Publicidade, comunicação social e institucional
0004.0131.0145.2006 Manutenção da Secretaria Municipal de Comunicação
Social
01000000
Recursos Ordinários
0004.0182
Defesa Civil
0004.0182.0135
Gestão de trânsito e transporte urbano
0004.0182.0135.2318 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria
de Trânsito
01000000
Recursos Ordinários
0006
0006.0181
0006.0181.0150
0006.0181.0150.2057
01110000
0006.0181.0150.2058
01000002
0006.0181.0150.2059
01000001
01000011
0006.0181.0325
0006.0181.0325.2303
01000000
01000009
01100000
01120000
0006.0182
0006.0182.0150
0006.0182.0150.2060
01000003
0006.0182.0230
0006.0182.0230.2035
01000000

Segurança Pública
Policiamento
Ações da segurança pública
Manutenção Convênio SSP. Trânsito/Detran
Convênio de Trânsito - Civil
Manutenção - Convênio Polícia Civil
Recursos Ordinários - Convênio Polícia Civil
Manutenção - Convênio Polícia Militar
Recursos Ordinários - Convênio Polícia Militar 50.806/2018
Recursos Ordinários - Convênio Polícia Militar 58.195/2018
Paz no transito
Manutenção e Gestão do Trânsito e Transportes Urbano
Recursos Ordinários
Recursos Ordinários - Convênio Brusque/Alemanha
Convênio de Trânsito - Militar
Convênio de Trânsito - Prefeitura
Defesa Civil
Ações da segurança pública
Manutenção - Convênio Corpo de Bombeiros
Recursos Ordinários - Convênio Corpo Bombeiro
Prevenção em situações de risco e salvamento
Manutenção das Ações da Defesa Civil
Recursos Ordinários

0008
0008.0241
0008.0241.0161
0008.0241.0161.2235
01000007
0008.0243
0008.0243.0108
0008.0243.0108.2231

Assistência Social
Assistência ao Idoso
Assistência ao idoso
Manutenção do Fundo do Idoso
Recursos Ordinários - Fundo Idoso
Assistência à Criança e ao Adolescente
Defesa dos direitos da criança e do adolescente
Manutenção dos Conselhos Tutelar e dos Direitos da
Criança
Recursos Ordinários
Desenvolvimento das Atividades e Projetos do Fia
Recursos Ordinários
FIA Imposto de Renda
Assistência Comunitária
Gestão municipal da política de assistência social
Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social
Recursos Ordinários
SUAS/União - IGD Bolsa Família
Brusque Carinhosa
Recursos Ordinários
Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social
Recursos Ordinários

01000000
0008.0243.0108.2234
01000000
01090000
0008.0244
0008.0244.0255
0008.0244.0255.2300
01000000
01350600
0008.0244.0255.2325
01000000
0008.0244.0255.2326
01000000

Op. Especiais

Projetos

Recursos Ordinários
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Atividades

Total

866.000,00

866.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

5.997.478,32
5.997.478,32
5.997.478,32

5.997.478,32
5.997.478,32
5.997.478,32

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

5.997.478,32
1.572.000,00
1.572.000,00
1.572.000,00

5.997.478,32
1.572.000,00
1.572.000,00
1.572.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.572.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00

1.572.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Identificador: WPL291101-4643-JFRDRIQGJTQIE-9 - Emitido por: VANDERLEI LUIS DIETRICH

108.000,00

108.000,00

11.732.966,66
9.273.406,66
1.624.720,00
538.720,00
538.720,00
156.000,00
156.000,00
930.000,00
300.000,00
630.000,00
7.648.686,66
7.648.686,66
3.271.000,00
247.500,00
538.720,00
3.591.466,66
2.459.560,00
1.253.560,00
1.253.560,00
1.253.560,00
1.206.000,00
1.206.000,00
1.206.000,00

11.732.966,66
9.273.406,66
1.624.720,00
538.720,00
538.720,00
156.000,00
156.000,00
930.000,00
300.000,00
630.000,00
7.648.686,66
7.648.686,66
3.271.000,00
247.500,00
538.720,00
3.591.466,66
2.459.560,00
1.253.560,00
1.253.560,00
1.253.560,00
1.206.000,00
1.206.000,00
1.206.000,00

12.693.394,00
10.360,00
10.360,00
10.360,00
10.360,00
750.500,00
750.500,00
454.000,00

12.693.394,00
10.360,00
10.360,00
10.360,00
10.360,00
750.500,00
750.500,00
454.000,00

454.000,00
296.500,00
200.000,00
96.500,00
11.932.534,00
11.931.534,00
12.088,00
10.000,00
2.088,00
300.000,00
300.000,00
5.734.767,00
5.621.000,00

454.000,00
296.500,00
200.000,00
96.500,00
11.932.534,00
11.931.534,00
12.088,00
10.000,00
2.088,00
300.000,00
300.000,00
5.734.767,00
5.621.000,00
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Planejamento e Orçamento
Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

Código
01350600

Especificação

Op. Especiais

Projetos

SUAS/União - IGD Bolsa Família

01350700
01350802
0008.0244.0255.2327
01000000
01350801
0008.0244.0255.2328
01000000
01351000
0008.0244.0255.2329
01000000
01350900
01652401
0008.0244.0255.2332
01000000
0008.0244.0330
0008.0244.0330.2077
01000000

SUAS/União - IGD Suas
SUAS/União - AEPETI
Proteção Social Especial - Media Complexidade
Recursos Ordinários
SUAS/União - PSE/MC
Proteção Social Especial - Alta Complexidade
Recursos Ordinários
SUAS/União - PSE/AC
Proteção Social Básica
Recursos Ordinários
SUAS/União - PSB
Transf. FEAS - Básica/Investimento
Manutenção dos Benefícios Eventuais
Recursos Ordinários
Gestao transparente e democratica
Manutenção das Atividades do Comad - Cons. Anti Dr
Recursos Ordinários

0009
0009.0272
0009.0272.0205
0009.0272.0205.2312
02750000
0009.0272.0205.2314
02030000
0009.0272.0205.2315
01000000
02030000
0009.0272.0205.2317
02750000

Previdência Social
Previdência do Regime Estatutário
Previdência social
Manutenção das Atividades - Ibprev
Taxa Administrativa - RPPS
Compensação Previdenciária
Contribuição para RPPS
Concessão de Benefícios Previdenciários
Recursos Ordinários
Contribuição para RPPS
Reserva Administrativa
Taxa Administrativa - RPPS

0010
0010.0032
0010.0032.0330
0010.0032.0330.2283
01020000
0010.0122
0010.0122.0009
0010.0122.0009.2051
01020000
0010.0122.0090
0010.0122.0090.2276
01000000
01020000
01382200
0010.0122.0090.2282
01020000
0010.0301
0010.0301.0090
0010.0301.0090.1162
01020000
0010.0301.0090.2277
01020000
0010.0301.0275
0010.0301.0275.2271
01020000
01060300
01380700
01380800
01380900
01381200

Saúde
0,00
Controle Externo
0,00
Gestao transparente e democratica
0,00
Atividades do Conselho Municipal de Sáude (blges)
0,00
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
Administracao Geral
0,00
Clinica Veterinária Animal
0,00
Construção e Manutenção da Clinica Veterinária
0,00
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
Ações gerais de saúde
0,00
Gestão do Fundo Municipal da Saúde (blges)
0,00
Recursos Ordinários
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Gestão
Enfrentamento da Emergência do Covid-19
0,00
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
Atenção Básica
0,00
Ações gerais de saúde
0,00
Aquisição de Equipamentos (blgest)
0,00
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
Promoção à Saúde (blges)
0,00
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
Estratégia de saúde da família e assistência farma
0,00
Atenção Básica, Esf, Acs (blatb)
0,00
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Implementação
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - PAB
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - NEPSHU
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - ACS
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Atividades

Total

70.905,00

70.905,00

21.932,00
20.930,00
378.401,00
31.000,00
347.401,00
2.786.000,00
2.666.000,00
120.000,00
719.278,00
421.000,00
243.724,00
54.554,00
2.001.000,00
2.001.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00

21.932,00
20.930,00
378.401,00
31.000,00
347.401,00
2.786.000,00
2.666.000,00
120.000,00
719.278,00
421.000,00
243.724,00
54.554,00
2.001.000,00
2.001.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00

32.455.333,16
32.455.333,16
32.455.333,16
1.449.000,00
1.449.000,00
84.150,00
84.150,00
29.470.750,00
9.770.750,00
19.700.000,00
1.451.433,16
1.451.433,16

32.455.333,16
32.455.333,16
32.455.333,16
1.449.000,00
1.449.000,00
84.150,00
84.150,00
29.470.750,00
9.770.750,00
19.700.000,00
1.451.433,16
1.451.433,16

1.929.738,63 120.461.743,28 122.391.481,91
0,00
4.000,00
4.000,00
0,00
4.000,00
4.000,00
0,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
0,00 11.280.961,15 11.280.961,15
0,00
90.000,00
90.000,00
0,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
0,00 11.190.961,15 11.190.961,15
0,00 11.185.961,15 11.185.961,15
3.000.000,00
3.000.000,00
8.165.061,15
8.165.061,15
20.900,00
20.900,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
1.929.738,63 43.344.613,63 45.274.352,26
42.338,63
20.000,00
62.338,63
42.338,63
0,00
42.338,63
42.338,63
42.338,63
0,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00 43.324.613,63 43.324.613,63
0,00 37.920.884,78 37.920.884,78
21.270.220,14 21.270.220,14
67.200,00
67.200,00
16.000,00
16.000,00
8.350.367,00
8.350.367,00
17.000,00
17.000,00
2.217.600,00
2.217.600,00
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Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

Código
01381400

Especificação

Op. Especiais

Projetos

Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - PSE

01381500
01381501
01381600
01671000
01671300
01760401
0010.0301.0275.2272
01020000
01382100
01382102
01672100
0010.0301.0340
0010.0301.0340.1171
01020000
01380800
01381600
01382300
0010.0302
0010.0302.0280
0010.0302.0280.2273
01020000
01060200
01381700
01381701
01385700
01671100
01671700
01760301
01770101
0010.0302.0280.2275
01020000
01381702
0010.0304
0010.0304.0105
0010.0304.0105.2279
01060100
01381900
0010.0305
0010.0305.0105
0010.0305.0105.2274
01020000
01382000
0010.0305.0105.2281
01020000
01381800
01671800

Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Saúde
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - INVESTIMENTO
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - PMAQ
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado Emendas Parlamentares Individuais - ( EC 86/2015) União Custeio
Manutenção Assistencia Farmaceutica (blafb)
0,00
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Farmácia
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - QUALIFASUS
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado expansão da rede de saude
0,00
Construção e Reforma de Unidades de Saúde
0,00
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - PAB
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - PMAQ
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Investimentos
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
0,00
Ações em saúde de média e alta complexidade
0,00
Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
0,00
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - MAC
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Rede
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - SAMU
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado Emendas Parlamentares Individuais - (EC 86/2015) união Custeio
Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019) União
CAPS Infantil
0,00
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Caps
Vigilância Sanitária
0,00
Vigilância em saúde
0,00
Manutenção da Vigilância Sanitária (blvgs)
0,00
Serviços de Saúde - Vigilância Sanitária
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Vigilância
Vigilância Epidemiológica
0,00
Vigilância em saúde
0,00
Vigilância Epidemiológica e Ambiental (blvgs)
0,00
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Vigilância
Manutenção do Programa Dst/aids (blvgs)
0,00
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - DST/
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado -

0012
0012.0032
0012.0032.0330
0012.0032.0330.2307
01000000
0012.0122
0012.0122.0005
0012.0122.0005.2022
01010000
0012.0306
0012.0306.0040
0012.0306.0040.2049
01000000

Educação
Controle Externo
Gestao transparente e democratica
Manutenção das Atividades do Conselho da Educação
Recursos Ordinários
Administracao Geral
Administração e planejamento governamental
Manutenção Administrativa da Secretaria de Educação
Rec.de Impostos e de Transf.de Imp-educ
Alimentação e Nutrição
Merenda escolar
Manutenção do Programa de Alimentação Escolar
Recursos Ordinários

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01

ASSINADO DIGITALMENTE

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

1.887.400,00
1.887.400,00
1.325.000,00
30.000,00
30.000,00
502.400,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

Atividades

Total

31.350,00

31.350,00

1.065.000,00
75.000,00
3.023.311,08
1.593.573,56
94.263,00
100.000,00
5.403.728,85
3.867.666,77
794.915,72
24.000,00
717.146,36
0,00
0,00

1.065.000,00
75.000,00
3.023.311,08
1.593.573,56
94.263,00
100.000,00
5.403.728,85
3.867.666,77
794.915,72
24.000,00
717.146,36
1.887.400,00
1.887.400,00
1.325.000,00
30.000,00
30.000,00
502.400,00
60.084.854,13
60.084.854,13
58.762.757,22
33.517.183,30
75.502,88
23.187.006,32
875.104,56
263.028,00
122.632,16
522.300,00
100.000,00
100.000,00
1.322.096,91
874.096,91
448.000,00
1.982.533,80
1.982.533,80
1.982.533,80
1.901.700,00
80.833,80
3.764.780,57
3.764.780,57
2.469.353,49
2.048.554,73
420.798,76
1.295.427,08
1.182.417,00
103.010,08
10.000,00

60.084.854,13
60.084.854,13
58.762.757,22
33.517.183,30
75.502,88
23.187.006,32
875.104,56
263.028,00
122.632,16
522.300,00
100.000,00
100.000,00
1.322.096,91
874.096,91
448.000,00
1.982.533,80
1.982.533,80
1.982.533,80
1.901.700,00
80.833,80
3.764.780,57
3.764.780,57
2.469.353,49
2.048.554,73
420.798,76
1.295.427,08
1.182.417,00
103.010,08
10.000,00

4.341.249,15 125.212.834,58 129.554.083,73
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
5.606.059,74
5.606.059,74
0,00
5.606.059,74
5.606.059,74
0,00
5.606.059,74
5.606.059,74
5.606.059,74
5.606.059,74
0,00
5.298.200,00
5.298.200,00
0,00
5.298.200,00
5.298.200,00
0,00
5.298.200,00
5.298.200,00
3.100.000,00
3.100.000,00
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Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

Código

Especificação

Op. Especiais

Projetos

Atividades

Total

01430001

Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

408.700,00

408.700,00

01430002
01430003
01430004
01430005
01430006
01430007
0012.0361
0012.0361.0025
0012.0361.0025.1008
01000000
01360000
0012.0361.0025.1013
01360000
01760001
0012.0361.0025.2019

Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
Ensino Fundamental
Ensino fundametal e valorização do magistério
Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas
Recursos Ordinários
Salário-Educação
Construção e Reforma de Escolas de Ensino Fundamental
Salário-Educação
Emendas Parlamentares Individuais (EC nº 86/2015) Estado
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e
Valorização do Magistério
Rec.de Impostos e de Transf.de Imp-educ
Transferências do Fundeb-(aplic.profis)
Transferências do Fundeb-(aplic.outras)
Salário-Educação
Transporte escolar
Manutenção do Transporte Escolar
Rec.de Impostos e de Transf.de Imp-educ
Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar
Convênio - Transporte Escolar do Estado
Educação Infantil
Desenvolvimento da educação infantil
Construção e Reforma de Escolas de Educação Infantil
Salário-Educação
Emendas Parlamentares Individuais (EC nº 86/2015) Estado
Manutenção da Educação Infantil
Rec.de Impostos e de Transf.de Imp-educ
Transferências do Fundeb-(aplic.profis)
Salário-Educação
Educação de Jovens e Adultos
Educacao de jovens e adultos
Manutenção da Educação de Jovens e Adultos
Rec.de Impostos e de Transf.de Imp-educ

48.500,00
675.000,00
890.000,00
17.000,00
45.000,00
114.000,00
56.224.952,22
54.060.518,05
0,00

48.500,00
675.000,00
890.000,00
17.000,00
45.000,00
114.000,00
57.075.952,22
54.911.518,05
111.000,00
1.000,00
110.000,00
740.000,00
290.000,00
450.000,00
54.060.518,05

01010000
01180000
01190000
01360000
0012.0361.0030
0012.0361.0030.2003
01010000
01440001
01620500
0012.0365
0012.0365.0020
0012.0365.0020.1005
01360000
01760001
0012.0365.0020.2020
01010000
01180000
01360000
0012.0366
0012.0366.0355
0012.0366.0355.2319
01010000
0013
0013.0122
0013.0122.0060
0013.0122.0060.2221
01000000
0013.0391
0013.0391.0060
0013.0391.0060.2224
01000000
01000006
0013.0392
0013.0392.0060
0013.0392.0060.2222
01000000
0013.0392.0060.2225
01000000
0014
0014.0422
0014.0422.0005

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

851.000,00
851.000,00
111.000,00
1.000,00
110.000,00
740.000,00
290.000,00
450.000,00
0,00

57.438.187,13
24.208.754,29
31.789.432,84
1.440.000,00
640.435,49
640.435,49
640.435,49
640.435,49

0,00

2.526.236,00
1.431.000,00
1.431.000,00
1.431.000,00
1.431.000,00
213.236,00
213.236,00
213.236,00
5.000,00
208.236,00
882.000,00
882.000,00
506.000,00
506.000,00
376.000,00

2.526.236,00
1.431.000,00
1.431.000,00
1.431.000,00
1.431.000,00
213.236,00
213.236,00
213.236,00
5.000,00
208.236,00
882.000,00
882.000,00
506.000,00
506.000,00
376.000,00

376.000,00

376.000,00

0,00
0,00
0,00

739.196,00
739.196,00
63.196,00

739.196,00
739.196,00
63.196,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

3.490.249,15
3.490.249,15
3.490.249,15
3.290.249,15
200.000,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Cultura
Administracao Geral
Cultura, arte e patrimônio histórico
Manutenção Administrativa da Fundação Cultural
Recursos Ordinários
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Cultura, arte e patrimônio histórico
Manutenção do Fundo Municipal de Patrimônio Histórico
Recursos Ordinários
Recursos Ordinários - Fundo Patrimônio Histórico
Difusão Cultural
Cultura, arte e patrimônio histórico
Manutenção da Biblioteca
Recursos Ordinários
Manutenção do Fundo de Cultura e Apoio às Atividades
Culturais
Recursos Ordinários

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

Direitos da Cidadania
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Administração e planejamento governamental

0,00
0,00
0,00

ASSINADO DIGITALMENTE
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54.060.518,05

11.338.708,44
28.679.809,61
12.432.000,00
1.610.000,00
2.164.434,17
2.164.434,17
583.934,17
48.000,00
1.532.500,00
60.928.436,28
60.928.436,28
3.490.249,15
3.290.249,15
200.000,00
57.438.187,13
24.208.754,29
31.789.432,84
1.440.000,00
640.435,49
640.435,49
640.435,49
640.435,49

0,00
0,00

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01

0,00

11.338.708,44
28.679.809,61
12.432.000,00
1.610.000,00
2.164.434,17
2.164.434,17
583.934,17
48.000,00
1.532.500,00
57.438.187,13
57.438.187,13
0,00
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Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

Código

Especificação

Op. Especiais

0014.0422.0005.2313 Manutenção das Atividades do Fundo Defesa do
Consumidor

Projetos

Atividades

Total

0,00

0,00

63.196,00

63.196,00

0,00
0,00

0,00
0,00

63.196,00
676.000,00
338.000,00

63.196,00
676.000,00
338.000,00

0,00

0,00

338.000,00
338.000,00
338.000,00

338.000,00
338.000,00
338.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

20.237.500,00
0,00
0,00
0,00

60.387.542,88
3.351.220,00
3.351.220,00
3.351.220,00

80.625.042,88
3.351.220,00
3.351.220,00
3.351.220,00

0,00
0,00
0,00

20.237.500,00
0,00
0,00

3.351.220,00
35.314.942,88
2.797.000,00
2.797.000,00

3.351.220,00
55.552.442,88
2.797.000,00
2.797.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2.797.000,00
32.382.942,88
32.382.942,88

2.797.000,00
32.382.942,88
32.382.942,88

0,00
0,00

0,00
0,00

16.850.000,00
227.920,00
1.918.520,02
900.000,00
150.000,00
1.290.000,00
550.000,00
10.496.502,86
135.000,00
135.000,00

16.850.000,00
227.920,00
1.918.520,02
900.000,00
150.000,00
1.290.000,00
550.000,00
10.496.502,86
135.000,00
135.000,00

0,00
0,00

135.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

20.237.500,00
20.237.500,00
1.731.000,00
18.506.500,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

21.721.380,00
12.512.000,00
11.511.000,00
11.511.000,00
1.001.000,00

135.000,00
20.237.500,00
20.237.500,00
1.731.000,00
18.506.500,00
21.721.380,00
12.512.000,00
11.511.000,00
11.511.000,00
1.001.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.001.000,00
9.209.380,00
9.209.380,00
450.000,00
8.759.380,00

1.001.000,00
9.209.380,00
9.209.380,00
450.000,00
8.759.380,00

Habitação
Habitacao Urbana
Ações de habitação - nossa casa
Desenvolvimento de Ações e Programas de Habitação
(fhis Lei 3.178)
01000000
Recursos Ordinários
0016.0482.0130.2324 Mcmv - Minha Casa Minha Vida
01315400
Transferências de Convênios - União/Assistência Social

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

293.000,00
293.000,00
293.000,00
278.000,00

293.000,00
293.000,00
293.000,00
278.000,00

0,00

0,00

278.000,00
15.000,00
15.000,00

278.000,00
15.000,00
15.000,00

0017
0017.0512
0017.0512.0301

0,00
0,00
0,00

1.804.000,00
1.804.000,00
1.804.000,00

25.451.000,00
25.451.000,00
25.451.000,00

27.255.000,00
27.255.000,00
27.255.000,00

01000010
Recursos Ordinários - Fundo Defesa Consumidor
0014.0422.0210
Defesa dos interesses sociais
0014.0422.0210.2305 Manutenção das Atividades da Ouvidoria Geral do
Município
01000000
Recursos Ordinários
0014.0422.0210.2311 Manutenção das Atividades do Procon Municipal
01000000
Recursos Ordinários
0015
0015.0122
0015.0122.0245
0015.0122.0245.2018
01000000
0015.0451
0015.0451.0120
0015.0451.0120.2331
01000000
0015.0451.0125
0015.0451.0125.2036
01000000
01070000
01345400
01394400
01394500
01645500
01760001
01830000
0015.0451.0245
0015.0451.0245.2007
01000004
0015.0451.0320
0015.0451.0320.1010
01000000
01830000
0015.0452
0015.0452.0125
0015.0452.0125.2037
01000000
0015.0452.0125.2038
01000000
0015.0452.0305
0015.0452.0305.2040
01000009
01080000

Urbanismo
Administracao Geral
Estudos, projetos e informações municipais
Manutenção das Atividades do Instituto Brusquense
Planejamento
Recursos Ordinários
Infra-Estrutura Urbana
Infra-estrutura urbana
Manutenção das Atividades da Secretaria de
Infraestrutura Estratégica
Recursos Ordinários
Melhorias e manutenção da malha viária municipal
Manutenção e Melhorias do Sistema Viário, Praças e
Jardins
Recursos Ordinários
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados
Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de
CFEM
Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados
Emendas Parlamentares Individuais (EC nº 86/2015) Estado
Oper. Crédito Int. Outros Programas
Estudos, projetos e informações municipais
Manutenção das atividades do Fundo Municipal de
Desenvolvimento Urbano
Recursos Ordinários - Outorga Onerosa
Pac macrodrenagem/pavimentacao
Pac Pavimentação
Recursos Ordinários
Oper. Crédito Int. Outros Programas
Servicos Urbanos
Melhorias e manutenção da malha viária municipal
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Recursos Ordinários
Aquisição e Manutenção de Máquinas, Veículos e
Equipamentos
Recursos Ordinários
Reurbaniza brusque
Manutenção e Implantação da Iluminação Pública
Recursos Ordinários - Convênio Brusque/Alemanha
Contribuição para a COSIP

0016
0016.0482
0016.0482.0130
0016.0482.0130.2075

Saneamento
Saneamento Básico Urbano
Abastecimento de água
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Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

Código

Especificação

Op. Especiais

0017.0512.0301.1191 Ampliação, Reforma e Reaparelhamento do Sistema de
Água
02000000
02345400
02645500
0017.0512.0301.1192

Rec. Prop. Samae
Transferências de Convênios - União/Outros -SAMAE
Transferências de Convênios - Estado/Outros - SAMAE
Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de
Captação, Elevatórias e Tratamento
02000000
Rec. Prop. Samae
02345400
Transferências de Convênios - União/Outros -SAMAE
02645500
Transferências de Convênios - Estado/Outros - SAMAE
0017.0512.0301.1194 Construção, Ampliação e Reforma do Sistema de Esgoto.
02000000
Rec. Prop. Samae
02345400
Transferências de Convênios - União/Outros -SAMAE
02645500
Transferências de Convênios - Estado/Outros - SAMAE
0017.0512.0301.2292 Operação e Manutenção do Sistema de Água.
02000000
Rec. Prop. Samae
02890000
Alienação Bens Outros Programas
0017.0512.0301.2293 Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto.
02000000
Rec. Prop. Samae

Projetos

0,00

920.000,00

0,00

900.000,00
10.000,00
10.000,00
664.000,00

0,00

644.000,00
10.000,00
10.000,00
220.000,00
200.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

8.518.087,72
546.480,00
546.480,00
546.480,00
186.480,00
360.000,00
0,00

0,00
0,00
0,00

7.971.607,72
7.971.607,72
7.971.607,72

0,00
0,00
0,00

1.517.750,00
6.453.857,72
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Comércio e Serviços
Turismo
Promoção e desenvolvimento do turismo
Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento
Turístico
01000008
Recursos Ordinários - Fundo Turismo
0023.0695.0170.2310 Manutenção das Ações de Turismo
01000000
Recursos Ordinários
01345400
Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados

0026
0026.0782
0026.0782.0050
0026.0782.0050.2009
01000000

0018
0018.0122
0018.0122.0160
0018.0122.0160.1197
01000005
01000009
0018.0122.0160.2216
01000000
0018.0451
0018.0451.0320
0018.0451.0320.1002

Gestão Ambiental
Administracao Geral
Preservação do meio ambiente e sustentabilidade
Manutencao Fundo Municipal do Meio Ambiente
Recursos Ordinários - Fundo Meio Ambiente
Recursos Ordinários - Convênio Brusque/Alemanha
Manutenção Administrativa da Fundema
Recursos Ordinários
Infra-Estrutura Urbana
Pac macrodrenagem/pavimentacao
Macro Drenagem, Saneamento e Obras de Contenção de
Cheias
01000000
Recursos Ordinários
01830000
Oper. Crédito Int. Outros Programas
0018.0541
Preservação e Conservação Ambiental
0018.0541.0160
Preservação do meio ambiente e sustentabilidade
0018.0541.0160.2251 Manutenção e Reforma do Laboratório, Área de Nutrição e
Recintos
01000000
Recursos Ordinários
0018.0541.0160.2252 Manutenção da Fundação Ecológica e Zoobotânica
01000000
Recursos Ordinários
01345400
Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados
0020
0020.0606
0020.0606.0155
0020.0606.0155.2028
01000000

Agricultura
Extensão Rural
Ações do setor agropecuário
Manutenção das Atividades do Departamento de
Agricultura e Apoio à Agricultura Familiar
Recursos Ordinários

0023
0023.0695
0023.0695.0170
0023.0695.0170.2236

Transporte
Transporte Rodoviário
Apoio a educação superior
Auxílio ao Transporte Universitário
Recursos Ordinários
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0,00

Atividades

Total

0,00

920.000,00

0,00

900.000,00
10.000,00
10.000,00
664.000,00

0,00

25.351.000,00
25.346.000,00
5.000,00
100.000,00
100.000,00

1.421.000,00
1.421.000,00
0,00
0,00
0,00

12.726.087,72
1.967.480,00
1.967.480,00
546.480,00
186.480,00
360.000,00
1.421.000,00
1.421.000,00
7.971.607,72
7.971.607,72
7.971.607,72

2.787.000,00
2.787.000,00
51.000,00

1.517.750,00
6.453.857,72
2.787.000,00
2.787.000,00
51.000,00

51.000,00
2.736.000,00
2.636.000,00
100.000,00

51.000,00
2.736.000,00
2.636.000,00
100.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

1.317.000,00
1.317.000,00
1.317.000,00
1.317.000,00

1.317.000,00
1.317.000,00
1.317.000,00
1.317.000,00

1.317.000,00

1.317.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

4.238.164,60
4.238.164,60
4.238.164,60
10.360,00

4.238.164,60
4.238.164,60
4.238.164,60
10.360,00

0,00

0,00

10.360,00
4.227.804,60
2.837.000,00
1.390.804,60

10.360,00
4.227.804,60
2.837.000,00
1.390.804,60

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

2.300.000,00
2.300.000,00
2.300.000,00
2.300.000,00
2.300.000,00

2.300.000,00
2.300.000,00
2.300.000,00
2.300.000,00
2.300.000,00
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Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

Código

Especificação

0027
0027.0812
0027.0812.0070
0027.0812.0070.2025
01000000
0027.0812.0070.2065
01000000

Op. Especiais

Desporto e Lazer
Desporto Comunitário
Desporto amador
Apoio ao Esporte Amador, Competições Oficiais e Jasc
Recursos Ordinários
Manutenção das Atividades da Fundação Municipal de
Esportes
Recursos Ordinários

0028
0028.0843
0028.0843.0180
0028.0843.0180.2055
01000000
0028.0843.0180.2078
01000000
0028.0843.0302
0028.0843.0302.0092
02000000
0028.0846
0028.0846.0180
0028.0846.0180.2048
01000000
0028.0846.0302
0028.0846.0302.0091
02000000

Encargos Especiais
Serviço da Dívida Interna
Operações especiais
Amortização e Encargos da Dívida Interna
Recursos Ordinários
Pagamento de Precatórios - Ec 62/2009
Recursos Ordinários
Encargos Gerais do Samae
Precatórios
Rec. Prop. Samae
Outros encargos Especiais
Operações especiais
Pasep e Outras Obrigações Tributárias
Recursos Ordinários
Encargos Gerais do Samae
Contribuição PASEP
Rec. Prop. Samae

0099
0099.0997
0099.0997.0205
0099.0997.0205.2316
02030000
02037500
0099.0999
0099.0999.9999
0099.0999.9999.2999
01000000
0099.0999.9999.9999
02000000

Reserva de Contingência
Reserva do RPPS
Previdência social
Reserva do RPPS
Contribuição para RPPS
Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar
Reserva de contingência
Reserva de contigência
Reserva de Contigencia
Recursos Ordinários
Reserva de Contigência
Rec. Prop. Samae
Total Geral

___________________________________
JONAS OSCAR PAEGLE
Prefeito Municipal
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Projetos

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

410.000,00
50.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

50.000,00
50.000,00
50.000,00
360.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00

360.000,00
360.000,00
360.000,00

0,00
0,00

5.000,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

5.000,00
5.000,00
0,00

0,00
0,00
0,00

5.000,00
5.000,00

0,00

415.000,00

0,00
0,00
0,00

Atividades
2.994.000,00
2.994.000,00
2.994.000,00
1.751.000,00
1.751.000,00
1.243.000,00

Total
2.994.000,00
2.994.000,00
2.994.000,00
1.751.000,00
1.751.000,00
1.243.000,00

1.243.000,00

1.243.000,00

20.760.000,00
17.760.000,00
17.760.000,00
12.760.000,00
12.760.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00

21.170.000,00
17.810.000,00
17.760.000,00
12.760.000,00
12.760.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
3.360.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
360.000,00
360.000,00
360.000,00

3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
0,00
39.405.727,41
39.305.727,41
39.305.727,41
39.305.727,41
26.196.002,61
13.109.724,80
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00

39.410.727,41
39.305.727,41
39.305.727,41
39.305.727,41
26.196.002,61
13.109.724,80
105.000,00
105.000,00
100.000,00
100.000,00
5.000,00
5.000,00

39.154.883,50 522.202.616,89 561.772.500,39

___________________________________
VANDERLEI LUIS DIETRICH
CRC MT 010739/O T-SC
CPF: 831.177.251-72
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Anexo 08 - Despesa por Função/Sub/Programa Conforme Vínculo de Recursos
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

Anexo 8, Lei 4320/64, Portaria SOF n.º 8 de 04/02/1985 - Adendo VII
Código
Especificação

Ordinário

Vinculado

Total

01.001

Camara de Vereadores

11.470.000,00

0,00

11.470.000,00

0001
0001.0031
0001.0031.0001
01000000

Legislativa
Acao Legislativa
Administração e processo legislativo
Recursos Ordinários

11.470.000,00
11.470.000,00
11.470.000,00
11.470.000,00

0,00
0,00
0,00

11.470.000,00
11.470.000,00
11.470.000,00

02.001

Gabinete do Prefeito

2.252.000,00

2.339.560,00

4.591.560,00

0004
0004.0122
0004.0122.0005
01000000
0004.0122.0195
01000000
0004.0122.0330
01000000
0006
0006.0181
0006.0181.0150
01000001
01000002
01000011
0006.0182
0006.0182.0150
01000003
0008
0008.0244
0008.0244.0330
01000000

Administração
Administracao Geral
Administração e planejamento governamental
Recursos Ordinários
Serviços gerais
Recursos Ordinários
Gestao transparente e democratica
Recursos Ordinários
Segurança Pública
Policiamento
Ações da segurança pública
Recursos Ordinários - Convênio Polícia Militar 50.806/2018
Recursos Ordinários - Convênio Polícia Civil
Recursos Ordinários - Convênio Polícia Militar 58.195/2018
Defesa Civil
Ações da segurança pública
Recursos Ordinários - Convênio Corpo Bombeiro
Assistência Social
Assistência Comunitária
Gestao transparente e democratica
Recursos Ordinários

2.251.000,00
2.251.000,00
1.969.000,00
1.969.000,00
280.000,00
280.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2.251.000,00
2.251.000,00
1.969.000,00

0,00

280.000,00

0,00

2.000,00

2.339.560,00
1.086.000,00
1.086.000,00
300.000,00
156.000,00
630.000,00
1.253.560,00
1.253.560,00
1.253.560,00
0,00
0,00
0,00

2.339.560,00
1.086.000,00
1.086.000,00

0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00

1.253.560,00
1.253.560,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00

02.003

Fundo Municipal de Defesa Civil

1.206.000,00

0,00

1.206.000,00

0006
0006.0182
0006.0182.0230
01000000

Segurança Pública
Defesa Civil
Prevenção em situações de risco e salvamento
Recursos Ordinários

1.206.000,00
1.206.000,00
1.206.000,00
1.206.000,00

0,00
0,00
0,00

1.206.000,00
1.206.000,00
1.206.000,00

02.004

DGI - Departamento Geral de Infraestrutura

0,00

0,00

0,00

0015
0015.0451
0015.0451.0220
01000000

Urbanismo
Infra-Estrutura Urbana
Gestão estratégica
Recursos Ordinários

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

03.001

Procuradoria Geral do Municipio

2.632.000,00

63.196,00

2.695.196,00

0004
0004.0062
0004.0062.0005
01000000
0014
0014.0422
0014.0422.0005
01000010
0014.0422.0210
01000000

Administração
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
Administração e planejamento governamental
Recursos Ordinários
Direitos da Cidadania
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Administração e planejamento governamental
Recursos Ordinários - Fundo Defesa Consumidor
Defesa dos interesses sociais
Recursos Ordinários

1.956.000,00
1.956.000,00
1.956.000,00
1.956.000,00
676.000,00
676.000,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.956.000,00
1.956.000,00
1.956.000,00

63.196,00
63.196,00
63.196,00
63.196,00
0,00

739.196,00
739.196,00
63.196,00
676.000,00

03.002

Fundo Procuradoria Geral do Municipio

21.000,00

0,00

21.000,00

0004
0004.0062
0004.0062.0005
01000000

Administração
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
Administração e planejamento governamental
Recursos Ordinários

21.000,00
21.000,00
21.000,00
21.000,00

0,00
0,00
0,00

21.000,00
21.000,00
21.000,00

04.001

Sec. de Governo e Gestão Estratégica

0,00

0,00

0,00

0004
0004.0122
0004.0122.0005
01000000

Administração
Administracao Geral
Administração e planejamento governamental
Recursos Ordinários

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
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676.000,00
676.000,00
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Anexo 08 - Despesa por Função/Sub/Programa Conforme Vínculo de Recursos
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

Código
04.001
0026

Especificação
Sec. de Governo e Gestão Estratégica
Transporte

0026.0782
Transporte Rodoviário
0026.0782.0050 Apoio a educação superior
01000000
Recursos Ordinários

Ordinário

Vinculado

Total

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

05.001

Secretaria Municipal de Comunicação Social

1.572.000,00

0,00

1.572.000,00

0004
0004.0131
0004.0131.0145
01000000

Administração
Comunicação Social
Publicidade, comunicação social e institucional
Recursos Ordinários

1.572.000,00
1.572.000,00
1.572.000,00
1.572.000,00

0,00
0,00
0,00

1.572.000,00
1.572.000,00
1.572.000,00

09.001

Secretaria Municipal de Educacao

3.106.000,00

126.448.083,73

129.554.083,73

0012
0012.0032
0012.0032.0330
01000000
0012.0122
0012.0122.0005
01010000
0012.0306
0012.0306.0040
01000000
01430001

Educação
Controle Externo
Gestao transparente e democratica
Recursos Ordinários
Administracao Geral
Administração e planejamento governamental
Rec.de Impostos e de Transf.de Imp-educ
Alimentação e Nutrição
Merenda escolar
Recursos Ordinários
Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Pré
Escola
Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE AEE
Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Ensino
Fundamental
Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Creches
Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA
Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Ensino
Médio
Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Mais
Educação
Ensino Fundamental
Ensino fundametal e valorização do magistério
Recursos Ordinários
Rec.de Impostos e de Transf.de Imp-educ
Transferências do Fundeb-(aplic.profis)
Transferências do Fundeb-(aplic.outras)
Transferências de Convênios - União/Educação
Salário-Educação
Outras Transferências do - FNDE/PAR - Apoio Ed. Básica - Prov Brasil MP
Emendas Parlamentares Individuais (EC nº 86/2015) Estado
Oper. Crédito Int. Outros Programas
Transporte escolar
Rec.de Impostos e de Transf.de Imp-educ
Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE
Convênio - Transporte Escolar do Estado
Educação Infantil
Desenvolvimento da educação infantil
Rec.de Impostos e de Transf.de Imp-educ
Transferências do Fundeb-(aplic.profis)
Salário-Educação
Emendas Parlamentares Individuais (EC nº 86/2015) Estado
Oper. Crédito Int. Outros Programas
Educação de Jovens e Adultos
Educacao de jovens e adultos
Recursos Ordinários
Rec.de Impostos e de Transf.de Imp-educ

3.106.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00

126.448.083,73
0,00
0,00

129.554.083,73
5.000,00
5.000,00

5.606.059,74
5.606.059,74
5.606.059,74
2.198.200,00
2.198.200,00

5.606.059,74
5.606.059,74

01430002
01430003
01430004
01430005
01430006
01430007
0012.0361
0012.0361.0025
01000000
01010000
01180000
01190000
01325400
01360000
01377200
01760001
01830000
0012.0361.0030
01010000
01440001
01620500
0012.0365
0012.0365.0020
01010000
01180000
01360000
01760001
01830000
0012.0366
0012.0366.0355
01000000
01010000
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3.100.000,00
3.100.000,00
3.100.000,00

5.298.200,00
5.298.200,00

408.700,00
48.500,00
675.000,00
890.000,00
17.000,00
45.000,00
114.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00

57.074.952,22
54.910.518,05

57.075.952,22
54.911.518,05

11.338.708,44
28.679.809,61
12.432.000,00
0,00
2.010.000,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
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31.789.432,84
4.730.249,15
200.000,00
0,00
640.435,49
640.435,49

2.164.434,17

60.928.436,28
60.928.436,28

640.435,49
640.435,49

640.435,49
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Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

Código

Especificação

Ordinário

Vinculado

Total

10.001

Secretaria Municipal de Turismo

0,00

0,00

0,00

0023
0023.0695
0023.0695.0170
01000000
01000008
01345400

Comércio e Serviços
Turismo
Promoção e desenvolvimento do turismo
Recursos Ordinários
Recursos Ordinários - Fundo Turismo
Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à
educação/saúde/assistência social)

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

11.001

Sec. Desenv. Economico Trabalho e Renda

0,00

0,00

0,00

0022
0022.0122
0022.0122.0165
01000000

Indústria
Administracao Geral
Desenvolvimento econômico
Recursos Ordinários

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

11.002

Depto da Agricultura e Abastecimento

0,00

0,00

0,00

0020
0020.0606
0020.0606.0155
01000000

Agricultura
Extensão Rural
Ações do setor agropecuário
Recursos Ordinários

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

13.001

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

32.610.750,00

49.702.680,60

82.313.430,60

0015
0015.0451
0015.0451.0125
01000000
01070000
01345400

31.093.000,00
18.581.000,00
16.850.000,00
16.850.000,00

43.248.822,88
34.039.442,88
15.532.942,88

74.341.822,88
52.620.442,88
32.382.942,88

01760001
01760002
01830000
0015.0451.0320
01000000
01830000
0015.0452
0015.0452.0125
01000000
01830000
0015.0452.0305
01000000
01000009
01080000
0018
0018.0451
0018.0451.0320
01000000
01830000
0020
0020.0606
0020.0606.0155
01000000

Urbanismo
Infra-Estrutura Urbana
Melhorias e manutenção da malha viária municipal
Recursos Ordinários
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à
educação/saúde/assistência social)
Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de
Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais
CFEM
Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à
educação/saúde/assistência social)
Emendas Parlamentares Individuais (EC nº 86/2015) Estado
Emendas Parlamentares Individuais (EC nº 86/2015) União
Oper. Crédito Int. Outros Programas
Pac macrodrenagem/pavimentacao
Recursos Ordinários
Oper. Crédito Int. Outros Programas
Servicos Urbanos
Melhorias e manutenção da malha viária municipal
Recursos Ordinários
Oper. Crédito Int. Outros Programas
Reurbaniza brusque
Recursos Ordinários
Recursos Ordinários - Convênio Brusque/Alemanha
Contribuição para a COSIP
Gestão Ambiental
Infra-Estrutura Urbana
Pac macrodrenagem/pavimentacao
Recursos Ordinários
Oper. Crédito Int. Outros Programas
Agricultura
Extensão Rural
Ações do setor agropecuário
Recursos Ordinários

14.001

Encargos Gerais do Municipio

0028
0028.0843
0028.0843.0180
01000000

Encargos Especiais
Serviço da Dívida Interna
Operações especiais
Recursos Ordinários

01394400
01394500
01645500

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01

ASSINADO DIGITALMENTE

0,00
0,00

227.920,00
1.918.520,02
900.000,00
150.000,00
1.290.000,00
550.000,00
0,00
10.496.502,86
18.506.500,00

20.237.500,00

18.506.500,00
9.209.380,00
0,00

21.721.380,00
12.512.000,00

0,00
9.209.380,00

9.209.380,00

450.000,00
8.759.380,00
6.453.857,72
6.453.857,72
6.453.857,72

7.971.607,72
7.971.607,72
7.971.607,72

6.453.857,72
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.731.000,00
1.731.000,00
12.512.000,00
12.512.000,00
12.512.000,00
0,00
0,00

1.517.750,00
1.517.750,00
1.517.750,00
1.517.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Código

Especificação

Ordinário

Vinculado

Total

14.001

Encargos Gerais do Municipio

0,00

0,00

0,00

0028
0028.0846
0028.0846.0180
01000000

Encargos Especiais
Outros encargos Especiais
Operações especiais
Recursos Ordinários

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

15.001

Secretaria de Assist. Social e Habitação

0,00

0,00

0,00

0008
0008.0243
0008.0243.0108
01000000

Assistência Social
Assistência à Criança e ao Adolescente
Defesa dos direitos da criança e do adolescente
Recursos Ordinários

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

15.002

Fundo Mun. P/a Infancia e Adolescencia

0,00

0,00

0,00

0008
0008.0243
0008.0243.0108
01000000
01090000

Assistência Social
Assistência à Criança e ao Adolescente
Defesa dos direitos da criança e do adolescente
Recursos Ordinários
FIA Imposto de Renda

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

15.003

Fundo Municipal Habitação e Interesse Social

0,00

0,00

0,00

0004
0004.0122
0004.0122.0005
01000000
0016
0016.0482
0016.0482.0130
01000000
01315400

Administração
Administracao Geral
Administração e planejamento governamental
Recursos Ordinários
Habitação
Habitacao Urbana
Ações de habitação - nossa casa
Recursos Ordinários
Transferências de Convênios - União/Assistência Social

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

15.004

Fundo Municipal do Idoso

0,00

0,00

0,00

0008
0008.0241
0008.0241.0161
01000007

Assistência Social
Assistência ao Idoso
Assistência ao idoso
Recursos Ordinários - Fundo Idoso

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

18.001

Controladoria Geral do Municipio - Cgm

316.000,00

0,00

316.000,00

0004
0004.0122
0004.0122.0005
01000000

Administração
Administracao Geral
Administração e planejamento governamental
Recursos Ordinários

316.000,00
316.000,00
316.000,00
316.000,00

0,00
0,00
0,00

316.000,00
316.000,00
316.000,00

19.001

Secretaria de Orçamento e Gestão

0,00

0,00

0,00

0004
0004.0121
0004.0121.0010
01000000
0004.0122
0004.0122.0005
01000000
0004.0122.0195
01000000
0004.0122.0225
01000000
0004.0122.0330
01000000
01830000
0004.0126
0004.0126.0250
01000000
0006
0006.0181
0006.0181.0150
01000001
01000002

Administração
Planejamento e Orçamento
Administração geral e fazendária
Recursos Ordinários
Administracao Geral
Administração e planejamento governamental
Recursos Ordinários
Serviços gerais
Recursos Ordinários
Gestão administrativa
Recursos Ordinários
Gestao transparente e democratica
Recursos Ordinários
Oper. Crédito Int. Outros Programas
Tecnologia da Informação
Modernização da administração pública
Recursos Ordinários
Segurança Pública
Policiamento
Ações da segurança pública
Recursos Ordinários - Convênio Polícia Militar 50.806/2018
Recursos Ordinários - Convênio Polícia Civil

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01

ASSINADO DIGITALMENTE

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Código

Especificação

Ordinário

Vinculado

Total

19.001
0006

Secretaria de Orçamento e Gestão
Segurança Pública

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0006.0181
0006.0181.0150
01000011
0006.0182
0006.0182.0150
01000003

Policiamento
Ações da segurança pública
Recursos Ordinários - Convênio Polícia Militar 58.195/2018
Defesa Civil
Ações da segurança pública
Recursos Ordinários - Convênio Corpo Bombeiro

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

21.001

Secretaria de Transito e Mobilidade

0,00

0,00

0,00

0004
0004.0452
0004.0452.0135
01000000
0006
0006.0181
0006.0181.0150
01110000
0006.0452
0006.0452.0325
01000000
01000009
01100000
01120000

Administração
Servicos Urbanos
Gestão de trânsito e transporte urbano
Recursos Ordinários
Segurança Pública
Policiamento
Ações da segurança pública
Convênio de Trânsito - Civil
Servicos Urbanos
Paz no transito
Recursos Ordinários
Recursos Ordinários - Convênio Brusque/Alemanha
Convênio de Trânsito - Militar
Convênio de Trânsito - Prefeitura

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

22.001

Fundação Municipal de Esportes

2.994.000,00

0,00

2.994.000,00

0027
0027.0812
0027.0812.0070
01000000

Desporto e Lazer
Desporto Comunitário
Desporto amador
Recursos Ordinários

2.994.000,00
2.994.000,00
2.994.000,00
2.994.000,00

0,00
0,00
0,00

2.994.000,00
2.994.000,00
2.994.000,00

23.001

Secretaria da Fazenda

0,00

0,00

0,00

0004
0004.0129
0004.0129.0010
01000000

Administração
Administração de Receitas
Administração geral e fazendária
Recursos Ordinários

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

25.001

Fundo Municipal de Saude

3.000.000,00

119.391.481,91

122.391.481,91

0010
0010.0032
0010.0032.0330
01020000
0010.0122
0010.0122.0009
01020000
0010.0122.0090
01000000
01020000
01382200
0010.0301
0010.0301.0090
01020000
01380800
01381600
0010.0301.0275
01020000
01060300

Saúde
Controle Externo
Gestao transparente e democratica
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
Administracao Geral
Clinica Veterinária Animal
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
Ações gerais de saúde
Recursos Ordinários
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Gestão do SUS
Atenção Básica
Ações gerais de saúde
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - PAB
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - PMAQ
Estratégia de saúde da família e assistência farma
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos
- Convênio UNIFEBE
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - PAB
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - NEPSHU
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - PSF
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - ACS

3.000.000,00
0,00
0,00

119.391.481,91
4.000,00
4.000,00
4.000,00
8.280.961,15
90.000,00
90.000,00
8.190.961,15

122.391.481,91
4.000,00
4.000,00

01380700
01380800
01380900
01381000
01381200

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01
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3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
3.000.000,00

0,00
0,00

0,00
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8.170.061,15
20.900,00
45.274.352,26
62.338,63
62.338,63
0,00
0,00
43.324.613,63
25.137.886,91
67.200,00

11.280.961,15
90.000,00
11.190.961,15

45.274.352,26
62.338,63

43.324.613,63

16.000,00
8.350.367,00
17.000,00
0,00
2.217.600,00
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Código

Especificação

Ordinário

Vinculado

Total

25.001

Fundo Municipal de Saude

3.000.000,00

119.391.481,91

122.391.481,91

0010
0010.0301
0010.0301.0275
01381300
01381400
01381500
01381501

Saúde
Atenção Básica
Estratégia de saúde da família e assistência farma
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - NASF
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - PSE
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Saúde Bucal
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União INVESTIMENTO Saúde Bucal
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - PMAQ
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Farmácia
Básica
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - QUALIFASUS
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado - PSF
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado - NASF
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado - Farmácia
Básica
Emendas Parlamentares Individuais - ( EC 86/2015) União Custeio
Atenção Básica - Saúde
expansão da rede de saude
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - PAB
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - PMAQ
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Investimentos
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Ações em saúde de média e alta complexidade
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e
Fundos- Transferência dos Fundos de Saúde de outros Município
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - MAC
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Rede Saúde
Mental
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Caps infantil
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - SAMU
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado - CEO
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado - MAC
Emendas Parlamentares Individuais - (EC 86/2015) união Custeio MAC
Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019) União Custeio
MAC
Vigilância Sanitária
Vigilância em saúde
Serviços de Saúde - Vigilância Sanitária
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Vigilância
Sanitária
Vigilância Epidemiológica
Vigilância em saúde
Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - DST/AIDS
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Vigilância Ep.
e Ambiental
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado - DST/AIDS

3.000.000,00
0,00
0,00

119.391.481,91
45.274.352,26
43.324.613,63
0,00
31.350,00
1.065.000,00
75.000,00

122.391.481,91
45.274.352,26
43.324.613,63

27.001

Secretaria Municipal de Orçamento, Finanças e Patrimônio

4.927.000,00

0,00

4.927.000,00

0004
0004.0121
0004.0121.0010
01000000
0004.0122
0004.0122.0005
01000000
0004.0122.0225
01000000

Administração
Planejamento e Orçamento
Administração geral e fazendária
Recursos Ordinários
Administracao Geral
Administração e planejamento governamental
Recursos Ordinários
Gestão administrativa
Recursos Ordinários

4.927.000,00
4.131.000,00
4.131.000,00
4.131.000,00
796.000,00
0,00
0,00
796.000,00
796.000,00

0,00
0,00
0,00

4.927.000,00
4.131.000,00
4.131.000,00

0,00
0,00

796.000,00
0,00

0,00

796.000,00

01381600
01382100
01382102
01671000
01671300
01672100
01760401
0010.0301.0340
01020000
01380800
01381600
01382300
0010.0302
0010.0302.0280
01020000
01060200
01381700
01381701
01381702
01385700
01671100
01671700
01760301
01770101
0010.0304
0010.0304.0105
01060100
01381900
0010.0305
0010.0305.0105
01020000
01381800
01382000
01671800

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01

ASSINADO DIGITALMENTE

3.023.311,08
794.915,72
24.000,00
1.593.573,56
94.263,00
717.146,36
100.000,00
0,00

0,00
0,00

1.887.400,00
1.325.000,00
30.000,00
30.000,00
502.400,00
60.084.854,13
60.084.854,13
34.391.280,21
75.502,88

1.887.400,00

60.084.854,13
60.084.854,13

23.187.006,32
875.104,56
448.000,00
263.028,00
122.632,16
522.300,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00

1.982.533,80
1.982.533,80
1.901.700,00
80.833,80

1.982.533,80
1.982.533,80

0,00
0,00

3.764.780,57
3.764.780,57
3.230.971,73
103.010,08
420.798,76

3.764.780,57
3.764.780,57

10.000,00
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Código

Especificação

Ordinário

Vinculado

Total

27.002

Encargos Gerais do Município

20.760.000,00

0,00

20.760.000,00

0028
0028.0843
0028.0843.0180
01000000
0028.0846
0028.0846.0180
01000000

Encargos Especiais
Serviço da Dívida Interna
Operações especiais
Recursos Ordinários
Outros encargos Especiais
Operações especiais
Recursos Ordinários

20.760.000,00
17.760.000,00
17.760.000,00
17.760.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00

0,00
0,00
0,00

20.760.000,00
17.760.000,00
17.760.000,00

0,00
0,00

3.000.000,00
3.000.000,00

27.003

Patrimônio e Frotas

13.811.000,00

0,00

13.811.000,00

0004
0004.0122
0004.0122.0005
01000000

Administração
Administracao Geral
Administração e planejamento governamental
Recursos Ordinários

13.811.000,00
13.811.000,00
13.811.000,00
13.811.000,00

0,00
0,00
0,00

13.811.000,00
13.811.000,00
13.811.000,00

28.001

Secretaria Municipal de Infraestrutura Estratégica

2.797.000,00

0,00

2.797.000,00

0015
0015.0451
0015.0451.0120
01000000

Urbanismo
Infra-Estrutura Urbana
Infra-estrutura urbana
Recursos Ordinários

2.797.000,00
2.797.000,00
2.797.000,00
2.797.000,00

0,00
0,00
0,00

2.797.000,00
2.797.000,00
2.797.000,00

28.002

Trânsito

3.379.000,00

4.916.406,66

8.295.406,66

0004
0004.0182
0004.0182.0135
01000000
0006
0006.0181
0006.0181.0150
01110000
0006.0181.0325
01000000
01000009
01100000
01120000

Administração
Defesa Civil
Gestão de trânsito e transporte urbano
Recursos Ordinários
Segurança Pública
Policiamento
Ações da segurança pública
Convênio de Trânsito - Civil
Paz no transito
Recursos Ordinários
Recursos Ordinários - Convênio Brusque/Alemanha
Convênio de Trânsito - Militar
Convênio de Trânsito - Prefeitura

108.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
3.271.000,00
3.271.000,00
0,00

0,00
0,00
0,00

108.000,00
108.000,00
108.000,00

4.916.406,66
4.916.406,66
538.720,00
538.720,00
4.377.686,66

8.187.406,66
8.187.406,66
538.720,00

3.271.000,00
3.271.000,00

7.648.686,66

247.500,00
538.720,00
3.591.466,66

29.001

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo

2.427.000,00

0,00

2.427.000,00

0004
0004.0122
0004.0122.0165
01000000
0020
0020.0606
0020.0606.0155
01000000
0023
0023.0695
0023.0695.0170
01000000
01000008
01345400

Administração
Administracao Geral
Desenvolvimento econômico
Recursos Ordinários
Agricultura
Extensão Rural
Ações do setor agropecuário
Recursos Ordinários
Comércio e Serviços
Turismo
Promoção e desenvolvimento do turismo
Recursos Ordinários
Recursos Ordinários - Fundo Turismo
Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à
educação/saúde/assistência social)

1.110.000,00
1.110.000,00
1.110.000,00
1.110.000,00
1.317.000,00
1.317.000,00
1.317.000,00
1.317.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.110.000,00
1.110.000,00
1.110.000,00

0,00
0,00
0,00

1.317.000,00
1.317.000,00
1.317.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

29.002

Turismo

2.837.000,00

1.401.164,60

4.238.164,60

0023
0023.0695
0023.0695.0170
01000000
01000008
01345400

Comércio e Serviços
Turismo
Promoção e desenvolvimento do turismo
Recursos Ordinários
Recursos Ordinários - Fundo Turismo
Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à
educação/saúde/assistência social)

2.837.000,00
2.837.000,00
2.837.000,00
2.837.000,00

1.401.164,60
1.401.164,60
1.401.164,60

4.238.164,60
4.238.164,60
4.238.164,60
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Anexo 08 - Despesa por Função/Sub/Programa Conforme Vínculo de Recursos
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

Código

Especificação

Ordinário

Vinculado

Total

30.001

Fundo Municipal de Assistencia Social

11.050.000,00

881.534,00

11.931.534,00

0008
0008.0244
0008.0244.0255
01000000
01350600
01350700
01350801
01350802
01350900
01351000
01652401

Assistência Social
Assistência Comunitária
Gestão municipal da política de assistência social
Recursos Ordinários
SUAS/União - IGD Bolsa Família
SUAS/União - IGD Suas
SUAS/União - PSE/MC
SUAS/União - AEPETI
SUAS/União - PSB
SUAS/União - PSE/AC
Transf. FEAS - Básica/Investimento

11.050.000,00
11.050.000,00
11.050.000,00
11.050.000,00

881.534,00
881.534,00
881.534,00

11.931.534,00
11.931.534,00
11.931.534,00

32.001

Secretaria Municipal da Fazenda e Gestão

11.861.978,32

2.262.308,00

14.124.286,32

0004
0004.0122
0004.0122.0005
01000000
0004.0122.0225
01000000
0004.0122.0330
01000000
01830000
0004.0126
0004.0126.0250
01000000
0004.0129
0004.0129.0010
01000000
0026
0026.0782
0026.0782.0050
01000000

Administração
Administracao Geral
Administração e planejamento governamental
Recursos Ordinários
Gestão administrativa
Recursos Ordinários
Gestao transparente e democratica
Recursos Ordinários
Oper. Crédito Int. Outros Programas
Tecnologia da Informação
Modernização da administração pública
Recursos Ordinários
Administração de Receitas
Administração geral e fazendária
Recursos Ordinários
Transporte
Transporte Rodoviário
Apoio a educação superior
Recursos Ordinários

9.561.978,32
2.698.500,00
1.131.500,00
1.131.500,00
1.526.000,00
1.526.000,00
41.000,00
41.000,00

2.262.308,00
2.262.308,00
0,00

11.824.286,32
4.960.808,00
1.131.500,00

0,00

1.526.000,00

2.262.308,00

2.303.308,00

2.262.308,00
0,00
0,00

866.000,00
866.000,00

0,00
0,00

5.997.478,32
5.997.478,32

0,00
0,00
0,00

2.300.000,00
2.300.000,00
2.300.000,00

72.993,00
21.932,00
347.401,00
20.930,00
243.724,00
120.000,00
54.554,00

866.000,00
866.000,00
866.000,00
5.997.478,32
5.997.478,32
5.997.478,32
2.300.000,00
2.300.000,00
2.300.000,00
2.300.000,00

33.001

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

454.000,00

0,00

454.000,00

0008
0008.0243
0008.0243.0108
01000000

Assistência Social
Assistência à Criança e ao Adolescente
Defesa dos direitos da criança e do adolescente
Recursos Ordinários

454.000,00
454.000,00
454.000,00
454.000,00

0,00
0,00
0,00

454.000,00
454.000,00
454.000,00

33.002

Fundo Municipal da Infância e Adolescência

200.000,00

96.500,00

296.500,00

0008
0008.0243
0008.0243.0108
01000000
01090000

Assistência Social
Assistência à Criança e ao Adolescente
Defesa dos direitos da criança e do adolescente
Recursos Ordinários
FIA Imposto de Renda

200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00

96.500,00
96.500,00
96.500,00

296.500,00
296.500,00
296.500,00

33.003

Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social

278.000,00

15.000,00

293.000,00

0016
0016.0482
0016.0482.0130
01000000
01315400

Habitação
Habitacao Urbana
Ações de habitação - nossa casa
Recursos Ordinários
Transferências de Convênios - União/Assistência Social

278.000,00
278.000,00
278.000,00
278.000,00

15.000,00
15.000,00
15.000,00

293.000,00
293.000,00
293.000,00

33.004

Fundo Municipal do Idoso

0,00

10.360,00

10.360,00

0008
0008.0241
0008.0241.0161
01000007

Assistência Social
Assistência ao Idoso
Assistência ao idoso
Recursos Ordinários - Fundo Idoso

0,00
0,00
0,00

10.360,00
10.360,00
10.360,00
10.360,00

10.360,00
10.360,00
10.360,00

96.500,00

15.000,00

34.001

Secretaria Municipal de Governo

254.500,00

0,00

254.500,00

0004
0004.0122
0004.0122.0005
01000000

Administração
Administracao Geral
Administração e planejamento governamental
Recursos Ordinários

254.500,00
254.500,00
254.500,00
254.500,00

0,00
0,00
0,00

254.500,00
254.500,00
254.500,00
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Anexo 08 - Despesa por Função/Sub/Programa Conforme Vínculo de Recursos
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

Código

Especificação

Ordinário

Vinculado

Total

40.001

Fund. Ecologica e Zoobotanica de Brusque

2.687.000,00

100.000,00

2.787.000,00

0018
0018.0541
0018.0541.0160
01000000
01345400

Gestão Ambiental
Preservação e Conservação Ambiental
Preservação do meio ambiente e sustentabilidade
Recursos Ordinários
Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à
educação/saúde/assistência social)

2.687.000,00
2.687.000,00
2.687.000,00
2.687.000,00

100.000,00
100.000,00
100.000,00

2.787.000,00
2.787.000,00
2.787.000,00

100.000,00

50.001

Inst. Brusquense de Planej. e Mobilidade

3.351.220,00

135.000,00

3.486.220,00

0015
0015.0122
0015.0122.0245
01000000
0015.0451
0015.0451.0245
01000004

Urbanismo
Administracao Geral
Estudos, projetos e informações municipais
Recursos Ordinários
Infra-Estrutura Urbana
Estudos, projetos e informações municipais
Recursos Ordinários - Outorga Onerosa

3.351.220,00
3.351.220,00
3.351.220,00
3.351.220,00
0,00
0,00

135.000,00
0,00
0,00

3.486.220,00
3.351.220,00
3.351.220,00

135.000,00
135.000,00
135.000,00

135.000,00
135.000,00

65.001

Fundacao Cultural de Brusque

2.318.000,00

208.236,00

2.526.236,00

0013
0013.0122
0013.0122.0060
01000000
0013.0391
0013.0391.0060
01000000
01000006
0013.0392
0013.0392.0060
01000000

Cultura
Administracao Geral
Cultura, arte e patrimônio histórico
Recursos Ordinários
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Cultura, arte e patrimônio histórico
Recursos Ordinários
Recursos Ordinários - Fundo Patrimônio Histórico
Difusão Cultural
Cultura, arte e patrimônio histórico
Recursos Ordinários

2.318.000,00
1.431.000,00
1.431.000,00
1.431.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00

208.236,00
0,00
0,00

2.526.236,00
1.431.000,00
1.431.000,00

208.236,00
208.236,00

213.236,00
213.236,00

208.236,00
0,00
0,00

882.000,00
882.000,00

70.001

Ibprev

9.770.750,00

61.990.310,57

71.761.060,57

0009
0009.0272
0009.0272.0205
01000000
02030000
02750000
0099
0099.0997
0099.0997.0205
02030000
02037500

Previdência Social
Previdência do Regime Estatutário
Previdência social
Recursos Ordinários
Contribuição para RPPS
Taxa Administrativa - RPPS
Reserva de Contingência
Reserva do RPPS
Previdência social
Contribuição para RPPS
Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar

9.770.750,00
9.770.750,00
9.770.750,00
9.770.750,00

22.684.583,16
22.684.583,16
22.684.583,16

32.455.333,16
32.455.333,16
32.455.333,16

19.784.150,00
2.900.433,16
39.305.727,41
39.305.727,41
39.305.727,41
26.196.002,61
13.109.724,80

39.305.727,41
39.305.727,41
39.305.727,41

882.000,00
882.000,00
882.000,00

0,00
0,00
0,00

75.001

Fundacao Municipal de Meio Ambiente

1.421.000,00

546.480,00

1.967.480,00

0018
0018.0122
0018.0122.0160
01000000
01000005
01000009

Gestão Ambiental
Administracao Geral
Preservação do meio ambiente e sustentabilidade
Recursos Ordinários
Recursos Ordinários - Fundo Meio Ambiente
Recursos Ordinários - Convênio Brusque/Alemanha

1.421.000,00
1.421.000,00
1.421.000,00
1.421.000,00

546.480,00
546.480,00
546.480,00

1.967.480,00
1.967.480,00
1.967.480,00

186.480,00
360.000,00

80.001

Samae

7.730.000,00

0,00

7.730.000,00

0004
0004.0122
0004.0122.0300
02000000

Administração
Administracao Geral
Gestão administrativa do samae
Rec. Prop. Samae

7.730.000,00
7.730.000,00
7.730.000,00
7.730.000,00

0,00
0,00
0,00

7.730.000,00
7.730.000,00
7.730.000,00

80.002

Tecnica

27.195.000,00

65.000,00

27.260.000,00

0017
0017.0512
0017.0512.0301
02000000
02345400
02645500
02890000

Saneamento
Saneamento Básico Urbano
Abastecimento de água
Rec. Prop. Samae
Transferências de Convênios - União/Outros -SAMAE
Transferências de Convênios - Estado/Outros - SAMAE
Alienação Bens Outros Programas

27.190.000,00
27.190.000,00
27.190.000,00
27.190.000,00

65.000,00
65.000,00
65.000,00

27.255.000,00
27.255.000,00
27.255.000,00
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Anexo 08 - Despesa por Função/Sub/Programa Conforme Vínculo de Recursos
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

Código

Especificação

80.002
0099

Ordinário

Vinculado

Total

Tecnica
Reserva de Contingência

27.195.000,00
5.000,00

65.000,00
0,00

27.260.000,00
5.000,00

0099.0999
Reserva de contingência
0099.0999.9999 Reserva de contigência
02000000
Rec. Prop. Samae

5.000,00
5.000,00
5.000,00

0,00
0,00

5.000,00
5.000,00

80.003

Samae - Precatorio

410.000,00

0,00

410.000,00

0028
0028.0843
0028.0843.0302
02000000
0028.0846
0028.0846.0302
02000000

Encargos Especiais
Serviço da Dívida Interna
Encargos Gerais do Samae
Rec. Prop. Samae
Outros encargos Especiais
Encargos Gerais do Samae
Rec. Prop. Samae

410.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
360.000,00
360.000,00
360.000,00

0,00
0,00
0,00

410.000,00
50.000,00
50.000,00

0,00
0,00

360.000,00
360.000,00

90.099

Reserva de Contingencia

100.000,00

0,00

100.000,00

0099
0099.0999
0099.0999.9999
01000000

Reserva de Contingência
Reserva de contingência
Reserva de contigência
Recursos Ordinários

100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00

0,00
0,00
0,00

100.000,00
100.000,00
100.000,00

191.199.198,32

370.573.302,07

561.772.500,39

Total Geral
___________________________________
JONAS OSCAR PAEGLE
Prefeito Municipal
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

13 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

18 - Controladoria Geral do Município - CGM

22 - Fundação Municipal de Esportes

25 - Fundo Municipal de Saude

27 - Secretaria Municipal de Orçamento, Finanças e Patrimônio

28 - Secretaria Municipal de Infraestrutura Estratégica

29 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo

30 - Fundo Municipal de Assistencia Social

32 - Secretaria Municipal de Fazenda e Gestão

33 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

34 - Secretaria Municipal de Governo

40 - Fundacao Ecologica e Zoobotanica de Brusque

50 - Instituto Brusquense de Planej. e Mobilidade

65 - Fundacao Cultural de Brusque

70 - Instituto Brusquense de Previdência

75 - Fundacao Municipal de Meio Ambiente

80 - Samae

90 - Reserva de Contingencia

IPM Sistemas Ltda
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0,00

09 - Secretaria Municipal de Educação

45.880.786,32

0,00

7.730.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

254.500,00

0,00

11.824.286,32

0,00

1.110.000,00

108.000,00

18.738.000,00

0,00

0,00

316.000,00

0,00

0,00

1.572.000,00

1.977.000,00

2.251.000,00

0,00

Administração

11.732.966,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.187.406,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.545.560,00

0,00

12.693.394,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

760.860,00

0,00

11.931.534,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

Segurança Pública Assistência Social
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11.470.000,00

0,00

05 - Secretaria Municipal de Comunicação Social

Total

0,00

03 - Procuradoria Geral do Municipio

11.470.000,00

Legislativa
0,00

Órgão

02 - Gabinete do Prefeito

01 - Camara de Vereadores

ANEXO 9 da Lei 4.320/64 - ADENDO VIII Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Despesa(Órgão/Função)

Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

Planejamento e Orçamento
Anexo 9 - Despesa por Órgão e Função

MUNICIPIO DE BRUSQUE

/

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

122.391.481,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

122.391.481,91

Saúde

1
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32.455.333,16

0,00

0,00

0,00

32.455.333,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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0,00

05 - Secretaria Municipal de Comunicação Social

Total

0,00

03 - Procuradoria Geral do Municipio

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

22 - Fundação Municipal de Esportes

25 - Fundo Municipal de Saude

27 - Secretaria Municipal de Orçamento, Finanças e Patrimônio

28 - Secretaria Municipal de Infraestrutura Estratégica

29 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo

30 - Fundo Municipal de Assistencia Social

32 - Secretaria Municipal de Fazenda e Gestão

33 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

34 - Secretaria Municipal de Governo

40 - Fundacao Ecologica e Zoobotanica de Brusque

50 - Instituto Brusquense de Planej. e Mobilidade

65 - Fundacao Cultural de Brusque

70 - Instituto Brusquense de Previdência

75 - Fundacao Municipal de Meio Ambiente

80 - Samae

90 - Reserva de Contingencia

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01

0,00

18 - Controladoria Geral do Município - CGM

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.526.236,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.526.236,00

Cultura
0,00

0,00

739.196,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

739.196,00

Direitos da
Cidadania

Identificador: WPL201101-4643-WTQKHECTUDDQE-7 - Emitido por: VANDERLEI LUIS DIETRICH

129.554.083,73

0,00

13 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

129.554.083,73

0,00

09 - Secretaria Municipal de Educação

0,00

02 - Gabinete do Prefeito

Educação

01 - Camara de Vereadores

Órgão

Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

Planejamento e Orçamento
Anexo 9 - Despesa por Órgão e Função

MUNICIPIO DE BRUSQUE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80.625.042,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.486.220,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.797.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74.341.822,88

Urbanismo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

/

4

27.255.000,00

0,00

27.255.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Saneamento

2

07/12/2020 12:56:11 -03:00

293.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

293.000,00

Habitação
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0,00
0,00

05 - Secretaria Municipal de Comunicação Social

09 - Secretaria Municipal de Educação

Total

0,00

03 - Procuradoria Geral do Municipio

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

25 - Fundo Municipal de Saude

27 - Secretaria Municipal de Orçamento, Finanças e Patrimônio

28 - Secretaria Municipal de Infraestrutura Estratégica

29 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo

30 - Fundo Municipal de Assistencia Social

32 - Secretaria Municipal de Fazenda e Gestão

33 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

34 - Secretaria Municipal de Governo

0,00

70 - Instituto Brusquense de Previdência

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01

0,00

90 - Reserva de Contingencia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.317.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.317.000,00

Agricultura

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.238.164,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.238.164,60

Comércio e
Serviços

Identificador: WPL201101-4643-WTQKHECTUDDQE-7 - Emitido por: VANDERLEI LUIS DIETRICH

12.726.087,72

0,00

80 - Samae

1.967.480,00

0,00

65 - Fundacao Cultural de Brusque

75 - Fundacao Municipal de Meio Ambiente

0,00

50 - Instituto Brusquense de Planej. e Mobilidade

2.787.000,00

0,00

22 - Fundação Municipal de Esportes

40 - Fundacao Ecologica e Zoobotanica de Brusque

0,00

18 - Controladoria Geral do Município - CGM

7.971.607,72

0,00

13 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

0,00

02 - Gabinete do Prefeito

Gestão Ambiental

01 - Camara de Vereadores

Órgão

Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

Planejamento e Orçamento
Anexo 9 - Despesa por Órgão e Função

MUNICIPIO DE BRUSQUE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.300.000,00

Transporte

/

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

21.170.000,00

0,00

410.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.760.000,00

Encargos
Especiais

3

07/12/2020 12:56:11 -03:00

2.994.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.994.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Desporto e Lazer
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Total

0,00

65 - Fundacao Cultural de Brusque

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01

90 - Reserva de Contingencia

80 - Samae

0,00
100.000,00

5.000,00

/

4

1.572.000,00

2.716.196,00

5.797.560,00

11.470.000,00

Total

4

561.772.500,39

100.000,00

35.400.000,00

1.967.480,00

71.761.060,57

2.526.236,00

3.486.220,00

2.787.000,00

254.500,00

1.053.860,00

14.124.286,32

11.931.534,00

6.665.164,60

11.092.406,66

39.498.000,00

122.391.481,91

2.994.000,00

316.000,00

82.313.430,60

129.554.083,73

Pág

07/12/2020 12:56:11 -03:00

39.410.727,41
___________________________________
VANDERLEI LUIS DIETRICH
CRC MT 010739/O T-SC
CPF: 831.177.251-72

Identificador: WPL201101-4643-WTQKHECTUDDQE-7 - Emitido por: VANDERLEI LUIS DIETRICH

___________________________________
JONAS OSCAR PAEGLE
Prefeito Municipal

75 - Fundacao Municipal de Meio Ambiente

39.305.727,41

0,00

50 - Instituto Brusquense de Planej. e Mobilidade

70 - Instituto Brusquense de Previdência

0,00

40 - Fundacao Ecologica e Zoobotanica de Brusque

0,00

30 - Fundo Municipal de Assistencia Social

0,00

0,00

29 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo

34 - Secretaria Municipal de Governo

0,00

28 - Secretaria Municipal de Infraestrutura Estratégica

0,00

0,00

27 - Secretaria Municipal de Orçamento, Finanças e Patrimônio

0,00

0,00

25 - Fundo Municipal de Saude

33 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

0,00

22 - Fundação Municipal de Esportes

32 - Secretaria Municipal de Fazenda e Gestão

0,00

0,00

09 - Secretaria Municipal de Educação

0,00

0,00

05 - Secretaria Municipal de Comunicação Social

18 - Controladoria Geral do Município - CGM

0,00

03 - Procuradoria Geral do Municipio

13 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

0,00
0,00

02 - Gabinete do Prefeito

Reserva de
Contingência

01 - Camara de Vereadores

Órgão

Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2021

Planejamento e Orçamento
Anexo 9 - Despesa por Órgão e Função
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE
LEI nº 4.343, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020.
Altera dispositivos da Lei nº 4.333, de 27 de novembro de
2020, que estima a receita e fixa a despesa do Município de
Brusque para o exercício financeiro de 2021.
O PREFEITO DO MUNÍCÍPIO DE BRUSQUE:
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º A Lei nº 4.333, de 27 de novembro de 2020, que estima a receita e fixa a despesa do
Município de Brusque para o exercício financeiro de 2021, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art. 4º ……………………………………………...............…………………………………
I – Classificação Institucional
PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal
11.470.000,00
PODER EXECUTIVO – Prefeitura Municipal
4.591.560,00
0201 – Gabinete do Prefeito
0203 – Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil
1.206.000,00
0301 – Procuradoria-Geral do Município
2.695.196,00
0302 – Fundo Sucumbencial da Procuradoria-Geral do Município
21.000,00
0501 – Secretaria de Comunicação Social
1.572.000,00
0901 – Secretaria de Educação
129.554.083,73
82.313.430,60
1301 – Secretaria de Obras e Serviços Públicos
1801 – Controladoria-Geral do Município
316.000,00
2501 – Fundo Municipal de Saúde
122.391.481,91
27.01– Secretaria Municipal de Orçamento, Finanças e Patrimônio
4.927.000,00
27.02– Encargos Gerais do Município
20.760.000,00
27.03– Patrimônio e Frotas
13.811.000,00
28.01– Secretaria Municipal de Infraestrutura Estratégica
2.797.000,00
28.02– Trânsito
8.295.406,66
29.01– Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo
2.427.000,00
29.02– Turismo
4.238.164,60
30.01 – Fundo Municipal de Assistência Social
11.931.534,00
32.01 –Secretaria Municipal de Fazenda e Gestão
14.124.286,32
33.01 –Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
454.000,00
33.02–Fundo Municipal da Infância e Adolescência
296.500,00
33.03 –Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social
293.000,00
33.04 –Fundo Municipal do Idoso
10.360,00
34.01 –Secretaria municipal de Governo
254.500,00
PODER EXECUTIVO – Administração Indireta
2201 – Fundação Municipal de Esportes
2.994.000,00
2.787.000,00
4001 – Fundação Ecológica e Zoobotânica de Brusque
5001 – Instituto Brusquense de Planejamento e Mobilidade
3.486.220,00
6501 – Fundação Cultural de Brusque
2.526.236,00
71.761.060,57
7001 – Instituto Brusquense de Previdência
7501 – Fundação Municipal de Meio Ambiente
1.967.480,00
Praça das Bandeiras, 77 - Fone/Fax: (047) 3251-1833 - Centro - 88350-050 - Brusque - SC
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE
8001 – SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
8002 – SAMAE – Técnica
8003 – SAMAE – Precatório
9000 – Reserva de Contingência
TOTAL

7.730.000,00
27.260.000,00
410.000,00
100.000,00
561.772.500,39

II – Classificação por Função
01 – Legislativa
04 – Administração
06 – Segurança Pública
08 – Assistência Social
09 – Previdência Social
10 – Saúde
12 – Educação
13 – Cultura
14 – Direitos da Cidadania
15 – Urbanismo
16 – Habitação
17 – Saneamento
18 – Gestão Ambiental
20 – Agricultura
23 – Comércio e Serviços
26- Transporte
27 – Desporto e Lazer
28 – Encargos Especiais
99 – Reserva de Contingência
TOTAL
……” (NR)

11.470.000,00
45.880.786,32
11.732.966,66
12.693.394,00
32.455.333,16
122.391.481,91
129.554.083,73
2.526.236,00
739.196,00
80.625.042,88
293.000,00
27.255.000,00
12.726.087,72
1.317.000,00
4.238.164,60
2.300.000,00
2.994.000,00
21.170.000,00
39.410.727,41
561.772.500,39

“Art. 16. ……………………………………………........………………………………...
I – Fundo Municipal do Idoso – unidade orçamentária da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social;
II - ……………………………………………………………………………………..
III – Fundo Municipal de Turismo – unidade orçamentária da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico e Turismo;
IV – Fundo Municipal para a Infância e Adolescência – unidade orçamentária da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Social;
V – Fundo Municipal de Assistência Social – unidade orçamentária da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social;
VI - ……………………………………………………………………………………………..” (NR)
Art. 2º Os anexos da Lei nº 4.333, de 27 de novembro de 2020, passam a viger com as
alterações constantes nos anexos desta Lei, ficando criados os correspondentes órgãos,
unidades, funções, subfunções, programas de governo, ações, elementos de despesa e metas.
Art. 3º As alterações de que trata esta lei decorrem da necessidade de compatibilizar a
execução da Lei Orçamentária de 2021 com a proposta de nova estrutura organizacional da
administração direta e indireta do Poder Executivo do Município de Brusque.
Praça das Bandeiras, 77 - Fone/Fax: (047) 3251-1833 - Centro - 88350-050 - Brusque - SC
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE
Art. 4º Os demais anexos e apensos integrantes da Lei nº 4.333, de 27 de novembro de 2020,
permanecem inalterados nas suas íntegras.
Art. 5º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a adotar medidas necessárias e
expedir atos regulamentares à boa execução do orçamento do exercício de 2021.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seis efeitos a partir de
01 de janeiro de 2021.
Prefeitura Municipal de Brusque, em 22 de dezembro de 2020.
JONAS OSCAR PAEGLE
Prefeito Municipal
Dr. EDSON RISTOW
Procurador-Geral do Município
Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios - DOM/SC.

AURINHO SILVEIRA DE SOUZA
Chefe de Gabinete do Prefeito
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Caçador
Prefeitura
PORTARIA Nº 33.842

Publicação Nº 2789443

PORTARIA Nº 33.842, de 14 de dezembro de 2020.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE, com competência delegada pelo PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, através do Decreto nº 7.414,
de 16 de fevereiro de 2018, e em conformidade com o art. 128 da Lei Complementar nº 56, de 20/12/2004, que dispõe sobre o Estatuto
dos Servidores Públicos Municipais de Caçador,
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER licença prêmio às Servidoras abaixo relacionadas, lotadas na Secretaria Municipal da Saúde, especificando código, nome,
cargo, período de aquisição e de fruição, conforme segue:
Código
3745
1271

Nome
Erenilda Americano
Neide Teresinha Oliveira Brochier

Cargo
Recepcionista
Auxiliar de Enfermagem

Período de aquisição
01/03/2013 a 01/03/2018
12/03/2007 a 12/03/2012

Período de gozo
25/05/2020 a 23/06/2020
03/11/2020 a 02/12/2020

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se e Publique-se.
Gabinete do Secretário Municipal da Saúde de Caçador, em 14 de dezembro de 2020.
Ademar Schmitz – SECRETÁRIO DA SAÚDE.

PORTARIA Nº 33.956

Publicação Nº 2790145

PORTARIA Nº 33.956, de 04 de janeiro de 2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso V da Lei Orgânica do Município de
Caçador, mais o previsto na Lei Complementar nº 284, de 19 de dezembro de 2014, que dispõe sobre o Modelo de Gestão e a Estrutura
Organizacional da Administração Pública Municipal,
RESOLVE
Art. 1º. NOMEAR EDSON LUIZ FEZER para ocupar o cargo de Secretário de Governo, pertencente ao Grupo Ocupacional em Comissão,
referência CC-1 e com carga horária de 35 (trinta e cinco) horas semanais, a contar de 04 de janeiro de 2021.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se e Publique-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 04 de janeiro de 2021.
Saulo Sperotto – PREFEITO MUNICIPAL.

PORTARIA Nº 33.957

Publicação Nº 2790147

PORTARIA Nº 33.957, de 04 de janeiro de 2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso V da Lei Orgânica do Município de
Caçador, mais o previsto na Lei Complementar nº 284, de 19 de dezembro de 2014, que dispõe sobre o Modelo de Gestão e a Estrutura
Organizacional da Administração Pública Municipal,
RESOLVE
Art. 1º. NOMEAR JANUÁRIO ATANÁSIO DOS SANTOS para ocupar o cargo de Secretário Municipal de Assistência Social e Habitação, pertencente ao Grupo Ocupacional em Comissão, referência CC-1 e com carga horária de 35 (trinta e cinco) horas semanais, a contar de 04
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de janeiro de 2021.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se e Publique-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 04 de janeiro de 2021.
Saulo Sperotto – PREFEITO MUNICIPAL.

PORTARIA Nº 33.959

Publicação Nº 2790149

PORTARIA Nº 33.959, de 04 de janeiro de 2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso V da Lei Orgânica do Município de
Caçador, mais o previsto na Lei Complementar nº 284, de 19 de dezembro de 2014, que dispõe sobre o Modelo de Gestão e a Estrutura
Organizacional da Administração Pública Municipal,
RESOLVE
Art. 1º. NOMEAR LENIRA DE CÁCIA CARNEIRO RUPPEL para ocupar o cargo de Secretária de Educação, pertencente ao Grupo Ocupacional
em Comissão, referência CC-1 e com carga horária de 35 (trinta e cinco) horas semanais, a contar de 04 de janeiro de 2021.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se e Publique-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 04 de janeiro de 2021.
Saulo Sperotto – PREFEITO MUNICIPAL.

PORTARIA Nº 33.960

Publicação Nº 2790150

PORTARIA Nº 33.960, de 04 de janeiro de 2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso V da Lei Orgânica do Município de
Caçador, mais o previsto na Lei Complementar nº 284, de 19 de dezembro de 2014, que dispõe sobre o Modelo de Gestão e a Estrutura
Organizacional da Administração Pública Municipal,
RESOLVE
Art. 1º. NOMEAR ROBERTO MARTON MORAES para ocupar o cargo de Secretário Municipal de Saúde, pertencente ao Grupo Ocupacional
em Comissão, referência CC-1 e com carga horária de 35 (trinta e cinco) horas semanais, a contar de 04 de janeiro de 2021.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se e Publique-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 04 de janeiro de 2021.
Saulo Sperotto – PREFEITO MUNICIPAL.

PORTARIA Nº 33.961

Publicação Nº 2790151

PORTARIA Nº 33.961, de 04 de janeiro de 2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso V da Lei Orgânica do Município de
Caçador, mais o previsto na Lei Complementar nº 284, de 19 de dezembro de 2014, que dispõe sobre o Modelo de Gestão e a Estrutura
Organizacional da Administração Pública Municipal,
RESOLVE
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Art. 1º. NOMEAR SIRLEY DE FÁTIMA TIBES CECCATTO para ocupar o cargo de Secretária de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento
Econômico, pertencente ao Grupo Ocupacional em Comissão, referência CC-1 e com carga horária de 35 (trinta e cinco) horas semanais, a
contar de 04 de janeiro de 2021.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se e Publique-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 04 de janeiro de 2021.
Saulo Sperotto – PREFEITO MUNICIPAL.

PORTARIA Nº 33.962

Publicação Nº 2790154

PORTARIA Nº 33.962, de 04 de janeiro de 2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 79, V, da Lei Orgânica do Município de Caçador,
mais o previsto na Lei Complementar nº 284, de 19/11/2014, que dispõe sobre o Modelo de Gestão e a Estrutura Organizacional da Administração Pública e na Lei Complementar nº 206, de 23/02/2011, que Dispõe sobre a criação, organização, funcionamento e atribuições da
Procuradoria Geral do Município e dá outras providências,
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR CLAUDIO FAVERO JUNIOR para ocupar o cargo de Procurador Geral do Município, pertencente ao Grupo Ocupacional em
Comissão, referência CC-1 e com carga horária de 35 (trinta e cinco) horas semanais, a contar de 04 de janeiro de 2021.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se e Publique-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 04 de janeiro de 2021.
Saulo Sperotto – PREFEITO MUNICIPAL.

PORTARIA Nº 33.963

Publicação Nº 2790157

PORTARIA Nº 33.963, de 04 de janeiro de 2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 79, V, da Lei Orgânica do Município de
Caçador, mais o previsto na Lei Complementar nº 314, de 10 de março de 2017, que institui a Guarda Municipal de Caçador – GMC, e dá
outras providências,
RESOLVE
Art. 1º DESIGNAR o Servidor ALESSANDRO GONÇALVES, matrícula 7987, ocupante do cargo efetivo de Guarda Municipal, para exercer o
cargo de Diretor Geral da Guarda Municipal, pertencente ao Grupo Ocupacional em Comissão, referência CC1-A, com carga horária de 35
(trinta e cinco) horas semanais, a contar de 04 de janeiro de 2021.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se e Publique-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 04 de janeiro de 2021.
Saulo Sperotto – PREFEITO MUNICIPAL.
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Câmara Municipal
PORTARIA Nº 01, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789475

PORTARIA Nº 01, de 04 de janeiro de 2021.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAÇADOR – SC, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 18, incisos II e
XIII, da Resolução nº 04/2016, que dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal de Caçador,
CONSIDERANDO o previsto no art. 10 da Lei Complementar nº 113, de 20 de agosto de 2007,
RESOLVE:
Art. 1º. Nomear, MARCOS PAULO BATISTA DE SOUZA, para o cargo de provimento comissionado de Assessor de Gabinete da Presidência da
Câmara Municipal de Caçador, nível CPCA 3003, com carga horária de 35 horas semanais, conforme art. 33, inciso III, da Lei Complementar
nº 113, de 20 de agosto de 2007, que dispõe sobre o Novo Plano de Carreira e de Cargos e Vencimentos dos Servidores da Câmara Municipal
de Caçador, a partir de 04 de janeiro de 2021.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se e Publique-se.
Gabinete da Presidência, em 04 de janeiro de 2021.
Moacir Elvis D’Agostini – PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL.
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Caibi
Prefeitura
001/2021

Publicação Nº 2789874

PORTARIA Nº 001/21
EDER PICOLI, Prefeito Municipal de Caibi, estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, RESOLVE:
NOMEAR, por prazo indeterminado, em conformidade com o art. 9°, inc. II, da Lei n. 027/2013 e art. 2° da LC n. 030/2013, o Sr. MIGUEL
PICCOLI, para o cargo de Secretário Municipal, nível CC-01, com lotação na Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, e carga
horária de 40 horas semanais, percebendo os vencimentos correspondentes ao piso salarial da categoria.
E, para que produza seus efeitos reais e legais, foi expedido o presente ato, o qual entrará em vigor na data da sua publicação.
Registre-se e publique-se.
Gabinete do Prefeito, 04 de janeiro de 2021.
Eder Picoli
Prefeito Municipal
Registrado e publicado na data supra.
MIGUEL PICCOLI
Secretário de Administração e Planejamento

002/2021

Publicação Nº 2789879

PORTARIA Nº 002/21
EDER PICOLI, Prefeito Municipal de Caibi, estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, RESOLVE:
NOMEAR, por prazo indeterminado, em conformidade com o art. 9°, inc. II, da Lei n. 027/2013 e art. 2° da LC n. 030/2013, o Sr. NEDIO
PEROZA, para o cargo de Secretário Municipal de Saúde, nível CC-01, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde, e carga horária de 40
horas semanais, percebendo os vencimentos correspondentes ao piso salarial da categoria.
E, para que produza seus efeitos reais e legais, foi expedido o presente ato, o qual entrará em vigor na data da sua publicação.
Registre-se e publique-se.
Gabinete do Prefeito, 04 de janeiro de 2021.
Eder Picoli
Prefeito Municipal
Registrado e publicado na data supra.
MIGUEL PICCOLI
Secretário de Administração e Planejamento

003/2021

Publicação Nº 2789885

PORTARIA Nº 003/21
EDER PICOLI, Prefeito Municipal de Caibi, estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, RESOLVE:
NOMEAR, por prazo indeterminado, em conformidade com o art. 9°, inc. II, da Lei n. 027/2013 e art. 2° da LC n. 030/2013, a Sra. CAMILA
CONTE PORTES FERRONATO RODRIGUES DOS SANTOS, para o cargo de Secretária Social, nível CC-01, com lotação na Secretaria Municipal
de Assistência Social, e carga horária de 40 horas semanais, percebendo os vencimentos correspondentes ao piso salarial da categoria.
E, para que produza seus efeitos reais e legais, foi expedido o presente ato, o qual entrará em vigor na data da sua publicação.
Registre-se e publique-se.
Gabinete do Prefeito, 04 de janeiro de 2021.
Eder Picoli
Prefeito Municipal
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Registrado e publicado na data supra.
MIGUEL PICCOLI
Secretário de Administração e Planejamento

004/2021

Publicação Nº 2789888

PORTARIA Nº 004/21
EDER PICOLI, Prefeito Municipal de Caibi, estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, RESOLVE:
NOMEAR, por prazo indeterminado, em conformidade com o art. 9°, inc. II, da Lei n. 027/2013 e art. 2° da LC n. 030/2013, o Sr. Leonardo
Gallon, para o cargo de Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural, Aq-icultura e Meio Ambiente, nível CC-01, com lotação na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Aq-icultura e Meio Ambiente, e carga horária de 40 horas semanais, percebendo os vencimentos
correspondentes ao piso salarial da categoria.
E, para que produza seus efeitos reais e legais, foi expedido o presente ato, o qual entrará em vigor na data da sua publicação.
Registre-se e publique-se.
Gabinete do Prefeito, 04 de janeiro de 2021.
Eder Picoli
Prefeito Municipal
Registrado e publicado na data supra.
MIGUEL PICCOLI
Secretário de Administração e Planejamento

005/2021

Publicação Nº 2790377

PORTARIA Nº 005/21
EDER PICOLI, Prefeito Municipal de Caibi, estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, RESOLVE:
NOMEAR, por prazo indeterminado, em conformidade com o art. 9°, inc. II, da Lei n. 027/2013 e art. 2° da LC n. 030/2013, a Sra. DUCELIA
TEREZINHA CE NAIBO, para o cargo de Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esporte, nível CC-01, com lotação na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, e carga horária de 40 horas semanais, percebendo os vencimentos correspondentes ao piso salarial
da categoria.
E, para que produza seus efeitos reais e legais, foi expedido o presente ato, o qual entrará em vigor na data da sua publicação.
Registre-se e publique-se.
Gabinete do Prefeito, 04 de janeiro de 2021.
Eder Picoli
Prefeito Municipal
Registrado e publicado na data supra.
MIGUEL PICCOLI
Secretário de Administração e Planejamento
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Câmara Municipal
PORTARIA 001/2020 CONTRATAÇÃO JURÍDICO

Publicação Nº 2789864

PORTARIA Nº 01/2020
DIOGO PAULO VALDEMERI, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Caibi, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições,
RESOLVE:
Art. 1°. Fica pela presente Portaria nomeado, MAICON RODRIGO GASPARIN, inscrito no CPF n°. 047.815.509-32, nascido em 20.03.1984,
para o cargo de ASSESSOR JURÍDICO da Câmara Municipal de Vereadores de Caibi, Estado de Santa Catarina, com lotação na Secretaria
da Casa, com carga horária de 10 horas semanais, percebendo o vencimento base constante no Plano de Cargos e Salários, conforme Lei
Complementar Nº 001/2014, alterado pelo Projeto de Lei Complementar Nº 001/2015 e pelo Projeto de Lei Complementar Nº 001/2018.
Art. 2°. Para fazer frente às despesas decorrentes da aplicação desta Portaria serão utilizados os recursos consignados no Orçamento Municipal da Câmara.
Art. 3°. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade a publicação no DOM/SC.
Art. 4°. Revogam-se as disposições em contrário.
E para que produza seus efeitos reais e legais, foi expedido o presente.
Câmara Municipal de Vereadores de Caibi, em 04 de janeiro de 2021.
DIOGO PAULO VALDEMERI
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Registrado e publicado nesta repartição em 04 de janeiro de 2021.
VIVIANE VOCKES
Secretário da Câmara Municipal de Vereadores
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Camboriú
Prefeitura
LEI MUNICIPAL N.º 3.304/2020

Publicação Nº 2789165

LEI 3.304/2020
“Cria e Denomina o Mirante Caetés - Manoel Miguel da Cunha e dá outras providências.”
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ, Estado de Santa Catarina, no uso das suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º Fica criado o equipamento turístico denominado MIRANTE CAETÉS - MANOEL MIGUEL DA CUNHA, com área total de 150,00m²
(cento e cinquenta metros quadrados), de posse e domínio público municipal, localizado na Estrada Paulo Jose Lorenzetti, na localidade
“Caetés”, na área rural do Município de Camboriú.
Art. 2º O mirante tem como finalidade:
I – Desenvolver o Ecoturismo, possibilitando a contemplação dos ecossistemas naturais relevantes do Município;
II – Fomentar a economia municipal através da prestação de serviços e comércio relacionados a atividade turística.
III – Possibilitar o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e turismo
ecológico;
IV – Oferecer espaços verdes e livres para o lazer;
Art. 3º Cabe a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, como órgão executor, a gestão do equipamento turístico, adotando as
medidas necessárias à sua efetiva proteção e implantação.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ/SC,
Em, de 23 de dezembro de 2020.
ELCIO ROGÉRIO KUHNEN
Prefeito Municipal
Publicada no Diário Oficial dos
Municípios de Santa Catarina
www.diariomunicipal.sc.gov.br e
Registrado no Livro de Publicações

LEI MUNICIPAL N.º 3.305/2020

Publicação Nº 2789172

LEI N.º3.305/2020
Dispõe sobre a Instituição das Reservas Particulares do Patrimônio Natural – “RPPNM”, no município de Camboriú e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ, no uso de suas atribuições conferidas por Lei, faz saber que, a Câmara Municipal de Vereadores
aprovou e eu sanciono a presente Lei:
CAPÍTULO I
DA DEFINIÇÃO, DOS OBJETIVOS E DAS ATIVIDADES PERMITIDAS
Art. 1º A Reserva Particular do Patrimônio Natural Municipal – RPPNM é constituída por uma unidade de conservação de domínio privado,
do tipo uso sustentável, criada por iniciativa exclusiva e expressa manifestação do legítimo proprietário da área abrangida, com objetivo de
conservar a diversidade biológica, gravadas com perpetuidade por iniciativa de seu proprietário/possuidor, e instituída mediante procedimento próprio perante a Fundação do Meio Ambiente de Camboriú – FUCAM. (Emenda Substitutiva 001/2020)
Parágrafo único - A Reserva Particular do Patrimônio Natural Municipal- RPPNM, instituída nos termos desta Lei, terá a dimensão mínima de
2 (dois) hectares e será gravada com perpetuidade através de termo de compromisso assinado perante a Fundação do Meio Ambiente de
Camboriú – FUCAM e averbado à margem da matrícula perante o Ofício de Registro de Imóveis.
Art. 2º São objetivos das RPPNM’s:
I - Contribuir para conservação da diversidade biológica, bem como para a preservação e a recuperação da diversidade de ecossistemas
naturais;
II - Incentivar, no âmbito do Município, o uso sustentável dos recursos naturais e sua preservação em harmonia com os fatores sociais;
III - Promover o desenvolvimento sustentável a partir da conservação dos recursos naturais;
IV - Promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza no processo de desenvolvimento sustentável;
V - Proteger paisagens naturais de notável beleza cênica;
VI - Proteger e recuperar recursos hídricos, edáficos e florestais;
VII - Incentivar atividades de pesquisa científica, estudos e monitoramento ambiental;
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VIII - Estimular o plantio de espécies nativas e evitar a introdução de espécies exóticas invasoras.
Art. 3° A Reserva Particular do Patrimônio Natural Municipal - RPPNM só poderá ser utilizada para o desenvolvimento de atividades científicas, culturais, educacionais, recreativas, interpretativas e turísticas, de acordo com o seu Plano de Manejo e o disposto na Lei Federal n°
9.985, de 18 de julho de 2000, ou outra que vier a sucede-la.
Art. 4° A administração da Reserva Particular do Patrimônio Natural Municipal - RPPNM será exercida pelo seu proprietário, que poderá
delegá-la ou estabelecer parcerias para gestão compartilhada.
CAPÍTULO II
DA CRIAÇÃO E RECONHECIMENTO DA RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL MUNICIPAL
Art. 5° A FUCAM prestará serviço técnico gratuito visando avaliar o interesse público na criação da RPPNM, dando preferência aos requerimentos que correspondam a imóveis inseridos em áreas prioritárias para a conservação da natureza, no entorno e zona de amortecimento
de Unidades de Conservação, em Áreas de Proteção Ambiental - APA, mosaicos de áreas protegidas e em corredores ecológicos.
Art. 6° Compete à FUCAM, sempre que requisitada, o reconhecimento da RPPNM, após a verificação da existência de interesse público na
conservação de sua biodiversidade, bem como adotar os seguintes procedimentos:
I - analisar os documentos e formulários apresentados;
II - realizar vistoria no imóvel;
III - divulgar, em diário oficial e em seu sítio oficial, pelo prazo de 30 (trinta) dias, além de oficiar ao Instituto de Meio Ambiente - IMA e
ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio, para fins de consulta pública da intenção do proprietário quanto a
criação de RPPNM;
IV - emitir parecer técnico, deferindo ou indeferindo a criação da RPPM e notificação ao proprietário sobre o resultado do parecer;
V - publicar portaria declarando o reconhecimento da RPPNM;
VI - encaminhar cópia autêntica da portaria publicada ao IMA e ao ICMBio para dar conhecimento do fato e permitir registro no cadastro
nacional das RPPN’s; e
VII - reavaliar periodicamente a área através de vistoria técnica in loco com fins de monitoramento da RPPNM.
Art. 7º Qualquer proprietário/possuidor interessado em instituir em seu imóvel, total ou parcialmente uma RPPNM, deverá encaminhar
requerimento à FUCAM de acordo com Instrução Normativa específica indicada pelo referido órgão.
Art. 8º No processo de criação de RPPNM, no âmbito municipal, não serão cobradas do interessado taxas ou qualquer tipo de exações
referentes aos custos das atividades específicas da FUCAM para análise do processo.
Art. 9° A Reserva Particular do Patrimônio Natural Municipal – RPPNM será reconhecida, a partir do termo de compromisso firmado pelo
proprietário ou representante legal do imóvel com o órgão ambiental competente, após averbação em caráter perpétuo, junto à matrícula
do imóvel perante o cartório de registro de imóveis competente, por portaria expedida pela FUCAM.
Art. 10. A Fundação do Meio Ambiente de Camboriú – FUCAM, poderá condicionar a instituição da RPPNM à apresentação e execução de
Projeto de Recuperação de Área Degrada - PRAD, estabelecendo obrigações, condicionantes e/ou compensações a fim de garantir o pleno
atendimento dos objetivos desta lei e demais legislação aplicável.
Art. 11. Não será reconhecida RPPNM em propriedade sobre a qual pesem autos de infração de natureza ambiental não quitados.
Art. 12. Publicado o ato de reconhecimento, a Reserva Particular do Patrimônio Natural Municipal - RPPNM só poderá ser extinta ou ter seus
limites reduzidos mediante lei específica.
Art. 13. A partir da divulgação pública, nos termos desta Lei, a área não poderá ser afetada para outros fins até a conclusão da análise e
definição de sua destinação, respeitando o prazo máximo de 90 (noventa dias) dias, prevalecendo o que ocorrer primeiro.
Art. 14. A área de imóvel rural reconhecida como Reserva Particular do Patrimônio Natural Municipal - RPPNM poderá sobrepor, total ou
parcialmente, a Reserva Legal ou as Áreas de Preservação Permanente previstas em normas legais.
Art. 15. Estando o pedido apto ao deferimento e instituição da RPPNM, e se for o caso houver aceitação das eventuais condicionantes e/ou
Termo de Compromisso, a FUCAM, emitirá certidão atestando o deferimento, contendo os seguintes requisitos e obrigações:
I - Requisitos:
a) Numeração sequencial e indicação do ano da instituição;
b) Nome da RPPNM;
c) Dados do proprietário ou possuidor, quando for o caso;
d) Indicação da matrícula do imóvel, quando for o caso;
e) Descrição da área da RPPNM, de acordo o memorial descritivo;
f) Indicação do número de protocolo do pedido;
g) Indicação numérica dos pareceres emitidos em relação ao pedido.
II - Obrigações:
a) Estabelecer prazo de 30 (trinta) dias para protocolo perante o cartório de notas para lavratura de escritura pública declaratória, sob pena
de caducidade;
b) Indicação do Termo de Compromisso e a obrigação de cumprir integralmente as obrigações nele contidas;
c) Indicação de que o interessado no prazo de até 30 (trinta) dias após a lavratura da escritura, sob pena de caducidade, deverá protocolar
para registro no Ofício de Registro de títulos e
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d) Documentos ou Ofício de Registro de Imóveis, conforme o caso;
e) Indicação de que no prazo de 30 (trinta) dias após o registro deverá protocolar na FUCAM, conforme o caso, a certidão de registro no
Ofício de Títulos e Documentos ou a certidão de Matrícula do Ofício de Registro de Imóveis, sob pena de caducidade;
f) Indicação das condicionantes.
CAPÍTULO III
DO PLANEJAMENTO, MANEJO, MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E GESTÃO DA RPPNM
Art. 16. Toda a RPPNM deverá contar com Plano de Manejo, que será analisado e aprovado pela FUCAM;
§ 1° O Plano de Manejo deverá ser apresentado no prazo máximo de 5 (cinco) anos a contar do reconhecimento da RPPNM.
§ 2° A FUCAM poderá fornecer orientação técnica e científica para elaboração do Plano de Manejo.
Art. 17. As áreas ambientalmente protegidas instituídas nos termos desta Lei poderão receber apoio técnico e/ou financeiro de Universidades, órgãos ambientais, organizações não-governamentais e outras instituições e entidades públicas ou privadas.
Art. 18. Caberá ao proprietário do imóvel:
I - assegurar a manutenção dos atributos ambientais da RPPNM;
II - submeter à aprovação da FUCAM o Plano de Manejo da RPPNM; e
III - encaminhar à FUCAM, sempre que solicitado, relatório da situação da unidade e das atividades nela desenvolvidas.
Art. 19. As RPPNM’s registradas no Cadastro Municipal de Unidades de Conservação serão anualmente reavaliadas, ficando o proprietário
do imóvel, em caso de descaracterização dos atributos que justificaram a sua criação, obrigado a restaura-los.
§ 1° A área alterada será excluída do Cadastro Municipal de Unidades de Conservação.
§ 2° A exclusão da RPPNM do Cadastro Municipal de Unidades de Conservação, não desconstitui a Unidade de Conservação, cujo ato jurídico perfeito de reconhecimento tem caráter perpétuo, obrigando ao proprietário e seus sucessores a respeitar o gravame como ônus real,
devendo a FUCAM adotar todas as providências necessárias, administrativas e judiciais, civis e penais, para a proteção integral da área.
§ 3° Para efeito de descaracterização, serão observadas atividades e/ou intervenções na RPPNM que possam prejudicar seus atributos, sua
manutenção, sua qualidade ambiental e que propiciem o desvio de sua destinação.
§ 4° A área da RPPNM que porventura tenha sido descaracterizada deverá ser restaurada por seu proprietário por meio de procedimentos
técnicos e utilizando espécies nativas da região em que se encontra inserida.
Art. 20. As construções e infraestrutura existentes antes da criação da RPPNM, bem como aquelas necessárias ao seu manejo, poderão ser
mantidas ou instaladas, conforme dispuser o seu Plano de Manejo.
CAPÍTULO IV
DO PROGRAMA DE INCENTIVO A CRIAÇÃO DE RPNNM
Art. 21. Fica instituído o Programa Municipal de Incentivo às Reservas Particulares do Patrimônio Natural do Município de Camboriú, sob
coordenação da FUCAM, tendo como finalidades:
I - apoiar os proprietários de imóveis rurais e urbanos na criação, gestão e manutenção de suas RPPNMs;
II - potencializar e fortalecer a conservação dos recursos naturais em terras privadas;
III - conectar áreas naturais protegidas como corredores ecológicos e mosaicos de áreas protegidas;
IV - apoiar os proprietários nos encaminhamentos junto aos demais setores governamentais federais, estaduais e municipais, em especial
quanto aos pedidos de isenção de impostos, tais como ITR e IPTU, para as áreas de RPPNM, bem como a redução de impostos para o
restante do imóvel em que se situar a Unidade de Conservação; e
V - apoiar a criação e fortalecimento da organização associativa dos proprietários de RPPNM no município.
Art. 22. O Programa Municipal de Incentivo às Reservas Particulares do Patrimônio Natural do Município de Camboriú deverá, ainda, realizar
de forma prioritária a fiscalização das RPPNMs e sua área de influência, articulando ação conjunta com os demais órgãos públicos fiscalizadores do meio ambiente, com vistas a otimizar resultados.
CAPÍTULO V
DO RECONHECIMENTO E INCENTIVO AOS PROPRIETÁRIOS E PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS AMBIENTAIS
Seção I
Do reconhecimento
Art. 23. Após a elaboração e aprovação do Plano de Manejo e Vistoria Técnica que comprove a manutenção ou recuperação do ambiente
natural protegido, a FUCAM concederá ao proprietário Certificado de Reconhecimento por Relevantes Serviços Ambientais prestados pela
RPPNM em prol da conservação da biodiversidade.
Seção II
Do incentivo financeiro à gestão das RPPNMs e Pagamento pelos Serviços Ambientais
Art. 24. No caso de empreendimento com significativo impacto ambiental que afete diretamente a RPPNM, o licenciamento ambiental fica
condicionado à prévia consulta a FUCAM, bem como ao seu proprietário, devendo a mesma ser uma das unidades de conservação beneficiadas pela respectiva compensação ambiental.
Art. 25. O município de Camboriú poderá apoiar a implantação de sinalização que indique a existência e a localização das RPPNMs.
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Art. 26. O município de Camboriú poderá incentivar financeiramente às RPPNMs que demonstrem as boas práticas do manejo e conservação
dos recursos naturais, agregando valor aos produtos e serviços originários destas, por meio de pagamento por serviços ambientais.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 27. Fica a Fundação do Meio Ambiente de Camboriú- FUCAM, autorizada a regulamentar, através de Instruções Normativas, o procedimento para instituição das unidades de conservação de que tratam esta lei.
Art. 28. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ/SC,
Em, 23 de dezembro de 2020.
ELCIO ROGÉRIO KUHNEN
Prefeito Municipal
Publicada no Diário Oficial dos
Municípios de Santa Catarina
www.diariomunicipal.sc.gov.br e
Registrado no Livro de Publicações

LEI MUNICIPAL N.º 3.306/2020

Publicação Nº 2789175

LEI 3.306/2020
“Altera dispositivos da Lei Municipal nº 2.455/2012 que dispõe sobre a criação de áreas exclusivas de estacionamento para bicicletas e dá
outras providências .”
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ, Estado de Santa Catarina, no uso das suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica alterado o artigo 1º e acrescido parágrafo único, na Lei 2.455/2012 passando a vigorar com a seguinte redação:
(...)
“Art. 1º. Fica estabelecida a criação de áreas exclusivas para estacionamentos de bicicletas em todos os prédios públicos, espaços públicos,
como praças, parques e afins, bem como locais de grande fluxo de pessoas no município Camboriú.
Parágrafo único: Os estacionamentos de bicicletas poderão ser dos tipos bicicletários ou paraciclos.”
Art. 2º. Esta Lei em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ/SC,
Em, de 23 de dezembro de 2020.
ELCIO ROGÉRIO KUHNEN
Prefeito Municipal
Publicada no Diário Oficial dos
Municípios de Santa Catarina
www.diariomunicipal.sc.gov.br e
Registrado no Livro de Publicações

LEI MUNICIPAL N.º 3.307/2020

Publicação Nº 2789176

LEI 3.307/2020
“Dispõe sobre animais comunitários no Município de Camboriú e dá outras providências .”
PREFEITO MUNICIPAL DE CAMBORIÚ, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara aprovou e ele
sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º. Esta Lei estabelece normas de controle de animais comunitários no Municipio de Camboriú.
Art. 2º. Para efeitos desta Lei, considera-se animal comunitário aquele que, apesar de não ter tutor definido, estabelece com a comunidade
em que vive laços de afeto, dependência e manutenção, podendo ser mantido no local em que se encontra, desde que, não ofereça risco a
si ou para terceiros, sob de cuidadores voluntários.
Art. 3º. Serão considerados cuidadores voluntários de animais comunitários os tratadores e os membros da comunidade que com ele tenham estabelecido vínculos de afeto e dependência e que, para tal fim, se disponham voluntariamente a cuidar e respeitar os direitos deste
animal.
§ 1º A comunidade a qual é vinculada o animal comunitário, por meio de um ou mais dos cuidadores voluntários, promoverá o registro e
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cadastramento do animal na Secretária do Meio Ambiente, este que deverá conter, além dos dados do animal, dados dos voluntários da
comunidade, e a indicação dos locais de preferência em que o animal habita.
§ 2º Caberá aos cuidadores buscar a vacinação, identificação, microchipagem e a esterilização do animal comunitário por meio de projetos,
junto ao Município.
§ 3º Os cuidadores proverão, voluntariamente e as suas expensas, os cuidados com higiene, saúde e alimentação dos animais comunitários
que cuidarem, quando não houver serviço público disponível, devendo zelar, também, pela limpeza do local em que estes se estabeleçam,
podendo contar com o apoio de entidades protetoras de animais e demais munícipes voluntários.
§ 4º Caberá ao cuidador voluntário providenciar o uso de coleira com placa identificativa pelo animal comunitário, contendo o nome do
animal, bem como o nome e o contato de pelo menos, um dos cuidadores, buscando junto ao órgão municipal responsável o padrão de
identificação, se houver.
§ 5º O animal comunitário terá preferência para registro, vacinação, esterilização, atendimento e microchipagem na ordem de atendimento
do órgão público municipal competente ou serviço público disponível.
Art. 4º. Ficam as pessoas físicas ou jurídicas de direito privado desde já autorizados a colocar abrigos móveis (casinhas) nas calçadas e
canteiros de seus respectivos imóveis de uso, desde que previamente seja consultada a Secretaria de Planejamento Urbano, que certificará
que referido abrigo está dentro das regras do Código de Posturas Municipal.
§ 1º O Poder Executivo Municipal poderá, resguardado o seu direito de avaliação, de oportunidade e conveniência, estabelecer, por meio de
Decreto, critérios e condições para a colocação de abrigos (casinhas), e recipientes, para água e alimentação dos animais comunitários ou
de rua, em vias, praças e escolas públicas, ou em qualquer outro espaço de caráter público.
§ 2º Fica autorizado o patrocínio (apadrinhamento) do animal comunitário por pessoa jurídica de direito privado, a fim de custear alimentação, higiene, abrigo, vacinações e esterilização podendo, em contrapartida, realizar a divulgação da marca e/ou empresa na parte externa
da casa disponibilizada ao animal.
§ 3º Os abrigos de que trata este artigo poderão ser padronizados pelo ente público, e deverão conter a placa de identificação "Animal
Comunitário" e/ou "Cão/Gato Comunitário" e a referência à presente Lei.
Art. 5º. Os abrigos e acessórios dos animais comunitários serão considerados patrimônio público do Município e a depredação de qualquer
dos itens constitui infração, sujeitando o autor às penalidades. Infração - Grave Penalidade - multa de 10 (dez) UFM (Unidade Fiscal do
Município).
Art. 6º. O animal comunitário fica excluído do disposto no artigo 7° da Lei nº 1613/2004.
Art. 7º. O Poder Público poderá celebrar convênios e parcerias com entidades de proteção animal e outras organizações não governamentais, universidades, estabelecimentos veterinários, empresas públicas ou privadas e entidades de classe, para a consecução dos objetivos
desta Lei.
Art. 8º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a regulamentar o cumprimento da presente Lei, em especial no que tange a sua fiscalização e demais competências privativas do referido poder.
Art. 9º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ/SC,
Em, de 23 de dezembro de 2020.
ELCIO ROGÉRIO KUHNEN
Prefeito Municipal
Publicada no Diário Oficial dos
Municípios de Santa Catarina
www.diariomunicipal.sc.gov.br e
Registrado no Livro de Publicações

LEI MUNICIPAL N.º 3.308/2020

Publicação Nº 2789179

LEI 3.308/2020
“Institui a campanha Dezembro Verde - Não ao Abandono de Animais no Município de Camboriú.”
PREFEITO MUNICIPAL DE CAMBORIÚ, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara aprovou e ele
sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica instituído no Município de Camboriú, a campanha, DEZEMBRO VERDE, dedicado à realização de ações educativas e de reflexão
sobre o abandono de animais.
Art. 2º. A campanha do Dezembro Verde tem como objetivos:
I - conscientizar a população de que o abandono de animais é crime, além de ser ato de maus-tratos;
II - dar maior visibilidade ao tema estimulando a guarda responsável e a prevenção ao abandono de animais;
III - contribuir para melhoria dos indicadores relativos ao abandono de animais no Município de Camboriú;
IV - ampliar o nível de resolução das ações direcionadas ao abandono de animais por meio de ações integradas envolvendo a população,
órgãos públicos e organizações que atuam na área.
Art. 3º. A campanha será realizada através de eventos e de divulgação de material publicitário sobre o tema.
Art. 4º. A campanha deverá ser realizada anualmente no mês de dezembro, época em que o número de abandono de animais aumenta em
razão da proximidade das férias.
Art. 5º. As despesas para a execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, incluídas pelo Poder Executivo nas
propostas orçamentárias anuais, suplementadas se necessário.
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Art. 6º.Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ/SC,
Em, de 23 de dezembro de 2020.
ELCIO ROGÉRIO KUHNEN
Prefeito Municipal
Publicada no Diário Oficial dos
Municípios de Santa Catarina
www.diariomunicipal.sc.gov.br e
Registrado no Livro de Publicações

LEI MUNICIPAL N.º 3.309/2020

Publicação Nº 2789184

LEI 3.309/2020
“Denominação ee Rua.”
PREFEITO MUNICIPAL DE CAMBORIÚ, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara aprovou e ele
sanciona a seguinte Lei:
Art.1°. Fica denominada de RUA: ADOLFO FRANCISCO BERNARDES, a rua situada perímetro urbano, devidamente cadastrada na Secretaria
Municipal de Finanças como “RUA PROJETADA “05” código 10081, Loteamento Barra do Cedro, Bairro Cedro, na Cidade de Camboriú.
Art.2°. Fica estabelecido ao poder Executivo o prazo de noventa dias, para colocar a placa de identificação na rua denominada.
Art.3°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ/SC,
Em, de 23 de dezembro de 2020.
ELCIO ROGÉRIO KUHNEN
Prefeito Municipal
Publicada no Diário Oficial dos
Municípios de Santa Catarina
www.diariomunicipal.sc.gov.br e
Registrado no Livro de Publicações

LEI MUNICIPAL N.º 3.310/2020

Publicação Nº 2789196

LEI 3.310/2020
“Revoga a Lei Municipal de n° 2246 de 06 de dezembro de 2010.”
PREFEITO MUNICIPAL DE CAMBORIÚ, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara aprovou e ele
sanciona a seguinte Lei:
Art.1º. Fica revogada a Lei Municipal de n° 2246 de 06 de Dezembro de 2010, que veda a utilização de aparelhos moveis de telefonia celular e rádios de comunicação no interior de agências bancárias e postos de atendimentos bancários no Município de Camboriú e da outras
providências.
Art.2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ/SC,
Em, de 23 de dezembro de 2020.
ELCIO ROGÉRIO KUHNEN
Prefeito Municipal
Publicada no Diário Oficial dos
Municípios de Santa Catarina
www.diariomunicipal.sc.gov.br e
Registrado no Livro de Publicações
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Publicação Nº 2789199

LEI 3.311/2020
“Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação do número do CVV (Centro De Valorização A Vida) (Disque 188) nos prédios públicos, no
âmbito do Município De Camboriú.”
PREFEITO MUNICIPAL DE CAMBORIÚ, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores
aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Poder Executivo obrigado a divulgar em todos os prédios públicos do Município de Camboriú, e de suas administrações direta
e indireta e fundacional, em local de fácil acesso e visibilidade, o número do serviço do CVV (CENTRO DE VALORIZAÇÃO A VIDA) o disque
188.
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ/SC,
Em, de 23 de dezembro de 2020.
ELCIO ROGÉRIO KUHNEN
Prefeito Municipal
Publicada no Diário Oficial dos
Municípios de Santa Catarina
www.diariomunicipal.sc.gov.br e
Registrado no Livro de Publicações

LEI MUNICIPAL N.º 3.312/2020

Publicação Nº 2789202

LEI 3.312/2020
“Institui no Município de Camboriú a Honraria Policial e Bombeiro Destaque e dá outras providências.”
PREFEITO MUNICIPAL DE CAMBORIÚ, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara aprovou e ele
sanciona s seguinte lei:
Art. 1°. Fica instituído a Honraria Policial Militar Destaque do ano, Honraria Policial Civil Destaque do ano e Bombeiro Militar Destaque do ano
a ser outorgado anualmente pela Câmara Municipal a um membro da Polícia Militar, um membro da Polícia Civil e um do Corpo de Bombeiros
Militares que atua no Município de Camboriú, e que se destacou em seus afazeres durante esse período.
Art. 2°. Anualmente, até o dia 31 de março, a chefia da Polícia Militar, a chefia da Polícia Civil e a chefia dos Bombeiros Militares no município
encaminhará a indicação do nome escolhido juntamente com sua qualificação para a Câmara Municipal.
Parágrafo único. Fica a critério dos membros da Polícia Civil, Militar e Bombeiros Militares a forma de escolha dos homenageados.
Art. 3°. A homenagem deverá ser realizada na semana do feriado de 21 de abril, tendo em vista que Tiradentes é o patrono da Polícia
Brasileira.
Art. 4°. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 5°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ/SC,
Em, de 23 de dezembro de 2020.
ELCIO ROGÉRIO KUHNEN
refeito Municipal
Publicada no Diário Oficial dos
Municípios de Santa Catarina
www.diariomunicipal.sc.gov.br e
Registrado no Livro de Publicações
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Campo Alegre
Prefeitura
DECRETO Nº 13.467 DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789272

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 13.467 DE 04 DE JANEIRO DE 2021
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
A Prefeita Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial ao
Inciso V do Artigo 71 da Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990 e art. 12 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro
de 2002; Decreta:
Art. 1º Nomear JOCELI DE SOUZA COTHOVISKY, registro no sistema sob nº 956070, para exercer o Cargo Comissionado de Secretária
Municipal de Administração, lotada na respectiva Secretaria Municipal, a partir de 1º de janeiro de 2021.
Art. 2º A Secretária Municipal de Administração, perceberá o Subsídio de Secretária Municipal fixado em Lei.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021.
Art. 4º Revogadas as disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita Municipal de Campo Alegre/SC., 04 de janeiro de 2021.
ALICE BAYERL GROSSKOPF
Prefeita Municipal
JOCELI DE SOUZA COHTOVISKY
Secretária Municipal de Administração
Publicado na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 no endereço eletrônico: www.diariomunicipal.sc.gov.br em data de: 05/01/2021.
JEISON FABIANO DE SOUZA OSSOVSKI
Chefe de Gabinete da Prefeita

DECRETO Nº 13.468 DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789391

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 13.468 DE 04 DE JANEIRO DE 2021
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DO CHEFE DE GABINETE.
A Prefeita Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial ao
Inciso V do Artigo 71 da Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990 e Inciso II do art. 29 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19
de setembro de 2002; Decreta:
Art. 1º Nomear JEISON FABIANO DE SOUZA OSSOVSKI, registro no sistema sob nº 956071, para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Chefe de Gabinete, criado pela Lei Complementar Municipal nº 006/02, Código 04 do Anexo II – Tabela de Cargos em Comissão,
lotado no Gabinete da Prefeita, a partir de 1º de janeiro de 2021.
Art. 2º O Chefe de Gabinete, perceberá a remuneração fixada em Lei, disposta no Anexo II da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19
de setembro de 2002.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021.
Art. 4º Revogadas as disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita Municipal de Campo Alegre/SC., 04 de janeiro de 2021.
ALICE BAYERL GROSSKOPF
Prefeita Municipal
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JOCELI DE SOUZA COHTOVISKY
Secretária Municipal de Administração
Publicado na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 no endereço eletrônico: www.diariomunicipal.sc.gov.br em data de: 05/01/2021.
JEISON FABIANO DE SOUZA OSSOVSKI
Chefe de Gabinete da Prefeita

DECRETO Nº 13.469 DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789392

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 13.469 DE 04 DE JANEIRO DE 2021
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
A Prefeita Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial ao
Inciso V do Artigo 71 da Lei Orgânica Municipal de 05 de abril de 1990 e Inciso II, § 5º do Art. 12 da Lei Complementar Municipal nº 006
de 19 de setembro de 2002; Decreta:
Art. 1º Nomear a Servidora Pública Municipal ROSANA EMÍLIA GREIPEL, matrícula funcional nº 000146, registro no sistema sob nº 377800,
para exercer o Cargo Comissionado de Secretária Municipal de Saúde, lotada na respectiva Secretaria Municipal, a partir de 1º de janeiro
de 2021.
Art. 2º Por opção da Servidora Pública Municipal, nomeada para ocupar cargo de Secretária Municipal de Saúde, de que trata o caput do Art.
1º deste Decreto, esta perceberá seus vencimentos originários do cargo de provimento efetivo, acrescido de gratificação correspondente a
80% (oitenta por cento) do valor do Subsídio de Secretária Municipal, limitado ao Subsídio de Secretária Municipal, nos termos do Inciso II,
§ 5º do Art. 12, da Lei Complementar Municipal nº 006/02.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021.
Art. 4º Revogadas as disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita Municipal de Campo Alegre/SC., 04 de janeiro de 2021.
ALICE BAYERL GROSSKOPF
Prefeita Municipal
JOCELI DE SOUZA COHTOVISKY
Secretária Municipal de Administração
Publicado na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 no endereço eletrônico: www.diariomunicipal.sc.gov.br em data de: 05/01/2021.
JEISON FABIANO DE SOUZA OSSOVSKI
Chefe de Gabinete da Prefeita

DECRETO Nº 13.470 DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789533

DECRETO Nº 13.470 DE 04 DE JANEIRO DE 2021
PRORROGA AS MEDIDAS PREVENTIVAS DE ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DO CONTÁGIO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS
(COVID-19), DO DECRETO Nº 13.280 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2020.
Considerando a Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 e a Portaria nº 454, de 20 de março de 2020, expedida pelo Ministério da Saúde,
declarando em todo território nacional o estado de transmissão comunitária do novo coronavírus, enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente de COVID-19;
Considerando a dinâmica e celeridade necessárias no processo decisório na região do Planalto Norte, sem prejuízo da observância dos
princípios da precaução e prevenção sanitária e de saúde pública;
Considerando as avaliações de risco potencial, emitidas semanalmente pela Central de Operações de Emergência em Saúde e as recomendações do Governo Estadual, avaliadas de forma regionalizada, com adoção de critérios técnicos-científicos para autorizar ou suspender
atividades que acarretem incremento do risco sanitário à sua população, além da avaliação do risco x benefício da atividade para autorizar
funcionamentos e/ou restrições no seu território;
Considerando a Resolução nº 30/2020 de 18 de dezembro de 2020, da Comissão Intergestores Regional de Saúde do Planalto Norte Catrinense;
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A Prefeita do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas, em especial
o inciso VII do artigo 71 da Lei Orgânica Municipal; Decreta:
Art. 1º Ficam prorrogadas todas as medidas, constantes no Decreto nº 13.280 de 11 de dezembro de 2020, até a data de 11 de janeiro de
2021.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nada data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 05 de janeiro de 2021.
Art. 3º Revogadas as demais disposições contrário.
Gabinete da Prefeita Municipal de Campo Alegre/SC., 04 de janeiro de 2021.
ALICE BAYERL GROSSKOPF
Prefeita Municipal
JOCELI DE SOUZA COHTOVISKY
Secretária Municipal de Administração
Publicado na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 no endereço eletrônico: www.diariomunicipal.sc.gov.br em data de: 05/01/2021.
JEISON FABIANO DE SOUZA OSSOVSKI
Chefe de Gabinete da Prefeita

DECRETO Nº 13.471 DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789538

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 13.471 DE 1º DE JANEIRO DE 2021
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
A Prefeita Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial ao
Inciso V do Artigo 71 da Lei Orgânica Municipal de 05 de abril de 1990 e Inciso II, § 5º do Art. 12 da Lei Complementar Municipal nº 006
de 19 de setembro de 2002; Decreta:
Art. 1º Nomear a Servidora Pública Municipal ANA CLAUDIA MUNHOZ, matrícula funcional nº 000919, registro no sistema sob nº 955735,
para exercer o Cargo Comissionado de Secretária Municipal de Finanças, lotada na respectiva Secretaria Municipal, a partir de 1º de janeiro
de 2021.
Art. 2º Por opção da Servidora Pública Municipal, nomeada para ocupar cargo de Secretária Municipal de Finanças, de que trata o caput do
Art. 1º deste Decreto, esta perceberá seus vencimentos originários do cargo de provimento efetivo, acrescido de gratificação correspondente a 80% (oitenta por cento) do valor do Subsídio de Secretária Municipal, limitado ao Subsídio de Secretária Municipal, nos termos do
Inciso II, § 5º do Art. 12, da Lei Complementar Municipal nº 006/02.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021.
Art. 4º Revogadas as disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita Municipal de Campo Alegre/SC., 04 de janeiro de 2021.
ALICE BAYERL GROSSKOPF
Prefeita Municipal
JOCELI DE SOUZA COHTOVISKY
Secretária Municipal de Administração
Publicado na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 no endereço eletrônico: www.diariomunicipal.sc.gov.br em data de: 05/01/2021.
JEISON FABIANO DE SOUZA OSSOVSKI
Chefe de Gabinete da Prefeita
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Publicação Nº 2789964

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 13.472 DE 04 DE JANEIRO DE 2021
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DO COORDENADOR DA DEFESA CIVIL.
A Prefeita Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial ao Inciso
V do Artigo 71 da Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990, Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002 e Art. 1º
da Lei Complementar Municipal nº 068 de 17 de setembro de 2009; Decreta:
Art. 1º Nomear ANTONIO ZAURI CORREA VILMIZ, registro no sistema sob nº 956072, para ocupar o Cargo de Provimento em Comissão de
Coordenador da Defesa Civil, Código 15, do Anexo II, da Lei Complementar nº 006 de 19 de setembro de 2002, com dedicação em tempo
integral, lotado no Gabinete da Prefeita, a partir de 1º de janeiro de 2021.
Art. 2º O Coordenador da Defesa Civil, perceberá a remuneração mensal fixada em Lei, estabelecida no Anexo II da Lei Complementar
Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021.
Art. 4º Revogadas as disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita Municipal de Campo Alegre/SC., 04 de janeiro de 2021.
ALICE BAYERL GROSSKOPF
Prefeita Municipal
JOCELI DE SOUZA COHTOVISKY
Secretária Municipal de Administração
Publicado na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 no endereço eletrônico: www.diariomunicipal.sc.gov.br em data de: 05/01/2021.
JEISON FABIANO DE SOUZA OSSOVSKI
Chefe de Gabinete da Prefeita

DECRETO Nº 13.473 DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789974

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 13.473 DE 04 DE JANEIRO DE 2021
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO EM CARGO DE PROVIMENTO COMISSÃO ASSESSOR JURÍDICO.
A Prefeita Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas em especial ao inciso VII
do art. 71 da Lei Orgânica Municipal de 05 de abril de 1990 e Anexo II da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002;
Decreta:
Art. 1º Nomear EMERSON HINKE, registro no sistema sob nº 956073, para ocupar o Cargo Público de Provimento em Comissão, Assessor
Jurídico, Código 03, do Anexo II da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002, lotado no Gabinete da Prefeita, a partir
de 1º de janeiro de 2021.
Art. 2º O Assessor Jurídico, perceberá a remuneração fixada em Lei, em conformidade com o Anexo II da Lei Complementar Municipal nº
006 de 19 de setembro de 2002.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021.
Art. 4º Revogadas as disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita Municipal de Campo Alegre/SC., 04 de janeiro de 2021.
ALICE BAYERL GROSSKOPF
Prefeita Municipal
JOCELI DE SOUZA COHTOVISKY
Secretária Municipal de Administração
Publicado na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 no endereço eletrônico: www.diariomunicipal.sc.gov.br em data de: 05/01/2021.
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JEISON FABIANO DE SOUZA OSSOVSKI
Chefe de Gabinete da Prefeita

DECRETO Nº 13.474 DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2790136

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 13.474 DE 04 DE JANEIRO DE 2021
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
A Prefeita Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial ao
Inciso V do Artigo 71 da Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990 e art. 12 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro
de 2002; Decreta:
Art. 1º Nomear CARLA FUCKNER KOTOVICZ, registro no sistema sob nº 956074, para exercer o Cargo Comissionado de Secretária Municipal
de Educação, lotada na respectiva Secretaria Municipal, a partir de 1º de janeiro de 2021.
Art. 2º A Secretária Municipal de Educação, perceberá o Subsídio de Secretária Municipal fixado em Lei.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021.
Art. 4º Revogadas as disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita Municipal de Campo Alegre/SC., 04 de janeiro de 2021.
ALICE BAYERL GROSSKOPF
Prefeita Municipal
JOCELI DE SOUZA COHTOVISKY
Secretária Municipal de Administração
Publicado na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 no endereço eletrônico: www.diariomunicipal.sc.gov.br em data de: 05/01/2021.
JEISON FABIANO DE SOUZA OSSOVSKI
Chefe de Gabinete da Prefeita

DECRETO Nº 13.475 DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2790137

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 13.475 DE 04 DE JANEIRO DE 2021
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
A Prefeita Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial ao
Inciso V do Artigo 71 da Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990 e art. 12 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro
de 2002; Decreta:
Art. 1º Nomear RUBEN ELIEZER BAHR, registro no sistema sob nº 956075, para exercer o Cargo Comissionado de Secretário Municipal de
Desenvolvimento Econômico, lotado na respectiva Secretaria Municipal, a partir de 1º de janeiro de 2021.
Art. 2º O Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, perceberá o Subsídio de Secretário Municipal fixado em Lei.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021.
Art. 4º Revogadas as disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita Municipal de Campo Alegre/SC., 04 de janeiro de 2021.
ALICE BAYERL GROSSKOPF
Prefeita Municipal
JOCELI DE SOUZA COHTOVISKY
Secretária Municipal de Administração
Publicado na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 no endereço eletrônico: www.diariomunicipal.sc.gov.br em data de: 05/01/2021.
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JEISON FABIANO DE SOUZA OSSOVSKI
Chefe de Gabinete da Prefeita

DECRETO Nº 13.476 DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2790153

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 13.476 DE 04 DE JANEIRO DE 2021
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL.
A Prefeita Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial ao
Inciso V do Artigo 71 da Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990 e art. 12 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro
de 2002; Decreta:
Art. 1º Nomear ARTHUR FERNANDO BASTOS, registro no sistema sob nº 956076, para exercer o Cargo Comissionado de Secretário Municipal de Saneamento Ambiental, lotado na respectiva Secretaria Municipal, a partir de 1º de janeiro de 2021.
Art. 2º O Secretário Municipal de Saneamento Ambiental, perceberá o Subsídio de Secretário Municipal fixado em Lei.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021.
Art. 4º Revogadas as disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita Municipal de Campo Alegre/SC., 04 de janeiro de 2021.
ALICE BAYERL GROSSKOPF
Prefeita Municipal
JOCELI DE SOUZA COHTOVISKY
Secretária Municipal de Administração
Publicado na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 no endereço eletrônico: www.diariomunicipal.sc.gov.br em data de: 05/01/2021.
JEISON FABIANO DE SOUZA OSSOVSKI
Chefe de Gabinete da Prefeita

DECRETO Nº 13.477 DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2790159

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 13.477 DE 04 DE JANEIRO DE 2021
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TRANSPORTE E OBRAS.
A Prefeita Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial ao
Inciso V do Artigo 71 da Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990 e art. 12 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro
de 2002; Decreta:
Art. 1º Nomear ADOLAR BAHR, registro no sistema sob nº 956077, para exercer o Cargo Comissionado de Secretário Municipal de Planejamento, Transporte e Obras, lotado na respectiva Secretaria Municipal, a partir de 1º de janeiro de 2021.
Art. 2º O Secretário Municipal de Planejamento, Transporte e Obras, perceberá o Subsídio de Secretário Municipal fixado em Lei.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021.
Art. 4º Revogadas as disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita Municipal de Campo Alegre/SC., 04 de janeiro de 2021.
ALICE BAYERL GROSSKOPF
Prefeita Municipal
JOCELI DE SOUZA COHTOVISKY
Secretária Municipal de Administração
Publicado na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 no endereço eletrônico: www.diariomunicipal.sc.gov.br em data de: 05/01/2021.
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JEISON FABIANO DE SOUZA OSSOVSKI
Chefe de Gabinete da Prefeita

TERMO DE POSSE Nº 001/2021

Publicação Nº 2790232

GABINETE DA PREFEITA
TERMO DE POSSE Nº 001/2021
JOCELI DE SOUZA COTHOVISKY
Ao primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, a Exma. Sra. Prefeita Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa
Catarina, ALICE BAYERL GROSSKOPF, dá posse a senhora JOCELI DE SOUZA COTHOVISKY, nomeada pelo Decreto Municipal nº 13.467 de
04 de janeiro de 2021, no cargo de Secretária Municipal de Administração, Cargo de Provimento em Comissão, previsto na Lei Municipal
nº 2.683, que autorizou a sua criação, com dedicação em tempo integral, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotada na
Secretaria Municipal de Administração.
A Secretária Municipal nomeada ora empossada declara a inexistência de incompatibilidade legal para o exercício do cargo, e firma o compromisso do fiel cumprimento de seus deveres e atribuições.
Em cumprimento as alíneas dos incisos I, II, III do § 2º do artigo 31 da Lei Complementar Municipal 006 de 19 de setembro de 2002,
consta em anexo: Declaração de Bens e Valores; Declaração de Inacumulabilidade de Cargos, Empregos e Funções Públicas; Declaração de
Inexistência de Percepção de Aposentadoria por Invalidez paga pelo INSS ou por qualquer outro Órgão Previdenciário e Certidão Negativa
expedida pelo Poder Judiciário.
Para constar, lavrou-se o presente Termo que vai assinado pela Senhora Prefeita Municipal e pela Secretária Municipal nomeada e empossada.
ALICE BAYERL GROSSKOPF
Prefeita Municipal
JOCELI DE SOUZA COTHOVISKY

TERMO DE POSSE Nº 002/2021

Publicação Nº 2790233

GABINETE DA PREFEITA
TERMO DE POSSE Nº 002/2021
JEISON FABIANO DE SOUZA OSSOVSKI
Ao primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, a Exma. Sra. Prefeita Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, ALICE BAYERL GROSSKOPF, dá posse ao senhor JEISON FABIANO DE SOUZA OSSOVSKI, nomeado pelo Decreto Municipal nº 13.468
de 04 de janeiro de 2021, no cargo de Chefe de Gabinete, Cargo de Provimento em Comissão, previsto na Lei Municipal nº 2.683, que autorizou a sua criação, com dedicação em tempo integral, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotado no Gabinete da Prefeita.
O Chefe de Gabinete nomeado ora empossado declara a inexistência de incompatibilidade legal para o exercício do cargo, e firma o compromisso do fiel cumprimento de seus deveres e atribuições.
Em cumprimento as alíneas dos incisos I, II, III do § 2º do artigo 31 da Lei Complementar Municipal 006 de 19 de setembro de 2002,
consta em anexo: Declaração de Bens e Valores; Declaração de Inacumulabilidade de Cargos, Empregos e Funções Públicas; Declaração de
Inexistência de Percepção de Aposentadoria por Invalidez paga pelo INSS ou por qualquer outro Órgão Previdenciário e Certidão Negativa
expedida pelo Poder Judiciário.
Para constar, lavrou-se o presente Termo que vai assinado pela Senhora Prefeita Municipal e pelo Chefe de Gabinete nomeado e empossado.
ALICE BAYERL GROSSKOPF
Prefeita Municipal
JEISON FABIANO DE SOUZA OSSOVSKI

TERMO DE POSSE Nº 003/2021

Publicação Nº 2790234

GABINETE DA PREFEITA
TERMO DE POSSE Nº 003/2021
ROSANA EMÍLIA GREIPEL
Ao primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, a Exma. Sra. Prefeita Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa
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Catarina, ALICE BAYERL GROSSKOPF, dá posse a senhora ROSANA EMÍLIA GREIPEL, nomeada pelo Decreto Municipal nº 13.469 de 04
de janeiro de 2021, no cargo de Secretária Municipal de Saúde, Cargo de Provimento em Comissão, previsto na Lei Municipal nº 2.683,
que autorizou a sua criação, com dedicação em tempo integral, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotada na Secretaria
Municipal de Saúde.
A Secretária Municipal nomeada ora empossada declara a inexistência de incompatibilidade legal para o exercício do cargo, e firma o compromisso do fiel cumprimento de seus deveres e atribuições.
Em cumprimento as alíneas dos incisos I, II, III do § 2º do artigo 31 da Lei Complementar Municipal 006 de 19 de setembro de 2002,
consta em anexo: Declaração de Bens e Valores; Declaração de Inacumulabilidade de Cargos, Empregos e Funções Públicas; Declaração de
Inexistência de Percepção de Aposentadoria por Invalidez paga pelo INSS ou por qualquer outro Órgão Previdenciário e Certidão Negativa
expedida pelo Poder Judiciário.
Para constar, lavrou-se o presente Termo que vai assinado pela Senhora Prefeita Municipal e pela Secretária Municipal nomeada e empossada.
ALICE BAYERL GROSSKOPF
Prefeita Municipal
ROSANA EMÍLIA GREIPEL

TERMO DE POSSE Nº 004/2021

Publicação Nº 2790238

GABINETE DA PREFEITA
TERMO DE POSSE Nº 004/2021
ANA CLAUDIA MUNHOZ
Ao primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, a Exma. Sra. Prefeita Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, ALICE BAYERL GROSSKOPF, dá posse a senhora ANA CLAUDIA MUNHOZ, nomeada pelo Decreto Municipal nº 13.471 de 04 de janeiro
de 2021, no cargo de Secretária Municipal de Saúde, Cargo de Provimento em Comissão, previsto na Lei Municipal nº 2.683, que autorizou
a sua criação, com dedicação em tempo integral, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotada na Secretaria Municipal de
Finanças.
A Secretária Municipal nomeada ora empossada declara a inexistência de incompatibilidade legal para o exercício do cargo, e firma o compromisso do fiel cumprimento de seus deveres e atribuições.
Em cumprimento as alíneas dos incisos I, II, III do § 2º do artigo 31 da Lei Complementar Municipal 006 de 19 de setembro de 2002,
consta em anexo: Declaração de Bens e Valores; Declaração de Inacumulabilidade de Cargos, Empregos e Funções Públicas; Declaração de
Inexistência de Percepção de Aposentadoria por Invalidez paga pelo INSS ou por qualquer outro Órgão Previdenciário e Certidão Negativa
expedida pelo Poder Judiciário.
Para constar, lavrou-se o presente Termo que vai assinado pela Senhora Prefeita Municipal e pela Secretária Municipal nomeada e empossada.
ALICE BAYERL GROSSKOPF
Prefeita Municipal
ANA CLAUDIA MUNHOZ

TERMO DE POSSE Nº 005/2021

Publicação Nº 2790249

GABINETE DA PREFEITA
TERMO DE POSSE Nº 005/2021
ANTONIO ZAURI CORREA VILMIZ
Ao primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, a Exma. Sra. Prefeita Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, ALICE BAYERL GROSSKOPF, dá posse ao senhor ANTONIO ZAURI CORREA VILMIZ, nomeado pelo Decreto Municipal nº 13.472 de
04 de janeiro de 2021, no Cargo Público de Coordenador da Defesa Civil, Cargo de Provimento em Comissão, previsto na Lei Complementar
Municipal nº 068, que autorizou a sua criação, com dedicação em tempo integral, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais,
lotado no Gabinete da Prefeita.
O Coordenador da Defesa Civil nomeado ora empossado declara a inexistência de incompatibilidade legal para o exercício do cargo, e firma
o compromisso do fiel cumprimento de seus deveres e atribuições.
Em cumprimento as alíneas dos incisos I, II, III do § 2º do artigo 31 da Lei Complementar Municipal 006 de 19 de setembro de 2002,
consta em anexo: Declaração de Bens e Valores; Declaração de Inacumulabilidade de Cargos, Empregos e Funções Públicas; Declaração de
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Inexistência de Percepção de Aposentadoria por Invalidez paga pelo INSS ou por qualquer outro Órgão Previdenciário e Certidão Negativa
expedida pelo Poder Judiciário.
Para constar, lavrou-se o presente Termo que vai assinado pela Senhora Prefeita Municipal e pelo Coordenador da Defesa Civil nomeado e
empossado.
ALICE BAYERL GROSSKOPF
Prefeita Municipal
ANTONIO ZAURI CORREA VILMIZ
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Campos Novos
Prefeitura
51/2020

Publicação Nº 2789571

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 51/2020
TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO
CONTRATO ORIGINAL Nº 25/2020
Termo de Contrato de Fornecimento, que entre si celebram, a FUNDAÇÃO HOSPITALAR DR. JOSÉ ATHANÁZIO, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrita no CNPJ sob o nº. 83.156.455/0001-28, representada neste ato por sua Diretor Geral Srª. Vinícius Serena
e doravante denominada de CONTRATANTE, e a empresa Colix Soluções para Residuos Ltda, pessoa Jurídica de Direito Privado CNPJ
05.869.279/0001-68 estabelecida à Rua Augusto Pereira Fragnani , na cidade de Ararangua estado de Santa Catarina, denominada CONTRATADA, em conformidade com o Processo Licitatório nº 12/2020, Pregão Eletrônico nº 05/2020 e com amparo na Lei nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, da Instrução Normativa
SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123,
de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se,
subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 atualizada, por este instrumento, as partes acima identificadas e qualificadas, tem
entre si certo e ajustado a celebração deste termo e que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir estabelecidas.
CLÁUSULA PRIMEIRA: Mediante necessidade, o município resolve prorrogar prazo e vigência do contrato original nº 25/2020, por mais 24
meses, cujo objeto é o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DR. JOSÉ ATHANÁZIO.
CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato original permanecem inalteradas.
E por estarem certos, firmam o presente em duas vias de igual teor e forma na presença de testemunhas.
Campos Novos, 30 de dezembro de 2020.
________________________________
VINICIUS SERENA
DIRETOR GERAL
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DR. JOSÉ ATHANÁZIO
CONTRATADA
Colix Soluções para Residuos Ltda,
TESTEMUNHAS
______________________ 		

_______________________

Testemunhas:
1.______________________ 		

2.______________________

53/2020

Publicação Nº 2789468

TERMO ADITIVO Nº 53/2020
03º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 53/2020 - FHJA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPOS NOVOS E A EMPRESA DE BETHA SISTEMAS LTDA.
Pelo presente instrumento particular, a Fundação Hospitalar Dr. Jose Athanazio, estabelecida na rua Nereu Ramos, 379 – Centro/Campos
Novos/SC, portador do CNPJ n.º 83.156.455/0001-28, neste ato representada por seu administrador, Sr Vinicius Serena, doravante, denominado CONTRATANTE, e BETHA SISTEMAS LTDA , inscrita no CNPJ nº 00.456.865/0001-67, sediada na Rua João Pessoa, nº 134, 1º
andar, Centro, Criciúma-SC, neste ato representada por sua Procurador Sr. Leiz Marcel Macalossi doravante denominada CONTRATADA,
resolvem firmar o presente termo aditivo, considerando o disposto no inciso I do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993, que traz a possibilidade de alteração contratual “quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus
objetivos”, considerando que seria anti-econômico, diante do custo de novas conversões, implantações e treinamentos, realizar-se licitação
neste momento para readequação do objeto do contrato às supervenientes necessidades de interesse público, caracterizando sacrifício
insuportável ao erário nas circunstâncias, considerando que seria contrário ao princípio constitucional da eficiência administrativa promover
novo certame licitatório com a readequação parcial do objeto contratado, uma vez que ocorreria paralisação parcial de serviços essenciais
e também a inevitável retirada de servidores da frente de serviço visando novas e custosas capacitações individuais, considerando, que o
ambiente web é solução tecnologicamente mais atual no mercado, de acordo com as necessidades de cada área de aplicação, permitindo
o acesso em dispositivos móveis devidamente conectados à Internet, considerando que a unificação do banco hospedado em datacenter
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sob responsabilidade da CONTRATADA, com atualizações automáticas, cruzamento de informações em real-time reduzindo-se o tempo e
os custos inerentes às atividades técnicas internas de manutenção, atualização e configuração contínua das bases replicadas, unificando-se
assim, as rotinas, aumentando-se a performance e consequentemente a produtividade dos usuários e agilidade aos munícipes, além de conferir maior padronização, segurança e celeridade às transações realizadas, obedecidas as condições estabelecidas nas Leis nº 8.666/1993 e
mediante as cláusulas e condições seguinte, aprovadas pelo setor jurídico.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Com fundamento no artigo 65, §1º da Lei 8.666/93, altera-se qualitativamente o sistema Transparência Fly, migrando para o pacote de
sistema Cloud já com usuários ilimitados em nova plataforma disponível pela Contratada conforme valores abaixo:
Fundação Hospital Dr. José Athanazio
Sistema
Transparência (Cloud)

Valor Mensal
R$ 139,46

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REAJUSTE
Os valores contratados serão reajustados conforme previsão do contrato principal inicialmente firmado.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA SUBSTITUIÇÃO DOS APLICATIVOS
A substituição poderá ocorrer no prazo de 180 (cento e vinte) dias, durante os quais, poderá haver o uso paralelo de ambas as versões,
eventuais falhas da nova versão não serão consideradas ou tratadas como infrações contratuais, nem tampouco, configurarão justificativas
para sanções à CONTRATADA durante esse ínterim, exceto quando comprovado prejuízo a que deu causa à CONTRATADA, salvaguardando
os direitos de ressarcimento ao erário público inerente à CONTRATANTE e de contraditório e ampla defesa inerentes à CONTRATADA. Ao
final da migração, os sistemas desktops serão automaticamente suprimidos do presente termo contratual.
CLÁUSULA QUARTA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS
As demais cláusulas e condições do contrato ora aditado permanecem em vigor. E por estarem justos e contratados, firmam o presente
Termo, em 03 vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Obrigando
seus sucessores legais, a cumpri-lo mutuamente.
Campos Novos, 17 de dezembro de 2020
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DR. JOSÉ ATHANÁZIO
CNPJ: 83.156.455/0001-28
CONTRATANTE
BETHA SISTEMAS LTDA.
LEIZ MARCEL MACALOSSI
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
Nome: 				Nome:
CPF n.º 				
CPF n°
7.1. PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
7.0.1. Permitir a ampliação e redução de fonte da página do Portal da Transparência, facilitando a navegação de usuários que possuam
alguma dificuldade visual.
7.0.2. Permitir ativar o modo de alto contraste na página do Portal da Transparência, facilitando a navegação de usuários que possuam
alguma dificuldade visual.
7.0.3. Permitir que os usuários que possuam permissão de acesso gerenciar e realizar o atendimento dos pedidos de acesso à informação
da entidade.
7.0.4. Permitir que os usuários administradores definam os motivos para indeferimento dos pedidos de acesso à informação.
7.0.5. Permitir que os cidadãos encaminhem pedidos de acesso à informação para a entidade por meio do Portal da Transparência, de acordo
com a Lei nº 12.527/2011.
7.0.6. Permitir a divulgação de informações referentes às solicitações de acesso à informação recebidas pela entidade, com detalhamento
sobre os pedidos registrados e estatísticas do perfil dos solicitantes, como profissão, escolaridade e localização geográfica.
7.0.7. Permitir que os usuários administradores realizem o cadastro dos setor(es) responsável(eis) pelo atendimento das solicitações de
acesso à informação.
7.0.8. Permitir que a entidade defina se haverá ou não exigência de informação do CPF nos pedidos de acesso á informação.
7.0.9. Permitir que os usuários administradores efetuem o relacionamento de documentos aos respectivos registros de convênios, contratos
e processos licitatórios para exibição no Portal da Transparência.
7.0.10. Permitir que a entidade divulgue no Portal da Transparência dados como endereço, contato, setores e responsáveis.
7.0.11. Permitir a divulgação de relatórios opcionais para complementar e dar transparência aos resultados de ações específicas da entidade.
7.0.12. Permitir que os usuários administradores possam definir um ano para o início da exibição dos dados de cada consulta exibida no
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Portal da Transparência.
7.0.13. Permitir que os usuários administradores possam consultar as alterações realizadas nos parâmetros das consultas.
7.0.14. Permitir a divulgação da movimentação dos estoques de materiais da entidade.
7.0.15. Permitir que os usuários administradores configurem a exibição das máscara de CPFs e CNPJs no Portal da Transparência .
7.0.16. Permitir a divulgação das informações das compras diretas, ou seja, compras sem processo licitatório realizadas pela entidade.
7.0.17. Permitir a divulgação dos itens contratuais firmados com fornecedores de bens e serviços contratados pela entidade.
7.0.18. Permitir a divulgação da composição dos bens de propriedade da entidade, possibilitando acompanhamento da movimentação por
transferências de posse ou baixa por venda, desuso, extravio ou obsolescência.
7.0.19. Permitir que a entidade divulgue informações referentes às receitas orçamentárias, ingresso de receitas e maiores arrecadações por
contribuinte:
7.0.19.1. Receitas.
7.0.19.2. Maiores arrecadações por contribuinte.
7.0.19.3. Ingressos de receitas.
7.0.20. Permitir que a entidade divulgue no Portal da Transparência informações referentes as transferências entre entidades governamentais.
7.0.21. Permitir que a entidade divulgue informações referentes aos convênios firmados.
7.0.22. Permitir a divulgação dos processos licitatórios realizados pela entidade, contendo a documentação, detalhamento dos itens licitados
e cotação das empresas participantes.
7.0.23. Possibilitar que os usuários administradores gerenciem a exibição das consultas no Portal da Transparência, permitindo habilitar ou
desabilitar a exibição de uma ou mais consultas quando necessário.
7.0.24. Permitir que a entidade divulgue no Portal da Transparência os Relatórios de Gestão Fiscal e Resumidos da Execução Orçamentária,
conforme Lei 101/00 e Lei 9.755/98, compostos pelos seguintes demonstrativos:
7.0.24.1. Tributos arrecadados
7.0.24.2. Recursos recebidos e repassados
7.0.24.3. Compras
7.0.24.4. Contratos e seus aditivos
7.0.24.5. Execução dos orçamentos
7.0.24.6. Orçamentos anuais
7.0.24.7. Balanços orçamentários
7.0.24.8. Demonstrativos de receitas e despesas
7.0.24.9. Anexos anuais
7.0.24.10. Lei de responsabilidade fiscal
7.0.25. Permitir que a entidade divulgue no Portal da Transparência informações das movimentações de suas contas correntes bancárias
7.0.26. Permitir que a entidade divulgue no Portal da Transparência informações de receitas e despesas extra-orçamentárias
7.0.27. Permitir que a entidade divulgue no Portal da Transparência informações referentes a transferências voluntárias
7.0.28. Permitir a exibição das informações do quadro de pessoal das entidades do município, com informações detalhadas sobre:
7.0.28.1. Quadro de Pessoal
7.0.28.2. Servidores Inativos
7.0.28.3. Servidores Contratados/Temporários
7.0.28.4. Estagiários
7.0.28.5. Níveis Salariais
7.0.28.6. Agentes Políticos
7.0.28.7. Servidores Ativos
7.0.28.8. Servidores Efetivos
7.0.28.9. Servidores Comissionados
7.0.28.10. Total da Folha de Pagamento
7.0.28.11. Servidores Cedidos/Recebidos
7.0.28.12. Autônomos
7.0.29. Disponibilizar as informações em tempo real no portal, sem necessidade de digitação, exportação ou importação de dados.
7.0.30. IMPORTANTE: O decreto 7.185/2010 define como tempo real a disponibilização das informações, em meio eletrônico que possibilite
amplo acesso público, até o primeiro dia útil subseq-ente à data do registro contábil no respectivo SISTEMA.
7.0.31. Demonstrar a folha de pagamento dos funcionários, permitindo configurar a forma de exibição de proventos e descontos.
7.0.32. Demonstrar consulta de funcionários por tipo de contrato.
7.0.33. Possibilita que usuário realize as consultas utilizando a consolidação de todas as entidades do município ou realize a filtragem de
uma das entidades de seu interesse.
7.0.34. Permitir que as consulta de informações possuam filtros de Período.
7.0.35. Permitir que os usuários administradores definam a ordenação das consultas de licitação por data de abertura do processo licitatório.
7.0.36. Permitir que a entidade divulgue no Portal da Transparência informações referentes aos gastos com os veículos.
7.0.37. Permitir a divulgação da relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas, detalhando o processo licitatório que originou a
despesa na entidade.
7.0.38. Permitir que a entidade divulgue em lista única as informações de remuneração do servidor nos meses do ano vigente, facilitando a
visualização da remuneração mensal do servidor.
7.0.39. Permitir que a entidade divulgue o órgão de origem dos servidores inativos no Portal da Transparência.
7.0.40. Permitir filtrar a consulta de licitações da entidade pelo ano de abertura do processo licitatório no Portal da Transparência.
7.0.41. Permitir a divulgação dos responsáveis pelos bens da entidade na consulta de bens patrimoniais no Portal da Transparência.
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7.0.42. Permitir filtrar a consulta de movimentação de estoques da entidade por centros de custos no Portal da Transparência.
7.0.43. Permitir que os usuários administradores possam efetuar a consulta de acessos às seções e páginas do Portal da Transparência.
7.0.44. Permitir que a entidade defina os usuários administradores, possibilitando que os usuários definidos tenham acesso às configurações
do Portal da Transparência
7.0.45. Permitir que os usuários administradores efetuem o cadastro de termos técnicos e respectivos significados no glossário para exibição
no Portal da Transparência.
7.0.46. Disponibilizar termos padrões no glossário, para facilitar o entendimento de termos técnicos utilizados no Portal da Transparência.
7.0.47. Permitir aos usuários administradores o acesso as informações dos processamentos de cargas de dados, para controle de eventuais
inconsistências nos processos de envio de dados ao Portal da Transparência.
7.0.48. Possuir um mecanismo de segurança para a validação entre a aplicação e os sistemas estruturantes, com o objetivo de garantir que
a carga de dados aconteça seguramente entre as partes.
7.0.49. Permitir que os usuários administradores definam os IPs autorizados a efetuar envio dos dados ao Portal da Transparência, restringindo ações a partir de IPs não autorizados pela entidade.
7.0.50. Disponibilizar manual de navegação com as principais informações sobre a utilização do Portal da Transparência.
7.0.51. Permitir que os usuários administradores configurem uma notificação a ser exibida quando houver ausência de dados nas consultas
do Portal da Transparência
7.0.52. Permitir que os usuários administradores definam uma notificação a ser exibida quando houver impossibilidade de atualização dos
dados das consultas do Portal da Transparência por inconsistências ou falta de interação dos sistemas estruturantes.
7.0.53. Notificar os usuários administradores sobre atraso superior a 22 horas na atualização dos dados do Portal da Transparência.
7.0.54. Notificar os usuários administradores sobre o resultado do envio de cargas de dados ao Portal da Transparência.
7.0.55. Permitir que os usuários administradores possam parametrizar a exibição do cabeçalho e rodapé da página do Portal da Transparência.
7.0.56. Disponibilizar no ambiente de administração os links de redirecionamento para cada seção do Portal da Transparência, facilitando a
incorporação das páginas para exibição em outros sítios da web.
7.0.57. Permitir que os usuários administradores efetuem o cadastro de perguntas frequentes e respectivas respostas para exibição no Portal
da Transparência.
7.0.58. Permitir que a entidade divulgue uma seção de perguntas frequentes com respostas das principais dúvidas sobre o Portal da Transparência.
7.0.59. Disponibilizar ferramenta de pesquisa para facilitar a busca de informações no Portal da Transparência.
7.0.60. Permitir que a entidade divulgue relatórios opcionais nos formatos de extensão PDF, ODT, ODS e CSV.
7.0.61. Permitir que a entidade divulgue no Portal da Transparência os relatórios de contas públicas, previstos na Lei de Responsabilidade
Fiscal e a Lei n.º 9.755/98

54/2020

Publicação Nº 2789543

CONTRATO PÍBLICO ADMINISTRATIVO Nº 54/2020
A Fundação Hospitalar Dr. José Athanázio, entidade Jurídica de Direito Público Interno, com sede administrativa à Rua Nereu Ramos, nº 379
- Centro, Campos Novos/SC, inscrita no CNPJ sob o nº 83.156.455/0001-28 , neste ato representada por seu Administrador Geral, Sr. Vinicius Serena, doravante denominada de CONTRATANTE, e a empresa ESTEIO PRÉ MOLDADOS LTDA, inscrita no CNPJ n º 26.168.604/000135, situada a rodovia BR 282, SN, distrito industrial, Campos Novos SC, CEP 89.620-000, representado pelo seu Administrador o Sr. Altair
José Granzotto, CPF 729.997.649-87, por este instrumento, as partes acima identificadas e qualificadas, tem entre si certo e ajustado a
celebração deste Contrato e que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir estabelecidas.
Cláusula Primeira – da vinculação e DA legislação aplicável
O presente contrato é vinculado ao Edital da Tomada de Preço nº 04/2020 - FHJA, sujeitando-se o CONTRATANTE e o CONTRATADO à Lei
nº 8.666/93 e subsidiariamente ao Código Civil e Código de Defesa do Consumidor.
Cláusula Segunda – Do regime de execução do contrato
O Contrato será executado pelo regime de empreitada por preço global.
cláusula terceira – do Objeto do Contrato
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE DESMONTE E DEMOLIÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO E ESTRUTURA
DE APOIO NA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DR. JOSÉ ATHANÁZIO.
Cláusula quarta – Da Dotação Orçamentária
As despesas decorrentes da prestação dos serviços correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
Orgão:
Unidade:
Proj/Ativ.:
Despesa:

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DR. JOSÉ ATHANÁSIO
Administração da Fundação Dr. José Atahanásio
Obras, Reformas e Ampliações na Fundação Hospitalar
02 – 44.90.51.99.00.00.00.00.01.0000.000000 – Recursos Próprios.

Cláusula Quinta – Do valor
4.1. Pelos serviços descritos na Cláusula Segunda deste Contrato, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, o valor total de R$ 40.417,22
(quarenta mil quatrocentos e dezessete reais e vinte e dois centavos).
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4.2. O valor previsto nesta cláusula contempla a execução total da obra de acordo com os projetos em anexo, independente dos quantitativos unitários constantes da planilha de custos da proposta, e não será reajustado.
cláusula sexta – do prazo de execução e vigência do CONTRATO
5.1. Este contrato será vigente até 31 de dezembro de 2021.
5.2. O prazo de execução dos serviços será de 01 mês, a partir da data de assinatura da Ordem de Serviço e conforme cronograma físico-financeiro.
Cláusula SÉTIMA – Do Pagamento
6.1. O pagamento será efetuado de acordo com a execução dos serviços, de acordo com o Cronograma e no valor correspondente ao somatório das etapas dos diversos itens efetivamente executados e concluídos, segundo as aferições efetuadas pelo engenheiro fiscal da obra;
6.2. O pagamento será efetuado em até 30 dias contados a partir da emissão e entrega da NF.
6.3. Para liberação de qualquer pagamento a licitante vencedora deverá apresentar obrigatoriamente juntamente com a Nota Fiscal de Prestação de Serviço, as CND's (Certidão Negativa de Débitos) junto ao FGTS, a União, o Estado e o Município, a Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas e cópia da GFIP com a identificação da matrícula da obra, e relação nominal dos trabalhadores constantes na SEFIP e cópia
da GPS recolhida na matrícula da obra.
6.4. Fica o CONTRATANTE autorizado a deduzir do pagamento devido, qualquer multa imposta, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei.
6.5. O pagamento poderá ser sustado pelo CONTRATANTE, quando os serviços não estiverem de acordo com o estipulado, ou por inadimplemento de qualquer Cláusula deste Contrato.
6.6. No pagamento será efetuada a retenção na fonte dos tributos devidos na forma da legislação, em especial o INSS e ISS.
Cláusula OITAVA – do recebimento
Após a execução, o objeto será recebido:
I – Provisoriamente, em até 15 dias da comunicação escrita do CONTRATADO, por ocasião da execução final, após a fiscalização constatar
a execução dos serviços em conformidade com os Projetos, especificações e normas contidas no presente contrato.
II – Definitivamente, em até 45 dias, contados a partir da emissão do Termo de Recebimento Provisório (se não houver pendências) após
execução final e emissão de laudo de avaliação e inspeção favoráveis, elaborados pela fiscalização do CONTRATANTE.
Parágrafo único. Por execução final entende-se a conclusão da obra, estando essa em perfeito estado de funcionamento.
Cláusula NONA – Das Penalidades
8.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato estará o contratado sujeito às seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa:
I. No caso de atraso injustificado por parte do contratado para o início da obra ou para a conclusão final ou ainda para a solução de vícios
ou imperfeições constatadas na obra, a partir do primeiro dia de atraso, o mesmo sujeitar-se-á à multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco
por cento) ao dia, sobre o valor contratado, que não excederá a 15% (quinze por cento) do montante;
II. No caso de inexecução parcial multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato.
III. Pelo atraso superior a 30 (trinta) dias para início ou conclusão da obra ou ainda no caso de não substituição dos serviços que vierem a
ser recusados, o contratado ficará sujeito a multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato e rescisão contratual.
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração pelo período de até 02 (dois) anos
consecutivos;
d) declaração de inidoneidade.
8.2. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação.
Cláusula Décima – Das Obrigações do Contratado
9.1. São obrigações do CONTRATADO:
I - Manter as condições de habilitação e qualificação apresentadas na licitação, durante toda a execução do Contrato;
II - Dar fiel execução ao objeto do Contrato, bem como, providenciar às suas expensas e a contento do CONTRATANTE, todas as substituições e correções que se fizerem necessárias;
III - Assumir inteira responsabilidade pela execução do objeto, fornecendo materiais e equipamentos de acordo com as especificações e na
ausência de citação da marca e/ou modelo/fabricante na proposta, prevalecerá àquelas indicadas nos projetos;
IV– Oferecer, quando solicitado pelo CONTRATANTE, o endereço e contato dos fornecedores de materiais, equipamentos e serviços, para
eventuais averiguações;
V - Iniciar os serviços, em até 05 (cinco) dias úteis após assinatura da Ordem de Serviço;
VI - Manter sob sua responsabilidade todo o pessoal necessário à execução dos serviços da proposta, arcando com os respectivos tributos
e encargos sociais, além das despesas trabalhistas;
VII- Efetuar a matricula da Obra junto INSS, e apresentar a Certidão Negativa de Débitos do INSS, antes do recebimento definitivo.
VIII- Apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de execução antes do início da execução de obra.
IX- Não transferir no todo ou em parte o objeto do Contrato, ressalvadas as subcontratações de serviços especializados, as quais serão
previamente submetidas à Contratante para autorização.
X- Obedecer aos prazos previstos para início e conclusão da obra, bem como o prazo estipulado para readequação dos serviços que vierem
a ser recusados pela fiscalização da obra, ficando sujeita a aplicação das penalidades previstas neste contrato;
XI- A responsabilidade dos materiais fornecidos é da empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto conveniado.
XII- A Contratada deverá manter no local da Obra, o Diário de Obras elaborado de forma continua e simultânea à execução do empreendimento,
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de forma a conter o registro atualizado de todos os fatos relevantes ocorridos, em especial do quantitativo de pessoal, máquinas alocadas,
condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos e não conformidades observadas, bem como estar disponível aos órgãos
de fiscalização e controle.
XIII- Apresentar dados para o contrato, com Banco, agência e conta corrente, dentre outros.
XIV- A empresa vencedora do certame deve encaminhar a ART de execução após a adjudicação.
XV- Apresentar anexa planilha de orçamento e cronograma.
Cláusula décima PRIMEIRA – Das Obrigações do CONTRATANTE
10.1. São obrigações do CONTRATANTE:
I - Realizar o pagamento na forma estipulada neste Contrato;
II - Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato;
III - notificar o CONTRATADO por escrito, sobre quaisquer irregularidades que venham a ocorrer, fixando-lhe prazo para saná-la;
IV - Fornecer a CONTRATADA informações e/ou dados adicionais solicitados e disponíveis para a realização dos trabalhos;
V - Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado e estipular o prazo para sua retirada da obra;
Cláusula DÉCIMA SEGUNDA – das hipóteses de rescisão
11.1. O presente Contrato poderá ser rescindido nos termos dos artigos 77 a 79 da Lei 8666/93.
Além das hipóteses previstas nos artigos 77 a 79 da Lei n. 8.666/93, constituirão causas de rescisão do CONTRATO:
a) paralisação total ou parcial da obra por prazo superior a 10 (dez) dias consecutivos, em decorrência de fatos de responsabilidade da
CONTRATADA, salvo motivo de força maior, devidamente comprovado e aceito pela Prefeitura;
b) inobservância dos projetos e especificações técnicas na execução da obra;
c) emprego de material e equipamento em desacordo com as especificações ou de material e equipamento recusado pela fiscalização do
Munícipio de Campos Novos;
No caso de rescisão por culpa da CONTRATADA, não assistirá à mesma o direito a nenhuma indenização além da remuneração dos serviços
efetivamente executados e os custos dos materiais colocados na obra até a data do cancelamento dos serviços e ainda não aplicados, pelos
preços constantes das Notas Fiscais.
Cláusula décima TERCEIRA – dos direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão unilateral
11.1. Rescindido o Contrato na forma do art. 79, I, da Lei 8666/93, é facultado ao CONTRATANTE:
I- Assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da Administração;
II- Ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na execução do contrato, necessários à sua
continuidade, na forma do inciso V do art. 58 da Lei nº 8.666/93;
III- Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração.
Cláusula décima QUARTA – Das Alterações
11.1. As alterações deste contrato serão processadas nos termos do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
Parágrafo único. A alteração do contrato por acréscimo ou supressão de quantidades em face de alteração de projetos ou de especificações
será realizada a partir dos valores constantes da planilha apresentada na proposta, sempre observando os preços de mercado no momento
da celebração do termo aditivo.
Cláusula décima QUINTA – Do Foro
14.1. Fica eleito o foro da cidade de Campos Novos, com prevalência sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para adoção de
medidas judiciais, pertinente à execução presente Contrato.
E, por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma.
Campos Novos, 16 de dezembro e 2020.
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DR. JOSÉ ATHANAZIO
VINICIUS SERENA
ADMINISTRADOR GERAL DA FHJA
CONTRATANTE
ESTEIO PRÉ MOLDADOS LTDA
CNPJ N º 26.168.604/0001-35
ALTAIR JOSÉ GRANZOTTO
ADMINISTRADOR
CONTRATADA
Testemunhas:
1ª:____________________________
2ª:_____________________________
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Publicação Nº 2789048

PROCESSO LICITATÓRIO N° 10/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2020 - FUNDAÇÃO CULTURAL
Retifica-se publicação ocorrida no DOM/SC, página 264, edição nº 3353, publicação nº 2760613, no dia 16 de dezembro de 2020.
ONDE SE LÊ:
[...]
A Fundação Cultural Camponovense, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº. 74.097.114/0001-38, representada
neste ato pela Superintendente, Srª. Camila Girardi Borges, no uso de suas atribuições, comunica aos interessados que fará realizar licitação
na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, com critério de julgamento menor preço por item, no dia 12 de janeiro de 2021 às 14h30min,
através da plataforma www.licitacoes-e.com.br, tendo como objeto o REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS CONFORME AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO CULTURAL CAMPONOVENSE.
[...]
LEIA-SE:
[...]
A Fundação Cultural Camponovense, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº. 74.097.114/0001-38, representada
neste ato pela Superintendente, Srª. Camila Girardi Borges, no uso de suas atribuições, comunica aos interessados que fará realizar licitação
na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, com critério de julgamento menor preço por item, no dia 18 de janeiro de 2021 às 14h30min,
através da plataforma www.licitacoes-e.com.br, tendo como objeto o REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS CONFORME AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO CULTURAL CAMPONOVENSE.
[...]
Campos Novos, 04 de janeiro de 2021.
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Câmara Municipal
DECRETO Nº 01/2021

Publicação Nº 2789122

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPOS NOVOS

DECRETO Nº 1/2021
DECRETA PONTO FACULTATIVO NAS
DEPENDENCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CAMPOS NOVOS/SC.
O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, no uso de suas atribuições legais e
com fundamentos no art. 65 do Regimento Interno e art. 58 da LOM ....
DECRETA:
Art. 1º Fica decretado "Ponto Facultativo" do dia 04/01/2021 ao dia 05/01/2021 nas
dependências da Câmara Municipal de Vereadores de Campos Novos (SC), retornando as
atividades internas no dia 06/01/2021 (quarta-feira) no período vespertino.
Paragrafo único. As atividades externas (atendimento ao público) retorna ao normal no
dia 11/01/2021 (segunda-feira).
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário

Câmara Municipal de Campos Novos - SC, em 01 de janeiro de 2021.

Adavilson Telles
Presidente da Mesa
2021/2022

Este documento é cópia do original assinado digitalmente. Para conferir o original, acesso o site www.legislador.com.br/verifica, informe o código: 7#1#36#3#3#1#2021#1#0#0#1

Rua Coronel Lucidoro, 1301
Fone: (49) 3541-0599
89620-000 - Campos Novos - Santa Catarina

e-mail: administrativo@camaracamposnovos.sc.gov.br
www.camaracamposnovos.sc.gov.br
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SAMAE - Campos Novos
PORTARIA 01/2021

Publicação Nº 2789618

PORTARIA SAMAE CNO 01/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
O Diretor do SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Campos Novos – SC, no uso de suas atribuições:
RESOLVE
EXONERAR o servidor CARLOS EDUARDO DA SILVA FAGUNDES, Operador de E.T.A./E.T.E., Padrão 7.1, a pedido, na forma da Lei, retroagindo seus efeitos a 02/01/2021.
PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE
Alexandre Kunen
Diretor do SAMAE

PORTARIA 02/2021

Publicação Nº 2789619

PORTARIA SAMAE CNO 02/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
O Diretor do SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Campos Novos – SC, no uso de suas atribuições:
RESOLVE
Designar comissão para elaborar o Termo de Verificação de Contas e Consumo, referente ao ano de 2020. A Comissão será integrada pelo
Assistente Administrativo Sr. Luis José Borella, sendo que o mesmo será o presidente desta comissão, pelo Agente Administrativo Sr. Flávio
Júnior Varela e pela Assistente Administrativa Srta. Scheila Oliveira Lopes, ambos designados como vogais.
PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE
Alexandre Kunen
Diretor do SAMAE

PORTARIA 03/2021

Publicação Nº 2789622

PORTARIA SAMAE CNO 03/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
O Diretor do SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Campos Novos – SC, no uso de suas atribuições:
RESOLVE
REVOGAR a Portaria SAMAE CNO 084/2020 de 25 de junho de 2020 – Função Gratificada de Coordenadora Geral da Autarquia da servidora
LETICIA ALVES RIBEIRO, Auxiliar Administrativa, Padrão 4.1.F.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE
Alexandre Kunen
Diretor do SAMAE
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Publicação Nº 2789623

PORTARIA SAMAE CNO 04/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
O Diretor do SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Campos Novos – SC, no uso de suas atribuições:
RESOLVE
REVOGAR a Gratificação de Chefe de Serviço no posto de atendimento do AGILIZA da servidora PRISCILLA DE OLIVEIRA SOUZA DA SILVA,
Auxiliar Administrativa, Padrão 4.1.C, a partir desta data.
PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE
Alexandre Kunen
Diretor do SAMAE

PORTARIA 05/2021

Publicação Nº 2789624

PORTARIA SAMAE CNO 05/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
O Diretor do SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Campos Novos – SC, no uso de suas atribuições:
RESOLVE
DESIGNAR a servidora LETICIA ALVES RIBEIRO, Auxiliar Administrativa, Padrão 4.1.F para exercer a Função Gratificada de Coordenadora
das Atividades Administrativas, a partir desta data.
PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE
Alexandre Kunen
Diretor do SAMAE

PORTARIA 06/2021

Publicação Nº 2789625

PORTARIA SAMAE CNO 06/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
O Diretor do SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Campos Novos – SC, no uso de suas atribuições:
RESOLVE
CONTRATAR, em caráter temporário, CARLA CRISTIANE BARBOSA ANTUNES, para o cargo de Oficial Administrativa, Padrão 08, Nível – 1,
do quadro de pessoal desta Autarquia, à contar desta data com os vencimentos de Lei.
PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE
Alexandre Kunen
Diretor do SAMAE
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Canoinhas
Câmara Municipal
ATA DE ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA 2021

Publicação Nº 2789456

Folha nº 003/2021 Ata da reunião de eleição e Posse da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Canoinhas, referente à primeira sessão
legislativa da décima nona legislatura da Câmara Municipal de Canoinhas. No dia primeiro de janeiro de dois mil e vinte e um, às vinte e
uma horas, na sede da Câmara, compareceram os seguintes Vereadores: Gil Baiano, Juliana Maciel, Marcos Homer, Maurício Zimmermann,
Professor Osmar, Willian Godoy, Silmara Gontarek, Tati Carvalho, Wilmar Sudoski, e Zenilda Lemos. O eleito Osmar Oleskovicz participou
na modalidade remota, por videoconferência, em razão de estar acometido da COVID-19. Assumiu a Presidência dos trabalhos como
mais votado no pleito eleitoral o Vereador Gil Baiano. A Vereadora Juliana Maciel realizou leitura de versículo da bíblia. Na sequência, o
Senhor Presidente consultou ao plenário sobre a existência de chapas para a eleição da Mesa Diretora para a sessão legislativa de 2021,
sendo apresentada somente uma chapa, composta pelo Vereador Gil Baiano como candidato a Presidente, do Edil Wilmar Sudoski como
candidato à Vice-Presidente, do Vereador Willian Godoy como candidato a 1º Secretário e a Vereadora Zenilda Lemos como 2ª Secretária.
Não havendo nenhuma outra chapa, o Senhor Presidente indagou se havia alguma restrição à chapa única, e não havendo manifestação,
declarou registrada a única chapa apresentada. Na sequência, foram entregues pela Secretaria Legislativa cédulas a todos os Vereadores e
se procedeu a eleição secreta. Realizado o escrutínio da urna de votação, foi eleita pela unanimidade dos votos a chapa única. A seguir foi
empossada a chapa vencedora da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Canoinhas para a sessão legislativa de 2021, sendo Presidente
o Vereador Gil Baiano, Vice-Presidente o Vereador Wilmar Sudoski, 1º Secretário Willian Godoy e a Vereadora Zenilda Lemos 2ª Secretária. Na sequência o Vereador Gil Baiano usou da palavra, disse que muitas pessoas lhe questionam o por que foi o vereador mais votado.
Disse que Deus é o arquiteto do universo e a população embora não detentora direta do poder é quem tem a possibilidade de eleger seus
representantes. Agradeceu aos vereadores presentes. Disse que o ano de dois mil e vinte foi turbulento e espera que os próximos sejam
melhores. Agradeceu ao pastor Jairo presente, bem como ao Senhor Bruno e Leandro. Em seguida, a Vereadora Juliana Maciel ocupou a
tribuna, em seguida o Vereador Homer, a Vereadora Tati Carvalho, Vereador Willian Godoy, todos realizando discurso. Nada mais havendo a
tratar, o Senhor Presidente Gil Baiano declarou encerrada a presente reunião de eleição e Posse da Mesa Diretora, sendo marcada a primeira
sessão ordinária para o dia dois de fevereiro de dois mil e vinte e um, às dezenove horas. E, para constar, lavrou-se a presente ata, que
depois de lida e aprovada vai assinada.
Gil Baiano
Vereador Presidente
Willian Godoy 			
Vereador 1º Secretário 		

Zenilda Lemos
Vereadora 2ª Secretária

ATA DE POSSE 2021

Publicação Nº 2789449

Folha nº 001/2021 Ata da Sessão de Posse da Câmara de Vereadores de Canoinhas, referente à décima nona legislatura da Câmara Municipal de Canoinhas, de 1º/1/2021 à 31/12/2024. No primeiro dia primeiro de janeiro de dois mil e vinte e um, às dezenove horas, na
sede da Câmara compareceram os seguintes Vereadores eleitos: Gilmar Martins de Souza, Juliana Maciel, Marcos Antonio Kucarz, Mauricio
Zimmermann, Silmara Menechenko Gontarek, Tatiane Cristina Carvalho, Wilmar Sudoski, Willian Godoy Ferreira de Souza e Zenilda Lemos
de Souza. O eleito Osmar Oleskovicz participou na modalidade remota, por videoconferência, em razão de estar acometido da COVID-19.
Assumiu a Presidência dos trabalhos como mais votado no pleito eleitoral o Vereador Gilmar Martins de Souza, convidando os demais vereadores eleitos para ocupar o plenário. Os Vereadores Willian Godoy e Wilmar Sudoski foram convidados a assumir a 1ª e 2ª Secretaria ad hoc,
respectivamente. A Vereadora Zenilda Lemos realizou leitura de versículo da bíblia. Em seguida, foi executado o Hino Nacional e o Hino de
Canoinhas. Tendo os Vereadores apresentados os documentos solicitados na Resolução nº 825, de 21/12/2001, prestaram o compromisso
de posse constante do Art. 33, § 1°, da Lei Orgânica e a seguir, foram legalmente empossados para a décima nova legislatura da Câmara
de Canoinhas, de 1° de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024. Assinaram o Termo de Posse os vereadores presentes, sendo que o
Vereador Professor Osmar, assinará o respectivo termo quando finalizado o período de isolamento social. Assim, optaram pelos seguintes
nomes parlamentares, respectivamente: Gil Baiano, Juliana Maciel, Marcos Homer, Maurício Zimmermann, Professor Osmar, Willian Godoy,
Silmara Gontarek, Tati Carvalho, Wilmar Sudoski, e Zenilda Lemos. Na sequência foram convidados para fazerem parte da Mesa o Prefeito
eleito Gilberto dos Passos e o Vice-Prefeito Renato Jardel Gurtinski. Tendo apresentados os documentos solicitados na Resolução nº 825, de
21/12/2001, foram convidados a prestarem o compromisso constante do Art. 59 da Lei Orgânica do Município, e a seguir, foram legalmente
empossados como Prefeito e Vice-Prefeito do Município de Canoinhas para o mandato de 1° de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024.
Na sequência assinou o Termo de Posse como Prefeito o Exm° Sr. Gilberto dos Passos e como Vice-Prefeito o Exm° Sr. Renato Jardel Gurtinski. Ato seguinte usaram da palavra o Prefeito Gilberto dos Passos, cumprimentou os presentes. Disse que foi eleito pelo voto popular, em
razão da confiança depositada pela população. Agradeceu ao Vice-Prefeito pela parceria empreendida durante o mandato anterior. Afirmou
que irá trabalhar pelos projetos apresentados durante a campanha e que o segundo mandato será muito melhor que o primeiro. Tratou dos
nomes indicados as secretarias. Frisou que as portas do gabinete estarão sempre abertas ao diálogo. Em seguida, o Vice-Prefeito Renato
Jardel Gurtinski utilizou a tribuna. Prestou agradecimento as pessoas que auxiliaram na campanha eleitoral. Afirmou que o trabalho será realizado para a população. Disse que a população reconheceu os feitos do mandato anterior e por isso a votação foi tão expressiva. Relatou os
conhecimentos adquiridos quando ocupou o cargo de Deputado Estadual, recentemente. Ato contínuo, a Tribuna foi utilizada pela Vereadora
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Folha nº 002/2021 Zenilda Lemos. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a presente reunião de Posse, marcando a sessão de eleição da Mesa Diretora para o dia primeiro de janeiro de dois mil e vinte e um, às vinte e uma horas. E, para constar,
lavrou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada vai assinada.
Gil Baiano
Vereador
Presidente ad hoc
Willian Godoy 			
Wilmar Sudoski
Vereador 			Vereador
1º Secretário ad hoc 		
2º Secretário ad hoc
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Capinzal
Prefeitura
DECRETO Nº 208/2020

Publicação Nº 2789260

DECRETO No 208, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020.
Abre crédito adicional suplementar no valor de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais).
PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL, SC, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58, inciso V, da Lei Orgânica do Município e pelo art. 14 da Lei Municipal no 3.359, de 23 de dezembro de 2019,
DECRETA:
Art. 1o Fica aberto no orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Capinzal, um crédito adicional suplementar, no valor de R$ 78.000,00
(setenta e oito mil reais), para reforço das dotações orçamentárias, a seguir especificadas:
0801.10.301.0155.2112
31900000-051
0801.10.301.0155.2113
31900000-025

MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍL
Aplicações Diretas
MANUTEÇÃO PROGRAMA AGENTES COMUNIT SAÚDE
Aplicações Diretas
Total

DTE
1152
FTE
1002

DR
00
DR
00

R$
R$
R$
R$
R$

0,00
34.000,00
0,00
44.000,00
78.000,00

Art. 2o Para dar cobertura ao crédito aberto no artigo 1o deste Decreto é indicada como fonte de recursos, na forma do disposto no inciso
III, do § 1o, do art. 43, da Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964, a anulação parcial do saldo das dotações orçamentárias vinculadas
ao orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde de Capinzal, no valor de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais), na forma do quadro
a seguir.
0801.10.301.0155.2112
31900000-023
0801.10.301.0155.2113
31900000-026

MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍL
Aplicações Diretas
MANUTEÇÃO PROGRAMA AGENTES COMUNIT SAÚDE
Aplicações Diretas
Total

DTE
1002
FTE
1064

DR
00
DR
00

R$
R$
R$
R$
R$

0,00
34.000,00
0,00
44.000,00
78.000,00

Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Capinzal, SC, 22 de dezembro de 2020
NILVO DORINI
Prefeita Municipal
Registrado e publicado o presente Decreto na data supra.
IVAIR LOPES RODRIGUES
Secretário da Administração e Finanças

DECRETO Nº 209/2020

Publicação Nº 2789263

DECRETO No 209, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020.
Abre crédito adicional suplementar no valor de R$ 112.764,86 (cento e doze mil, setecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e seis centavos).
PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL, SC, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58, inciso V, da Lei Orgânica do Município e pelo art. 14 da Lei Municipal no 3.359, de 23 de dezembro de 2019,
DECRETA:
Art. 1o Fica aberto no orçamento da Prefeitura Municipal de Capinzal, um crédito adicional suplementar, no valor de R$ 112.764,86 (cento e
doze mil, setecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), para reforço das dotações orçamentárias vinculadas ao orçamento
da Prefeitura Municipal de Capinzal, na forma do quadro a seguir:
0301.04.122.0015.2009
31900000-320
0302.06.181.0190.2020
33900000-032
0401.04.122.0045.2025
31900000-323

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA ADM
Aplicações Diretas
MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA CIVIL
Aplicações Diretas
MANUTENÇÃO DA SECRET DA AGRIC MAIO AMB
Aplicações Diretas
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FTE
1153
FTE
1000
FTE
1153

DR
00
DR
00
DR
00

R$
R$
R$
R$
R$
R$

0,00
54.255,62
0,00
400,00
0,00
11.194,42

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)
0601.15.452.0120.2075
31900000-328
0601.15.453.0135.2082
31900000-329
1801.08.244.0185.2099
31900000-332

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 490

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS
Aplicações Diretas
MANUT SIST TRANSP COLETIVOS PASSAGEIROS
Aplicações Diretas
MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL
Aplicações Diretas

FTE
1153
FTE
1153
FTE
1153

DR
00
DR
00
DR
00

R$
R$
R$
R$
R$
R$

0,00
25.737,19
0,00
6.076,67
0,00
15.100,96
112.764,86

Art. 2o Para dar cobertura ao crédito aberto no artigo 1o deste Decreto é indicada como fonte de recursos, na forma do disposto no inciso
III do § 1o do art. 43 da Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964, a anulação parcial do saldo das dotações orçamentárias vinculadas
ao orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Capinzal, no valor de R$ 112.764,86 (cento e doze mil, setecentos e sessenta e quatro
reais e oitenta e seis centavos), na forma do quadro a seguir:
0301.04.122.0015.2009
31900000-011
0302.06.181.0190.2020
44900000-033
0401.04.122.0045.2025
31900000-052
0601.15.452.0120.2075
31900000-185

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA ADM
Aplicações Diretas
MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA CIVIL
Aplicações Diretas
MANUTENÇÃO DA SECRET DA AGRIC MAIO AMB
Aplicações Diretas
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS
Aplicações Diretas

FTE
1000
FTE
1000
FTE
1000
FTE
1000

0601.15.453.0135.2082
31900000-206
1801.08.244.0185.2099
31900000-256

MANUT SIST TRANSP COLETIVOS PASSAGEIROS
Aplicações Diretas
MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL
Aplicações Diretas
Total

FTE
1000
FTE
1000

DR
00
DR
00
DR
00
DR
00
DR
00
DR
00

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

0,00
54.255,62
0,00
400,00
0,00
11.194,42
0,00
25.737,19
0,00
6.076,67
0,00
15.100,96
112.764,86

Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Capinzal, SC, 22 de dezembro de 2020.
NILVO DORINI
Prefeito Municipal
Registrado e publicado o presente Decreto na data supra.
IVAIR LOPES RODRIGUES
Secretário da Administração e Finanças

DECRETO Nº 213/2020

Publicação Nº 2789256

DECRETO No 213, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020.
Abre crédito adicional suplementar no valor de R$ 98.594,63 (noventa e oito mil, quinhentos e noventa e quatro reais e sessenta e três
centavos).
PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL, SC, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58, inciso V, da Lei Orgânica do Município e pelo art. 14 da Lei Municipal no 3.359, de 23 de dezembro de 2020,
DECRETA:
Art. 1o Fica aberto no orçamento da Prefeitura Municipal de Capinzal, um crédito adicional suplementar, no valor de R$ 98.594,63 (noventa
e oito mil, quinhentos e noventa e quatro reais e sessenta e três centavos), para reforço da dotação orçamentária, a seguir especificada:
0601.15.452.0120.2075 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS

FTE

DR

R$

0,00

33900000-333

1024

55

R$

98.594,63

R$

98.594,63

Aplicações Diretas
Total

Art. 2o Servirá de recursos para abertura do crédito de que trata o art. 1o do presente Decreto, na forma do disposto no inciso II, do § 1o,
do art. 43, da Lei federal no 4.320, de 1964, o excesso provável de arrecadação nos meses de janeiro a dezembro do corrente exercício,
no valor de R$ 98.594,63 (noventa e oito mil, quinhentos e noventa e quatro reais e sessenta e três centavos), na fonte de recursos 1.024
“Transferências de Convênios - Outros”, na destinação 55 “Transferências de Convênios Estado” da unidade gestora Prefeitura Municipal de
Capinzal, na forma do demonstrativo em anexo e quadro a seguir.
Demonstrativo do Excesso de Arrecadação
IDENTIFICAÇÃO DAS FONTES
Excesso de Arrecadação - Transferências de Convênios - Outros

FTE
1024

DR
55

R$
R$

0,00
98.594,63

Total

1024

55

R$

98.594,63
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Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Capinzal, SC, 30 de dezembro de 2020.
NILVO DORINI
Prefeito Municipal
Registrado e publicado o presente Decreto na data supra.
IVAIR LOPES RODRIGUE
Secretário da Administração e Finanças

FMS CONTRATO 0001/2021 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ALTO VALE DO RIO DO PEIXE CISAMARP

Publicação Nº 2788510

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
EXTRATO CONTRATUAL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Contrato Nº..: 0001/2021
Contratante..: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Contratada...: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO
Valor ............ : 450.000,00 (quatrocentos e cinq-enta mil e reais)
Vigência ....... : Início: 04/01/2021 Término: 31/12/2021
Licitação ...... : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Nº.: 1/2021 Processo_Licitatório....: 0001 / 2021
Recursos ..... : Dotação:
Objeto .......... : Prestação de serviço entre o Município de Capinzal e o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Rio do Peixe - CISAMARP, para
atendimento do objeto disciplinado no Contrato de Programa n° 047/2018, para o exercício de 2021. Com Recursos Próprios
Capinzal, 4 de Janeiro de 2021

FMS DISPENSA DE LICITAÇÃO 0001/2021

Publicação Nº 2788393

EDITAL
Processo Licitatório Nº 0001/2021
Dispensa de Licitação Nº 0001/2021
KAMILLE SARTORI BEAL, Secretária de Saúde do Município de Capinzal, neste ato representando o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e, em conformidade com o inciso abaixo citado do art. 24 da Lei nº
8.666/93, com suas alterações posteriores, torna público o Processo Licitatório n. 0001/2021, conforme segue:
1. DO OBJETO
O objeto do presente processo licitatório consiste em Prestação de serviço entre o Município de Capinzal e o Consórcio Intermunicipal de
Saúde do Alto Vale do Rio do Peixe - CISAMARP, para atendimento do objeto disciplinado no Contrato de Programa n° 047/2018, para o
exercício de 2021. Com Recursos Próprios.
2. DA JUSTIFICATIVA
Considerando a importância da assinatura do novo contrato com o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Rio do Peixe – CISAMARP, inscrito no CNPJ nº 11.023.771/0001-10, tendo em vista a necessidade de termos o Consórcio como referência para encaminhamentos de consultas e exames especializados, para consequente atendimento as necessidades dos pacientes do Município.
Considerando o interesse público, haja vista que os serviços prestados pelo CISAMARP são serviços essenciais para o atendimento de especialidades médicas, que o Município não dispõe.
Considerando que os valores praticados em 2021 são os valores abaixo de valores praticados no mercado, pois são valores compatíveis aos
valores da Tabela SUS, ou seja, apresentam muita vantagem aos cofres públicos.
3. DO FUNDAMENTO LEGAL
A presente contratação encontra respaldo no inciso XXVI, do art. 24, da Lei n. 8.666/93, e alterações posteriores, que dispõe o seguinte:
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Art. 24. É dispensável a licitação:
XXVI – na celebração de contrato de programa com ente da Federação ou com entidade de sua administração indireta, para a prestação de
serviços públicos de forma associada nos termos do autorizado em contrato de consórcio público ou em convênio de cooperação.
4. RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR
A contratação do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Rio do Peixe – CISAMARP, Avenida Manoel Roque, n. 99, Alvorada, no
Município de Videira, Estado de Santa Catarina, justifica-se por o Município de Capinzal estar consorciado a esta associação pública através
do contrato 0047/2018 FMS. Ainda, a contratada está em dia com sua regularidade fiscal, conforme documentação anexa.
5. DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO
No que se refere a justificativa do preço o consócio é responsável por:
I- Receber e Contabilizar os recursos recebidos de acordo com as normas de direito financeiro aplicável às entidades públicas, conforme
estabelece o artigo 9º da Lei Federal 11.107;
II- Fornecer as informações necessárias para que sejam consolidadas, nas contas do município, todas as despesas realizadas com os recursos hora pactuados, de forma que possa ser contabilizado nas contas do município na conformidade dos elementos econômicos e das
atividades atendidos o parágrafo 4º, artigo 8º da Lei Federal 11.107;
III- Aplicar os recursos repassados pelo município exclusivamente nas ações previstas no Contrato de Programa e no Orçamento aprovado
pela Assembléia Geral dos Consorciados;
IV- Disponibilizar relação atualizada dos prestadores de serviços credenciados e contratados, com identificação dos procedimentos e respectivos custos.
E conforme tabela abaixo:
Item
1
TOTAL

Qtdade
01

Unid.
DM

Especificação
Prestação de Serviços entre o Município e o Consórcio - CISAMARP

Preço Unit.
450.000,00

Preço Total
450.000,00
450.000,00

6. DO CRÉDITO PELO QUAL OCORRERÁ A DESPESA
As despesas decorrentes da presente dispensa de licitação, correrão por conta das seguintes Dotações Orçamentárias:
Despesa: 10 - Manutenção da saúde pública
Órgão: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa: 150 - VIDA E SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.100 - Manutenção da saúde pública
Elemento: 33903999000000 - Aplicações Diretas
Recurso: 2 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Despesa: 12 - Manutenção da saúde pública
Órgão: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa: 150 - VIDA E SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.100 - Manutenção da saúde pública
Elemento: 33903999000000 - Aplicações Diretas
Recurso: 65 – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar – Transferência Sistema Único de Saúde - SUS
7. DA VIGÊNCIA
O contrato decorrente desta licitação terá prazo de vigência a contar de 01 de janeiro de 2021 até 31 de dezembro de 2021, podendo ser
prorrogado, nos termos do artigo 57, inc. II da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores.
Publique-se e Registre-se na forma da Lei.
Capinzal-SC, 30 de dezembro de 2020.
KAMILLE SARTORI BEAL
Secretária de Saúde
Município de Capinzal
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Publicação Nº 2788511

TERMO DE CONVOCAÇÃO
PROCESSO SELETIVO EDITAL 039/2018
O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Carmelo Zocolli, 155, inscrito no CNPJ sob nº
82.939.406/0001-07, representado neste ato, pela Diretora de Recursos Humanos, Sra. Ticiane Paula Hachmann de Lacerda da Gama, vem,
CONVOCAR os candidatos abaixo relacionados para assumir a vaga na qual encontram-se classificados(as):
1. LENY TOMIE ONUKI
2. JULIANA DE FRANCESCHI SIEGA CRIPPA
3. LEILA APARECIDA DA SILVA
4. MERI IRINEIA FRANKE
5. MARIA ELIZABETE DOS SANTOS FRARON
6. MARISTELA DE ASSIS DUARTE
O candidato deverá manifestar-se junto à Diretoria de Recursos Humanos e trazer cópia da documentação abaixo, num prazo de até cinco
(05) dias a contar da publicação desta no Diário Oficial dos Municípios:
1) Identidade - RG
2) Cadastro de Pessoa Física - CPF
3) Título de Eleitor e comprovante da última votação
4) Certidão de Casamento ou Nascimento
5) Certidão de Nascimento de Filhos (até 21 anos)
6) Carteira de Trabalho – CTPS
7) Comprovante de Residência
8) Certificado de Quitação com as obrigações militares (em caso de sexo masculino)
9) Habilitação para o cargo – Comprovação nos termos do Edital 039/2018.
10) Certidão antecedentes criminais – www.esaj.tjsc.jus.br
11) CPF dependentes
E ainda,
12) Uma (01) Foto 3x4 recente (colorida)
13) Conta para receber – Caixa Econômica (operação 037)
14) Exame médico admissional – Engmed
O não cumprimento dos requisitos estabelecidos nesta convocação no prazo acima estiulado impede a contratação do candidato, passando
o mesmo a ocupar o último lugar na lista dos classificados.

PMC CONTRATO 0001/2021 - PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI

Publicação Nº 2788571

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
EXTRATO CONTRATUAL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Contrato Nº..: 0001/2021
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Contratada...: PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
Valor ............ : 404.700,00 (quatrocentos e quatro mil setecentos reais)
Vigência ....... : Início: 30/12/2020 Término: 01/04/2021
Licitação ...... : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Nº.: 1/2021 Processo_Licitatório....: 0001 / 2021
Recursos ..... : Dotação:
Objeto .......... : Contratação de forma emergencial, de empresa especializada para execução dos serviços de Engenharia Sanitária de Limpeza Pública no
perímetro Urbano e de Comunidades Rurais do Município de Capinzal/SC. Com Recursos Próprios
Capinzal, 4 de Janeiro de 2021

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 494

PMC TA 001/2021 C286 - BETHA SISTEMAS LTDA

Publicação Nº 2788756

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
EXTRATO CONTRATUAL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Aditivo Nº ..... : TA 001/2021 C286 - Contrato Nº: 0286/2017 M
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Contratada...: BETHA SISTEMAS LTDA
Vigência ....... : Início: 04/01/2021 Término: 24/10/2021
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 108/2017
Processo_Licitatório....: 000153 / 2017
Recursos ..... : Dotação:
Objeto .......... : O objeto do presente Termo Aditivo, é a prorrogação da vigência do contrato a contar da data de 04/01/2021, findando em 24/10/2021,
conforme justificativa e autorização da Secretaria da Administração e Finanças, datada de 16/12/2020, de acordo com Parecer Jurídico nº 372/2020, que
seguirão anexadas ao referido processo.
Salienta-se que o Presente Termo Aditivo contempla a Prefeitura Municipal de Capinzal, o Fundo Municipal de Saúde, a Fundação Municipal de Esportes, o
Fundo Municipal do Meio Ambiente, Fundo Municipal de Habitação, Fundação Municipal de Assistência Social e o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente.
Capinzal, 4 de Janeiro de 2021

PMC TA 001/2021 C331 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS

Publicação Nº 2788653

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
EXTRATO CONTRATUAL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Aditivo Nº ..... : TA 001/2021 C331 - Contrato Nº: 0331/2018 M
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Contratada...: DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
Vigência ....... : Início: 04/01/2021 Término: 31/12/2021
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 112/2018
Processo_Licitatório....: 000203 / 2018
Recursos ..... : Dotação:
Objeto .......... : O objeto do presente Termo Aditivo é o REAJUSTE de valores, visando o equilíbrio econômico financeiro, nos termos da lei 8.666/93,
aplicando o índice do INPC acumulado dos últimos 12 meses no percentual de 4,7706%, conforme apontado pela Secretaria da Administração e Finanças, através do Memorando 096/2020, alterando o valor dos Itens dos Contratos de R$ 0,0313 para R$ 0,0327 e R$ 0,3134 para R$ 0,3283, bem como a
PRORROGAÇÃO do prazo da vigência contratual, a contar de 01/01/2021 com término em 31/12/2021.
Contempla:
Prefeitura Municipal de Capinzal
Fundo Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Assistência Social
Fundação Municipal de Esportes.
Capinzal, 4 de Janeiro de 2021
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Publicação Nº 2788436

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
EXTRATO CONTRATUAL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Aditivo Nº ..... : TA 002/2020 C119 - Contrato Nº: 0119/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Contratada...: ANDRESSA PAULA DE SOUZA
Valor ............ : 2.421,37 (dois mil quatrocentos e vinte e um reais e trinta e sete centavos)
Vigência ....... : Início: 30/12/2020 Término: 20/01/2021
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 36/2020
Processo_Licitatório....: 00077 / 2020
Recursos ..... : Dotação:
Objeto .......... : O presente termo aditivo tem por finalidade efetuar a alteração no valor contratual, decorrente da supressão de quantitativos, importando
na SUPRESSÃO do valor de R$ 2.421,37 (dois mil, quatrocentos e vinte e um reais e trinta e sete centavos), conforme solicitação e justificativa da secretaria competente; Parecer Técnico e Parecer Jurídico nº 388/2020, que passam a integrar o referido processo.

PMC TA 003/2020 C119 - ANDRESSA PAULA DE SOUZA - ME

Publicação Nº 2788440

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
EXTRATO CONTRATUAL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Aditivo Nº ..... : TA 003/2020 C119 - Contrato Nº: 0119/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Contratada...: ANDRESSA PAULA DE SOUZA
Valor ............ : 240,94 (duzentos e quarenta reais e noventa e quatro centavos)
Vigência ....... : Início: 30/12/2020 Término: 20/01/2021
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 36/2020
Processo_Licitatório....: 00077 / 2020
Recursos ..... : Dotação:
Objeto .......... : O presente termo aditivo tem por finalidade efetuar a alteração no valor contratual, decorrente da necessidade de adequação do projeto,
importando na ADIÇÃO do valor de R$ 240,94 (duzentos e quarenta reais e noventa e quatro centavos), conforme solicitação e justificativa da secretaria
competente; Parecer Técnico e Parecer Jurídico nº 388/2020, que passam a integrar o referido processo.
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Catanduvas
Prefeitura
LEI Nº 2.724/2020

Publicação Nº 2790286

LEI Nº 2.724/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 2.719/2020, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS.
DORIVAL RIBEIRO DOS SANTOS, Prefeito de Catanduvas, no uso das atribuições legais que a Lei lhe confere, faz saber a todos que o Legislativo Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a presente LEI:
Art. 1º. A Lei Municipal nº 2.719/2020, de 27 de novembro de 2020 – Lei de Diretrizes Orçamentárias, passa a vigorar acrescida do seguinte
artigo:
Art. 36-A. O Executivo Municipal poderá colocar à disposição de outros órgãos da administração pública direta ou indireta e de entidades
sem fins lucrativos ou beneficentes, com ônus para o Município, servidores efetivos do Quadro Geral, conforme relação abaixo:
I – Justiça Eleitoral, para serviços desenvolvidos na 18ª Zona Eleitoral;
II – Justiça Estadual, para serviços na Comarca de Catanduvas (SC);
III – Corpo de Bombeiros – FUNREBOM de Catanduvas (SC);
IV – APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Catanduvas (SC).
Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Catanduvas, 04 de janeiro de 2021.
DORIVAL RIBEIRO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.725/2021

Publicação Nº 2790287

LEI Nº 2.725/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
ALTERA O INCISO I DO ART. 4º DA LEI Nº 2.359/2012, 23 DE ABRIL DE 2012 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DORIVAL RIBEIRO DOS SANTOS, Prefeito de Catanduvas, no uso das atribuições legais que a Lei lhe confere, faz saber a todos que o Legislativo Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a presente LEI:
Art. 1º. O inciso I do artigo 4º da Lei nº 2.359/2012, de 23 de abril de 2012, alterado pela Lei nº 2.646/2018, de 14 de setembro de 2018,
passa a viger com a seguinte redação:
“Art. 4º .................................................
I - A empresa cessionária terá o prazo de 18 (dezoito) meses, contados da data da assinatura do contrato administrativo ou da entrega
do imóvel pelo Município, caso a infraestrutura básica do Distrito Industrial II seja concluída após a assinatura do contrato, para iniciar as
atividades produtivas da empresa, podendo o prazo de início das atividades ser prorrogado por até no máximo 03(três) meses;
..................................................................... ” (NR)
Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Catanduvas, 04 de janeiro de 2021.
Dorival Ribeiro dos Santos
Prefeito Municipal

PORTARIA 10101/2020

Publicação Nº 2788694

PORTARIA P/ 10101/2020, de 31.12.2020.
“Revoga a Designação anterior da servidora,
MARISETE LUVISON MARCON”
Dorival Ribeiro dos Santos, Prefeito Municipal de Catanduvas, no uso das atribuições que lhe confere os incisos VIII e XII do art. 103 da Lei
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Orgânica Municipal, combinado com o art. 44 da Lei Complementar 19/2002.
RESOLVE
REVOGA, no interesse público, a Portaria P/10055/2020, que designou a Servidora MARISETE LUVISON MARCON, para a função de Secretária de Saúde, Nível CC-01, retornando ao seu cargo de origem de Técnica de Enfermagem, Nível CE-37B, no mesmo Quadro de Pessoal
da Secretaria Municipal de Saúde, com os vencimentos deste cargo.
Este ato tem seus efeitos a partir de 31 de dezembro de 2020.
Catanduvas, 31 de dezembro de 2020.
Dorival Ribeiro dos Santos
Prefeito Municipal
Ato Anterior: P/10055/2020

PORTARIA 10102/2020

Publicação Nº 2788697

PORTARIA P/ 10102/2020, de 31.12.2020.
“Revoga a Designação anterior da servidora,
ELENIR FATIMA CHINATO”
Dorival Ribeiro dos Santos, Prefeito Municipal de Catanduvas, no uso das atribuições que lhe confere os incisos VIII e XII do art. 103 da Lei
Orgânica Municipal, combinado com o art. 44 da Lei Complementar 19/2002.
RESOLVE
REVOGA, no interesse público, a Portaria P/7078/17, que designou a Servidora ELENIR FATIMA CHINATO, para a função de Secretária de
Educação, Cultura e Desporto, Nível CC-01, retornando ao seu cargo de origem de Professora, Nível MAGIII-525F, no mesmo Quadro de
Pessoal da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, com os vencimentos deste cargo.
Este ato tem seus efeitos a partir de 31 de dezembro de 2020.
Catanduvas, 31 de dezembro de 2020.
Dorival Ribeiro dos Santos
Prefeito Municipal
Ato Anterior: P/7078/17

PORTARIA 10106/2021

Publicação Nº 2788698

PORTARIA P/ 10106/21, de 04.01.2021.
“Designa para Cargo em Comissão,
ELENIR FATIMA CHINATO”
Dorival Ribeiro dos Santos, Prefeito Municipal de Catanduvas, no uso das atribuições que a Lei lhe confere e na forma do artigo 37, II, da
Constituição Federal, combinado com o artigo 19, e Lei Complementar nº 120, de 17 de novembro de 2015.
RESOLVE
DESIGNA, por interesse dos serviços da Administração Pública Municipal, a Servidora ELENIR FATIMA CHINATO, ocupante do Cargo de
Provimento Efetivo de Professora, Nível MAGIII-525F, passando-a para o Cargo em Comissão de Secretária Municipal de Educação, Cultura e
Desporto, Nível CC-01, no Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de de Educação, Cultura e Desporto, com os vencimentos deste cargo.
O presente ato altera em partes os termos da Portaria P/381/90, e tem seus efeitos a partir da data de 01 de janeiro de 2021, quando a
Servidora passa a exercer suas novas funções.
Catanduvas, 04 de janeiro de 2021.
Dorival Ribeiro dos Santos
Prefeito Municipal
Ato Anterior: P/10102/2020
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Publicação Nº 2788732

PORTARIA P/ 10103/2021, de 04.01.2021.
“Nomeia para Cargo em Comissão,
ELY TEREZINHA MAGNABOSCO MOTERLE”
Dorival Ribeiro dos Santos, Prefeito Municipal, no uso das atribuições que a Lei lhe confere e na forma do inciso II, do artigo 9º da Lei Complementar 19/02, combinado com a Lei Complementar 16/01, de 17 de dezembro de 2001 e Lei Complementar nº 120, de 17 de novembro
de 2015.
RESOLVE:
NOMEAR, por interesse dos serviços da Administração Pública Municipal, ELY TEREZINHA MAGNABOSCO MOTERLE, para as funções do
Cargo em Comissão de Secretária Municipal de Saúde, Nível CC-01, no Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Saúde, com os vencimentos de lei.
Este ato tem efeitos retroativos a data de 01 de janeiro de 2021, quando o(a) nominado(a) Servidor(a) passou a exercer essas funções.
Catanduvas, 04 de janeiro de 2021.
Dorival Ribeiro dos Santos
Prefeito Municipal
Ato Anterior: P/10053/2020

Câmara Municipal
ATA Nº 2.479 – REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES PARA SUA 14ª LEGISLATURA, REALIZADA
EM 1º DE JANEIRO DE 2021 ÀS 10H00MIN HORAS, NO PLENÁRIO CLÓVIS JOSÉ DE LUCCA, CÂMARA MUNICIPAL
DE VEREADORES DE CATANDUVAS – SC

Publicação Nº 2788737

Ata nº 2.479 – Reunião da Câmara Municipal de Vereadores para sua 14ª Legislatura, realizada em 1º de janeiro de 2021 às 10h00min
horas, no Plenário Clóvis José de Lucca, Câmara Municipal de Vereadores de Catanduvas – SC.
Ata nº 2.479 – Ao primeiro dia do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, às dez horas, no Plenário Clóvis José de Lucca, Câmara Municipal de Vereadores em Catanduvas, Estado de Santa Catarina, por convocação do Presidente Ivacir Cardoso da Silva, conforme Ofício n
176/2020, convocando os senhores Vereadores: André Alvício Atz, Claire Regina Haro Zuqui, Elizete Cardoso da Silva, Gerson Clayton Magnabosco, Ivacir Cardoso Moreira, Marcelo Bandeira, Neilor Miguel Baldi, Odair José Gabrielli e Sebastião Chinato. Prefeito Dorival Ribeiro dos
Santos e Vice-Prefeito Paulo Constante Fuga, para se fazerem presentes neste dia primeiro de janeiro de dois mil e vinte e um, às dez horas.
Em seguida, conforme determinação da Lei Orgânica do Município de Catanduvas, convocou-se para a mesa principal, para dirigir os trabalhos na qualidade de Vereador com a maior idade dentre os eleitos o Senhor Sebastião Chinato. Logo a seguir, foi feito um (01) minuto de
silêncio em honra ao saudoso Vereador, Presidente desta Casa Legislativa e Vice-Prefeito do Município Senhor Divo Guerra, e também em
honra aos Vereadores Ampilio Guerra e Cesar Antônio Bucco. O Presidente Sebastião deu por aberto os trabalhos de instalação da 14ª Legislatura da Câmara Municipal e Posse dos Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito, eleitos pela vontade soberana do povo de Catanduvas em
quinze (15) de novembro de dois mil e vinte (2020) para o quadriênio de dois mil e vinte e um a dois mil e vinte e quatro (2021/2024) e
Eleição da Mesa Diretora para o Biênio de dois mil e vinte e um a dois mil e vinte e dois (2021/2022) . A seguir, foi cumprimentando o excelentíssimo Prefeito eleito senhor Dorival Ribeiro dos Santos, excelentíssimo Vice-Prefeito Paulo Constante Fuga, excelentíssimos senhores
Vereadores e Vereadoras, demais autoridades presentes, senhores e senhoras, aos que estavam acompanhando a sessão online, funcionários da Casa Legislativa, Luan Ribeiro da Silva assessor de imprensa, Neusa Regina Chinato secretária legislativa, Dra. Mônia Litiane Tonial
assessora jurídica, Davi Parisotto assessor parlamentar e funcionários do Poder Executivo presentes, senhor Everaldo Gabriel da Costa. Em
seguida foi nominado os vereadores por ordem alfabética os vereadores eleitos em quinze de novembro de dois mil e vinte (15.11.2020).
Após a execução do Hino Nacional, deu-se ciência a todos que a Câmara recebeu todos os documentos exigidos em lei. A seguir, o Presidente vereador Sebastião convidou a vereadora Claire para secretariar a sessão. Em seguida, a Secretária Claire fez a leitura do expediente.
Na sequencia, o Presidente vereador Sebastião convidou os Vereadores eleitos que se colocasse em pé, com o braço direito, estendido a
frente, para fazerem a leitura do Termo de Compromisso: “Prometo Exercer, com Dedicação e Lealdade, o meu Mandato, Respeitando a
Constituição Federal, a Constituição do Estado e a Lei Orgânica do meu Município, Defendendo os Interesses do Município e Bem Estar do
meu Povo. Assim o Prometo”. Neste momento, o Presidente declarou empossados os senhores vereadores que passam a compor a 14ª
Legislatura desta Câmara Municipal. Logo a seguir, os senhores vereadores assinaram o Termo de Compromisso em livro próprio. A seguir,
o Presidente salientou que de acordo com o Regimento Interno da Câmara, em seu Artigo 14, será feita a Eleição da Mesa Diretora para o
Biênio de 2021 a 2022 e de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 14, a eleição será procedida de forma individual para cada cargo.
Vereadores interessados apresentaram duas (02) Chapas para compor os cargos, junto a Mesa Diretora. Primeira Chapa: Presidente: Neilor
Miguel Baldi, Vice-Presidente: Ivacir Cardoso Moreira. Primeiro (1º) Secretário: André Alvício Atz; e Segunda (2ª) Secretária: Elizete Cardoso da Silva. Segunda Chapa: Presidente: Marcelo Bandeira, Vice-Presidente: Gersom Clayton Magnabosco. Primeira (1ª) Secretária: Claire
Regina Haro Zuqui; e Segundo (2º) Secretário: Sebastião Chinato. Em seguida, o Presidente solicitou que a Secretária procedesse a leitura
das chapas apresentadas. Dando continuidade aos trabalhos, o Presidente informou que a eleição será procedida de forma individual para
cada cargo, a votação é aberta, verbal e nominal e o vereador vai manifestar seu voto na Tribuna. A votação para a Mesa Diretora ficou da
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seguinte forma: Presidente: Neilor Miguel Baldi obteve cinco (05) votos favoráveis. Presidente: Marcelo Bandeira obteve quatro (04) votos
favoráveis. Vice-Presidente: Ivacir Cardoso Moreira, obteve cinco (05) votos favoráveis. Vice-Presidente: Gersom Clayton Magnabosco, obteve quatro (04) votos favoráveis. 1º Secretário: André Alvício Atz obteve cinco (05) votos favoráveis. 1ª Secretária: Claire Regina Haro
Zuqui obteve quatro (04) votos favoráveis. 2ª Secretária: Elizete Cardoso da Silva obteve cinco (05) votos favoráveis. 2º Secretário: Sebastião Chinato obteve quatro (04) votos favoráveis. Conforme votação, a Mesa Diretora eleita e empossada para o biênio 2021/2022 ficou
composta da seguinte forma: Presidente: Neilor Miguel Baldi, Vice-Presidente: Ivacir Cardoso Moreira, 1º Secretário: André Alvício Atz e 2ª
Secretária: Elizete Cardoso da Silva. O Presidente em exercício v. Sebastião convidou o Presidente eleito e os demais membros da Mesa
Diretora para assumirem a cadeira que lhe pertencem. O Presidente eleito vereador Neilor agradeceu o vereador Sebastião por ter conduzido a sessão e convidou o Prefeito eleito Dorival Ribeiro dos Santos e o Vice-Prefeito eleito Paulo Constante Fuga, que se colocassem em
pé, de braço direito estendido para assumir o termo de compromisso: “Prometo Exercer, Com Dedicação e Lealdade o Meu Mandato, Respeitando a Constituição Federal, a Constituição do Estado e a Lei Orgânica do meu Município, Defendendo os Interesses do Município e Bem
Estar do Meu Povo. Assim o Prometo”. A seguir, declarou empossado o senhor Dorival Ribeiro dos Santos no cargo de Prefeito Municipal e,
o senhor Paulo Constante Fuga no cargo de Vice-Prefeito para exercerem os seus respectivos mandatos no período compreendido em primeiro de janeiro de dois mil e vinte e um a trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e quatro. Logo a seguir, o Prefeito e o Vice-Prefeito
assinaram o livro de registro do Termo de Compromisso. A Seguir, o senhor Everaldo Gabriel da Costa fez a apresentação dos Secretários
Municipais: Secretaria Municipal de Administração e Finanças: Senhorita Lucimari Spader. Secretaria Municipal de Assistência Social: Senhora Janete Couto de Oliveira. Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto: Senhora Elenir Fátima Chinatto. Senhora Secretaria
Municipal de Infraestrutura: Marcia Pasquali e Secretaria Municipal de Saúde: Senhora Ely Magnabosco Moterle. A seguir, foi feito a leitura
de relatórios apresentados pela administração anterior, de recursos financeiros deixados em caixa no final do mandato. Em seguida, foi
aberto espaço para os pronunciamentos, foi concedida a palavra para um vereador, representante de cada Bancada. O vereador Ivacir fez
uso da palavra representando a Bancada do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB. O vereador Odair fez uso da palavra representando a Bancada do Partido do Social Democrático - PSD. O vereador Marcelo fez uso da palavra representando a Bancada do Movimento
Democrático Brasileiro - MDB. A vereadora Elizete fez uso da palavra representando a Bancada do Partido Democratas - DEM. O excelentíssimo Presidente Vereador Neilor se pronunciou falando em nome do Partido Liberal - PL e como Presidente da Câmara. Em seguida, o excelentíssimo Vice-Prefeito senhor Paulo Constante Fuga também fez uso da palavra. A seguir, o excelentíssimo Prefeito senhor Dorival Ribeiro dos Santos também fez uso da palavra. Em seguida, o Padre Valmor Resmini deu uma benção aos eleitos. Após a execução do hino
do Município o Presidente v. Neilor agradeceu a presença das autoridades empossadas, seus dignos familiares, demais autoridades e, ao
público presente, que os prestigiaram até o momento. Foi agradecido também, a Secretária Legislativa Neusa Regina Chinato, o Assessor
de Imprensa da Câmara Luan Ribeiro, a Assessora Jurídica Dra. Mônia Kitiani Tonial, o cerimonialista Everaldo Gabriel da Costa, o assessor
Jonas Ribeiro dos Santos e, demais funcionários e colaboradores, desejou a todos felicidades, saúde e paz e um próspero Ano Novo que
Deus abençoe a todos. Nada mais havendo a tratar, a Presidente encerrou a sessão, agradecendo a presença de todos e determinou que
se lavrasse a presente ata, para que após lida e aprovada surta seus efeitos legais.
Presidente:
1º Secretário:

PORTARIA Nº PL/152/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2788417

PORTARIA Nº PL/152/2021, de 04 de janeiro de 2021.
ADMITE SERVIDOR NA FORMA QUE ESPECIFICA
NEILOR MIGUEL BALDI, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Catanduvas, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei
Orgânica do Município e Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores.
RESOLVE:
Art. 1º. ADMITIR no Quadro de Pessoal do Poder Legislativo de Catanduvas- SC, LUAN RIBEIRO DA SILVA, para exercício do Cargo em
Comissão de Assessor de Imprensa, com os vencimentos de lei.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Catanduvas (SC), 04 de janeiro de 2021.
NEILOR MIGUEL BALDI
Presidente
Registra-se e Publica-se em 04.01.2021.
NEILOR MIGUEL BALDI 			
ANDRE ALVICIO ATZ
Presidente 				1ª Secretário
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Publicação Nº 2788603

PORTARIA Nº PL/153/2021, de 04 de janeiro de 2021.
ADMITE SERVIDOR NA FORMA QUE ESPECIFICA
NEILOR MIGUEL BALDI, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Catanduvas, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei
Orgânica do Município e Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores.
RESOLVE:
Art. 1º. ADMITIR no Quadro de Pessoal do Poder Legislativo de Catanduvas/SC, DAVI PARIZOTTO JUNIOR para exercício do Cargo em
Comissão de Assessor Parlamentar, com os vencimentos previstos em lei.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Catanduvas (SC), 04 de janeiro de 2021.
NEILOR MIGUEL BALDI
Presidente
Registra-se e Publica-se em 04.01.2021.
NEILOR MIGUEL BALDI 			
ANDRE ALVICIO ATZ
Presidente 				1ª Secretário
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Caxambu do Sul
Prefeitura
DECRETO Nº 001/2021

Publicação Nº 2790497

DECRETO Nº 001/2021
“Dispõe sobre nomeação de membros da comissão permanente de licitações e dá outras providências”.
O Prefeito Municipal de Caxambu do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo, e em conformidade com o artigo
71, IV da Lei Orgânica do Município, c/c a Lei Federal nº 8.666/93.
DECRETA:
Art. 1º Fica nomeada a Comissão de Licitações do município de Caxambu do Sul, para atuar em caráter permanente no exercício de 2021.
Art. 2º. A comissão permanente de licitação, ora instituída, será composta pelos seguintes membros, sob a presidência dos primeiro e
segundo.:
I – SAIANE BURTET DO AMARAL;
II – EDUARDO LUIS SFREDDO.
III – ALAONE SICHELERO
SUPLENTES:
I – ITANIR MARANGONI;
Art. 3º As atribuições da Comissão inclui, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações, adjudicação do
objeto do certame ao licitante vencedor, no exercício 2021.
Art. 4º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.
Caxambu do Sul - SC, em 04 de janeiro de 2021.
GLAUBER BURTET
Prefeito Municipal de Caxambu do Sul

DECRETO Nº 002/2021

Publicação Nº 2790551

DECRETO N. 002/2021
Dispõe sobre a designação de servidores para exercer as funções de pregoeiro e equipe de apoio nas licitações realizadas na modalidade
pregão no município de Caxambu do Sul/SC
O Prefeito Municipal de Caxambu do Sul/SC, no uso das atribuições legais previstas no art. 71, inciso IV da Lei Orgânica Municipal, c/c o
Decreto Municipal nº 91/2006, que regulamentou a Licitação – Modalidade Pregão, instituída pela Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de
2002, no âmbito do Município.
DECRETA:
Art. 1º. Fica designado a Servidora Municipal SAIANE BURTET DO AMARAL para exercer a função de pregoeiro nos processos licitatórios na
modalidade Pregão, em conformidade com o disposto no artigo 2º, inciso IV da Lei Federal 10.520 de 17 julho de 2002.
Art. 2º. Ficam designados os Servidores Municipais abaixo relacionados para integrarem a equipe de apoio nos processos licitatórios na
modalidade Pregão, em conformidade com o disposto no artigo 2º, inciso IV da Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002:
I – EDUARDO LUIS SFREDDO
II – ALAONE SICHELERO
Suplentes:
I – ITANIR MARANGONI
Art. 3º. As atribuições do pregoeiro e da equipe de apoio inclui, entre outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de sua
aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor, no exercício de 2021;
Art. 4º. Este Decreto entrou em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Caxambu do Sul/SC, 04 de janeiro de 2021.
_________________________________________
GLAUBER BURTET
Prefeito Municipal de Caxambu do Sul
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Publicação Nº 2789710

PORTARIA N° 001/2021
“Revoga redução de carga horária a servidor que especifica e dá outras providencias”.
GLAUBER BURTET, Prefeito Municipal de Caxambu do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo e de conformidade
com o art. 71, inciso XXIII, da Lei Orgânica Municipal;
Considerando, o requerimento formulado pela Servidora subscrito;
Considerando a portaria 051/2020 que concedeu redução de carga horaria;
RESOLVE:
Art.1º. revoga a portaria 051/2020 de redução de carga horaria, e retorno a carga horaria e remuneração de origem (40 horas semanais), a
Servidora Pública Municipal, Senhora MAIARA SGNAULIN DURLO, ocupante do Cargo de TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL, lotado na Secretaria
Municipal de Saúde.
Art. 2ª. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos de 04/01/2021
Art. 3ª. Revogam-se as disposições em contrário
Registre-se e Publique-se
Caxambu do Sul/SC, 04 de janeiro de 2021.
GLAUBER BURTET
Prefeito
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Celso Ramos
Câmara Municipal
PORTARIA DE NOMEAÇÃO 0140/2021

Publicação Nº 2789280

PORTARIA N.º 0140/2021
NOMEIA SERVIDOR ELETIVO PARA GESTÃO DE APLICATIVO FINANCEIRO (GESTOR FINANCEIRO BANCO DO BRASIL) DA CONTA BANCÁRIA DA CÂMARA DE VEREADORES DE CELSO RAMOS-SC.
ANDERSON CLEYTON DE MATIA, Presidente da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Celso Ramos, Estado de Santa Catarina, usando
da competência que lhe confere o Regimento Interno e lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Art.1.º - NOMEAR o Senhor ANDERSON CLEYTON DE MATIA, Consoante a Lei, bem como regimento Interno da Casa e Lei Orgânica do
Município, para realizar as movimentações das contas e com poderes descritos no oficio nº 01/2021 em anexo.
Art.2.º - A presente nomeação entra em vigor na data de sua publicação.
Art.3.º- Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Câmara Municipal de Vereadores de Celso Ramos, SC, 04 de janeiro de 2021.
ANDERSON CLEYTON DE MATIA
Presidente da Câmara

PORTARIA DE NOMEAÇÃO 0141/2021

Publicação Nº 2789286

PORTARIA N.º 0141/2021
NOMEIA SERVIDOR EFETIVO PARA GESTÃO DE APLICATIVO FINANCEIRO (GESTOR FINANCEIRO BANCO DO BRASIL) DA CONTA BANCÁRIA DA CÂMARA DE VEREADORES DE CELSO RAMOS-SC.
ANDERSON CLEYTON DE MATIA, Presidente da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Celso Ramos, Estado de Santa Catarina, usando
da competência que lhe confere o Regimento Interno e lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Art.1.º - NOMEAR o Senhor NATANAEL TEIXEIRA, contador, Consoante a Lei, bem como regimento Interno da Casa e Lei Orgânica do Município, para realizar as movimentações das contas e com poderes descritos no oficio nº 01/2021 em anexo.
Art.2.º - A presente nomeação entra em vigor na data de sua publicação.
Art.3.º- Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Câmara Municipal de Vereadores de Celso Ramos, SC, 04 de janeiro de 2021.
ANDERSON CLEYTON DE MATIA
Presidente da Câmara
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Chapadão do Lageado
Prefeitura
DECRETO N° 001, DE 04.01.2021

Publicação Nº 2788842

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO
DECRETO N° 001, DE 04.01.2021
Dispõe sobre o início das atividades do exercício de 2021 e da outras providencias.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de sua competência legal que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Chapadão do Lageado - SC,
DECRETA:
Art. 1° Fica estabelecido expediente interno nas repartições públicas municipais no período de 04 a 08 de janeiro de 2021.
Art. 2º Os serviços considerados de natureza essencial, emergencial e inadiável, serão mantidos em todos os órgãos da Prefeitura Municipal
de Chapadão do Lageado - SC, especialmente na área da saúde, serviços de correio, emissão de bloco de nota de produtor rural e coleta
de lixo.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO, 04 de janeiro de 2021.
ABEL DA SILVA
Prefeito Municipal

P O R T A R I A N° 001/2021

Publicação Nº 2788691

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO
PORTARIAN° 001/2021
O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica
do Município de Chapadão do Lageado - SC, e de acordo com a Lei Complementar 008 de 23.12.1999 e de acordo com o Anexo Único da
Lei Complementar 047 de 01.12.2010,
RESOLVE:
Art.1º Nomear EDIVANIO DA SILVEIRA, para ocupar o cargo de Secretário Municipal da Fazenda, na Secretaria Municipal da Fazenda, da
Prefeitura Municipal de Chapadão do Lageado, na condição de Agente Político, a partir desta data.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 04 de janeiro de 2021.
ABEL DA SILVA
Prefeito Municipal

P O R T A R I A N° 002/2021

Publicação Nº 2788702

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO
PORTARIAN° 002/2021
O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica
do Município de Chapadão do Lageado - SC, de acordo com a Lei Complementar 008 de 23.12.1999 e Lei Complementar 047 de 01.12.2010,
RESOLVE:
Art.1º Nomear MAURICIO DE ANDRADE, para ocupar o cargo de Secretário Municipal da Saúde, na Secretaria Municipal da Saúde, da Prefeitura Municipal de Chapadão do Lageado, na condição de Agente Político, a partir desta data.
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Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 04 de janeiro de 2021.
ABEL DA SILVA
Prefeito Municipal

P O R T A R I A N° 003/2021

Publicação Nº 2788712

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO
PORTARIAN° 003/2021
O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica
do Município de Chapadão do Lageado - SC, Lei Complementar 008 de 23.12.1999 e de acordo com o Anexo Único da Lei Complementar
nº 047 de 01.12.2010,
RESOLVE:
Art.1º. Nomear ANA PAULA PALHANO SCHMITT, para ocupar o cargo em Comissão de Coordenador dos Serviços de Vigilância, na Secretaria
Municipal da Saúde - Nível DAS-2, Anexo Único, da LC nº 047 de 01.12.2010.
Art.2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO, 04 de janeiro de 2021.
ABEL DA SILVA
Prefeito Municipal

P O R T A R I A N° 004/2021

Publicação Nº 2788781

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO
PORTARIAN° 004/2021
O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica
do Município de Chapadão do Lageado - SC, Lei Complementar 008 de 23.12.199 e de acordo com o Anexo Único da Lei Complementar
047 de 01.12.2010,
RESOLVE:
Art.1º. Nomear JOEL CAOVILLA, para ocupar o cargo em Comissão de Chefe de Gabinete, no Gabinete do Prefeito - Nível DAS-6, Anexo
Único, da LC nº 047 de 01.12.2010, a partir desta data.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 04 de janeiro de 2021.
ABEL DA SILVA
Prefeito Municipal

P O R T A R I A N° 005/2021

Publicação Nº 2788798

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO
PORTARIAN° 005/2021
O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica
do Município de Chapadão do Lageado - SC, Lei Complementar 008 de 23.12.1999 e de acordo com o Anexo Único da Lei Complementar
047 de 01.12.2010,
RESOLVE:
Art.1º Nomear LETICIA VIEIRA, para ocupar o cargo em Comissão de Assessora Jurídica, no Gabinete do Prefeito - Nível DAS-8, Anexo
Único, da LC nº 047 de 01.12.2010, a partir de 07.10.2019.
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Art.2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura do Munícipio de Chapadão do Lageado, 04 de janeiro de 2021.
ABEL DA SILVA
Prefeito Municipal

P O R T A R I A N° 006/2021

Publicação Nº 2788822

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO
PORTARIAN° 006/2021
O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica
do Município de Chapadão do Lageado - SC, e de acordo com a Lei Complementar 008 de 23.12.1999 e de acordo com o Anexo Único da
Lei Complementar 047 de 01.12.2010,
RESOLVE:
Art.1º Nomear CLÉIA FREITAS, para ocupar o cargo de Secretária Municipal de Assistência Social, da Prefeitura Municipal de Chapadão do
Lageado, na condição de Agente Político, a partir desta data.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 04 de janeiro de 2021.
ABEL DA SILVA
Prefeito Municipal

P O R T A R I A N° 007/2021

Publicação Nº 2788833

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO
PORTARIAN° 007/2021
- CONSIDERANDO que o servidor designado, é lotado na Administração Central, ocupante do cargo efetivo de Operador de Equipamentos
- 40 horas;
- CONSIDERANDO o que dispõe o art. 9º da Lei Complementar nº. 007/99 e o art.131 da Lei Complementar nº. 008/99.
O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 50, VII
e pelo art. 70, II, da Lei Orgânica do Município de Chapadão do Lageado - SC,
RESOLVE:
Art. 1º Alterar o local de trabalho do Servidor, ROSILDO JOSÉ PEREIRA ocupante do cargo de Operador de Equipamentos - 40 horas, na
Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes, passando a exercer suas funções junto à Secretaria Municipal da Saúde.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a partir de 01.01.2021.
Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 04 de janeiro 2021.
ABEL DA SILVA
Prefeito Municipal

P O R T A R I A N° 008/2021

Publicação Nº 2788843

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO
PORTARIAN° 008/2021
- CONSIDERANDO que o servidor designado, é lotado na Administração Central, ocupante do cargo efetivo de Operador de Equipamentos
- 40 horas;
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- CONSIDERANDO o que dispõe o art. 9º da Lei Complementar nº. 007/99 e o art.131 da Lei Complementar nº. 008/99.
O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 50, VII
e pelo art. 70, II, da Lei Orgânica do Município de Chapadão do Lageado - SC,
RESOLVE:
Art. 1º Alterar o local de trabalho do Servidor, MARCELO DE SOUZA ocupante do cargo de Operador de Equipamentos - 40 horas, na Secretaria Municipal da Agricultura, Industria e Comércio, passando a exercer suas funções junto à Secretaria Municipal da Saúde.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a partir de 01.01.2021.
Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 04 de janeiro 2021.
ABEL DA SILVA
Prefeito Municipal

P O R T A R I A N° 009/2021

Publicação Nº 2788850

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO
PORTARIAN° 009/2021
- CONSIDERANDO que o servidor designado, é lotado na Administração Central, ocupante do cargo efetivo de Operador de Equipamentos
- 40 horas;
- CONSIDERANDO o que dispõe o art. 9º da Lei Complementar nº. 007/99 e o art.131 da Lei Complementar nº. 008/99.
O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 50, VII
e pelo art. 70, II, da Lei Orgânica do Município de Chapadão do Lageado - SC,
RESOLVE:
Art. 1º Alterar o local de trabalho do Servidor, CLOBSON SCHEIDT ocupante do cargo de Operador de Equipamentos - 40 horas, na Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos, passando a exercer suas funções junto à Secretaria Municipal da Saúde.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a partir de 01.01.2021.
Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 04 de janeiro 2021.
ABEL DA SILVA
Prefeito Municipal

P O R T A R I A N° 010/2021

Publicação Nº 2788892

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO
PORTARIAN° 010/2021
- CONSIDERANDO que o servidor designado, é lotado na Administração Central, ocupante do cargo efetivo de Operador de Equipamentos
- 40 horas;
- CONSIDERANDO o que dispõe o art. 9º da Lei Complementar nº. 007/99 e o art.131 da Lei Complementar nº. 008/99.
O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 50, VII
e pelo art. 70, II, da Lei Orgânica do Município de Chapadão do Lageado - SC,
RESOLVE:
Art. 1º Alterar o local de trabalho do Servidor, ALESSANDRO DE SOUZA, ocupante do cargo de Operador de Equipamentos - 40 horas, na
Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes, passando a exercer suas funções junto à Secretaria Municipal da Saúde.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a partir de 01.01.2021.
Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 04 de janeiro 2021.
ABEL DA SILVA
Prefeito Municipal
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Publicação Nº 2789002

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO
PORTARIA N° 012/2021
“CONSTITUI COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.”
O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 70, inciso
II, alínea “c”, da Lei Orgânica do Município de Chapadão do Lageado-SC, e em conformidade com o preceituado no art. 51 e seus parágrafos
da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas modificações posteriores,
RESOLVE:
Art. 1º Constituir a Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Chapadão do Lageado e do Fundo Municipal da Saúde,
para atuar durante o exercício de 2021, composta pelos seguintes membros:
MEMBROS TITULARES:
I - DÉBORA SCHMIDT DE SOUZA;
II – DIEGO FERNANDO CHIQUIO; e
III – Claudirene Ferreira.
MEMBROS SUPLENTES:
I – JAISON INÁCIO;
II – NEUSA FRANCISCO LUCKMANN; e
III - JAQUELINE FRANCISCO.
Art. 2° A Comissão será presidida pela Senhora Claudirene Ferreira e Secretariada pela Senhora Débora Schmidt de Souza.
Parágrafo único. A Comissão Permanente de Licitação citada no art. 1º, reunir-se-á, sempre que necessário, com a presença de no mínimo
03 (três) de seus membros.
Art. 3º São atribuições da Comissão de que trata o art. 1º desta Portaria, dentre outras previstas em leis ou regulamentos, a habilitação
preliminar, a inscrição em registro cadastral, a sua alteração ou cancelamento, o processamento e julgamento das propostas dos licitantes.
Parágrafo único. No caso de concurso, o julgamento será feito por uma Comissão Especial a ser constituída por ato do Poder Executivo
Municipal.
Art. 4º A licitação será processada e julgada pela Comissão Permanente de Licitação em estrita conformidade com os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
Art. 5º Os membros da Comissão Permanente de Licitação responderão solidariamente por todos os atos praticados pela referida Comissão,
salvo se posição individual divergente estiver devidamente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que tiver sido tomada
a decisão.
Art. 6º A abertura dos envelopes contendo a documentação para habilitação e as propostas será realizada sempre em ato público previamente designado, do qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes e pela Comissão Permanente de Licitação.
Art. 7º Todos os documentos e propostas serão rubricados pelos licitantes presentes e pelos membros da Comissão Permanente de Licitação.
Art. 8º O julgamento das propostas será objetivo, devendo a Comissão Permanente de Licitação realizá-lo em conformidade com os tipos de
licitação, os critérios previamente estabelecidos no ato convocatório e de acordo com os fatores exclusivamente nele referidos, de maneira
a possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos órgãos de controle.
Art. 9º Os Servidores especificados nesta Portaria desempenharão as suas atribuições de MEMBROS DA COMISSÃO, concomitantemente
com as de seus respectivos cargos.
Art.10. Todos os trabalhos desta Comissão deverão ser registrados em atas, devidamente assinadas e arquivadas no setor competente.
Art. 11. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2021.
Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 04 de janeiro de 2021.
ABEL DA SILVA
Prefeito Municipal

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

PORTARIA N° 013/2021

Página 509

Publicação Nº 2788983

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO
PORTARIA N° 013/2021
“NOMEIA PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO DENOMINADA PREGÃO E ESTABELECE OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de competência legal e de acordo com o
que lhe confere o Artigo 70, Inciso II da Lei Orgânica Municipal, em conformidade com a Lei Federal nº. 10.520/2002 e o disposto no inciso
II, art. 7º do Anexo I, do Decreto 035/2008,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear JAQUELINE FRANCISCO, como Pregoeira da Modalidade de Licitação denominada Pregão, para o exercício de 2021, tendo
como substituta a Senhora Claudirene Ferreira.
Art. 2º Nomear a Equipe de Apoio ao Pregão, que será composta pelos seguintes membros:
MEMBROS TITULARES:
I – Débora Schmidt de Souza;
II – Claudirene Ferreira; e
III – Diego Fernando Chiquio.
MEMBROS SUPLENTES:
I - Jaison Inacio;
II –Neusa Francisco Luckmann; e
III –Rosicleide Sipriany Prereira.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2021.
Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 04 de janeiro de 2021.
ABEL DA SILVA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 011/2021

Publicação Nº 2789006

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO LAGEADO
PORTARIA Nº 011/2021
Nomeia a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil do Município de Chapadão do Lageado-SC e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de sua competência legal que lhe confere o art. 70, II, da Lei Orgânica do Município de Chapadão do Lageado - SC, e de acordo com o art. 4º-C, da Lei Complementar n° 047 de 01.12.2010, alterada pela Lei Complementar nº 063 de 12.07.2012,
RESOLVE:
Art. 1° Nomear a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil do Município de Chapadão do Lageado, instituída pela Lei Complementar n° 047
de 01.12.2010, composta dos seguintes membros:
I – Coordenador: Orli Carlos Paul
II – Secretaria: Débora Schmidt de Souza
III - Setor Técnico
a) Newton Gama Netto - representante da Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio;
b) Sinara Regina Prim de Melo – representante da Coordenadoria de Vigilância Sanitária
c) Neusa Francisco Luckmann - representante da Secretaria de Administração e Planejamento.
IV- Setor Operativo
a) Fabio Franz - representante da Secretaria dos Transportes, Obras e Serviços Urbanos;
b) Mauricio de Andrade - representante da Secretaria da Saúde;
ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 510

c) Adilson Heinz - representante da Secretaria do Meio Ambiente e Turismo.
Art. 2° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° Revoga-se a Portaria nº 247/2018 de 18.07.2018.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO, 04 de janeiro de 2021.
ABEL DA SILVA
Prefeito Municipal

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 511

Chapecó
Prefeitura
DECRETOS 39.872-39.902

Publicação Nº 2790064

DECRETO Nº. 39.872, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre nomeação de servidor público municipal para ocupar cargo de provimento em comissão e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV do artigo 77 da
Lei Orgânica do Município de Chapecó,
DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeado, a partir de 04 de janeiro de 2021, o servidor público municipal ANACLETO MENEGHINI , para ocupar o cargo de
provimento em comissão de Diretor de Infraestrutura Urbana.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina,
em 04 de janeiro de 2021.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal
DECRETO Nº. 39.873, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre nomeação de servidor público municipal para ocupar cargo de provimento em comissão e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV do artigo 77 da
Lei Orgânica do Município de Chapecó,
DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeado, a partir de 04 de janeiro de 2021, o servidor público municipal ASTRIT MARIA SAVARIS TOZZO , para ocupar o cargo
de provimento em comissão de Secretária de Educação.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina,
em 04 de janeiro de 2021.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal
DECRETO Nº. 39.874, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre nomeação de servidor público municipal para ocupar cargo de provimento em comissão e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV do artigo 77 da
Lei Orgânica do Município de Chapecó,
DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeado, a partir de 04 de janeiro de 2021, o servidor público municipal CLODOALDO JORGE DOS SANTOS , para ocupar o
cargo de provimento em comissão de Diretor Geral de Modernização.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina,
em 04 de janeiro de 2021.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº. 39.875, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre nomeação de servidor público municipal para ocupar cargo de provimento em comissão e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV do artigo 77 da
Lei Orgânica do Município de Chapecó,
DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeado, a partir de 04 de janeiro de 2021, o servidor público municipal CLÓVIS ARI LEUZE , para ocupar o cargo de provimento em comissão de Diretor Segurança.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina,
em 04 de janeiro de 2021.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal
DECRETO Nº. 39.876, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre nomeação de servidor público municipal para ocupar cargo de provimento em comissão e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV do artigo 77 da
Lei Orgânica do Município de Chapecó,
DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeado, a partir de 04 de janeiro de 2021, o servidor público municipal DARCI LUIZ DE BONA , para ocupar o cargo de provimento em comissão de Gerente de Relacionamento com a Midia.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina,
em 04 de janeiro de 2021.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal
DECRETO Nº. 39.877, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre nomeação de servidor público municipal para ocupar cargo de provimento em comissão e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV do artigo 77 da
Lei Orgânica do Município de Chapecó,
DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeado, a partir de 04 de janeiro de 2021, o servidor público municipal FABIANA POPIOLSKI LINDERMANN , para ocupar o
cargo de provimento em comissão de Chefe de Gabinete do Prefeito.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina,
em 04 de janeiro de 2021.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal
DECRETO Nº. 39.878, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre nomeação de servidor público municipal para ocupar cargo de provimento em comissão e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV do artigo 77 da
Lei Orgânica do Município de Chapecó,
DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeado, a partir de 04 de janeiro de 2021, o servidor público municipal GILSON LEITE , para ocupar o cargo de provimento
em comissão de Assistente de Comunicação.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina,
em 04 de janeiro de 2021.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal
DECRETO Nº. 39.879, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre nomeação de servidor público municipal para ocupar cargo de provimento em comissão e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV do artigo 77 da
Lei Orgânica do Município de Chapecó,
DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeado, a partir de 04 de janeiro de 2021, o servidor público municipal GUSTAVO ANDRE VENDRAMIN , para ocupar o cargo
de provimento em comissão de Coordenador Municipal de Defesa do Consumidor.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina,
em 04 de janeiro de 2021.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal
DECRETO Nº. 39.880, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre nomeação de servidor público municipal para ocupar cargo de provimento em comissão e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV do artigo 77 da
Lei Orgânica do Município de Chapecó,
DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeado, a partir de 04 de janeiro de 2021, o servidor público municipal HORRANA MOURA MOREIRA , para ocupar o cargo
de provimento em comissão de Consultor Jurídico.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina,
em 04 de janeiro de 2021.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal
DECRETO Nº. 39.881, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre nomeação de servidor público municipal para ocupar cargo de provimento em comissão e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV do artigo 77 da
Lei Orgânica do Município de Chapecó,
DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeado, a partir de 04 de janeiro de 2021, o servidor público municipal ISABEL CRISTINA TRIERVEILER MACHADO , para
ocupar o cargo de provimento em comissão de Diretor de Comunicação Social.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina,
em 04 de janeiro de 2021.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal
DECRETO Nº. 39.882, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre nomeação de servidor público municipal para ocupar cargo de provimento em comissão e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV do artigo 77 da
Lei Orgânica do Município de Chapecó,
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DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeado, a partir de 04 de janeiro de 2021, o servidor público municipal NOEMIR AIRTON ECCO , para ocupar o cargo de
provimento em comissão de Diretor de Gestão de Pessoal.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina,
em 04 de janeiro de 2021.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal
DECRETO Nº. 39.883, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre nomeação de servidor público municipal para ocupar cargo de provimento em comissão e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV do artigo 77 da
Lei Orgânica do Município de Chapecó,
DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeado, a partir de 04 de janeiro de 2021, o servidor público municipal JADER ADRIEL DANIELLI , para ocupar o cargo de
provimento em comissão de Diretor de Atenção á Saúde.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina,
em 04 de janeiro de 2021.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal
DECRETO Nº. 39.884, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre nomeação de servidor público municipal para ocupar cargo de provimento em comissão e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV do artigo 77 da
Lei Orgânica do Município de Chapecó,
DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeado, a partir de 04 de janeiro de 2021, o servidor público municipal JANDIR JOSÉ FIDELIS , para ocupar o cargo de provimento em comissão de Administrador de Espaço Público.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina,
em 04 de janeiro de 2021.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal
DECRETO Nº. 39.885, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre nomeação de servidor público municipal para ocupar cargo de provimento em comissão e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV do artigo 77 da
Lei Orgânica do Município de Chapecó,
DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeado, a partir de 04 de janeiro de 2021, o servidor público municipal JAURO SABINO VON GEHLEN , para ocupar o cargo
de provimento em comissão de Procurador Geral.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina,
em 04 de janeiro de 2021.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº. 39.886, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre nomeação de servidor público municipal para ocupar cargo de provimento em comissão e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV do artigo 77 da
Lei Orgânica do Município de Chapecó,
DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeado, a partir de 04 de janeiro de 2021, o servidor público municipal JONAS BRINGHENTI , para ocupar o cargo de provimento em comissão de Diretor de Agricultura.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina,
em 04 de janeiro de 2021.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal
DECRETO Nº. 39.887, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre nomeação de servidor público municipal para ocupar cargo de provimento em comissão e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV do artigo 77 da
Lei Orgânica do Município de Chapecó,
DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeado, a partir de 04 de janeiro de 2021, o servidor público municipal LEANDRO SCHMIDT , para ocupar o cargo de provimento em comissão de Assistente de Comunicação.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina,
em 04 de janeiro de 2021.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal
DECRETO Nº. 39.888, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre nomeação de servidor público municipal para ocupar cargo de provimento em comissão e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV do artigo 77 da
Lei Orgânica do Município de Chapecó,
DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeado, a partir de 04 de janeiro de 2021, o servidor público municipal LUIZ FELLIPE DE QUADROS BELUSSO , para ocupar
o cargo de provimento em comissão de Gerente de Projetos e Eventos.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina,
em 04 de janeiro de 2021.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal
DECRETO Nº. 39.889, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre nomeação de servidor público municipal para ocupar cargo de provimento em comissão e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV do artigo 77 da
Lei Orgânica do Município de Chapecó,
DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeado, a partir de 04 de janeiro de 2021, o servidor público municipal LUIZ CARLOS BALSAN , para ocupar o cargo de provimento em comissão de Secretario Saúde.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina,
em 04 de janeiro de 2021.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal
DECRETO Nº. 39.890, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre nomeação de servidor público municipal para ocupar cargo de provimento em comissão e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV do artigo 77 da
Lei Orgânica do Município de Chapecó,
DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeado, a partir de 04 de janeiro de 2021, o servidor público municipal LUIZ ROBERTO TILLMANN , para ocupar o cargo de
provimento em comissão de Diretor de Incentivo ao Empreendedorismo.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina,
em 04 de janeiro de 2021.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal
DECRETO Nº. 39.891, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre nomeação de servidor público municipal para ocupar cargo de provimento em comissão e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV do artigo 77 da
Lei Orgânica do Município de Chapecó,
DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeado, a partir de 04 de janeiro de 2021, o servidor público municipal MAURICIO LISE DA ROCHA , para ocupar o cargo de
provimento em comissão de Diretor de Planejamento Urbano.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina,
em 04 de janeiro de 2021.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal
DECRETO Nº. 39.892, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre nomeação de servidor público municipal para ocupar cargo de provimento em comissão e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV do artigo 77 da
Lei Orgânica do Município de Chapecó,
DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeado, a partir de 04 de janeiro de 2021, o servidor público municipal MOACIR ROHR , para ocupar o cargo de provimento
em comissão de Secretário de Fazenda.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina,
em 04 de janeiro de 2021.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal
DECRETO Nº. 39.893, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre nomeação de servidor público municipal para ocupar cargo de provimento em comissão e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV do artigo 77 da
Lei Orgânica do Município de Chapecó,
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DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeado, a partir de 04 de janeiro de 2021, o servidor público municipal NADIR JOSÉ CERVELIN , para ocupar o cargo de
provimento em comissão de Diretor de Desenvolvimento Economico e Turismo.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina,
em 04 de janeiro de 2021.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal
DECRETO Nº. 39.894, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre nomeação de servidor público municipal para ocupar cargo de provimento em comissão e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV do artigo 77 da
Lei Orgânica do Município de Chapecó,
DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeado, a partir de 04 de janeiro de 2021, o servidor público municipal PEDRO CARLOS FERNANDES , para ocupar o cargo
de provimento em comissão de Assessor Executivo de Secretaria.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina,
em 04 de janeiro de 2021.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal
DECRETO Nº. 39.895, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre nomeação de servidor público municipal para ocupar cargo de provimento em comissão e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV do artigo 77 da
Lei Orgânica do Município de Chapecó,
DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeado, a partir de 04 de janeiro de 2021, o servidor público municipal RAFAEL FOPPA , para ocupar o cargo de provimento
em comissão de Diretor de Esporte e Lazer.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina,
em 04 de janeiro de 2021.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal
DECRETO Nº. 39.896, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre nomeação de servidor público municipal para ocupar cargo de provimento em comissão e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV do artigo 77 da
Lei Orgânica do Município de Chapecó,
DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeado, a partir de 04 de janeiro de 2021, o servidor público municipal ROBERTO ZOLET , para ocupar o cargo de provimento
em comissão de Contador Geral do Município.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina,
em 04 de janeiro de 2021.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº. 39.897, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre nomeação de servidor público municipal para ocupar cargo de provimento em comissão e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV do artigo 77 da
Lei Orgânica do Município de Chapecó,
DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeado, a partir de 04 de janeiro de 2021, o servidor público municipal RODRIGO ANDRÉ POMPERMAYER , para ocupar o
cargo de provimento em comissão de Assistente de Comunicação.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina,
em 04 de janeiro de 2021.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal
DECRETO Nº. 39.898, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre nomeação de servidor público municipal para ocupar cargo de provimento em comissão e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV do artigo 77 da
Lei Orgânica do Município de Chapecó,
DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeado, a partir de 04 de janeiro de 2021, o servidor público municipal ROSELAINE BARBOZA VINHAS , para ocupar o cargo
de provimento em comissão de Gerente de Cultura.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina,
em 04 de janeiro de 2021.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal
DECRETO Nº. 39.899, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre nomeação de servidor público municipal para ocupar cargo de provimento em comissão e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV do artigo 77 da
Lei Orgânica do Município de Chapecó,
DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeado, a partir de 04 de janeiro de 2021, o servidor público municipal THIAGO FELIPE ETGES , para ocupar o cargo de
provimento em comissão de Secretario Secretria de Governo.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina,
em 04 de janeiro de 2021.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal
DECRETO Nº. 39.900, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre nomeação de servidor público municipal para ocupar cargo de provimento em comissão e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV do artigo 77 da
Lei Orgânica do Município de Chapecó,
DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeado, a partir de 04 de janeiro de 2021, o servidor público municipal VALDECIR JOSÉ MIOTTO , para ocupar o cargo de
provimento em comissão de Diretor de Administração, Finanças e Infraestrutura.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina,
em 04 de janeiro de 2021.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal
DECRETO Nº. 39.901, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre nomeação de servidor público municipal para ocupar cargo de provimento em comissão e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV do artigo 77 da
Lei Orgânica do Município de Chapecó,
DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeado, a partir de 04 de janeiro de 2021, o servidor público municipal VALMIR ANTÔNIO DALL IGNA , para ocupar o cargo
de provimento em comissão de Assessor Executivo de Secretaria.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina,
em 04 de janeiro de 2021.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal
DECRETO Nº. 39.902, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre nomeação de servidor público municipal para ocupar cargo de provimento em comissão e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV do artigo 77 da
Lei Orgânica do Município de Chapecó,
DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeado, a partir de 04 de janeiro de 2021, o servidor público municipal VERLAINI DA ROSA , para ocupar o cargo de provimento em comissão de Chefe de Gabinete do Vice-Prefeito.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina,
em 04 de janeiro de 2021.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

PORTARIA 9691

Publicação Nº 2790070

PORTARIA Nº.9.691, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Designa servidor público municipal.
O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o inciso IV do artigo 77 da
Lei Orgânica do Município de Chapecó e mais o que estabelece as Leis Complementares n°. 130, de 5 de dezembro de 2001 e nº 498, de
17 de dezembro de 2012,
RESOLVE :
I – Designar, a partir de 04 de janeiro de 2021, o servidor público municipal JOÃO LENZ NETO, matrícula 67766, ocupante do cargo de
provimento efetivo de Médico, para responder pelo cargo de Diretor Técnico, com acréscimo em suas remunerações.
Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina,
em 04 de janeiro de 2021.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal.
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Câmara Municipal
ATA DE POSSE 2021

Publicação Nº 2789027

ATA 01/2021
ATA DA SESSÃO DE ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA DE VEREADORES DE CHAPECÓ, ESTADO DE SANTA CATARINA, PARA O
BIÊNIO DE 2021/2022.
Ao primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, atendendo as determinações Constitucionais e legais, bem como aos
ditames do Regimento Interno da Câmara Municipal de Chapecó, às nove horas, na sala Welcy Canals do Centro de Cultura e Eventos Plínio
Arlindo de Nes, presidida pela Vereadora Sueli Suttili, conforme estabelece o art. 10. do Regimento Interno da Câmara Municipal de Chapecó, reuniram-se os Senhores Vereadores eleitos: Adão Valcir Teodoro, Aderbal Antônio Pedroso da Silva, Andre Caetano Kovaleski, Cesar
Antonio Valduga, Claimar César de Conto, Claudair Alberto Sanzovo, Deise Imara Schilke, Derli Maier, Elisiani Schmidt Sanches, Fernando
Cordeiro dos Santos, Ivaldo Pizzinatto, João Maria Marques Rosa, Luiz Paulo Cararo, Marcilei Andréa Pezenatto Vignatti, Nelson João Krombauer, Neuri Luiz Mantelli, Sueli Suttili, Valdemir Antonio Stobe, Valdir Smael Carvalho, Valmor Junior Scolari e Wilson Junior Cidrão, para
a eleição da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Chapecó, para o biênio dois mil e vinte e um e dois mil e vinte e dois. A Senhora
Presidente convocou para secretariá-la nos trabalhos a Vereadora Marcilei Andrea Pezenatto Vignatti. Após o início dos trabalhos, a reunião
foi suspensa por cinco minutos, com a finalidade de receber as inscrições das chapas concorrentes aos cargos da Mesa Diretora. Retornando aos trabalhos, a Senhora Presidente informou que havia sido apresentada apenas uma chapa para compor os cargos da Mesa Diretora,
sendo devidamente homologada, a qual estava composta da seguinte forma: CHAPA ÚNICA: para Presidente: Vereador João Maria Marques
Rosa – (PSL), para Vice-Presidente: Vereador Adão Valcir Teodoro – (PSD), para Primeiro Secretário: Vereador Wilson Junior Cidrão – (PATRIOTA), para Segundo Secretário: Vereador Valdemir Antonio Stobe – (PTB). Explicados os critérios da eleição, os contidos nos artigos 16
à 27 do Regimento Interno da Câmara Municipal, passou-se a realização da eleição. A Senhora Presidente solicitou aos Vereadores para que
manifestassem o seu voto, conforme chamada nominal. Finalizada a votação, a Chapa Única foi eleita por unanimidade. Em ato contínuo,
foram declarados eleitos e empossados pela Senhora Presidente, Vereadora Sueli Suttili, nos cargos de Presidente, Vice-Presidente, Primeiro
e Segundo Secretário, respectivamente, os Vereadores: João Maria Marques Rosa, Adão Valcir Teodoro, Wilson Junior Cidrão e Valdemir
Antonio Stobe. Após houve breve pronunciamento do Presidente eleito, Vereador João Maria Marques Rosa, o qual agradeceu a confiança
dos nobres pares que lhe confiaram a Presidência e se comprometeu em cumprir as leis que regem os Poderes. Desejou um bom ano a
todos os presentes e agradeceu as autoridades, familiares, servidores públicos municipais, lideranças comunitárias, imprensa e a todos que
se fizeram presentes. O Senhor Presidente convocou os Senhores Vereadores para reunião ordinária no dia oito de fevereiro, às dezesseis
horas, e não havendo mais nada a tratar, deu por encerrada a presente sessão de eleição da Mesa Diretora para o biênio de dois mil e vinte
e um e dois mil e vinte e dois. Da sessão lavrou-se a presente ata, que se aprovada conterá a assinatura dos membros da Mesa Diretora e
demais Vereadores.
ADÃO VALCIR TEODORO
ANDRE CAETANO KOVALSEKI
CLAIMAR CESAR DE CONTO
DEISE IMARA SCHILKE
ELISIANI SCHMIDT SANCHES
IVALDO PIZZINATTO
LUIZ PAULO CARARO
NELSON JOÃO KROMBAUER
SUELI SUTTILI
VALDIR SMAEL CARVALHO
WILSON JUNIOR CIDRÃO

PORTARIA 01/2021

ADERBAL A. P. DA SILVA
CESAR ANTONIO VALDUGA
CLAUDAIR ALBERTO SANZOVO
DERLI MAIER
FERNANDO C. DOS SANTOS
JOÃO M. MARQUES ROSA
MARCILEI A. P. VIGNATTI
NEURI LUIZ MANTELLI
VALDEMIR ANTONIO STOBE
VALMOR JUNIOR SCOLARI

Publicação Nº 2790265

Portaria Nº 01/21
Exonerar servidor público municipal.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPECÓ, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Exonerar o Servidor Público Municipal do Poder Legislativo BRUNO TRAMONTINA GALANTE, ocupante do cargo estatutário, comissionado, de Assessor Parlamentar.
Art. 2º Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação desta Portaria serão utilizados recursos orçamentários próprios.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor em 04 de janeiro de 2021.
Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Presidente, em 04 de janeiro de 2021.
JOÃO MARIA MARQUES ROSA
Presidente
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Publicação Nº 2790267

Portaria Nº 02/21
Exonerar servidor público municipal.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPECÓ, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Exonerar o Servidor Público Municipal do Poder Legislativo CACIANO LUCIO PALUDO, ocupante do cargo estatutário, comissionado,
de Assessor Parlamentar.
Art. 2º Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação desta Portaria serão utilizados recursos orçamentários próprios.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor em 04 de janeiro de 2021.
Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Presidente, em 04 de janeiro de 2021
JOÃO MARIA MARQUES ROSA
Presidente

PORTARIA 03/2021

Publicação Nº 2790268

Portaria Nº 03/21
Exonerar, a pedido, servidor público municipal.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPECÓ, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, o Servidor Público Municipal do Poder Legislativo CARLOS PINHO, ocupante do cargo estatutário, comissionado,
de Assessor Parlamentar.
Art. 2º Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação desta Portaria serão utilizados recursos orçamentários próprios.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor em 04 de janeiro de 2021.
Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Presidente, em 04 de janeiro de 2021.
JOÃO MARIA MARQUES ROSA
Presidente

PORTARIA 04/2021

Publicação Nº 2790269

Portaria Nº 4/21
Exonerar servidor público municipal.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPECÓ, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Exonerar a Servidora Pública Municipal do Poder Legislativo FABÍOLA FÁTIMA MICHELS, ocupante do cargo estatutário, comissionado, de Assessora Parlamentar.
Art. 2º Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação desta Portaria serão utilizados recursos orçamentários próprios.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor em 04 de janeiro de 2021.
Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Presidente, em 04 de janeiro de 2021.
JOÃO MARIA MARQUES ROSA
Presidente

PORTARIA 05/2021

Publicação Nº 2790270

Portaria Nº 05/21
Exonerar servidor público municipal.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPECÓ, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Exonerar o Servidor Público Municipal do Poder Legislativo GILBERTO BENETTI, ocupante do cargo estatutário, comissionado, de
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Assessor Parlamentar.
Art. 2º Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação desta Portaria serão utilizados recursos orçamentários próprios.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor em 04 de janeiro de 2021.
Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Presidente, em 04 de janeiro de 2021.
JOÃO MARIA MARQUES ROSA
Presidente

PORTARIA 06/2021

Publicação Nº 2790271

Portaria Nº 06/21
Exonerar servidor público municipal.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPECÓ, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Exonerar o Servidor Público Municipal do Poder Legislativo JOÃO PAULO DE SOUZA BUENO BATTISTELLA, ocupante do cargo estatutário, comissionado, de Assessor Parlamentar.
Art. 2º Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação desta Portaria serão utilizados recursos orçamentários próprios.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor em 04 de janeiro de 2021.
Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Presidente, em 04 de janeiro de 2021.
JOÃO MARIA MARQUES ROSA
Presidente

PORTARIA 07/2021

Publicação Nº 2790272

Portaria Nº 07/21
Exonerar servidor público municipal.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPECÓ, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Exonerar o Servidor Público Municipal do Poder Legislativo LEONARDO ANDRÉ FELIPE CARNEIRO NUNES, ocupante do cargo estatutário, comissionado, de Assessor Parlamentar.
Art. 2º Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação desta Portaria serão utilizados recursos orçamentários próprios.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor em 04 de janeiro de 2021.
Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Presidente, em 04 de janeiro de 2021.
JOÃO MARIA MARQUES ROSA
Presidente

PORTARIA 08/2021

Publicação Nº 2790273

Portaria Nº 08/21
Exonerar servidor público municipal.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPECÓ, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Exonerar o Servidor Público Municipal do Poder Legislativo LIDIOMAR BIANCHET, ocupante do cargo estatutário, comissionado, de
Assessor Parlamentar.
Art. 2º Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação desta Portaria serão utilizados recursos orçamentários próprios.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor em 04 de janeiro de 2021.
Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Presidente, em 04 de janeiro de 2021.
JOÃO MARIA MARQUES ROSA
Presidente
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Publicação Nº 2790274

Portaria Nº 09/21
Exonerar servidor público municipal.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPECÓ, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Exonerar a Servidora Pública Municipal do Poder Legislativo LIGIANE FRANCESCHI, ocupante do cargo estatutário, comissionado,
de Assessora Parlamentar.
Art. 2º Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação desta Portaria serão utilizados recursos orçamentários próprios.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor em 04 de janeiro de 2021.
Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Presidente, em 04 de janeiro de 2021.
JOÃO MARIA MARQUES ROSA
Presidente

PORTARIA 10/2021

Publicação Nº 2790275

Portaria Nº 10/21
Exonerar servidor público municipal.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPECÓ, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Exonerar o Servidor Público Municipal do Poder Legislativo PEDRO PAULO CHIARELLO, ocupante do cargo estatutário, comissionado,
de Assessor Parlamentar.
Art. 2º Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação desta Portaria serão utilizados recursos orçamentários próprios.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor em 04 de janeiro de 2021.
Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Presidente, em 04 de janeiro de 2021.
JOÃO MARIA MARQUES ROSA
Presidente

PORTARIA 11/2021

Publicação Nº 2790276

Portaria Nº 11/21
Exonerar servidor público municipal.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPECÓ, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Exonerar a Servidora Pública Municipal do Poder Legislativo TATIANA SCHEFFER, ocupante do cargo estatutário, comissionado, de
Assessora Parlamentar.
Art. 2º Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação desta Portaria serão utilizados recursos orçamentários próprios.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor em 04 de janeiro de 2021.
Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Presidente, em 04 de janeiro de 2021.
JOÃO MARIA MARQUES ROSA
Presidente

TERMO DE POSSE PREFEITO VICEPREFEITO 2021

Publicação Nº 2789039

TERMO DE COMPROMISSO E POSSE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO ELEITOS NO PLEITO DE QUINZE DE NOVEMBRO DE 2020.
No primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, em Sessão Solene realizada às nove horas, na sala Welcy Canals do Centro de Cultura e Eventos Plínio Arlindo de Nes, na cidade de Chapecó, Estado de Santa Catarina, presidida pela Vereadora SUELI SUTTILI,
conforme estabelece o art. 10. do Regimento Interno da Câmara Municipal de Chapecó, os Senhores JOÃO RODRIGUES e ITAMAR ANTÔNIO
AGNOLETTO, Prefeito e Vice-Prefeito eleitos em quinze de novembro de dois mil e vinte, legalmente diplomados, compareceram para o fim
específico de prestarem compromisso e serem empossados solenemente nos respectivos cargos. Cumpridas as determinações legais para
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a posse, bem como, a apresentação da documentação exigida pela legislação, que ficará arquivada na Secretaria da Câmara Municipal à
disposição dos interessados, prestaram o seguinte compromisso: “Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei
Orgânica Municipal, observar as Leis, desempenhar o mandato que me foi confiado e trabalhar pelo progresso do Município e pelo bem-estar de seu povo”. Em ato contínuo, foram declarados empossados pela Senhora Presidente, Vereadora Sueli Suttili, nos cargos de Prefeito
e Vice-Prefeito do Município de Chapecó, para o período compreendido entre primeiro de janeiro do ano de dois mil e vinte e um e trinta e
um de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro. Para que surta todos os efeitos legais, foi lavrado o presente termo, que vai assinado
pelos empossados, pela Presidente e pela Secretária da presente sessão. Chapecó, Estado de Santa Catarina, no primeiro dia do mês de
janeiro do ano de dois mil e vinte e um.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal
SUELI SUTTILI
Presidente
ITAMAR ANTÔNIO AGNOLETTO
Vice-Prefeito
MARCILEI ANDREA P. VIGNATTI
Secretária

TERMO DE POSSO VEREADORES 2021

Publicação Nº 2789033

TERMO DE COMPROMISSO E POSSE DOS VEREADORES ELEITOS EM QUINZE DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE, PARA A
CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPECÓ, ESTADO DE SANTA CATARINA.
No primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, em Sessão Solene realizada às nove horas, na sala Welcy Canals do
Centro de Cultura e Eventos Plínio Arlindo de Nes, na cidade de Chapecó, Estado de Santa Catarina, presidida pela Vereadora SUELI SUTTILI, conforme estabelece o art. 10. do Regimento Interno da Câmara Municipal de Chapecó, presentes os demais vereadores eleitos: Adão
Valcir Teodoro, Aderbal Antônio Pedroso da Silva, Andre Caetano Kovaleski, Cesar Antonio Valduga, Claimar César de Conto, Claudair Alberto
Sanzovo, Deise Imara Schilke, Derli Maier, Elisiani Schmidt Sanches, Fernando Cordeiro dos Santos, Ivaldo Pizzinatto, João Maria Marques
Rosa, Luiz Paulo Cararo, Marcilei Andréa Pezenatto Vignatti, Nelson João Krombauer, Neuri Luiz Mantelli, Valdemir Antonio Stobe, Valdir
Smael Carvalho, Valmor Junior Scolari e Wilson Junior Cidrão, eleitos no pleito de quinze de novembro do ano de dois mil e vinte, legalmente
diplomados, compareceram para o fim específico de prestarem compromisso e serem empossados solenemente no cargo de Vereadores do
Município de Chapecó. Cumpridas as determinações legais para a posse, bem como, a apresentação da documentação exigida pela legislação, que ficará arquivada na Secretaria da Câmara Municipal à disposição dos interessados, prestaram o seguinte compromisso: “Prometo
cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal, observar as Leis, desempenhar o mandato que me foi
confiado e trabalhar pelo progresso do Município e pelo bem-estar de seu povo”. Após o compromisso, foram declarados empossados pela
Senhora Presidente, Vereadora Sueli Suttili, Vereadores do Município de Chapecó, para a décima nona Legislatura, compreendida entre primeiro de janeiro do ano de dois mil e vinte e um e trinta e um de dezembro do ano dois mil e vinte e quatro. Para que surta os efeitos legais,
foi lavrado o presente termo, que será assinado por todos os Vereadores empossados. Chapecó, Estado de Santa Catarina, no primeiro dia
do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um.
ADÃO VALCIR TEODORO
ANDRE CAETANO KOVALESKI
CLAIMAR CESAR DE CONTO
DEISE IMARA SCHILKE
ELISIANI SCHMIDT SANCHES
IVALDO PIZZINATTO
LUIZ PAULO CARARO
NELSON JOÃO KROMBAUER
SUELI SUTTILI
VALDIR SMAEL CARVALHO
WILSON JUNIOR CIDRÃO
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ADERBAL A. P. DA SILVA
CESAR ANTONIO VALDUGA
CLAUDAIR ALBERTO SANZOVO
DERLI MAIER
FERNANDO C. DOS SANTOS
JOÃO M. MARQUES ROSA
MARCILEI A. P. VIGNATTI
NEURI LUIZ MANTELLI
VALDEMIR ANTONIO STOBE
VALMOR JUNIOR SCOLARI
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Publicação Nº 2789845

RESOLUÇÃO Nº 3, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2020.
Estabelece o Regimento Interno da Câmara Municipal
de Chapecó.
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPECÓ, Estado de Santa Catarina,
no uso de suas atribuições legais, faz saber que o Plenário aprovou e fica promulgada a seguinte
Resolução:
TÍTULO I
DA CÂMARA MUNICIPAL
Capítulo I
DAS FUNÇÕES DA CÂMARA
Art. 1° O Poder Legislativo local é exercido pela Câmara Municipal que tem funções
legislativas de controle, de fiscalização, de assessoramento e administrativa.
Art. 2° As funções legislativas da Câmara Municipal consistem na elaboração de
emendas à Lei Orgânica Municipal, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas
provisórias, decretos legislativos e resoluções sobre quaisquer matérias de competência do
Município.
Art. 3° As funções de controle e fiscalização compreendem aspectos financeiros,
orçamentários, operacionais e patrimoniais e consistem no exercício do controle da Administração
local, principalmente quanto à execução orçamentária e ao julgamento das contas apresentadas pelo
Prefeito, integradas estas àquelas da própria Câmara, mediante o auxílio do Tribunal de Contas do
Estado.
Art. 4° As funções de controle externo da Câmara implicam a fiscalização dos atos
do Executivo em geral, sob os prismas da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,
eficiência e da ética político-administrativa, com a tomada das medidas sanatórias que se fizerem
necessárias.
Art. 5° As funções julgadoras ocorrem nas hipóteses em que é necessário julgar o
Prefeito, o Vice-Prefeito e os Vereadores, quando tais agentes políticos cometem infrações políticoadministrativas previstas na legislação aplicável.
Art. 6º As funções de assessoramento se expressam por meio de indicações,
aprovadas pelo Plenário.
Art. 7° A gestão dos assuntos de economia interna da Câmara realiza-se por meio da
disciplina regimental de suas atividades, da estruturação e da administração de seus serviços
auxiliares.
Capítulo II
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DA SEDE DA CÂMARA
Art. 8° No recinto de reuniões do Plenário não poderão ser afixados quaisquer
símbolos, quadros, faixas, cartazes ou fotografias que impliquem propaganda político-partidária,
ideológica, religiosa ou de cunho promocional de pessoas vivas ou de entidades de qualquer
natureza.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à colocação de brasão ou
bandeira do País, do Estado ou do Município, na forma da legislação aplicável, bem como de obra
artística de autor consagrado.
Art. 9° O Presidente da Câmara poderá autorizar, quando o interesse público o exigir,
a utilização do recinto de reuniões da Câmara para fins estranhos à sua finalidade.
Capítulo III
DA POSSE DOS VEREADORES
Art. 10. Os Vereadores tomarão posse no dia primeiro de janeiro do ano subsequente
à eleição em sessão solene, que será presidida pelo Vereador mais idoso dentre os presentes.
Parágrafo único. A posse ocorrerá independentemente do número de Vereadores
presentes.
Art. 11. Os Vereadores, munidos do respectivo diploma, tomarão posse no dia
primeiro de janeiro do ano subsequente ao da eleição, perante o Presidente provisório a que se
refere o art. 10, o que será objeto de termo lavrado por Vereador Secretário ad hoc indicado por
aquele, após haverem todos manifestado compromisso, que será lido pelo Presidente, e consistirá da
seguinte fórmula:
“Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica
Municipal, observar as leis, desempenhar o mandato que me foi confiado e trabalhar pelo progresso
do Município e pelo bem-estar de seu povo”.
Art. 12. Prestado o compromisso pelo Presidente, o Vereador Secretário ad hoc fará a
chamada nominal de cada Vereador, que declarará:
“Assim o Prometo”.
Art. 13. O Vereador que não tomar posse na sessão prevista no art. 10 deverá fazê-lo
no prazo de até 10 (dez) dias, do início da legislatura, sob pena de perda do mandato, salvo motivo
justo aceito pela maioria absoluta dos membros da Câmara e prestará compromisso individualmente
utilizando a fórmula do art. 11.
Art. 14. O Vereador que não se empossar no prazo previsto no art. 13, não mais
poderá fazê-lo, aplicando-se-lhe o disposto no inciso III, do art. 90.
Art. 15. O Vereador que se encontrar em situação incompatível com o exercício do
mandato não poderá tomar posse sem prévia comprovação da desincompatibilização, o que se dará,
impreterivelmente, no prazo a que se refere o art. 13.
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TÍTULO II
DOS ÓRGÃOS DA CÂMARA MUNICIPAL
Capítulo I
DA MESA DA CÂMARA
Seção I
DA FORMAÇÃO DA MESA E DE SUAS MODIFICAÇÕES
Art. 16. A Mesa da Câmara compõe-se dos cargos de Presidente, Vice-Presidente e
dois Secretários, com mandato de 02 (dois) anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na
eleição imediatamente subsequente, dentro da mesma legislatura.
Art. 17. Findos os mandatos dos membros da Mesa, proceder-se-á à renovação desta
para os 02 (dois) anos subsequentes, ou segunda parte da Legislatura.
Art. 18. Imediatamente após a posse, os Vereadores reunir-se-ão sob a Presidência do
Vereador mais idoso dentre os presentes e, havendo maioria absoluta dos membros da Câmara,
elegerão os componentes da Mesa, que ficarão automaticamente empossados.
§ 1° Na hipótese de não haver número suficiente para eleição da Mesa, o Vereador
mais idoso dentre os presentes, permanecerá na Presidência e convocará sessões diárias, até que seja
eleita a Mesa (art. 40, § 4° da Lei Orgânica Municipal).
§ 2° A eleição para renovação da Mesa realizar-se-á, obrigatoriamente, na última
reunião ordinária, da segunda sessão legislativa, no segundo ano da Legislatura, tomando posse os
eleitos, de forma automática, no dia primeiro de janeiro do ano seguinte.
§ 3° A eleição dos membros da Mesa far-se-á por maioria simples, presente a maioria
absoluta dos membros da Câmara, assegurando-se o direito de voto inclusive aos candidatos a
cargos na Mesa.
§ 4° A votação far-se-á pela chamada, em ordem alfabética, dos nomes dos
Vereadores pelo Presidente em exercício, o qual procederá à contagem dos votos e à proclamação
dos eleitos.
§ 5º Os candidatos à Mesa Diretora inscrever-se-ão em chapa, observando a
composição determinada no art. 42 da Lei Orgânica do Município e no art. 16 deste Regimento.
§ 6º A chapa vencedora preencherá os cargos da Mesa Diretora de acordo com a
proporção de votos alcançados, considerando o número de Vereadores presentes, chamando todos
os cargos a que tem direito, quando a chapa perdedora chamará os seus.
Art. 19. Para as eleições a que se refere o caput do art. 18, poderão concorrer
quaisquer Vereadores titulares, ainda que tenham participado da Mesa da Legislatura precedente.
Art. 20. O Suplente de Vereador convocado somente poderá ser eleito para cargo da
Mesa quando não seja possível preenchê-lo de outro modo.
Art. 21. Em caso de empate nas eleições para membro da Mesa, proceder-se-á a
segundo escrutínio para desempate e, se o empate persistir, a terceiro escrutínio, após o qual, se
ainda não tiver havido definição, o concorrente mais votado nas eleições municipais será
proclamado vencedor.
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Art. 22. Os Vereadores eleitos para a Mesa Diretora do primeiro biênio da
Legislatura, serão empossados mediante termo lavrado pelo secretário em exercício na sessão em
que se realizar sua eleição, e entrarão imediatamente em exercício e, os eleitos para o segundo
biênio da Legislatura, terão posse automática, no dia primeiro de janeiro do ano seguinte, facultada
a lavratura do termo e do ato solene de posse, no gabinete do Presidente.
Art. 23. Na hipótese de vacância dos cargos da Mesa, os membros substituem-se na
seguinte ordem:
I - para a vaga do Presidente assume automaticamente o Vice-Presidente.
II - para a vaga de Primeiro Secretário assume automaticamente o Segundo
Secretário.
III - para a vaga de Vice-Presidente e Segundo Secretário atenderá o disposto no art.
27.
Parágrafo único. Os substitutos completarão o mandato dos titulares.
Art. 24. Considerar-se-á vago qualquer cargo da Mesa quando:
I - perder-se o mandato político do respectivo ocupante;
II - licenciar-se o membro da Mesa do mandato de Vereador por prazo superior a 120
(cento e vinte) dias, salvo o Vice-Presidente, o 1º Secretário e o 2º Secretário, para o exercício no
cargo de Secretário Municipal ou equivalente;
III - houver renúncia do cargo da Mesa pelo seu titular;
IV - for o Vereador destituído da Mesa por decisão do Plenário.
Art. 25. A renúncia pelo Vereador ao cargo que ocupa na Mesa será feita mediante
justificativa escrita apresentada ao Plenário.
Art. 26. A destituição de membro efetivo da Mesa somente poderá ocorrer quando
comprovadamente desidioso, ineficiente ou quando tenha se prevalecido do cargo para fins ilícitos,
dependendo de deliberação do Plenário, pelo voto de dois terços dos membros da Câmara,
acolhendo a representação de qualquer Vereador.
Art. 27. Para o preenchimento do cargo vago na Mesa haverá eleições suplementares
na primeira sessão ordinária seguinte àquela que se verificar a vaga, ressalvado o que dispõe os arts.
18, 19, 20, 23 e seus incisos.
Seção II
DA COMPETÊNCIA DA MESA
da Câmara.

Art. 28. A Mesa é o órgão diretor de todos os trabalhos legislativos e administrativos

Art. 29. Compete à Mesa da Câmara:
I - propor ao Plenário projetos que criem, transformem ou extingam cargos,
empregos ou funções da Câmara Municipal, bem como fixem as correspondentes remunerações
iniciais;
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II - propor projetos de lei que fixem ou atualizem o subsídio do Prefeito, VicePrefeito e Secretários Municipais, na forma estabelecida na Lei Orgânica Municipal;
III - propor projeto de resolução que fixe ou atualize o subsídio dos Vereadores;
IV - propor as resoluções e os decretos legislativos concessivos de licenças e
afastamentos ao Prefeito e aos Vereadores;
V - elaborar e encaminhar ao Prefeito, até o dia 31 de agosto, após a aprovação pelo
Plenário, a proposta parcial do orçamento da Câmara, para ser incluída na proposta geral do
Município;
VI - Enviar ao Prefeito, até o primeiro dia de março, as contas do exercício anterior;
VII - Declarar a perda do mandato de Vereador, de ofício ou por provocação de
qualquer dos membros da Câmara ou partido político, nos casos previstos na Constituição Federal,
na Lei Orgânica Municipal e na Legislação Federal aplicada, assegurada ampla defesa;
VIII - representar, em nome da Câmara, junto aos Poderes da União, do Estado e do
Distrito Federal;
IX - organizar cronograma de desembolso das dotações da Câmara vinculadamente
ao trespasse mensal das mesmas pelo Executivo;
X - proceder à redação final das resoluções e decretos legislativos;
XI - assinar, por todos os seus membros, as resoluções e os decretos legislativos;
XII - autografar os projetos de lei aprovados, para a sua remessa ao Executivo;
XIII - deliberar, juntamente com os demais Vereadores, sobre os requerimentos que
versem sobre homenagens, conforme o disposto no § 5º do art. 124.
Art. 30. A Mesa decidirá sempre por maioria de seus membros, salvo os casos
previstos neste Regimento e na Lei Orgânica Municipal.
Art. 31. O Vice-Presidente substitui o Presidente nas suas faltas e impedimentos e
será substituído, nas mesmas condições, pelo 1º Secretário, assim como este pelo 2° Secretário.
Art. 32. Quando, antes de se iniciar determinada sessão ordinária ou extraordinária,
verificar-se a ausência dos membros efetivos da Mesa, assumirá a Presidência o Vereador mais
idoso, dentre os de maior número de legislaturas presente, que convidará qualquer dos demais
Vereadores para as funções de Secretário ad hoc.
Art. 33. A Mesa reunir-se-á, independentemente do Plenário, para apreciação prévia
de assuntos que serão objeto de deliberação dos Vereadores que, por sua especial relevância
demandem intenso acompanhamento, fiscalização ou ingerência do Legislativo.
Seção III
DAS ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DOS MEMBROS DA MESA
Art. 34. O Presidente da Câmara é a mais alta autoridade da Mesa, dirigindo-a e ao
Plenário, em conformidade com as atribuições que lhe conferem este Regimento Interno.
Art. 35. Compete ao Presidente da Câmara:
I - representar a Câmara Municipal em juízo, inclusive prestando informações em
mandado de segurança contra ato da Mesa ou Plenário;
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II - dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos e administrativos da

III - interpretar e fazer cumprir o Regimento Interno;
IV - promulgar as resoluções e os decretos legislativos, bem como as leis que
receberem sanção tácita e as cujo veto tenha sido rejeitado pelo Plenário e não tenham sido
promulgadas pelo Prefeito Municipal;
V - fazer publicar os atos da Mesa, bem como as resoluções, os decretos legislativos
e as leis por ele promulgadas;
VI - declarar a perda do mandato do Prefeito, Vice-Prefeito e dos Vereadores, nos
casos previstos em lei;
VII - apresentar ao Plenário, até o dia 20 (vinte) de cada mês, o balanço relativo aos
recursos recebidos e as despesas realizadas no mês anterior;
VIII - requisitar o numerário destinado às despesas da Câmara;
IX - exercer, em substituição, a Chefia do Executivo Municipal nos casos previstos
em lei;
X - designar Comissões Especiais nos termos deste Regimento Interno, observadas
as indicações partidárias;
XI - mandar prestar informações por escrito e expedir certidões requeridas para a
defesa de direitos e esclarecimentos de situações;
XII - realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil e com membros
da comunidade;
XIII - administrar os serviços da Câmara Municipal, fazendo lavrar os atos
pertinentes a essa área de gestão;
XIV - representar a Câmara junto ao Prefeito, às autoridades federais, estaduais e
distritais e perante as entidades privadas em geral;
XV - credenciar agente de imprensa, rádio e televisão para o acompanhamento dos
trabalhos legislativos;
XVI - fazer expedir convites para as sessões solenes da Câmara Municipal às pessoas
que, por qualquer título, mereçam a honraria;
XVII - conceder audiências ao público, a seu critério, em dias e horários prefixados;
XVIII - requisitar força, quando necessária à preservação da regularidade de
funcionamento da Câmara;
XIX - empossar os Vereadores, retardatários e Suplentes e declarar empossados o
Prefeito e Vice-Prefeito, após a investidura dos mesmos nos respectivos cargos perante o Plenário;
XX - declarar extintos ou cassados os mandatos do Prefeito, do Vice-Prefeito, do
Vereador e do Suplente, nos casos previstos em lei ou em decorrência de decisão judicial, em face
de deliberação do Plenário, e expedir decreto legislativo de perda do mandato;
XXI - convocar Suplente de Vereador, quando for o caso (ver art. 97);
XXII - declarar destituído membro da Mesa ou de Comissão Permanente, nos casos
previstos neste Regimento (ver arts. 26 e 58);
XXIII - designar os membros das Comissões Especiais e os seus substitutos e
preencher vagas nas Comissões Permanentes (ver art. 54);
XXIV - convocar verbalmente os membros da Mesa, para as reuniões previstas no
art. 33 deste Regimento;
XXV - dirigir as atividades legislativas da Câmara em geral, em conformidade com
as normas legais e as deste Regimento, praticando todos os atos que, explícita ou implicitamente,
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não caibam ao Plenário, à Mesa em conjunto, às Comissões ou a qualquer integrante de tais órgãos
individualmente considerados e, em especial, exercer as seguintes atribuições:
a) convocar sessões extraordinárias da Câmara, e comunicar aos Vereadores as
convocações de iniciativa do Prefeito ou a requerimento da maioria absoluta dos membros da Casa,
inclusive no recesso;
b) dirigir a organização da pauta dos trabalhos legislativos;
c) abrir, presidir e encerrar as sessões da Câmara e suspendê-las, quando necessário;
d) determinar a leitura, pelo 1º Secretário ou 2º Secretário, da matéria constante na
pauta, na conformidade do expediente de cada sessão;
e) cronometrar a duração do expediente, da ordem do dia e do tempo dos oradores
inscritos, anunciando o início e o término respectivos;
f) manter a ordem no recinto da Câmara, concedendo a palavra aos oradores
inscritos, cassando-a, disciplinando os apartes e advertindo todos os que incidirem em excessos;
g) resolver as questões de ordem;
h) interpretar o Regimento Interno, para aplicá-lo nas questões emergentes, sem
prejuízo da competência do Plenário para deliberar a respeito, se o requerer qualquer Vereador;
i) anunciar a matéria a ser votada e proclamar o resultado da votação;
j) proceder à verificação de quórum, de ofício ou a requerimento de Vereador;
k) encaminhar os processos e os expedientes às Comissões Permanentes, para
parecer, controlando o prazo e, esgotado este sem pronunciamento, nomear relator ad hoc nos casos
previstos neste Regimento;
XXVI - praticar os atos essenciais de intercomunicação com o Executivo,
notadamente:
a) receber as mensagens de propostas legislativas, protocolando-as;
b) encaminhar ao Prefeito, por ofício, os projetos de lei aprovados e comunicar-lhe
os projetos de sua iniciativa rejeitados, bem como os vetos rejeitados ou mantidos;
c) solicitar ao Prefeito as informações pretendidas pelo Plenário e convidá-lo a
comparecer ou fazer que compareçam à Câmara os seus auxiliares para explicações, quando haja
convocação dos Vereadores de forma regular;
d) solicitar mensagem com propositura de autorização legislativa para suplementação
dos recursos da Câmara, quando necessário;
e) proceder a devolução à Tesouraria da Prefeitura de saldo de caixa existente na
Câmara ao final de cada exercício.
XXVII - ordenar as despesas da Câmara Municipal e assinar cheques nominativos;
XXVIII - determinar licitação para contratações administrativas de competência da
Câmara, quando exigível;
XXIX - apresentar ao Plenário, mensalmente, o balancete da Câmara do mês
anterior;
XXX - administrar o pessoal da Câmara fazendo lavrar e assinando os atos de
nomeação, promoção, reclassificação, exoneração, aposentadoria, concessão de férias e de licença;
atribuir aos servidores do legislativo vantagens legalmente autorizadas; determinar a apuração de
responsabilidades administrativas, cíveis e criminais de servidores faltosos, aplicando-lhes as
penalidades previstas em lei; julgar os recursos hierárquicos de servidores da Câmara e praticar
quaisquer outros atos atinentes a essa área de sua gestão;
XXXI - mandar expedir certidões requeridas para a defesa de direito e
esclarecimento de situações de interesse pessoal;
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XXXII - exercer atos de poder de polícia em quaisquer matérias relacionadas com as
atividades da Câmara Municipal dentro ou fora de seu recinto;
XXXIII - deliberar sobre convocação de sessões extraordinárias na Câmara;
XXXIV - receber ou recusar as proposições apresentadas sem observância das
disposições regimentais;
XXXV - deliberar sobre a realização de sessões solenes fora da sede da Câmara;
XXXVI - determinar, no início da Legislatura, o arquivamento das proposições não
apreciadas na Legislatura anterior (ver art. 135).
Art. 36. O Presidente da Câmara, quando estiver substituindo o Prefeito, nos casos
previstos em lei, ficará impedido de exercer qualquer atribuição ou praticar qualquer ato que esteja
relacionado com a função legislativa.
Art. 37. O Presidente da Câmara somente poderá votar nas hipóteses em que é
exigível o quórum de votação de 2/3 (dois terços), nos casos de desempate, de eleição e de
destituição de membros da Mesa e das Comissões Permanentes e, em outros casos previstos em lei.
Parágrafo único. O Presidente fica impedido de votar nos processos em que for
interessado como denunciante ou denunciado.

23;
licenças;

Art. 38. Compete ao Vice-Presidente da Câmara:
I - suceder o Presidente da Câmara em caso de vaga de que alude o inciso I, do art.
II - substituir o Presidente da Câmara em suas faltas, ausências, impedimentos ou

III - promulgar e fazer publicar, obrigatoriamente, as resoluções e os decretos
legislativos sempre que o Presidente, ainda que se ache em exercício, deixar de fazê-lo no prazo
estabelecido, observado o prazo de 48 (quarenta e oito) horas;
IV - promulgar e fazer publicar obrigatoriamente, as leis quando o Prefeito
Municipal e o Presidente da Câmara, sucessivamente, tenham deixado de fazê-lo, sob pena de perda
do mandato de membro da Mesa, observado o prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
Art. 39. Compete ao Primeiro Secretário:
I - organizar o expediente e a ordem do dia;
II - fazer chamada dos Vereadores ao abrir a sessão e nas ocasiões determinadas pelo
Presidente, anotando os comparecimentos e as ausências;
III - ler a ata, as proposições e as demais matérias constantes da pauta;
IV - fazer a inscrição dos oradores na pauta dos trabalhos;
V - assinar as atas, que resumem os trabalhos da sessão, juntamente com o
Presidente;
VI - substituir os demais membros da Mesa, quando necessário.
Capítulo II
DO PLENÁRIO
Art. 40. O Plenário é o órgão deliberativo da Câmara, constituindo-se do conjunto
dos Vereadores em exercício em local, forma e quórum legais para deliberar.
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§ 1° O local é o recinto de sua sede e somente por motivo de força maior o Plenário
se reunirá em local diverso.
§ 2° A forma legal para deliberar é a sessão.
§ 3° Quórum é o número determinado na Lei Orgânica Municipal ou neste
Regimento para a realização das sessões e para a votação das deliberações.
§ 4º O suplente de Vereador, regularmente convocado, integra o Plenário enquanto
durar sua convocação.
§ 5° Não integra o Plenário o Presidente da Câmara, quando se achar em substituição
ao Prefeito.

orçamentárias;

Art. 41. São atribuições do Plenário, entre outras, as seguintes:
I - elaborar as leis municipais sobre matérias de competência do Município;
II - discutir e votar o orçamento anual, o plano plurianual e as diretrizes

III - apreciar os vetos, rejeitando-os ou mantendo-os;
IV - autorizar, sob a forma da lei, observadas as restrições constantes da Constituição
Federal e da legislação vigente, os seguintes atos e negócios administrativos:
a) abertura de créditos adicionais, inclusive para atender a subvenções e auxílios
financeiros;
b) operações de créditos;
c) aquisição onerosa de bens imóveis;
d) alienação e oneração real de bens imóveis municipais;
e) concessão e permissão de serviços públicos;
f) concessão de direito real de uso de bens municipais;
g) participação em consórcios intermunicipais;
h) alteração da denominação de próprios, vias e logradouros públicos, desde que
acompanhados de abaixo-assinado da comunidade diretamente atingida;
V - expedir decretos legislativos quanto a assuntos de sua competência exclusiva,
notadamente nos casos de:
a) perda do mandato de Vereador;
b) aprovação ou rejeição das contas do Município;
c) concessão de licença ao Prefeito nos casos previstos em lei;
d) consentimento para o Prefeito se ausentar do Município por prazo superior a 15
(quinze) dias;
e) conceder título de cidadão à pessoa que, reconhecidamente, tenha prestado
relevantes serviços ao Município ou nele se tenha destacado pela atuação exemplar na vida pública,
mediante proposta de, pelo menos, 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara;
f) manutenção ou rejeição de veto.
VI - expedir resoluções sobre assuntos de sua economia interna, mormente aos
seguintes:
a) alteração do Regimento Interno;
b) destituição de membro da Mesa;
c) concessão de licença a Vereador, nos casos permitidos em lei;
d) julgamento de recursos de sua competência, nos casos previstos na Lei Orgânica
Municipal ou neste Regimento Interno;
e) constituição de Comissões Especiais;
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f) fixação ou atualização do subsídio dos Vereadores.
VII - processar e julgar o Vereador pela prática de infração político-administrativa;
VIII - solicitar informações ao Prefeito sobre assuntos de administração quando delas

IX - convocar os auxiliares diretos do Prefeito para explicações perante o Plenário
sobre matérias sujeitas à fiscalização da Câmara, sempre que assim exigir o interesse público;
X - eleger a Mesa e as Comissões Permanentes e destituir os seus membros na forma
e nos casos previstos neste Regimento;
XI - autorizar a transmissão por rádio ou televisão, ou filmagem e a gravação de
sessões da Câmara;
XII - propor a realização de consulta popular na forma da Lei Orgânica Municipal.
Capítulo III
DAS COMISSÕES
Seção I
DA FINALIDADE DAS COMISSÕES E DE SUAS MODALIDADES
Art. 42. As Comissões são órgãos técnicos, compostos de 03 (três) Vereadores, com a
finalidade de examinar matéria em tramitação na Câmara, emitindo parecer, bem como, proceder a
estudos sobre assuntos de natureza essencial ou, ainda, investigar determinados fatos de interesse da
Administração. (ver art. 43, parágrafos e incisos da Lei Orgânica Municipal).
Art. 43. As Comissões da Câmara são Permanentes e Especiais.
Art. 44. Às Comissões Permanentes incumbe estudar as proposições e os assuntos
distribuídos ao seu exame, manifestando sobre eles sua opinião para orientação do Plenário.
Parágrafo único. As Comissões Permanentes são as seguintes:
I - de legislação, justiça e redação final;
II - de finanças e orçamento;
III - de obras e serviços públicos;
IV - de saúde e assistência;
V - de agricultura e meio ambiente;
VI - de segurança pública e cidadania;
VII - de ética e decoro parlamentar;
VIII - de educação.
Art. 45. As Comissões Especiais, destinadas a proceder estudo de assuntos
específicos e à representação da Câmara em congressos, solenidades ou outros atos públicos, terão
sua finalidade especificada na resolução que as constituir, a qual indicará também o prazo para
apresentarem o relatório de seus trabalhos.
Art. 46. A Câmara poderá constituir Comissões Parlamentares de Inquérito, com a
finalidade de apurar irregularidades administrativas do Executivo, da Administração Indireta e da
própria Câmara.
Parágrafo único. As denúncias sobre irregularidades e a indicação das provas deverão
constar do requerimento que solicitar a constituição da Comissão de Inquérito.
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Art. 47. As Comissões Parlamentares de Inquérito, que terão poderes de investigação
próprios das autoridades judiciais serão criadas pela Câmara mediante requerimento subscrito por,
pelo menos, um terço de seus membros, dirigido ao Presidente da Casa, independentemente de
manifestação do Plenário, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas
conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que este promova a
responsabilidade civil ou criminal dos infratores.
Art. 48. A Câmara constituirá Comissão Especial Processante a fim de apurar a
prática de infração político-administrativa do Prefeito e ou do Vice-Prefeito e de Vereador,
observado o disposto na Lei Orgânica do Município e na legislação federal.
Art. 49. Em cada Comissão será assegurada, tanto quanto possível, a representação
proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participem da Câmara.

do Plenário;

Art. 50. Às Comissões Permanentes, em razão da matéria de sua competência, cabe:
I - discutir e votar as proposições que lhes forem distribuídas sujeitas à deliberação

II - realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil;
III - convocar Secretários Municipais ou ocupantes de cargos da mesma natureza
para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições;
IV - receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa
contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas;
V - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;
VI - apreciar programas de obras e planos, e sobre eles emitir parecer;
VII - acompanhar junto à Prefeitura Municipal a elaboração da proposta
orçamentária, bem como a sua posterior execução.
Art. 51. Qualquer entidade da sociedade civil poderá solicitar ao Presidente da
Câmara que lhe permita emitir conceitos ou opiniões junto às Comissões, sobre projetos que com
ela se encontrem para estudo.
Parágrafo único. O Presidente da Câmara enviará o pedido ao Presidente da
respectiva Comissão, a quem caberá deferir ou indeferir o requerimento, indicando, se for o caso,
dia e hora para o pronunciamento e o tempo de sua duração.
Art. 52. As Comissões Especiais de Representação serão constituídas para
representar a Câmara em atos externos de caráter cívico ou cultural, dentro ou fora do território do
Município.
Seção II
DA FORMAÇÃO DAS COMISSÕES E DE SUAS MODIFICAÇÕES
Art. 53. Os membros das Comissões Permanentes serão eleitos na primeira sessão
ordinária após a instalação da Mesa, por um período de dois anos.
§ 1º Os candidatos às Comissões Permanentes inscrever-se-ão em chapa, com
número mínimo de um e máximo de três.
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§ 2º A chapa vencedora preencherá os cargos da Comissão Permanente de acordo
com a proporção de votos alcançados, considerando o número de Vereadores presentes, chamando
todos os membros a que tem direito, quando a chapa perdedora chamará os seus.
§ 3º Far-se-á votação separada para cada Comissão, pela chamada em ordem
alfabética dos nomes dos Vereadores pelo Presidente em exercício, o qual procederá a contagem dos
votos e à proclamação dos eleitos.
§ 4º Na organização das Comissões Permanentes, obedecer-se-á ao disposto no art.
49 deste Regimento, mas não poderão ser eleitos para integrá-las o Presidente da Câmara e o
Vereador que não se achar em exercício.
§ 5º O Suplente de Vereador que estiver no exercício do mandato, com exceção ao
cargo de Presidente, poderá ser membro de qualquer das Comissões, sendo que retornando o titular,
este ocupará o seu cargo de origem na respectiva Comissão.
Art. 54. As Comissões Especiais serão propostas pela Mesa ou por qualquer dos
Vereadores, por meio de requerimento submetido à apreciação do Plenário.
Art. 55. A Comissão Parlamentar de Inquérito poderá examinar documentos
municipais, ouvir testemunhas e solicitar as informações necessárias ao Prefeito ou a dirigente de
entidade da Administração Indireta.
§ 1° Mediante o relatório da Comissão, o Plenário decidirá sobre as providências
cabíveis no âmbito político-administrativo, por decreto legislativo, aprovado pela maioria simples,
presente a maioria absoluta dos Vereadores.
§ 2° Deliberará ainda o Plenário sobre a conveniência do envio de cópias de peças do
Inquérito à Justiça, visando à aplicação de sanções cíveis ou penais aos responsáveis pelos atos
objeto da investigação.
Art. 56. O membro de Comissão Permanente poderá solicitar a renúncia do cargo que
ocupa na comissão, mediante justificativa escrita apresentada ao Plenário.
Art. 57. Os membros das Comissões Permanentes serão destituídos caso não
compareçam a 03 (três) reuniões consecutivas ordinárias ou 05 (cinco) intercaladas da respectiva
Comissão, salvo motivo de força maior devidamente comprovado.
§ 1° A destituição dar-se-á por simples petição de qualquer Vereador, dirigida ao
Presidente da Câmara que, após comprovar a autenticidade da denúncia, declarará vago o cargo.
§ 2° Do ato do Presidente caberá recurso para o Plenário, no prazo de 03 (três) dias
úteis.
Art. 58. As vagas nas Comissões por renúncia, destituição ou perda de mandato de
Vereador serão supridas por qualquer Vereador, por livre designação do Presidente da Câmara,
observado o disposto nos § § 4° e 5° do art. 53.
Seção III
DO FUNCIONAMENTO DAS COMISSÕES PERMANENTES
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Art. 59. As Comissões Permanentes, logo que constituídas, reunir-se-ão para eleger
os respectivos Presidentes e Vice-Presidentes e prefixar os dias e horas em que se reunirão
ordinariamente.
Parágrafo único. O Presidente será substituído pelo Vice-Presidente e este pelo
terceiro membro da Comissão.
Art. 60. As Comissões Permanentes não poderão se reunir, salvo para emitirem
parecer em matéria sujeita a regime de urgência especial, no período destinado à ordem do dia da
Câmara, quando então a sessão plenária será suspensa, de ofício, pelo Presidente da Câmara.
Art. 61. As Comissões Permanentes poderão se reunir extraordinariamente, sempre
que necessário, presentes pelo menos 02 (dois) de seus membros, devendo, para tanto, serem
convocadas pelo respectivo Presidente.
Art. 62. Das reuniões de Comissões Permanentes lavrar-se-ão atas, as quais serão
assinadas por todos os membros.
Art. 63. Compete aos presidentes das comissões Permanentes:
I - convocar reuniões extraordinárias da Comissão;
II - presidir as reuniões da Comissão e zelar pela ordem dos trabalhos;
III - receber as matérias destinadas à Comissão e designar o relator ou se reservar
para relatá-las pessoalmente;
IV - cumprir os prazos estabelecidos neste Regimento;
V - representar a Comissão nas relações com a Mesa e o Plenário;
VI - conceder visto da matéria, por 03 (três) dias úteis, ao membro da Comissão que
solicitar, salvo no caso de tramitação em regime de urgência;
VII - avocar a matéria, para emissão do parecer em 48 (quarenta e oito) horas,
quando não o tenha feito o relator no prazo.
Parágrafo único. Dos atos dos Presidentes das Comissões, com os quais não
concorde qualquer de seus membros, caberá recurso para o Plenário, no prazo de 03 (três) dias
úteis, salvo se a discordância for quanto ao parecer.
Art. 64. Encaminhada qualquer matéria ao Presidente da Comissão Permanente, este
designará relator em 48 (quarenta e oito) horas, se não se reservar na emissão do parecer, o qual
deverá ser apresentado em 05 (cinco) dias úteis.
Art. 65. É de 08 (oito) dias úteis o prazo para qualquer Comissão Permanente se
pronunciar, a contar da data do recebimento da matéria pelo seu Presidente.
§ 1° O prazo a que se refere este artigo será triplicado em se tratando de proposta
orçamentária, diretrizes orçamentárias, plano plurianual, do julgamento de contas do Município e
quando se tratar de projeto de codificação.
§ 2° O prazo a que se refere este artigo e o artigo 64 será reduzido pela metade,
quando se tratar de matéria colocada em regime de urgência e de emendas e subemendas
apresentadas à Mesa.
§ 3º O prazo para o recebimento da matéria lida em Plenário pela primeira Comissão
Permanente responsável pela análise da proposição, será de 05 (cinco) dias.
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§ 4º O prazo para recebimento da matéria pelas demais Comissões Permanentes será
de 02 (dois) dias, iniciando-se sua contagem a partir do término do prazo da comissão anterior.
§ 5º Não sendo distribuída a matéria no prazo previsto no § 3º, o Presidente da
Câmara de Vereadores designará entre os demais membros da Comissão, um relator que apresentará
parecer no prazo previsto no caput deste artigo.
Art. 66. Qualquer das Comissões poderá requerer ao Prefeito informações que
julgarem necessárias sobre matéria sujeita a sua apreciação, caso em que, o prazo para emissão de
parecer ficará automaticamente suspenso.
§ 1° O disposto neste artigo aplica-se aos casos em que as Comissões, atendendo à
natureza do assunto, solicitem assessoramento externo ou interno de qualquer tipo, inclusive a
instituição oficial ou não oficial.
§ 2° O prazo para os órgãos internos proferirem parecer será o mesmo aplicado às
Comissões Permanentes.
§ 3º O prazo para emissão de parecer ficará suspenso pelo período máximo de 30
(trinta) dias.
Art. 67 As Comissões Permanentes deliberarão, por maioria simples de votos, sobre
o pronunciamento do relator, o qual, se aprovado, prevalecerá como parecer.
§ 1° Se forem rejeitadas as conclusões do relator, o parecer consistirá da
manifestação em contrário, assinando-o o relator como vencido.
§ 2° A concordância às conclusões do relator poderá ser parcial ou por fundamento
diverso.
§ 3° O parecer da Comissão poderá propor projeto substitutivo ou emendas à matéria
submetida a sua análise.
§ 4° O parecer da Comissão deverá ser assinado pelo relator, constando carimbo de
votação na Comissão, a posição dos demais membros, sem prejuízo da apresentação do voto
vencido em separado.
§ 5º A deliberação da Comissão Permanente para ser válida, deverá constar pelo
menos, dois votos no mesmo sentido, sendo vedada a deliberação de apenas um membro.
Art. 68. Quando a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final manifestar-se
sobre o veto (ver art. 82), produzirá com o parecer, o projeto de decreto legislativo rejeitando-o ou
acatando-o.
Art. 69. Quando a proposição for distribuída a mais de uma Comissão Permanente da
Câmara, cada uma delas emitirá o respectivo parecer separadamente, a começar pela Comissão de
Legislação, Justiça e Redação Final, devendo manifestar-se por último a Comissão de Finanças e
Orçamento.
Parágrafo único. As proposições a que se refere o caput serão encaminhadas de uma
Comissão para outra pelo respectivo Presidente.
Art. 70. Qualquer Vereador ou Comissão poderá requerer por escrito ao Plenário, a
análise da matéria pela Comissão na qual a proposição não tenha sido previamente distribuída,
devendo fundamentar devidamente o requerimento.
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Parágrafo único. Caso o Plenário acolha o requerimento, a proposição será enviada à
Comissão, que se manifestará no prazo a que se refere o art. 65.
Art. 71. Sempre que determinada proposição tenha tramitado de uma para outra
Comissão ou somente por determinada Comissão, sem que haja sido oferecido no prazo o parecer
respectivo, inclusive na hipótese prevista no art. 63, VII, o Presidente da Câmara poderá designar
relator ad hoc para produzi-lo no prazo de 03 (três) dias úteis.
§ 1º Expirado o prazo do relator sem que tenha sido proferido parecer, e decidindo o
Presidente da Câmara por não designar relator ad hoc, a proposição será distribuída à próxima
Comissão, seguindo as demais tramitações e, quando da apreciação do projeto pelo Plenário, este se
manifestará da dispensa ou não do parecer faltante.
§ 2º Escoado o prazo do relator ad hoc sem que tenha sido proferido o parecer, a
matéria será incluída na pauta da ordem do dia, a requerimento do Vereador.
Art. 72. Somente serão dispensados os pareceres das Comissões, por deliberação do
Plenário, mediante requerimento escrito ou verbal de Vereador ou solicitação do Presidente da
Câmara, quando se tratar de proposição colocada em regime de urgência na forma do art. 145.
Parágrafo único. Quando for recusada a dispensa de parecer, o Presidente da Câmara,
em seguida, determinará um relator, preferencialmente o Presidente da Comissão Permanente, para
proferi-lo oralmente perante o Plenário, antes de ser iniciada a votação da matéria.
Seção IV
DA COMPETÊNCIA DAS COMISSÕES PERMANENTES
Art. 73. Compete à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, manifestar-se
sobre todos os assuntos nos aspectos constitucional e legal e, quando já aprovados pelo Plenário,
analisá-los sob os aspectos lógicos e gramatical, de modo a adequar ao bom vernáculo o texto das
proposições.
§ 1° Salvo expressa disposição em contrário deste Regimento, é obrigatória a análise
da matéria pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final em todos os projetos de lei,
decretos legislativos e resoluções que tramitem pela Câmara.
§ 2° Concluindo a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final pela ilegalidade
ou inconstitucionalidade de um projeto, determinará o seu arquivamento, comunicando-se ao
Plenário e cabendo desta decisão recurso.
§ 3° A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, manifestar-se-á sobre o
mérito da proposição, avaliando a matéria sob o prisma de sua conveniência, utilidade e
oportunidade, principalmente nos seguintes casos:
I - organização administrativa da Prefeitura e da Câmara;
II - criação de entidade de administração indireta ou de fundação;
III - aquisição e alienação de bens imóveis;
IV - participação em consórcios;
V - alteração da denominação de próprios, vias e logradouros públicos, desde que
acompanhados de abaixo-assinado da comunidade diretamente atingida.
Art. 74. Compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar obrigatoriamente
sobre todas as matérias de caráter financeiro, e especialmente quando for o caso de:
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I - plano plurianual;
II - diretrizes orçamentárias;
III - proposta orçamentária;
IV - proposições referentes às matérias tributárias, abertura de créditos, empréstimos
públicos e as que, direta ou indiretamente, alterem a despesa ou a receita do Município, acarretem
responsabilidades ao Erário Municipal ou interessem ao crédito e ao Patrimônio Público Municipal;
V - proposições que fixem ou aumentem a remuneração do servidor e que fixem ou
atualizem o subsídio do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores;
VI - processo referente às Contas do Município.
Art. 75. Compete à Comissão de Obras e Serviços Públicos opinar nas matérias
referentes a quaisquer obras, empreendimentos e execução de serviços públicos locais e ainda sobre
assuntos ligados às atividades produtivas em geral, oficiais ou particulares.
Parágrafo único. A Comissão de Obras e Serviços Públicos opinará também, sobre as
proposições cuja matéria seja aquisição e alienação de bens imóveis e sobre o Plano Diretor e suas
alterações.
Art. 76. Compete à Comissão de Saúde e Assistência manifestar-se em todos os
projetos e matérias que versem sobre assuntos relacionados com a saúde, saneamento, assistência e
previdência social em geral.
Art. 77. Compete à Comissão de Agricultura e Meio Ambiente, manifestar-se sobre
política e sistema municipal de agricultura e de meio ambiente, áreas de preservação ambiental,
flora, fauna e solo.
Art. 78. Compete à Comissão de Segurança Pública e Cidadania, manifestar-se sobre
política e sistema municipal de segurança pública e direitos dos cidadãos, e:
I - sugerir prioridades na área de segurança pública e cidadania no âmbito do
Município;
II - formular estratégias e controlar a execução da política municipal de segurança
pública;
III - propor, acompanhar e debater com a sociedade, políticas públicas que garantam
os direitos mínimos de cidadania e justiça social;
IV - acompanhar, propor e avaliar os serviços de segurança pública e privada,
prestados à população;
V - estimular o permanente relacionamento da comunidade com as forças de
segurança pública;
VI - organizar encontros, estudos, debates e eventos que permitam aproximar seus
objetivos aos dos cidadãos e receber as manifestações e encaminhá-las às autoridades competentes.
Art. 79. Compete à Comissão de Ética e Decoro Parlamentar zelar pela observância
dos preceitos do Código de Ética e Decoro Parlamentar vigente e deste Regimento Interno, atuando
no sentido da preservação da dignidade do mandato parlamentar.
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Art. 80. Compete à Comissão de Educação manifestar-se em todos os projetos e
matérias que versem sobre assuntos educacionais, artísticos, inclusive patrimônio histórico e
desportivo.
Art. 81. Os pareceres das Comissões Permanentes servirão para orientação do
Plenário e não para determinar o arquivamento do feito, salvo o que dispõe o § 2º do artigo 73.
Art. 82. Quando se tratar de veto, somente se pronunciará a Comissão de Legislação,
Justiça e Redação Final, salvo se esta solicitar a análise da matéria por outra Comissão, com a qual
poderá reunir-se em conjunto, quando será presidida pelo Presidente da Comissão de Legislação,
Justiça e Redação Final.
Art. 83. Encerrada a apreciação conclusiva da matéria sujeita à deliberação do
Plenário pela última Comissão a que tenha sido distribuída, a proposição e os respectivos pareceres
serão remetidos à Mesa até a sessão subsequente, para serem incluídos na ordem do dia.
TÍTULO III
DOS VEREADORES
Capítulo I
DO EXERCÍCIO DA VEREANÇA
Art. 84. Os Vereadores são agentes políticos investidos de mandato legislativo
municipal para uma legislatura de 04 (quatro) anos, eleitos pelo sistema partidário e de
representação proporcional, por voto secreto e direto.
Art. 85. É assegurado ao Vereador:
I - participar de todas as discussões e votar nas deliberações do Plenário, salvo
quando tiver interesse na matéria, o que comunicará ao Presidente;
II - votar na eleição da Mesa e das Comissões Permanentes;
III - apresentar proposições e sugerir medidas que visem o interesse coletivo,
ressalvadas as matérias de iniciativa exclusiva do Executivo;
IV - concorrer aos cargos da Mesa e das Comissões, salvo impedimento legal ou
regimental;
V - usar da palavra em defesa das proposições apresentadas que visem o interesse do
Município ou em oposição às que julgar prejudiciais ao interesse público, sujeitando-se às
limitações deste Regimento.
Art. 86. São deveres do Vereador, entre outros:
I - quando investido do mandato, não incorrer em incompatibilidade prevista na
Constituição Federal ou na Lei Orgânica do Município;
II - observar as determinações legais relativas ao exercício do mandato;
III - desempenhar fielmente o mandato político atendendo ao interesse público e às
diretrizes partidárias;
IV - exercer a contento o cargo que lhe seja conferido na Mesa ou em Comissão, não
podendo escusar-se ao seu desempenho;
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V - comparecer às sessões pontualmente, salvo motivo de força maior que deverá ser
informado ao Presidente da Câmara, e participar das votações, salvo quando se encontre impedido;
VI - manter o decoro parlamentar;
VII - não residir fora do Município;
VIII - conhecer e observar o Regimento Interno.
Art. 87. Sempre que o Vereador cometer, dentro do recinto da Câmara, excesso que
deva ser reprimido, o Presidente conhecerá do fato e tomará as providências seguintes, conforme a
gravidade:
I - advertência em Plenário;
II - cassação da palavra;
III - determinação para retirar-se do Plenário;
IV - suspensão da sessão, para entendimentos na sala da Presidência;
V - proposta de perda de mandato de acordo com a legislação vigente.
Parágrafo único. O Presidente poderá requisitar força policial, sempre que entender
necessário, para manter a ordem e o decoro da Câmara.
Capítulo II
DA LICENÇA, DA PERDA E DAS INCOMPATIBILIDADES DO EXERCÍCIO DA
VEREANÇA.
Art. 88. O Vereador poderá se licenciar, mediante requerimento fundamentado
dirigido à Presidência, nos seguintes casos:
I - por moléstia devidamente comprovada;
II - para tratar de interesses particulares, por prazo nunca superior a 120 (cento e
vinte) dias por sessão legislativa.
§ 1° A licença será concedida pelo Presidente.
§ 2° O Vereador investido no cargo de Secretário Municipal ou equivalente será
considerado automaticamente licenciado, podendo optar pela remuneração da Vereança.
§ 3° O afastamento para o desempenho de missões temporárias de interesse do
município não será considerado como de licença, fazendo o Vereador jus à remuneração
estabelecida.
Vereador.

do Município;

Art. 89. As vagas na Câmara dar-se-ão por extinção ou perda do mandato do
Art. 90. Perderá o mandato o Vereador:
I - que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo 36 da Lei Orgânica

II - cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar ou
atentatório às instituições vigentes;
III - quando deixar de tomar posse, sem motivo justo aceito pela Câmara, dentro do
prazo de 10 (dez) dias;
IV - que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa anual, à quinta parte das
sessões ordinárias da Câmara, salvo doença comprovada, licença ou missão autorizada pela
edilidade;
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V - fixar residência fora do Município;
VI - que perder ou tiver suspensos os seus direitos políticos;
VII - quando o decretar a Justiça Eleitoral;
VIII - quando for condenado por sentença judicial transitada em julgado.
§ 1º É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos neste
Regimento, o abuso das prerrogativas asseguradas a membros da Câmara Municipal ou a percepção
de vantagens ilícitas e imorais.
§ 2º Nos casos dos incisos I, II e VIII deste artigo, a perda do mandato será declarada
pelo Plenário, pelo voto de 2/3 (dois terços), pelo menos, dos membros da Câmara, mediante
provocação da Mesa ou de partido político representado na Câmara, assegurada ampla defesa.
§ 3º Nos casos dos incisos III a VI, a perda será declarada pela Mesa, de ofício ou
mediante provocação de qualquer membro da Câmara ou de partido político nela representado,
assegurado o direito de defesa.
Art. 91. Extingue-se o mandato do Vereador, quando ocorrer o falecimento ou a
renúncia por escrito.
§ 1º A renúncia de Vereador far-se-á por ofício dirigido ao Presidente.
Art. 92. Ocorrido e comprovado o ato ou fato que dê margem à extinção do mandato,
o Presidente da Câmara, na primeira sessão, comunicará ao Plenário e fará constar da ata a
declaração da extinção do mandato.
Art. 93. A renúncia torna-se irretratável após a comunicação ao Presidente da
Câmara, lida em Plenário.
Art. 94. O processo de cassação será iniciado:
I - por denúncia escrita da infração, feita por qualquer eleitor ou Vereador;
II - por ato da Mesa, "ex-officio".
§ 1º Se o denunciante for o Presidente da Câmara, passará a Presidência ao substituto
legal, para os atos do processo.
§ 2º Se o denunciante for Vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de
integrar a Comissão Processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação.
§ 3º Se, decorridos 90 (noventa) dias da acusação, o julgamento não estiver
concluído, o processo será arquivado.
Art. 95. A Câmara, acolhida a denúncia pela maioria absoluta de seus membros,
iniciará o processo.
Parágrafo único. Os processos de perda de mandato decididos pela Câmara
obedecerão aos procedimentos da legislação em vigor, além da aplicação de outras penalidades,
assegurado o contraditório.
Art. 96. A cassação do mandato se torna efetiva a partir do decreto legislativo,
promulgado pelo Presidente e devidamente publicado.
Art. 97. Em qualquer caso de vaga, licença ou investidura no cargo de Secretário
Municipal ou equivalente, o Presidente da Câmara convocará imediatamente o respectivo Suplente.
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§ 1º O Suplente convocado deverá tomar posse dentro do prazo previsto para o
Vereador, a partir do conhecimento da convocação ou, no mesmo prazo, encaminhar ofício ao
Presidente da Câmara autorizando expressamente o Suplente imediatamente colocado a tomar
posse, sob pena de ser considerado renunciante.
§ 2° Em caso de vaga, não havendo Suplente, o Presidente comunicará o fato dentro
de 48 (quarenta e oito) horas ao Tribunal Regional Eleitoral.
§ 3° Enquanto a vaga a que se refere o parágrafo anterior não for preenchida,
calcular-se-á o quórum em função dos Vereadores remanescentes.
Capítulo III
DAS LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS DOS BLOCOS PARLAMENTARES DA MAIORIA E DA
MINORIA
Art. 98. Os líderes e vice-líderes das representações partidárias serão indicados no
início da primeira e da terceira sessões legislativas de cada legislatura, e comunicada a Mesa em
documento subscrito pela maioria dos membros da respectiva bancada, podendo a mesma maioria
substituí-los a qualquer tempo.
§ 1º É de competência dos líderes das representações partidárias, além de outras
atribuições regimentais, indicar os seus representantes nas Comissões.
§ 2º Ausente ou impedido o líder, as suas atribuições serão exercidas pelo vice-líder.
§ 3º Na falta de indicação, considerar-se-ão líder e vice-líder, respectivamente, o
primeiro e segundo Vereadores mais votados de cada representação partidária.
§ 4º As lideranças das representações partidárias não impedem que qualquer
Vereador se dirija ao Plenário pessoalmente, observadas as disposições deste Regimento.
Art. 99. As representações partidárias poderão constituir bloco parlamentar.
§ 1º Somente será admitida a formação de bloco parlamentar que represente, no
mínimo, um quarto da composição da Câmara de Vereadores.
§ 2º O bloco parlamentar terá líder, a ser indicado dentre os líderes das
representações partidárias que o compõem.
§ 3º Os demais líderes assumirão as funções de vice-líderes do bloco parlamentar, na
ordem indicada pelo titular da liderança.
§ 4º As lideranças dos partidos que se coligarem em bloco parlamentar perdem suas
atribuições e prerrogativas regimentais.
Art. 100. Aplica-se ao líder do bloco parlamentar o disposto no art. 98.
Art. 101. A maioria é integrada por bloco parlamentar ou representação partidária
que represente a maioria absoluta da Casa.
§ 1º Formada a maioria, a minoria será aquela integrada pelo bloco parlamentar ou
representação partidária que se lhe opuser.
§ 2º A formação da maioria e da minoria será comunicada à Mesa pelos líderes dos
blocos parlamentares e das representações partidárias que as compõem.
§ 3º Na hipótese de nenhum bloco parlamentar alcançar maioria absoluta, assume as
funções legais e regimentais da maioria, o líder de representação partidária que tiver o maior
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número de integrantes e da minoria, o líder da representação partidária que se lhe seguir em número
de integrantes e que se lhe opuser.
governo.

Art. 102. O Prefeito poderá indicar Vereador para exercer a função de líder do

Parágrafo único. O líder do governo poderá indicar vice-líder dentre os integrantes
das representações partidárias que apoiem o governo.
Art. 103. Os líderes das representações partidárias dos blocos parlamentares e o líder
do governo expressam em Plenário pontos de vista sobre os assuntos em debate.
Capítulo IV
DAS INCOMPATIBILIDADES E DOS IMPEDIMENTOS
Art. 104. As incompatibilidades do Vereador são aquelas previstas na Constituição
Federal e na Lei Orgânica do Município.
Art. 105. São impedimentos do Vereador aqueles indicados neste Regimento Interno.
Capítulo V
DO SUBSÍDIO DOS AGENTES POLÍTICOS
Art. 106. Os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Secretários e dos Vereadores
serão fixados pela Câmara Municipal no último ano da Legislatura, até seis meses antes do seu
término, vigorando para a Legislatura seguinte, observado o disposto na Constituição Federal e na
Lei Orgânica do Município, determinando-se o valor em moeda corrente no País, devendo ser
atualizada segundo os índices estabelecidos em lei.
Art. 107. O subsídio dos Vereadores será fixado em resolução, vedados acréscimos a
qualquer título.
§ 1° Somente ausência não justificada em reunião ordinária poderá acarretar
desconto no subsídio de Vereador.
§ 2° No recesso, a remuneração dos Vereadores será integral.
Art. 108. O subsídio dos Vereadores terá como limite máximo o valor percebido
como subsídio pelo Prefeito.
Art. 109. No caso da não fixação do subsídio do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos
Secretários e dos Vereadores, prevalecerá o do mês de dezembro do último ano da Legislatura,
sendo este valor atualizado monetariamente pelo índice oficial.
Art. 110. Ao Vereador em viagem a serviço da Câmara para fora do Município é
assegurado o ressarcimento dos gastos com locomoção, alojamento e alimentação, mediante
pagamento de diárias ou comprovação das despesas, na forma da lei.
TÍTULO IV
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DAS PROPOSIÇÕES E DA SUA TRAMITAÇÃO
Capítulo I
DAS MODALIDADES DE PROPOSIÇÃO E DE SUA FORMA
Art. 111. Proposição é toda matéria sujeita à deliberação do Plenário, qualquer que
seja o seu objeto.
Art. 112. São modalidades de proposição:
I - as propostas de emenda à Lei Orgânica Municipal;
II - os projetos de leis complementares;
III - os projetos de leis ordinárias;
IV - os projetos de iniciativa popular;
V - os projetos de decreto legislativo;
VI - os projetos de resolução;
VII - os projetos substitutivos;
VIII - as emendas e subemendas;
IX - os pareceres das comissões permanentes;
X - os relatórios das comissões especiais de qualquer natureza;
XI - as indicações;
XII - os requerimentos;
XIII - os recursos;
XIV - as representações;
XV - as moções.
Art. 113. As proposições deverão ser redigidas em termos claros, objetivos e
concisos, em língua nacional e na ortografia oficial e assinadas pelo seu autor ou autores.
Art. 114. As proposições consistentes em propostas de emenda à Lei Orgânica
Municipal, projetos de leis complementares, ordinárias e de iniciativa popular, decreto legislativo,
resolução ou projeto substitutivo deverão ser acompanhados de justificativa por escrito.
Art. 115. Nenhuma proposição poderá incluir matéria estranha ao seu objeto.
Capítulo II
DAS PROPOSIÇÕES EM ESPÉCIE
Art. 116. Os decretos legislativos destinam-se a regular as matérias de exclusiva
competência da Câmara, sem a sanção do Prefeito e que tenham efeito externo, como as arroladas
no art. 41, V.
Art. 117. As resoluções destinam-se a regular as matérias de caráter político ou
administrativo, relativas a assuntos de economia interna da Câmara, como as arroladas no art. 41,
VI.

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 547

Art. 118. A iniciativa dos projetos de lei cabe a qualquer Vereador, às Comissões
Permanentes, ao Prefeito e aos cidadãos, ressalvados os casos de iniciativa exclusiva do Executivo,
conforme determinação legal.
Art. 119. Substitutivo é o projeto de lei, de resolução ou de decreto legislativo
apresentado pelo Prefeito ou por um Vereador ou Comissão, para substituir outro já apresentado
sobre o mesmo assunto.
Art. 120. Emenda é a proposição apresentada como acessória de outra.
§ 1° As emendas podem ser supressivas, substitutivas, aditivas e modificativas.
§ 2° Emenda supressiva é a proposição que visa suprimir qualquer parte da outra.
§ 3° Emenda substitutiva é a proposição apresentada como sucedânea de outra,
alterando substancialmente o seu texto.
4° Emenda aditiva é a proposição que acrescenta artigo, parágrafo, inciso, alínea ou
item a uma proposição.
5° Emenda modificativa é a que altera artigo, parágrafo, inciso, alínea ou item de
proposição, devendo o dispositivo a que se refere ser reproduzido por inteiro.
6° A emenda apresentada a outra denomina-se subemenda.
Art. 121. Parecer é o pronunciamento por escrito de Comissão Permanente sobre
matéria que lhe seja regimentalmente distribuída.
§ 1° O parecer poderá ser individual e verbal nas hipóteses do parágrafo único do art.
72 e, quando o projeto estiver com prazo expirado nas Comissões sem que tenha sido proferido
parecer.
§ 2° O parecer poderá ser acompanhado de projeto substitutivo ao projeto de lei,
decreto legislativo ou resolução, sendo obrigatório esse acompanhamento nos casos dos art. 68.
Art. 122. Relatório de Comissão Especial é o pronunciamento escrito e por esta
elaborado, que encerra as suas conclusões sobre o assunto que motivou a sua constituição.
Parágrafo único. Quando as conclusões das Comissões Especiais indicarem a tomada
de medidas legislativas, o relatório deverá ser acompanhado de projeto de lei, decreto legislativo ou
resolução.
Art. 123. Indicação é a proposição escrita pela qual o Vereador sugere medidas de
interesse público aos poderes competentes.
Art. 124. Requerimento é todo pedido verbal ou escrito de Vereador ou de Comissão,
feito ao Presidente da Câmara, ou por seu intermédio, sobre assunto do expediente ou da ordem do
dia, ou de interesse pessoal do Vereador.
§ 1° Serão verbais e decididos pelo Presidente da Câmara os requerimentos que
solicitem:
I - a palavra ou a desistência dela;
II - a leitura de qualquer matéria para conhecimento do Plenário;
III - a observância de disposição regimental;
IV - a retirada e o sobrestamento pelo autor, de requerimento ou proposição ainda
não submetido à deliberação do Plenário;
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V - a requisição de documento, processo, livro ou publicação existentes na Câmara
sobre proposição em discussão;
VI - a justificativa de voto e sua transcrição em ata;
VII - a retificação de ata;
VIII - a verificação do quórum.
§ 2º Serão igualmente verbais e sujeitos à votação, sem discussão do Plenário,
requerimentos que solicitem:
I - prorrogação de sessão ou dilação da própria prorrogação (ver art. 148 e incisos).
II - dispensa de leitura da matéria constante de ordem do dia;
III - destaque de matéria para votação (ver art. 198);
IV - a retirada e o sobrestamento de proposição, que se encontre em processo de
votação;
V - encerramento de discussão (ver art. 183);
VI - manifestação do Plenário sobre aspectos relacionados com matéria em debate;
VII - pedido de urgência.
§ 3º Serão escritos e sujeitos à deliberação do Plenário os requerimentos que versem
sobre matérias não incluídas nos parágrafos 1º e 2º e os que versem sobre:
I - análise de matéria por Comissão Permanente;
II - informações solicitadas ao Prefeito ou por seu intermédio ou a entidades públicas
ou particulares;
III - constituição de Comissões Especiais;
IV - convocação de Secretário Municipal ou ocupante de cargos da mesma natureza
para prestar esclarecimentos em Plenário.
4º Serão escritos e não sujeitos a deliberação do Plenário, os Requerimentos que
versem sobre a renúncia do mandato de Vereador, de cargo na Mesa ou na Comissão.
5º O requerimento que tratar de homenagem a pessoa ou entidade, inclusive a
concessão de título de cidadão honorário, será submetido à prévia análise da Mesa Diretora, que,
concordando, submeterá à apreciação do Plenário, restando aprovado quando obtiver no mínimo 2/3
(dois terços) de votos favoráveis.
6º Os requerimentos a que se refere o § 1° do art. 124 serão indeferidos pelo
Presidente quando impertinentes, repetitivos ou manifestados contra expressa disposição
regimental, sendo irrecorrível a decisão.
§ 7º Poderá ser apresentado Requerimento Verbal para garantir matéria, devendo o
Vereador autor apresentá-lo, por escrito, na sessão ordinária subsequente, para ser lido e apreciado
pelo Plenário.
Art. 125. Recurso é toda petição de Vereador ao Plenário contra ato do Presidente ou
de Comissão Permanente, nos casos expressamente previstos neste Regimento Interno.
Art. 126. Moção é a proposição que solicita a manifestação da Câmara sobre
determinado assunto, manifestando solidariedade e apoio, protestando, repudiando ou
desagravando.
§ 1º A Moção será de apelo, repúdio, apoio, reconhecimento e parabenização.
§ 2º Para efeitos regimentais aplica-se à moção os dispositivos aplicáveis aos
requerimentos escritos de que fala o § 3º do art. 124.
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Capítulo III
DA APRESENTAÇÃO E DA RETIRADA DA PROPOSIÇÃO
Art. 127. Exceto nos casos dos incisos IX e X do art. 112 e nos de projetos
substitutivos originários das Comissões, todas as demais proposições serão protocoladas na
Secretaria da Câmara e encaminhadas ao Presidente.
Art. 128. Os projetos substitutivos das Comissões, os vetos, os pareceres, bem como
os relatórios das Comissões Especiais, serão apresentados nos próprios processos com
encaminhamento ao Presidente da Câmara.
Art. 129. As emendas e subemendas serão protocoladas na Secretaria da Câmara até
2 (duas) horas antes do início da sessão, em cuja ordem do dia se ache incluída a proposição a que
se referem, para fins de sua publicação, a não ser que sejam oferecidas por ocasião dos debates, ou
se tratar de projeto em regime de urgência, ou ainda, quando estejam assinadas pela maioria
absoluta dos Vereadores.
Parágrafo único. As emendas aos projetos de codificação serão apresentadas no prazo
de 20 (vinte) dias à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, a partir da data em que esta
receba o projeto, sem prejuízo daquelas oferecidas por ocasião dos debates.
Art. 130. As indicações e os requerimentos escritos deverão ser protocoladas na
Secretaria da Câmara, até 24 (vinte e quatro) horas antes do início da sessão na qual serão
apreciados.
Art. 131. As representações deverão estar acompanhadas, obrigatoriamente, de
documentos hábeis que as instruam e, a critério de seu autor, de rol de testemunhas, devendo ser
oferecidas em tantas vias quantas forem os acusados.
Art. 132. O Presidente ou a Mesa, conforme o caso, não aceitará proposição:
I - que vise delegar a outro Poder atribuições exclusivas do Legislativo, salvo a
hipótese de lei delegada;
II - que seja apresentada por Vereador licenciado ou afastado;
III - que tenha sido rejeitada na mesma sessão legislativa, salvo se estiver subscrita
pela maioria absoluta dos Vereadores;
IV - que seja formalmente inadequada, por não serem observados os requisitos dos
arts. 113, 114 e 115;
V - quando a emenda ou subemenda for apresentada fora do prazo, não observar
restrição constitucional ao poder de emendar, ou não tiver relação com a matéria da proposição
principal;
VI - quando a indicação versar sobre matéria que, em conformidade com este
Regimento, deva ser objeto de requerimento;
VII - quando a representação não se encontrar devidamente documentada ou arguir
fatos irrelevantes ou impertinentes.
Parágrafo único. Exceto nas hipóteses dos incisos II e V, caberá recurso do autor ou
autores ao Plenário, no prazo de 10 (dez) dias úteis, o qual será distribuído à Comissão de
Legislação, Justiça e Redação Final.
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Art. 133. O autor do projeto que receber projeto substitutivo ou emenda estranha ao
seu objeto, poderá reclamar contra a sua admissão, competindo ao Presidente decidir sobre a
reclamação.
§ 1º O autor do projeto ou da emenda poderá interpor recurso ao Plenário contra a
decisão do Presidente.
§ 2º Na decisão do recurso poderá o Plenário determinar que as emendas que não se
referirem diretamente à matéria do projeto, sejam destacadas para constituírem projetos separados.
Art. 134. As proposições poderão ser retiradas mediante requerimento de seus
autores ao Presidente da Câmara.
§ 1° Quando a proposição haja sido subscrita por mais de um autor, é condição de
sua retirada que todos a requeiram.
§ 2° Quando o autor for o Executivo, a retirada deverá ser comunicada por meio de
ofício, não podendo ser recusada.
Art. 135. No início de cada Legislatura, a Mesa ordenará o arquivamento de todas as
proposições apresentadas na Legislatura anterior que se achem sem deliberação.
Parágrafo único. O Vereador autor de proposição arquivada na forma deste artigo
poderá reapresentá-la.
Capítulo IV
DA TRAMITAÇÃO DAS PROPOSIÇÕES
Art. 136. Recebida qualquer proposição escrita, será encaminhada ao Presidente da
Câmara, que determinará a sua tramitação no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, observado o
disposto neste Capítulo.
Art. 137. Quando a proposição consistir em projeto de lei, de decreto legislativo, de
resolução ou de projeto substitutivo, uma vez lida pelo Secretário durante o expediente, será
encaminhada pelo Presidente às Comissões competentes para os pareceres técnicos.
Parágrafo único. No caso de projeto de lei substitutivo oferecido por determinada
Comissão, este projeto não será apreciado pela Comissão autora.
Art. 138. As emendas a que se refere o parágrafo único do art. 129 serão apreciadas
pelas Comissões no mesmo prazo em que a proposição originária e as demais somente serão objeto
de manifestação das Comissões quando requerido em Plenário tal apreciação.
Art. 139. Sempre que o Prefeito vetar, no todo ou em parte, determinada proposição
aprovada pela Câmara, comunicado o veto a esta, a matéria será encaminhada à Comissão de
Legislação, Justiça e Redação Final, que procederá na forma do art. 82.
Art. 140. Os pareceres das Comissões Permanentes serão obrigatoriamente incluídos
na ordem do dia em que serão apreciadas as proposições a que se referem.
Art. 141. Fica assegurado ao autor iniciar a discussão em todas as proposições.
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Art. 142. A indicação será lida no expediente, após será votada e, se aprovada, será
encaminhada por meio de ofício, pelo Presidente da Câmara, a quem de direito.
Parágrafo único. São vedadas a discussão, orientação de bancada e a justificativa de
voto na indicação.
Art. 143. Os requerimentos a que se refere o § 2° do art. 124, serão apresentados em
qualquer fase da sessão e postos imediatamente em votação, sem discussão.
§ 1º Qualquer Vereador poderá manifestar a intenção de discutir os requerimentos a
que se refere o § 3° do art. 124, sendo remetida ao expediente da sessão seguinte.
§ 2º Não será admitida solicitação de urgência em requerimentos, salvo o disposto no
§ 3º deste artigo.
§ 3° Poderá ser solicitado, por qualquer Vereador, regime de urgência simples, para
requerimento que verse sobre matéria constante na pauta da ordem do dia, o qual será votado pelo
Plenário sem discussão.
Art. 144. Os recursos contra atos do Presidente da Câmara serão interpostos dentro
do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da ciência da decisão, por simples petição e
distribuídos à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que emitirá parecer, sendo
submetido à apreciação do Plenário.
Parágrafo único. Os recursos contra atos de arquivamento de proposição de que fala
o § 2º, do art. 73, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, serão interpostos dentro do
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da ciência da decisão, por simples petição de
qualquer Vereador e serão submetidos a apreciação do Plenário, que admitindo determinará o
desarquivamento do projeto.
Art. 145. O regime de urgência será concedido pelo Plenário por requerimento.
Art. 146. Quando, por extravio ou retenção indevida, não for possível o andamento
de qualquer proposição, já estando vencidos os prazos regimentais, o Presidente fará reconstruir o
respectivo processo e determinará a sua tramitação.
TÍTULO V
DAS SESSÕES DA CÂMARA
Capítulo I
DAS SESSÕES EM GERAL
Art. 147. As sessões da Câmara serão ordinárias, extraordinárias ou solenes,
assegurado o acesso do público em geral.
§ 1° Para assegurar a publicidade das sessões da Câmara, publicar-se-á a pauta nos
meios oficiais de publicação da Câmara.
§ 2° Qualquer cidadão poderá assistir às sessões da Câmara, na parte do recinto
reservada ao público, desde que:
I - apresente-se convenientemente trajado;
II - não porte arma;
III - conserve-se em silêncio durante os trabalhos;
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IV - não manifeste apoio ou desaprovação ao que se passa em Plenário;
V - atenda às determinações do Presidente.
§ 3° O Presidente determinará a retirada de qualquer pessoa que se comporte de
forma a perturbar os trabalhos e evacuará o recinto, podendo requisitar força policial, sempre que
entender necessário, para manter a ordem e o decoro na Câmara.
Art. 148. As sessões ordinárias obedecerão à prefixação em calendário anual,
proposto pelo Presidente e aprovado pelo Plenário, realizada nos dias úteis, com duração de até 04
(quatro) horas, das 16 horas às 20 horas com intervalo de 05 (cinco) minutos entre o término do
expediente e o início da ordem do dia, observando-se o seguinte:
I - a prorrogação das sessões ordinárias poderá ser determinada pelo Plenário, por
proposta do Presidente ou a requerimento verbal de Vereador, pelo tempo necessário para a
conclusão de votação de matéria já discutida;
II - o tempo de prorrogação será previamente estipulado no requerimento, e somente
será apreciado se apresentado até 10 (dez) minutos antes do encerramento da ordem do dia;
III - antes de terminar a prorrogação autorizada, o Plenário poderá prorrogá-la
novamente, obedecido, no que couber, o disposto no parágrafo anterior, devendo o novo
requerimento ser oferecido até 05 (cinco) minutos antes do término daquela;
IV - havendo 02 (dois) ou mais pedidos simultâneos de prorrogação será votado o
que propuser menor prazo, prejudicados os demais.
Parágrafo único. Após definido o calendário das sessões, este somente poderá ser
alterado por meio de requerimento aprovado por maioria absoluta.
Art. 149. A Câmara realizará 10 (dez) sessões ordinárias mensais.
Parágrafo único. Caso não seja possível realizar as 10 sessões ordinárias mensais, por
motivo de força maior, as que faltarem, poderão ser realizadas no mês subsequente.
Art. 150. As sessões extraordinárias realizar-se-ão em qualquer dia da semana, a
qualquer hora, inclusive nos sábados, domingos e feriados ou após as sessões ordinárias.
§ 1° Somente se realizarão sessões extraordinárias quando se tratar de matérias
relevantes e urgentes e a sua convocação dar-se-á na forma estabelecida no § 1° do art. 153 deste
Regimento ou quando esgotadas as dez reuniões ordinárias mensais.
§ 2° A duração e a prorrogação de sessão extraordinária regem-se, no que couber,
pelo disposto no art. 148 e incisos.
Art. 151. As sessões solenes realizar-se-ão a qualquer dia e hora, para fim específico,
não havendo prefixação de sua duração.
§ 1° As sessões solenes não são remuneradas.
§ 2° As sessões solenes serão realizadas em qualquer local seguro e acessível, a
critério da Mesa.
Art. 152. As sessões ordinárias e extraordinárias serão realizadas no recinto destinado
ao seu funcionamento, salvo em caso de motivo justificado, em que poderão ser realizadas de forma
virtual.
§ 1º Para a realização das sessões ordinárias e extraordinárias de forma virtual,
deverá ser emitido ato regulamentador pelo Presidente.
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§ 2º Poderá por deliberação do Plenário ser realizada sessão fora da sede da Câmara.
Municipal.

Art. 153. A Câmara observará o recesso legislativo determinado na Lei Orgânica

§ 1° Nos períodos de recesso legislativo, a Câmara poderá reunir-se em sessão
legislativa extraordinária quando regularmente convocada pelo Prefeito, pelo Presidente da Câmara
ou a requerimento da maioria absoluta dos Vereadores, para apreciar matéria de interesse público
relevante e urgente.
§ 2° Na sessão extraordinária, a Câmara somente deliberará sobre a matéria para a
qual foi convocada.
Art. 154. As sessões serão abertas com a presença de qualquer número dos membros
da Câmara, observados as disposições do art. 158.
Art. 155. Durante as sessões, somente os Vereadores poderão permanecer na parte do
recinto do Plenário que lhes é destinada.
§ 1° A convite da Presidência, ou por sugestão de qualquer Vereador, poderão
permanecer no espaço destinado aos Vereadores, para assistir à sessão, as autoridades públicas
presentes ou as pessoas que estejam sendo homenageadas.
§ 2° Os visitantes recebidos em Plenário em dias de sessão poderão usar a palavra
pelo prazo de até 30 (trinta) minutos.
Art. 156. De cada sessão da Câmara lavrar-se-á ata dos trabalhos contendo
sucintamente os assuntos tratados, a fim de ser submetida ao Plenário.
§ 1° As proposições e os documentos apresentados em sessão serão indicados na ata
somente com a menção do objeto a que se referirem, salvo requerimento de transcrição integral
aprovado pelo Plenário.
§ 2° A ata da última sessão do ano legislativo será redigida e submetida à aprovação
na própria sessão, antes de seu encerramento, com a presença de qualquer número de Vereadores.
§ 3º A Secretaria da Câmara Municipal terá o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar
cópia de ata na íntegra a qualquer Vereador que solicitar.
CAPÍTULO II
DAS SESSÕES ORDINÁRIAS
do dia.

Art. 157. As sessões ordinárias compõem-se de duas partes: o expediente e a ordem

Art. 158. Na hora do início dos trabalhos o Presidente declarará aberta a sessão.
Parágrafo único. Não havendo número legal para deliberação da matéria, o
Presidente efetivo ou eventual aguardará durante 15 (quinze) minutos para que o quórum se
complete e, caso assim não ocorra, fará lavrar ata pelo Secretário efetivo ou ad hoc, com o registro
dos nomes dos Vereadores presentes, declarando, em seguida, prejudicada a realização da sessão.
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Art. 159. Havendo número legal a sessão se iniciará com o expediente, o qual terá
duração máxima de 120 (cento e vinte) minutos, destinando-se à discussão da ata da sessão anterior
e a leitura dos documentos de quaisquer origens.
§ 1° Nas sessões em que esteja incluído na ordem do dia o debate da proposta
orçamentária, das diretrizes orçamentárias, do plano plurianual e o julgamento de Contas, o
expediente será de 30 (trinta) minutos.
§ 2° No expediente serão objeto de deliberação requerimentos, indicações e moções,
além da ata da sessão anterior.
§ 3° Quando não houver número legal para deliberação no expediente, a sessão será
encerrada e as matérias a que se refere o § 2° automaticamente ficarão transferidas para o
expediente da sessão seguinte.
Art. 160. Ao iniciar a sessão, o Presidente colocará a ata em discussão e, não sendo
retificada ou impugnada, será considerada aprovada, independentemente de votação, ficando à
disposição dos Vereadores.
§ 1° Qualquer Vereador poderá requerer a leitura da ata no todo ou em parte,
mediante aprovação do requerimento pela maioria dos Vereadores presentes, para efeito de mera
retificação.
§ 2° Se o pedido de retificação não for contestado pelo Secretário, a ata será
considerada aprovada com a retificação, caso contrário, o Plenário deliberará a respeito.
§ 3° Suscitada impugnação sobre os termos da ata, o Plenário deliberará a respeito e,
caso seja aceita a impugnação, será lavrada nova ata.
§ 4° Aprovada, a ata será assinada pelo Presidente e pelos Secretários.
§ 5° Não poderá impugnar a ata Vereador ausente à sessão a que esta se refira.
§ 6º Caso não tenha sido concluída antes do início da sessão seguinte, a ata poderá
ser apreciada no final da sessão, mediante comunicação do Presidente ao Plenário.
Art. 161. Após a aprovação da ata, o Presidente determinará ao Secretário a leitura da
matéria do expediente obedecendo à seguinte ordem:
I - expedientes originários do Executivo;
II - expedientes apresentados pelos Vereadores;
III - demais expedientes.
Art. 162. Na leitura das matérias pelo Secretário, obedecer-se-á à seguinte ordem:
I - projetos de lei;
II - projetos de decretos legislativos;
III - projetos de resolução;
IV - requerimentos;
V - moções;
VI - indicações;
VII - outras matérias.
Parágrafo único. Dos documentos apresentados no expediente serão oferecidas
cópias aos Vereadores líderes, quando solicitadas à Secretaria, com exceção dos projetos de lei
orçamentária, de diretrizes orçamentárias, do plano plurianual e dos projetos de codificação, cujas
cópias serão entregues obrigatoriamente.
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Art. 163. Terminada a leitura da matéria em pauta, verificará o Presidente o tempo
restante do Expediente, concedendo a palavra aos Vereadores automaticamente inscritos conforme
sorteio prévio e realizado a cada primeira sessão do período legislativo.
§ 1º O Expediente destina-se a breves comunicações ou comentários,
individualmente, por tempo não superior a 05 (cinco) minutos, controlados por sistema eletrônico
de cronometragem e aviso, acionado manualmente pelo Presidente, obedecendo-se ao seguinte:
I - a ordem dos pronunciamentos será em sistema de rodízio, a saber: O primeiro da
lista da primeira sessão será o último na segunda sessão, o penúltimo na terceira, e assim
sucessivamente. Os demais obedecerão a mesma ordem decrescente;
II - o sistema eletrônico de cronometragem deverá incluir relógio visível a todos os
Vereadores; sistema de aviso sonoro ou luminoso que alerte ao Vereador ocupante da Tribuna,
quando faltar 01 (um) minuto para terminar seu tempo, desligando automaticamente o microfone,
15 (quinze) segundos após o término do tempo do Vereador;
III - o Vereador que não desejar se manifestar declinará da palavra.
§ 2º O orador poderá conceder, aparte a algum Vereador solicitante durante o
Expediente.
§ 3° O Vereador que, inscrito para falar, não se achar presente na hora que lhe for
dada a palavra, perderá a vez.
Art. 164. Finda a hora do expediente, por ter esgotado o tempo, ou por falta de
oradores, e decorrido o intervalo regimental, passar-se-á à matéria constante da ordem do dia.
§ 1° Para ordem do dia, far-se-á verificação de presença e a sessão somente
prosseguirá se estiver presente a maioria absoluta dos Vereadores.
§ 2° Não se verificando o quórum regimental, o Presidente aguardará por 15 (quinze)
minutos, como tolerância, antes de declarar encerrada a sessão.
Art. 165. Nenhuma proposição poderá ser colocada em discussão, sem que tenha sido
incluída na ordem do dia regularmente publicada, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro)
horas do início das sessões, salvo deliberação do Plenário.
Parágrafo único. Nas sessões em que devam ser apreciados a proposta orçamentária,
as diretrizes orçamentárias, o plano plurianual e o julgamento de contas, nenhuma outra matéria
figurará na ordem do dia.
preferenciais:

Art. 166. A organização da pauta da ordem do dia obedecerá aos seguintes critérios

I - matérias em regime de urgência originárias do Poder Executivo;
II - demais matérias em regime de urgência;
III - vetos;
IV - matérias em redação final;
V - matérias em discussão única;
VI - matérias em segunda discussão;
VII - matérias em primeira discussão;
VIII - recursos;
IX - demais proposições.
Parágrafo único. As matérias, pela ordem de preferência, figurarão na pauta,
observada a ordem cronológica de sua apresentação entre aquelas de mesma classificação.
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Art. 167. O Secretário procederá a leitura da matéria a ser discutida e votada,
podendo ser dispensada a requerimento verbal de qualquer Vereador, com aprovação do Plenário.
Art. 168. Esgotada a ordem do dia, anunciará o Presidente a pauta da ordem do dia
da sessão seguinte e, se ainda houver tempo, concederá aos Vereadores a palavra livre.
Art. 169. Não havendo mais oradores para falar na palavra livre ou quando ainda os
houver e, o tempo regimental estiver esgotado, o Presidente declarará encerrada a sessão.
Capítulo III
DAS SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS
Art. 170. As sessões extraordinárias serão convocadas na forma prevista na Lei
Orgânica do Município, mediante comunicação escrita aos Vereadores, com a antecedência mínima
de 24 (vinte e quatro) horas e divulgação nos meios oficiais da Câmara.
Parágrafo único. Sempre que possível, a convocação far-se-á em sessão, não sendo
necessário, neste caso, a observância das 24 (vinte e quatro) horas de que fala o caput, devendo a
comunicação escrita ser feita apenas aos ausentes à sessão que a convocou.
Art. 171. A sessão extraordinária deliberará somente sobre a matéria para a qual foi
convocada, observando-se quanto à aprovação da ata da sessão anterior, ordinária ou extraordinária,
o disposto no art. 160.
Parágrafo único. Aplicar-se-ão às sessões extraordinárias, no que couber, as
disposições atinentes às sessões ordinárias.
Capítulo IV
DAS SESSÕES SOLENES
Art. 172. As sessões solenes serão convocadas pelo Presidente da Câmara, que
indicará a finalidade da reunião.
§ 1° Nas sessões solenes não haverá expediente, nem ordem do dia formal,
dispensadas a leitura da ata e a verificação de presença.
§ 2° Não haverá tempo predeterminado para o encerramento da sessão solene.
§ 3° Nas sessões solenes, somente poderão usar da palavra, além do Presidente da
Câmara, um Vereador previamente designado como orador oficial da cerimônia, as pessoas
homenageadas, um representante do Executivo e um do Judiciário.
TÍTULO VI
DAS DISCUSSÕES E DAS DELIBERAÇÕES
Capítulo I
DAS DISCUSSÕES
Art. 173. Discussão é o debate pelo Plenário de proposição constante da pauta, antes
desta ser deliberada.
§ 1° Não estão sujeitos à discussão:
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I - os requerimentos a que se refere o § 2° do art. 124;
II - as indicações.
§ 2° O Presidente declarará prejudicada a discussão:
I - da proposição original, quando tiver substitutivo aprovado;
II - de emenda ou subemenda idêntica a outra já aprovada ou rejeitada;
III - de requerimento repetitivo.
Art. 174. A discussão da matéria constante da ordem do dia só poderá ser realizada
com a presença da maioria absoluta dos membros da Câmara.
Art. 175. Terão uma única discussão as seguintes matérias:
I - o veto;
II - os projetos de decreto legislativo;
III - os projetos de resolução;
IV - os requerimentos;
V - as moções;
VI - os recursos.
Art. 176. Terão 02 (duas) discussões todas as matérias não incluídas no art. 175 deste
Regimento Interno.
Art. 177. Na primeira discussão poderá ser debatido, separadamente, artigo por artigo
do projeto e, na segunda discussão, debater-se-á o projeto em bloco.
§ 1° Quando se tratar de codificação, na primeira discussão o projeto será debatido
por Capítulos, salvo requerimento de destaque aprovado pelo Plenário.
§ 2° Quando se tratar de proposta orçamentária, diretrizes orçamentárias e plano
plurianual, as emendas apresentadas serão debatidas antes do projeto, em primeira discussão.
Art. 178. Na discussão única e na primeira discussão serão recebidas emendas,
subemendas e projetos substitutivos apresentados por ocasião dos debates e, em segunda discussão,
somente se admitirão emendas e subemendas.
Art. 179. Poderá o Plenário determinar que as emendas e os projetos substitutivos,
sejam analisados pelas Comissões Permanentes.
Art. 180. Em nenhuma hipótese a segunda discussão ocorrerá na mesma sessão que
tenha ocorrido a primeira discussão.
Art. 181. Sempre que a pauta dos trabalhos incluir mais de uma proposição sobre o
mesmo assunto, a discussão obedecerá a ordem cronológica de apresentação.
Art. 182 O adiamento da discussão de qualquer proposição dependerá da deliberação
do Plenário e somente poderá ser proposto antes de iniciar a discussão.
§ 1° O adiamento aprovado será sempre por tempo determinado.
§ 2° Apresentados 02 (dois) ou mais requerimentos de adiamento, será votado, de
preferência, o que apresentar menor prazo.
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§ 3° Não se concederá adiamento de matéria que se ache em regime de urgência.
§ 4° O adiamento poderá ser motivado por pedido de vistas de até 03 (três) dias úteis,
que será votado sem apartes e sem discussões.
§ 5º Será permitido justificar voto em pedido de vistas, por até 05 (cinco) minutos.
Art. 183. O encerramento da discussão de qualquer proposição dar-se-á pela ausência
de oradores, pelo decurso dos prazos regimentais ou por requerimento aprovado pelo Plenário.
Capítulo II
DA DISCIPLINA DOS DEBATES
Art. 184. Os debates deverão realizar-se com dignidade e ordem, cumprindo ao
Vereador atender às determinações regimentais.
Parágrafo único. O Vereador não poderá usar da palavra sem a solicitar e sem receber
consentimento do Presidente.
Art. 185. O Vereador a que for dada a palavra deverá inicialmente declarar a que
título se pronuncia e não poderá:
I - usar da palavra com finalidade diferente do motivo alegado para a solicitar;
II - desviar-se da matéria em debate;
III - falar sobre matéria vencida;
IV - usar de linguagem imprópria;
V - ultrapassar o tempo que lhe competir;
VI - deixar de atender às advertências do Presidente.
Art. 186. O Vereador somente usará da palavra:
I - no expediente, quando for para solicitar retificação ou impugnação de ata ou
quando se achar regularmente inscrito;
II - para discutir matéria em debate, encaminhar votação ou justificar o seu voto;
III - para apartear, na forma regimental;
IV - para explicação pessoal;
V - para suscitar questão de ordem ou pedir esclarecimento à Mesa;
VI - para apresentar requerimento verbal na forma regimental;
VII - quando for designado para saudar visitante.
Art. 187. O Presidente solicitará ao orador, por iniciativa própria ou a pedido de
qualquer Vereador, que interrompa o seu discurso nos seguintes casos:
I - para leitura de requerimento de urgência;
II - para comunicação importante à Câmara;
III - para recepção de visitantes;
IV - para votação de requerimento de prorrogação da sessão.
Art. 188. Para o aparte ou interrupção do orador por outro, para indagação ou
comentário relativamente à matéria em debate, observar-se-á o seguinte:
I - o aparte deverá ser expresso em termos corteses e não poderá exceder a 03 (três)
minutos;
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II - não serão permitidos apartes paralelos, sucessivos ou sem licença expressa do

III - não é permitido apartear o Presidente nem o orador que fala “pela ordem”, em
explicação pessoal, para encaminhamento de votação ou para justificativa de voto.
Art. 189. Os oradores terão os seguintes prazos para uso da palavra:
I - 03 (três) minutos para apresentar requerimento de retificação ou impugnação de
ata, falar “pela ordem”, apartear e justificar requerimento de urgência;
II - 05 (cinco) minutos para falar no expediente, encaminhar votação, justificar voto
ou emenda e proferir explicação pessoal;
III - 10 (dez) minutos para discutir requerimento, moção, redação final, artigo isolado
de proposição e veto;
IV - 15 (quinze) minutos para discutir projeto de lei, proposta orçamentária,
diretrizes orçamentárias, plano plurianual, prestação de contas, destituição de membro da Mesa,
projeto de decreto legislativo, projeto de resolução, processo de cassação de Vereador, Prefeito,
Vice-Prefeito e recurso contra parecer pela inconstitucionalidade ou ilegalidade do projeto.
Parágrafo único. Não será permitida a cessão de tempo de um para outro orador.
Capítulo III
DAS DELIBERAÇÕES
Art. 190. As deliberações do Plenário serão tomadas por maioria simples, sempre que
não se exija a maioria absoluta ou a maioria de 2/3 (dois terços), conforme as determinações
constitucionais, legais ou regimentais aplicáveis em cada caso.
Parágrafo único. Para efeito de quórum computar-se-á a presença de Vereador
impedido de votar.
Art. 191. A deliberação se realiza por meio de votação.
Parágrafo único. Considerar-se-á a matéria em fase de votação, quando o Presidente
declarar encerrada a discussão.
Art. 192. O voto será sempre público nas deliberações da Câmara.
Art. 193. Os processos de votação são 02 (dois): simbólico e nominal.
§ 1° O processo simbólico consiste na simples contagem de votos a favor ou contra a
proposição, mediante convite do Presidente aos Vereadores para que se manifestem.
§ 2° O processo nominal consiste na chamada nominal pelo Presidente de cada
Vereador para que expressamente se manifeste.
§ 3º O resultado da votação nominal das proposições referidas no artigo 112 deste
Regimento, com exceção das previstas nos incisos XI, XII e XV, será disponibilizado no site da
Câmara de Vereadores, vinculado ao cadastro de consulta pública da respectiva proposição,
constituindo-se em placar de votação, de forma clara e de fácil consulta ao público externo.
§ 4º No caso referido no parágrafo anterior, o vereador que tenha justificado o voto
poderá, na sessão da respectiva votação, requerer ao Presidente que no placar seja indicada esta
circunstância, que será anotada na forma sucinta: “com justificativa”, apenas.
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Art. 194. O processo simbólico será a regra geral para as votações, somente sendo
substituído por impositivo legal ou regimental ou por requerimento aprovado pelo Plenário.
§ 1° Do resultado da votação simbólica, qualquer Vereador poderá requerer
verificação mediante votação nominal, não podendo o Presidente indeferi-la.
§ 2° Não se admitirá segunda verificação de resultado da votação.
§ 3° O Presidente, em caso de dúvida, poderá, de ofício, repetir a votação simbólica
para a recontagem dos votos.
Art. 195. A votação será nominal nos seguintes casos:
I - requerimento de urgência;
II - julgamento das Contas do Município;
III - perda de mandato de Vereador;
IV - apreciação de veto;
V - eleição da Mesa ou destituição de membro da Mesa;
VI - eleição ou destituição de membro de Comissão Permanente.
Parágrafo único. Na hipótese do inciso V o processo de votação será o indicado no
art. 18, § § 3° e 4°.
Art. 196. Uma vez iniciada a votação, somente se interromperá se for verificada a
falta de número legal, caso em que os votos já colhidos serão considerados prejudicados.
§ 1º Não será permitido ao Vereador se retirar da sessão no curso da votação, salvo
motivo justificado, sendo considerado o voto que já tenha proferido.
§ 2º Considera-se como local da sessão o recinto onde se encontram os assentos dos
Vereadores, a Mesa Diretora, excluído o espaço destinado ao público e à imprensa.
Art. 197. Antes de ser iniciada a votação, será assegurado o seu encaminhamento a
cada uma das bancadas partidárias, por um de seus integrantes, para falar apenas uma vez, a fim de
propor aos seus co-partidários a orientação quanto ao mérito da matéria.
Parágrafo único. Não haverá encaminhamento de votação quando se tratar da
proposta orçamentária, das diretrizes orçamentárias, do plano plurianual, de julgamento das contas
do Município e de processo de cassação.
Art. 198. Qualquer Vereador poderá requerer ao Plenário que aprecie isoladamente
determinadas partes do texto de proposição, votando-as em destaque, para rejeitá-las ou aprová-las
preliminarmente.
Parágrafo único. Não haverá destaque quando se tratar da proposta orçamentária, das
diretrizes orçamentárias, do plano plurianual, de veto, do julgamento das contas do Município e em
quaisquer casos em que esta providência se revele impraticável.
Art. 199. Terão preferência para votação as emendas, as emendas supressivas e os
projetos substitutivos originários das Comissões.
Parágrafo único. Apresentadas 02 (duas) ou mais emendas sobre o mesmo artigo,
parágrafo, incisos, alíneas e itens, será admissível requerimento de preferência para a votação da
emenda que melhor se adaptar ao projeto, o qual será apreciado pelo Plenário, independentemente
de discussão.
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Art. 200. O Vereador poderá ao votar, justificar o voto, que consiste em indicar as
razões pelas quais adota determinada posição em relação ao mérito da matéria.
Parágrafo único. A justificativa de voto só poderá ocorrer uma vez, por orador, a cada
proposição.
Art. 201. Enquanto o Presidente não houver proclamado o resultado da votação, o
Vereador que já tenha votado, poderá retificar o seu voto.
Art. 202. Proclamado o resultado da votação, poderá o Vereador impugná-lo perante
o Plenário, quando tiver votado Vereador impedido.
Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, acolhida a impugnação, repetir-se-á a
votação sem ser considerado o voto que motivou o incidente.
Art. 203. Concluída a votação de projeto de lei, com ou sem emendas aprovadas, ou
de projeto de lei substitutivo, será a matéria encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e
Redação Final, para adequar o texto à correção gramatical.
Parágrafo único. Caberá à Mesa Diretora a redação final dos projetos de decreto
legislativo e de resolução.
Art. 204. A redação final será votada, podendo a sua leitura ser dispensada pelo
Plenário a requerimento de Vereador.
§ 1° Admitir-se-á emenda à redação final somente quando seja para corrigir
obscuridade, contradição ou impropriedade linguística.
§ 2° Aprovada a emenda, voltará a matéria à Comissão de Legislação, Justiça e
Redação Final, para nova redação final.
§ 3° Se a nova redação final for rejeitada, será o projeto novamente encaminhado à
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, a qual somente poderá ser rejeitada pelo voto da
maioria absoluta dos membros da Câmara.
Art. 205. Aprovado pela Câmara projeto de lei, uma vez expedidos os respectivos
autógrafos, este será enviado ao Prefeito para sanção ou veto.
Parágrafo único. Os originais dos projetos de lei aprovados serão arquivados na
Secretaria da Casa.
Capítulo IV
DA CONCESSÃO DE PALAVRA AOS CIDADÃOS EM SESSÕES E COMISSÕES
Art. 206. O cidadão convidado pela Mesa, atendendo determinação do Plenário ou a
pedido, poderá usar da palavra durante o Expediente da sessão, a fim de manifestar-se sobre as
proposições, inclusive as de iniciativa popular, para opinar sobre elas, desde que comprovadamente
conheça sobre a matéria, não lhe sendo permitido abordar temas que não tenham sido previamente
mencionados no convite.
Art. 207. Caberá ao Presidente da Câmara determinar o número de cidadãos que
poderão fazer uso da palavra em cada sessão.
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Art. 208. Ressalvada a hipótese de expressa determinação do Plenário em contrário,
nenhum cidadão poderá usar a Tribuna da Câmara, nos termos desse Regimento, por período maior
que 30 (trinta) minutos, sob pena de ter a palavra cassada.
Parágrafo único. Será igualmente cassada a palavra do cidadão que usar linguagem
incompatível com a dignidade da Câmara.
Art. 209. O Presidente da Câmara promoverá ampla divulgação da pauta da ordem
do dia das sessões do Legislativo, que deverá ser publicada com antecedência mínima de 24 (vinte e
quatro) horas do início das sessões.
Art. 210. É assegurado o uso da palavra, para tratar assunto de interesse público ou
da entidade que representa, ao Presidente ou a integrante de qualquer entidade ou associação de
classe, clube de serviço ou entidade comunitária do Município de Chapecó, na segunda sessão
ordinária de cada mês, pelo tempo de até 10 (dez) minutos, sem possibilidade de apartes.
§ 1º Ao final da primeira sessão ordinária de cada mês, o Presidente informará ao
Plenário a relação das entidades inscritas para manifestação de que trata o caput do artigo.
§ 2º Poderá se manifestar a Entidade legalmente constituída, por meio de algum
membro de sua Diretoria ou cidadão designado pela mesma, que agendar, junto a Secretaria da
Câmara, sendo que a manifestação obedecerá, sempre, à ordem cronológica de inscrições.
§ 3º Referidas manifestações realizar-se-ão durante o Expediente, pelo prazo
improrrogável de 30 (trinta) minutos, observado o disposto no parágrafo único do art. 208.
TÍTULO VII
DA ELABORAÇÃO LEGISLATIVA ESPECIAL E DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE
Capítulo I
DA ELABORAÇÃO LEGISLATIVA ESPECIAL
Seção I
DO ORÇAMENTO
Art. 211. Recebida do Prefeito a proposta orçamentária, dentro do prazo e na forma
legal, o Presidente mandará publicá-la e distribuirá cópia aos Vereadores, enviando-a à Comissão de
Finanças e Orçamento para parecer.
Parágrafo único. No período de 20 (vinte) dias úteis os Vereadores poderão
apresentar emendas à proposta, nos casos em que sejam permitidas, as quais serão publicadas na
forma do art. 129.
Art. 212. A Comissão de Finanças e Orçamento emitirá parecer em 24 (vinte e
quatro) dias úteis.
Art. 213. Na primeira discussão, poderão os Vereadores manifestar-se no prazo
regimental sobre o projeto e as emendas, assegurando-se preferência ao relator do parecer da
Comissão de Finanças e Orçamento e aos autores das emendas no uso da palavra.
Art. 214. Se forem aprovadas as emendas, a matéria retornará à Comissão de
Finanças e Orçamento para incorporá-las ao texto.
§ 1º A Comissão de Finanças e Orçamento, terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para
incorporar às emendas ao seu texto.
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§ 2º Devolvido o processo pela Comissão ou avocado este pelo Presidente, se
esgotado o prazo disposto no § 1º deste artigo, será reincluído em pauta imediatamente, para
segunda discussão e aprovação do texto definitivo, dispensada a fase de redação final.
Art. 215. Aplicam-se as normas desta seção à proposta do plano plurianual e das
diretrizes orçamentárias.
Seção II
DAS CODIFICAÇÕES
Art. 216. Código é a reunião de disposições legais sobre a mesma matéria, de modo
orgânico e sistemático, visando estabelecer os princípios gerais do sistema adotado e prover
completamente a matéria.
Art. 217. Os projetos de codificação, depois de apresentados em Plenário, serão
distribuídos aos Vereadores e encaminhados à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final.
§ 1° Os Vereadores terão o prazo de 20 (vinte) dias úteis para encaminhar emendas à
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final.
§ 2° A critério da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, poderá ser
solicitada assessoria de órgão de assistência técnica ou parecer de especialista na matéria, ficando
suspensa a tramitação do projeto.
§ 3° A Comissão terá 24 (vinte e quatro) dias úteis para emitir parecer do projeto e
das emendas apresentadas.
§ 4° As emendas apresentadas serão deliberadas pelo Plenário, independentemente
do parecer emitido pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, o qual terá caráter
meramente opinativo.
Art. 218. Na primeira discussão, o projeto será debatido por Capítulos, salvo
requerimento de destaque aprovado pelo Plenário.
Parágrafo único. Aprovado em primeira discussão, voltará o processo à Comissão de
Legislação, Justiça e Redação Final por mais 05 (cinco) dias úteis, para incorporação das emendas
aprovadas.
Capítulo II
DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE
Seção I
DO JULGAMENTO DAS CONTAS
Art. 219. Recebido o parecer prévio do Tribunal de Contas, o Presidente fará
distribuir cópia deste e do balanço anual, a todos os Vereadores, enviando o processo à Comissão de
Finanças e Orçamento que terá 24 (vinte e quatro) dias úteis para apresentar ao Plenário seu parecer,
acompanhado do projeto de decreto legislativo, pela aprovação ou rejeição das contas.
§ 1° A Comissão de Finanças e Orçamento receberá pedidos escritos dos Vereadores
solicitando informações sobre itens determinados da prestação de contas, no prazo de 10 (dez) dias
úteis depois do recebimento do projeto.
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§ 2° Para responder aos pedidos de informação, a Comissão poderá realizar
quaisquer diligências e vistorias externas, bem como, mediante autorização do Prefeito, examinar
quaisquer documentos existentes na Prefeitura.
Art. 220. O projeto de decreto legislativo apresentado pela Comissão de Finanças e
Orçamento sobre a prestação de contas será submetido a uma única discussão e votação,
assegurando aos Vereadores debater a matéria.
Parágrafo único. Não se admitirão emendas ao projeto de decreto legislativo.
Art. 221. Se a deliberação da Câmara for contrária ao parecer prévio do Tribunal de
Contas, o projeto de decreto legislativo conterá os motivos da discordância.
Parágrafo único. A Mesa Diretora comunicará o resultado da votação ao Tribunal de
Contas do Estado ou órgão equivalente.
Art. 222. Na sessão em que se deliberará as Contas do Município o expediente se
reduzirá a 30 (trinta) minutos e a ordem do dia será destinada exclusivamente à matéria.
Seção II
DO PROCESSO DE PERDA DO MANDATO
Art. 223. A Câmara processará o Vereador pela prática de infração políticoadministrativa definida na legislação incidente, observados o contraditório e a ampla defesa.
Art. 224. O julgamento far-se-á em sessão ordinária ou sessão extraordinária para
esse fim convocada.
Art. 225. Quando a deliberação for sobre a culpabilidade do acusado, expedir-se-á
decreto legislativo de perda do mandato, do qual se dará ciência à Justiça Eleitoral.
Seção III
DA CONVOCAÇÃO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS
Art. 226. A Câmara ou qualquer de suas Comissões, poderão convocar os Secretários
Municipais ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados ao Prefeito para prestarem,
pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado, importando crime de
responsabilidade a ausência sem justificação adequada.
§ 1º Os Secretários Municipais poderão comparecer à Câmara ou a qualquer de suas
Comissões, por sua iniciativa e mediante entendimentos com a Mesa Diretora, para expor assunto
de relevância de sua Secretaria.
§ 2º A Mesa da Câmara poderá encaminhar pedidos escritos de informações aos
Secretários Municipais ou a qualquer das pessoas referidas no caput deste artigo, importando em
crime de responsabilidade a recusa, ou o não atendimento, no prazo de 30 (trinta) dias, bem como a
prestação de informações falsas.
Art. 227. A convocação deverá ser requerida, por escrito, por qualquer Vereador ou
Comissão, devendo ser discutida e aprovada pelo Plenário.
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Parágrafo único. O requerimento deverá indicar, explicitamente, o motivo da
convocação e as questões que serão propostas ao convocado.
Art. 228. Aprovado o requerimento, a convocação se efetivará mediante ofício
assinado pelo Presidente, em nome da Câmara, indicando dia e hora para o comparecimento, e
dando ao convocado ciência do motivo de sua convocação.
Art. 229. Aberta a sessão, o Presidente da Câmara exporá ao Secretário Municipal,
que se assentará à Mesa Diretora dos trabalhos, os motivos da convocação e, em seguida, concederá
a palavra aos oradores inscritos com antecedência, para as indagações que desejarem formular,
assegurada a preferência ao Vereador proponente da convocação ou ao Presidente da Comissão que
a solicitou.
§ 1° O Secretário Municipal poderá incumbir assessores, que o acompanham na
ocasião, para responder às indagações.
§ 2° O Secretário Municipal ou o Assessor, não poderá ser aparteado na sua
exposição.
Art. 230. Quando nada mais houver a indagar ou a responder, ou quando escoado o
tempo regimental, o Presidente agradecerá o Secretário Municipal, em nome da Câmara, o
comparecimento.
Art. 231. A Câmara poderá optar pelo pedido de informações ao Prefeito por escrito,
caso em que o ofício do Presidente da Câmara será redigido contendo os quesitos necessários à
elucidação dos fatos.
Parágrafo único. O Prefeito deverá responder às informações no prazo de 30 (trinta)
dias.
Art. 232. Sempre que o Prefeito se recusar a prestar informações à Câmara, quando
devidamente solicitado, o autor da proposição deverá produzir denúncia para efeito de cassação do
mandato do infrator.
Seção IV
DO PROCESSO DESTITUTÓRIO
Art. 233. Sempre que qualquer Vereador propuser a destituição de membro da Mesa,
o Plenário, conhecendo da representação, deliberará, preliminarmente, sobre a prova documental
oferecida pelo representante.
§ 1° Caso o Plenário se manifeste pelo processamento da representação, autuada a
mesma pelo Secretário, o Presidente ou o seu substituto legal, nos casos em que o Presidente for o
denunciado, determinará a notificação do acusado para oferecer defesa no prazo de 15 (quinze) dias
úteis e arrolar testemunhas, até o máximo de 03 (três), sendo-lhe enviada cópia da peça acusatória e
dos documentos que a tenham instruído.
§ 2° Se houver defesa, quando esta for anexada aos autos, com os documentos que a
acompanharem, o Presidente mandará notificar o representante para confirmar a representação ou
retirá-la, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
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§ 3° Se não houver defesa, ou, se havendo, o representante confirmar a acusação,
será sorteado relator para o processo e convocar-se-á sessão extraordinária para a apreciação da
matéria, na qual serão inquiridas as testemunhas de defesa e de acusação, até o máximo de 03 (três)
para cada lado.
§ 4° Não poderá ser relator, Vereador membro da Mesa Diretora.
§ 5° Na sessão, o relator inquirirá as testemunhas perante o Plenário, podendo
qualquer Vereador formular-lhes perguntas do que se lavrará termo.
§ 6° Finda a inquirição, o Presidente da Câmara concederá 30 (trinta) minutos, para
se manifestarem individualmente, o representante, o acusado e o relator, seguindo-se a votação da
matéria pelo Plenário.
§ 7° Se o Plenário decidir, por maioria absoluta de votos dos Vereadores pela
destituição, será elaborado projeto de decreto legislativo pelo Presidente da Comissão de
Legislação, Justiça e Redação Final.
TÍTULO VIII
DO REGIMENTO INTERNO E DA ORDEM REGIMENTAL
Capítulo I
DAS QUESTÕES DE ORDEM
pelo Plenário.

Art. 234. Os casos não previstos neste Regimento serão resolvidos soberanamente

235. Questão de ordem é toda dúvida levantada em Plenário quanto à interpretação
da matéria em debate, à aplicação do Regimento e para esclarecimentos.
Parágrafo único. As questões de ordem devem ser formuladas com clareza e com a
indicação precisa das disposições regimentais que se pretende elucidar, sob pena de o Presidente as
indeferir sumariamente.
236. Cabe ao Presidente resolver as questões de ordem, não sendo lícito a qualquer
Vereador opor-se à decisão, sem prejuízo de recurso ao Plenário.
1° O recurso será encaminhado à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final,
para parecer.
2° O Plenário, em face do parecer, decidirá o caso concreto, considerando-se a
deliberação como prejulgado.
Capítulo II
DA DIVULGAÇÃO DO REGIMENTO E DE SUA REFORMA
Art. 237. A Secretaria da Câmara fará reproduzir periodicamente este Regimento,
enviando cópias à Biblioteca Municipal, ao Prefeito, ao Governador do Estado, ao Presidente da
Assembleia Legislativa, a cada um dos Vereadores e às instituições interessadas em assuntos
municipais.
Art. 238. Este Regimento Interno poderá ser modificado ou reformado por meio de
projeto de resolução de iniciativa de Vereador, da Mesa, de Comissão Permanente ou de Comissão
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Especial para esse fim criada, em virtude de deliberação da Câmara, da qual deverá fazer parte um
membro da Mesa Diretora.
Art. 239. Este Regimento Interno somente poderá ser alterado pelo voto da maioria
absoluta dos membros da Câmara.
TÍTULO IX
DA GESTÃO DOS SERVIÇOS INTERNOS DA CÂMARA
Art. 240. Os serviços administrativos da Câmara são de responsabilidade da
Secretaria e regidos por ato regulamentar emitido pelo Presidente.
Art. 241. As determinações do Presidente à Secretaria sobre expediente serão objeto
de ordem de serviço e as instruções aos servidores sobre o desempenho de suas atribuições
constarão de portarias.
Art. 242. A Secretaria fornecerá aos interessados, no prazo de 15 (quinze) dias, as
certidões que tenham requerido ao Presidente, para defesa de direitos e esclarecimentos de situação
de interesse pessoal, bem como preparará os expedientes de atendimento e as requisições judiciais,
independentemente de despacho, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
Art. 243. A Secretaria manterá os registros necessários aos serviços da Câmara.
Parágrafo único. São obrigatórios os seguintes registros:
I - das atas das sessões;
II - das atas das reuniões das Comissões Permanentes;
III - de leis;
IV - dos decretos legislativos;
V - das resoluções;
VI - dos atos da Mesa Diretora e da Presidência;
VII - dos termos de posse de servidores, Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito;
VIII - do livro de termos de contratos.
Art. 244. Os papéis da Câmara serão confeccionados no tamanho oficial e timbrados
com símbolo identificativo, conforme ato da Presidência.
Art. 245. As despesas da Câmara, dentro dos limites das disponibilidades
orçamentárias consignadas no orçamento do Município e dos créditos adicionais, serão ordenadas
pelo Presidente da Câmara.
Art. 246. A movimentação financeira dos recursos orçamentários da Câmara será
efetuada em instituições financeiras oficiais, cabendo à tesouraria movimentar os recursos que lhe
forem liberados.
Art. 247. As despesas miúdas de pronto pagamento, definidas em lei específica,
poderão ser pagas mediante a adoção do regime de adiantamento.
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Art. 248. As contas anuais do Município ficarão a partir de 31 de março do exercício
subsequente, durante sessenta dias, na Secretaria da Câmara e no horário de seu funcionamento, à
disposição dos cidadãos para exame e apreciação, na forma estabelecida na Lei Orgânica Municipal.
TÍTULO X
DISPOSIÇÕES GERAIS TRANSITÓRIAS
Art. 249. A publicação dos expedientes da Câmara observará o disposto em ato
normativo emitido pela Presidência.
Art. 250. Nos dias de sessões deverão estar hasteadas, no edifício e no recinto do
Plenário, as Bandeiras do País, do Estado e do Município, observada a legislação federal.
Art. 251. Não haverá expediente no Legislativo nos dias de ponto facultativo
decretado pelo Município.
Art. 252. Os prazos previstos neste Regimento serão contados excluindo o dia do
começo e incluindo o dia do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos ficarão suspensos no período de recesso parlamentar.
Art. 253. Fica revogada a Resolução n° 15/90, de 12 de dezembro de 1990 e demais
disposições em contrário.
Art. 254. Este Regimento entrará em vigor em 1º de janeiro de 2021.
Sala das Sessões, 25 de novembro de 2020.

ILDO ADÃO ANTONINI
Presidente

VALDEMIR ANTONIO STOBE
1º Secretário
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2º Secretário
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Concórdia
Prefeitura
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 01/2021

Publicação Nº 2789056

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 01/2021
Em cumprimento ao disposto na Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e
as entidades empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos provenientes do Convênio CASAN 611-2013/Tapa Buraco, no
valor de R$ 21.148,58 (vinte e um mil e cento e quarenta e oito reais e cinquenta e oito centavos).
Concórdia SC, 04 de janeiro de 2020.
ENORI ANTONIO BOLSI.
Secretário Municipal da Fazenda

EXTRATO 2° TA CONTRATO N° 11/2020 - PMC

Publicação Nº 2789130

Contrato Nº : 11/2020
Aditivo Nº : 2TA Ctr 11/2020/2020
Tipo Aditivo : Suspensão
Contratante : MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
Contratada : FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICAS - FEPESE
Licitação : Dispensa de Licitação 3/2020
Objeto : Contratação de Instituição de Ensino com registro e habilitação junto aos órgãos competentes, para organização e realização de
Concurso de Provas, Títulos e Aptidão Física, destinado ao provimento de vagas existentes e formação de Cadastro Reserva nas categorias
funcionais constantes nos Quadros de Pessoal da Administração Pública Municipal, compreendendo os cargos, vagas e exigências para o
provimento, conforme art. 24 XIII, da Lei 8.666/1993
Vigência : Início: 28/12/2020 Término: 04/09/2021
Assinatura : 28/12/2020
Fiscal Técnico-Administrativo: CAMILA CRISTINA MARINHO VIEIRA NOGUEIRA
Gestor: ANGELO BENINI FANTIN

EXTRATOS DE INEXIGIBILIDADE

Publicação Nº 2788778

EXTRATO DA JUSTIFICATIVA Nº 01/2021 - SEDAGRO
ESPÉCIE: Justificativa de realização de inexigibilidade de Chamamento Público, com fundamento no art. 31, II, da Lei Federal nº 13.019, de
31 de julho de 2014 e alterações, Lei Municipal nº 5.475, de 21 de dezembro de 2020 que autoriza o Município a transferir recursos financeiros a Entidades para celebração de Termo de Colaboração entre o MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA, inscrito no CNPJ sob nº 83.024.257/000100, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, senhor ROGÉRIO LUCIANO PACHECO e a Associação de Moradores de Lª. Caravágio,
inscrita no CNPJ sob nº 02.342.693/0001-26, neste ato representado pelo seu Presidente, senhor DELCIO BINDA.
OBJETO: Transferência de recursos financeiros e Repasse de equipamentos, visando auxiliar no desenvolvimento agropecuário e atividades
rurais alternativas do Município, com o objetivo de melhorar as condições socioeconômicas dos agricultores.
PRAZO: Até 10 de dezembro de 2024, a partir da data da assinatura do Termo de Colaboração.
EXTRATO DA JUSTIFICATIVA Nº 02/2021 - SEDAGRO
ESPÉCIE: Justificativa de realização de inexigibilidade de Chamamento Público, com fundamento no art. 31, II, da Lei Federal nº 13.019, de
31 de julho de 2014 e alterações, Lei Municipal nº 5.475, de 21 de dezembro de 2020 que autoriza o Município a transferir recursos financeiros a Entidades para celebração de Termo de Colaboração entre o MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA, inscrito no CNPJ sob nº 83.024.257/000100, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, senhor ROGÉRIO LUCIANO PACHECO e a Associação Agrícola de Lajeado dos Pintos,
inscrita no CNPJ sob nº 08.211.695/0001-62, neste ato representado pelo seu Presidente, senhor EDGAR ITAMAR TEDESCO.
OBJETO: Transferência de recursos financeiros e Repasse de equipamentos, visando auxiliar no desenvolvimento agropecuário e atividades
rurais alternativas do Município, com o objetivo de melhorar as condições socioeconômicas dos agricultores.
PRAZO: Até 10 de dezembro de 2024, a partir da data da assinatura do Termo de Colaboração.
EXTRATO DA JUSTIFICATIVA Nº 03/2021 - SEDAGRO
ESPÉCIE: Justificativa de realização de inexigibilidade de Chamamento Público, com fundamento no art. 31, II, da Lei Federal nº 13.019, de
ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 570

31 de julho de 2014 e alterações, Lei Municipal nº nº 5.475, de 21 de dezembro de 2020 que autoriza o Município a transferir recursos financeiros a Entidades para celebração de Termo de Colaboração entre o MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA, inscrito no CNPJ sob nº 83.024.257/000100, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, senhor ROGÉRIO LUCIANO PACHECO e a Associação de Moradores de Rui Barbosa,
inscrita no CNPJ sob nº 01.404.596/0001-58, neste ato representado pelo seu Presidente, senhor LADI GRIGOLLO.
OBJETO: Transferência de recursos financeiros e Repasse de equipamentos, visando auxiliar no desenvolvimento agropecuário e atividades
rurais alternativas do Município, com o objetivo de melhorar as condições socioeconômicas dos agricultores.
PRAZO: Até 10 de dezembro de 2024, a partir da data da assinatura do Termo de Colaboração.
EXTRATO DA JUSTIFICATIVA Nº 04/2021 - SEDAGRO
ESPÉCIE: Justificativa de realização de inexigibilidade de Chamamento Público, com fundamento no art. 31, II, da Lei Federal nº 13.019, de
31 de julho de 2014 e alterações, Lei Municipal nº 5.475, de 21 de dezembro de 2020 que autoriza o Município a transferir recursos financeiros a Entidades para celebração de Termo de Colaboração entre o MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA, inscrito no CNPJ sob nº 83.024.257/000100, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, senhor ROGÉRIO LUCIANO PACHECO e a Associação de Moradores de Terra Vermelha, inscrita no CNPJ sob nº 00.258.091/0001-60, neste ato representado pelo seu Presidente, senhor PAULO CESAR BABINSKI.
OBJETO: Transferência de recursos financeiros e Repasse de equipamentos, visando auxiliar no desenvolvimento agropecuário e atividades
rurais alternativas do Município, com o objetivo de melhorar as condições socioeconômicas dos agricultores.
PRAZO: Até 10 de dezembro de 2024, a partir da data da assinatura do Termo de Colaboração.
EXTRATO DA JUSTIFICATIVA Nº 05/2021 - SEDAGRO
ESPÉCIE: Justificativa de realização de inexigibilidade de Chamamento Público, com fundamento no art. 31, II, da Lei Federal nº 13.019, de
31 de julho de 2014 e alterações, Lei Municipal nº 5.475, de 21 de dezembro de 2020 que autoriza o Município a transferir recursos financeiros a Entidades para celebração de Termo de Colaboração entre o MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA, inscrito no CNPJ sob nº 83.024.257/000100, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, senhor ROGÉRIO LUCIANO PACHECO e a Associação de Moradores de Barra Bonita,
inscrita no CNPJ sob nº 02.409.869/0001-10, neste ato representado pelo seu Presidente, senhor MÁVIO CESAR EDEL.
OBJETO: Transferência de recursos financeiros e Repasse de equipamentos, visando auxiliar no desenvolvimento agropecuário e atividades
rurais alternativas do Município, com o objetivo de melhorar as condições socioeconômicas dos agricultores.
PRAZO: Até 10 de dezembro de 2024, a partir da data da assinatura do Termo de Colaboração.
EXTRATO DA JUSTIFICATIVA Nº 06/2021 - SEDAGRO
ESPÉCIE: Justificativa de realização de inexigibilidade de Chamamento Público, com fundamento no art. 31, II, da Lei Federal nº 13.019, de
31 de julho de 2014 e alterações, Lei Municipal nº 5.475, de 21 de dezembro de 2020 que autoriza o Município a transferir recursos financeiros a Entidades para celebração de Termo de Colaboração entre o MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA, inscrito no CNPJ sob nº 83.024.257/000100, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, senhor ROGÉRIO LUCIANO PACHECO e a Associação de Moradores de Barra do
Tigre, inscrita no CNPJ sob nº 01.487.220/0001-54, neste ato representado pelo seu Presidente, senhor MAURI ANTÔNIO POLESE.
OBJETO: Transferência de recursos financeiros e Repasse de equipamentos, visando auxiliar no desenvolvimento agropecuário e atividades
rurais alternativas do Município, com o objetivo de melhorar as condições socioeconômicas dos agricultores.
PRAZO: Até 10 de dezembro de 2024, a partir da data da assinatura do Termo de Colaboração.
EXTRATO DA JUSTIFICATIVA Nº 07/2021 - SEDAGRO
ESPÉCIE: Justificativa de realização de inexigibilidade de Chamamento Público, com fundamento no art. 31, II, da Lei Federal nº 13.019, de
31 de julho de 2014 e alterações, Lei Municipal nº 5.475, de 21 de dezembro de 2020 que autoriza o Município a transferir recursos financeiros a Entidades para celebração de Termo de Colaboração entre o MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA, inscrito no CNPJ sob nº 83.024.257/000100, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, senhor ROGÉRIO LUCIANO PACHECO e a Associação de Moradores de Engenho
Velho, inscrita no CNPJ sob nº 01.585.990/0001-30, neste ato representado pelo seu Presidente, senhor MARCOS LUIS ROSSATTO.
OBJETO: Transferência de recursos financeiros e Repasse de equipamentos, visando auxiliar no desenvolvimento agropecuário e atividades
rurais alternativas do Município, com o objetivo de melhorar as condições socioeconômicas dos agricultores.
PRAZO: Até 10 de dezembro de 2024, a partir da data da assinatura do Termo de Colaboração.
EXTRATO DA JUSTIFICATIVA Nº 08/2021 - SEDAGRO
ESPÉCIE: Justificativa de realização de inexigibilidade de Chamamento Público, com fundamento no art. 31, II, da Lei Federal nº 13.019, de
31 de julho de 2014 e alterações, Lei Municipal nº 5.475, de 21 de dezembro de 2020 que autoriza o Município a transferir recursos financeiros a Entidades para celebração de Termo de Colaboração entre o MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA, inscrito no CNPJ sob nº 83.024.257/000100, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, senhor ROGÉRIO LUCIANO PACHECO e a Associação de Moradores de Alto Suruvi,
inscrita no CNPJ sob nº 01.657.119/0001-02, neste ato representado pelo seu Presidente, senhor JULIANO ERASMO BALBINOT.
OBJETO: Transferência de recursos financeiros e Repasse de equipamentos, visando auxiliar no desenvolvimento agropecuário e atividades
rurais alternativas do Município, com o objetivo de melhorar as condições socioeconômicas dos agricultores.
PRAZO: Até 10 de dezembro de 2024, a partir da data da assinatura do Termo de Colaboração.
EXTRATO DA JUSTIFICATIVA Nº 09/2021 - SEDAGRO
ESPÉCIE: Justificativa de realização de inexigibilidade de Chamamento Público, com fundamento no art. 31, II, da Lei Federal nº 13.019, de
31 de julho de 2014 e alterações, Lei Municipal nº 5.475, de 21 de dezembro de 2020 que autoriza o Município a transferir recursos financeiros a Entidades para celebração de Termo de Colaboração entre o MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA, inscrito no CNPJ sob nº 83.024.257/000100, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, senhor ROGÉRIO LUCIANO PACHECO e a Associação de Moradores de Lajeado
Guilherme, inscrita no CNPJ sob nº 01.377.790/0001-91, neste ato representado pelo seu Presidente, senhor LEONARDO DECÉSARO.
OBJETO: Transferência de recursos financeiros e Repasse de equipamentos, visando auxiliar no desenvolvimento agropecuário e atividades
rurais alternativas do Município, com o objetivo de melhorar as condições socioeconômicas dos agricultores.
PRAZO: Até 10 de dezembro de 2024, a partir da data da assinatura do Termo de Colaboração.
EXTRATO DA JUSTIFICATIVA Nº 10/2021 - SEDAGRO
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ESPÉCIE: Justificativa de realização de inexigibilidade de Chamamento Público, com fundamento no art. 31, II, da Lei Federal nº 13.019, de
31 de julho de 2014 e alterações, Lei Municipal nº 5.475, de 21 de dezembro de 2020 que autoriza o Município a transferir recursos financeiros a Entidades para celebração de Termo de Colaboração entre o MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA, inscrito no CNPJ sob nº 83.024.257/000100, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, senhor ROGÉRIO LUCIANO PACHECO e a Associação de Moradores de Tamanduá,
inscrita no CNPJ sob nº 02.357.755/0001-73, neste ato representado pelo seu Presidente, senhor SÉRGIO HILÁRIO SCHWINGEL.
OBJETO: Transferência de recursos financeiros e Repasse de equipamentos, visando auxiliar no desenvolvimento agropecuário e atividades
rurais alternativas do Município, com o objetivo de melhorar as condições socioeconômicas dos agricultores.
PRAZO: Até 10 de dezembro de 2024, a partir da data da assinatura do Termo de Colaboração.
EXTRATO DA JUSTIFICATIVA Nº 11/2021 - SEDAGRO
ESPÉCIE: Justificativa de realização de inexigibilidade de Chamamento Público, com fundamento no art. 31, II, da Lei Federal nº 13.019, de
31 de julho de 2014 e alterações, Lei Municipal nº 5.475, de 21 de dezembro de 2020 que autoriza o Município a transferir recursos financeiros a Entidades para celebração de Termo de Colaboração entre o MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA, inscrito no CNPJ sob nº 83.024.257/000100, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, senhor ROGÉRIO LUCIANO PACHECO e a Associação Agrícola de Linha São Paulo,
inscrita no CNPJ sob nº 03.618.174/0001-00, neste ato representado pelo seu Presidente, senhor ROBERTO SLONGO.
OBJETO: Transferência de recursos financeiros e Repasse de equipamentos, visando auxiliar no desenvolvimento agropecuário e atividades
rurais alternativas do Município, com o objetivo de melhorar as condições socioeconômicas dos agricultores.
PRAZO: Até 10 de dezembro de 2024, a partir da data da assinatura do Termo de Colaboração.
EXTRATO DA JUSTIFICATIVA Nº 12/2021 - SEDAGRO
ESPÉCIE: Justificativa de realização de inexigibilidade de Chamamento Público, com fundamento no art. 31, II, da Lei Federal nº 13.019, de
31 de julho de 2014 e alterações, Lei Municipal nº 5.475, de 21 de dezembro de 2020 que autoriza o Município a transferir recursos financeiros a Entidades para celebração de Termo de Colaboração entre o MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA, inscrito no CNPJ sob nº 83.024.257/000100, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, senhor ROGÉRIO LUCIANO PACHECO e a Associação de Pequenos Agricultores de
Pinheiro Preto, Poço Rico, Volta Alegre, Linha Unida e Barra do Jacutinga, inscrita no CNPJ sob nº 04.908.684/0001-85, neste ato representado pelo seu Presidente, senhor VILMAR SAUER.
OBJETO: Transferência de recursos financeiros e Repasse de equipamentos, visando auxiliar no desenvolvimento agropecuário e atividades
rurais alternativas do Município, com o objetivo de melhorar as condições socioeconômicas dos agricultores.
PRAZO: Até 10 de dezembro de 2024, a partir da data da assinatura do Termo de Colaboração.
EXTRATO DA JUSTIFICATIVA Nº 13/2021 - SEDAGRO
ESPÉCIE: Justificativa de realização de inexigibilidade de Chamamento Público, com fundamento no art. 31, II, da Lei Federal nº 13.019, de
31 de julho de 2014 e alterações, Lei Municipal nº 5.475, de 21 de dezembro de 2020 que autoriza o Município a transferir recursos financeiros a Entidades para celebração de Termo de Colaboração entre o MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA, inscrito no CNPJ sob nº 83.024.257/000100, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, senhor ROGÉRIO LUCIANO PACHECO e a Associação de Moradores de Presidente
Kennedy, inscrita no CNPJ sob nº 02.624.055/0001-06, neste ato representado pelo seu Presidente, senhor ODACIR FARDIN.
OBJETO: Transferência de recursos financeiros e Repasse de equipamentos, visando auxiliar no desenvolvimento agropecuário e atividades
rurais alternativas do Município, com o objetivo de melhorar as condições socioeconômicas dos agricultores.
PRAZO: Até 10 de dezembro de 2024, a partir da data da assinatura do Termo de Colaboração.
EXTRATO DA JUSTIFICATIVA Nº 14/2021 - SEDAGRO
ESPÉCIE: Justificativa de realização de inexigibilidade de Chamamento Público, com fundamento no art. 31, II, da Lei Federal nº 13.019, de
31 de julho de 2014 e alterações, Lei Municipal nº 5.475, de 21 de dezembro de 2020 que autoriza o Município a transferir recursos financeiros a Entidades para celebração de Termo de Colaboração entre o MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA, inscrito no CNPJ sob nº 83.024.257/000100, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, senhor ROGÉRIO LUCIANO PACHECO e a Associação de Moradores de Três Barras,
inscrita no CNPJ sob nº 01.691.289/0001-03, neste ato representado pelo seu Presidente, senhor JOÃO JACOB VERGÜTZ.
OBJETO: Transferência de recursos financeiros e Repasse de equipamentos, visando auxiliar no desenvolvimento agropecuário e atividades
rurais alternativas do Município, com o objetivo de melhorar as condições socioeconômicas dos agricultores.
PRAZO: Até 10 de dezembro de 2024, a partir da data da assinatura do Termo de Colaboração.
EXTRATO DA JUSTIFICATIVA Nº 15/2021 - SEDAGRO
ESPÉCIE: Justificativa de realização de inexigibilidade de Chamamento Público, com fundamento no art. 31, II, da Lei Federal nº 13.019, de
31 de julho de 2014 e alterações, Lei Municipal nº 5.475, de 21 de dezembro de 2020 que autoriza o Município a transferir recursos financeiros a Entidades para celebração de Termo de Colaboração entre o MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA, inscrito no CNPJ sob nº 83.024.257/000100, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, senhor ROGÉRIO LUCIANO PACHECO e a Associação de Moradores de Planalto,
inscrita no CNPJ sob nº 01.647.800/0001-61, neste ato representado pelo seu Presidente, senhor IVO RIBEIRO.
OBJETO: Transferência de recursos financeiros e Repasse de equipamentos, visando auxiliar no desenvolvimento agropecuário e atividades
rurais alternativas do Município, com o objetivo de melhorar as condições socioeconômicas dos agricultores.
PRAZO: Até 10 de dezembro de 2024, a partir da data da assinatura do Termo de Colaboração.
EXTRATO DA JUSTIFICATIVA Nº 16/2021 - SEDAGRO
ESPÉCIE: Justificativa de realização de inexigibilidade de Chamamento Público, com fundamento no art. 31, II, da Lei Federal nº 13.019, de
31 de julho de 2014 e alterações, Lei Municipal nº 5.475, de 21 de dezembro de 2020 que autoriza o Município a transferir recursos financeiros a Entidades para celebração de Termo de Colaboração entre o MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA, inscrito no CNPJ sob nº 83.024.257/000100, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, senhor ROGÉRIO LUCIANO PACHECO e a Associação Agrícola de Linha Cedro,
inscrita no CNPJ sob nº 06.226.396/0001-76, neste ato representado pelo seu Presidente, senhor ANTÔNIO ZANELLA.
OBJETO: Transferência de recursos financeiros e Repasse de equipamentos, visando auxiliar no desenvolvimento agropecuário e atividades
rurais alternativas do Município, com o objetivo de melhorar as condições socioeconômicas dos agricultores.
PRAZO: Até 10 de dezembro de 2024, a partir da data da assinatura do Termo de Colaboração.
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EXTRATO DA JUSTIFICATIVA Nº 17/2021 - SEDAGRO
ESPÉCIE: Justificativa de realização de inexigibilidade de Chamamento Público, com fundamento no art. 31, II, da Lei Federal nº 13.019, de
31 de julho de 2014 e alterações, Lei Municipal nº 5.475, de 21 de dezembro de 2020 que autoriza o Município a transferir recursos financeiros a Entidades para celebração de Termo de Colaboração entre o MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA, inscrito no CNPJ sob nº 83.024.257/0001-00,
neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, senhor ROGÉRIO LUCIANO PACHECO e a Associação de Moradores de Agricultores de
Santo Antônio, inscrita no CNPJ sob nº 00.701.996/0001-62, neste ato representado pelo seu Presidente, senhor ADRIANO SÍLVIO GRALHA.
OBJETO: Transferência de recursos financeiros e Repasse de equipamentos, visando auxiliar no desenvolvimento agropecuário e atividades
rurais alternativas do Município, com o objetivo de melhorar as condições socioeconômicas dos agricultores.
PRAZO: Até 10 de dezembro de 2024, a partir da data da assinatura do Termo de Colaboração.
EXTRATO DA JUSTIFICATIVA Nº 18/2021 - SEDAGRO
ESPÉCIE: Justificativa de realização de inexigibilidade de Chamamento Público, com fundamento no art. 31, II, da Lei Federal nº 13.019, de
31 de julho de 2014 e alterações, Lei Municipal nº 5.475, de 21 de dezembro de 2020 que autoriza o Município a transferir recursos financeiros a Entidades para celebração de Termo de Colaboração entre o MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA, inscrito no CNPJ sob nº 83.024.257/000100, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, senhor ROGÉRIO LUCIANO PACHECO e a Associação de Moradores de Linha Gasperini, inscrita no CNPJ sob nº 01.690.969/0001-02, neste ato representado pelo seu Presidente, senhor ROVALDO TROJAN.
OBJETO: Transferência de recursos financeiros e Repasse de equipamentos, visando auxiliar no desenvolvimento agropecuário e atividades
rurais alternativas do Município, com o objetivo de melhorar as condições socioeconômicas dos agricultores.
PRAZO: Até 10 de dezembro de 2024, a partir da data da assinatura do Termo de Colaboração.
EXTRATO DA JUSTIFICATIVA Nº 19/2021 - SEDAGRO
ESPÉCIE: Justificativa de realização de inexigibilidade de Chamamento Público, com fundamento no art. 31, II, da Lei Federal nº 13.019, de
31 de julho de 2014 e alterações, Lei Municipal nº 5.475, de 21 de dezembro de 2020 que autoriza o Município a transferir recursos financeiros a Entidades para celebração de Termo de Colaboração entre o MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA, inscrito no CNPJ sob nº 83.024.257/000100, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, senhor ROGÉRIO LUCIANO PACHECO e a Associação de Moradores de Barra Seca,
inscrita no CNPJ sob nº 01.672.924/0001-05, neste ato representado pelo seu Presidente, senhor MOACIR VALENTIN REGINATTO.
OBJETO: Transferência de recursos financeiros e Repasse de equipamentos, visando auxiliar no desenvolvimento agropecuário e atividades
rurais alternativas do Município, com o objetivo de melhorar as condições socioeconômicas dos agricultores.
PRAZO: Até 10 de dezembro de 2024, a partir da data da assinatura do Termo de Colaboração.
EXTRATO DA JUSTIFICATIVA Nº 20/2021 - SEDAGRO
ESPÉCIE: Justificativa de realização de inexigibilidade de Chamamento Público, com fundamento no art. 31, II, da Lei Federal nº 13.019, de
31 de julho de 2014 e alterações, Lei Municipal nº 5.475, de 21 de dezembro de 2020 que autoriza o Município a transferir recursos financeiros a Entidades para celebração de Termo de Colaboração entre o MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA, inscrito no CNPJ sob nº 83.024.257/000100, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, senhor ROGÉRIO LUCIANO PACHECO e a Associação de Pequenos Agricultores de
Linha Boa Esperança, inscrita no CNPJ sob nº 02.805.517/0001-83, neste ato representado pelo seu Presidente, senhor PAULO MARCIO
KÖPSELL.
OBJETO: Transferência de recursos financeiros e Repasse de equipamentos, visando auxiliar no desenvolvimento agropecuário e atividades
rurais alternativas do Município, com o objetivo de melhorar as condições socioeconômicas dos agricultores.
PRAZO: Até 10 de dezembro de 2024, a partir da data da assinatura do Termo de Colaboração.
EXTRATO DA JUSTIFICATIVA Nº 21/2021 - SEDAGRO
ESPÉCIE: Justificativa de realização de inexigibilidade de Chamamento Público, com fundamento no art. 31, II, da Lei Federal nº 13.019, de
31 de julho de 2014 e alterações, Lei Municipal nº 5.475, de 21 de dezembro de 2020 que autoriza o Município a transferir recursos financeiros a Entidades para celebração de Termo de Colaboração entre o MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA, inscrito no CNPJ sob nº 83.024.257/000100, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, senhor ROGÉRIO LUCIANO PACHECO e a Associação de Moradores de Tiradentes,
inscrita no CNPJ sob nº 01.727.013/0001-20, neste ato representado pelo seu Presidente, senhor GENÉSIO FRANCISCO KLEIN.
OBJETO: Transferência de recursos financeiros e Repasse de equipamentos, visando auxiliar no desenvolvimento agropecuário e atividades
rurais alternativas do Município, com o objetivo de melhorar as condições socioeconômicas dos agricultores.
PRAZO: Até 10 de dezembro de 2024, a partir da data da assinatura do Termo de Colaboração.
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2021 - PMC

Publicação Nº 2789118

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2021
PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 81/2020 PMC
PROCESSO LICITATÓRIO N° 266/2020 PMC
OBJETO: Assegurar o compromisso, para possível aquisição de gasolina do tipo
comum e óleo diesel S10, para abastecimento da frota de veículos do Município,
Bombeiros Militares e Policia Civil, conforme especificações constantes nos anexos
“A” e “B” do edital e proposta comercial da empresa Detentora desta Ata.
VALIDADE: 04 de dezembro de 2021 até 31 de dezembro de 2021.
Fiscal técnico-administrativo: Marlon De Lai Denega - SEFAZ
Fiscal técnico-administrativo: Anderson Schardong - SEDEC – Cultura
Fiscal técnico-administrativo: Neudi Luis Tedesco – FMS
Fiscal técnico-administrativo: Silviomar Bernardi - GP
Fiscal técnico-administrativo: Hamilton Rogério de Marco - PROCON
Fiscal técnico-administrativo: Tiago José Domingos – BBM
Fiscal técnico-administrativo: Laurindo Francisco Kufner - SEDAGRO
Fiscal técnico-administrativo: Neiva Poletto - PC
Fiscal técnico-administrativo: Fernando Svillen - SEMED
Fiscal técnico-administrativo: Cristine Redecker – SEMURB
Fiscal técnico-administrativo: Andréia de Pinho - SEMUR
Fiscal técnico-administrativo: Rogério Maurer - SEDETI
Fiscal técnico-administrativo: Edilene Conte Chitolina – SEDEC – Esporte
Fiscal técnico-administrativo: Jaime Estevão Bernardi - SEASC
Resumo dos Fornecedores
Fornecedor
Razão Social: COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS STANG LTDA

Itens
1, 2

CNPJ: 14.169.763/0002-56
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IPRECON - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Concórdia
EXTRATO DO 1º TA AO CT Nº 5/2019 - IPRECON

Publicação Nº 2789599

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
AO CONTRATO Nº 5/2019 – IPRECON
Contrato nº: 5/2019, de 26 de dezembro de 2019
Contratante: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Concórdia – IPRECON
Contratada: MHNET Telecomunicações LTDA
Objeto: prestação do serviço de acesso à internet, link de internet full com velocidade de 30Mbps/30Mbps, faixa de 1 (um) IP público e
fixo, incluindo-se os endereços de rede e broadcast, sem autenticação ppoe, garantia de 80% (oitenta por cento) da banda contratada,
disponibilidade de acesso de 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete) dias por semana, sem filtro de pacotes e/ou cachê transparente e
sem bloqueio de portas.
Alteração: prorroga o prazo de vigência até 31 de dezembro de 2021 e reajusta o valor contratual
Data da assinatura: 29 de dezembro de 2020
Dotação orçamentária nº: 333904004000000, código reduzido 293/2021
Valor: R$ 2.025,84 (dois mil e vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos)
LENIR GENILSE MOLOSSI COMIN
Diretora-Presidente do IPRECON

EXTRATO DO 3º TA AO CT Nº 1/2019 - IPRECON

Publicação Nº 2788727

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO
AO CONTRATO Nº 1/2019 – IPRECON
Contrato nº: 1/2019, de 2 de janeiro de 2019
Contratante: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Concórdia – IPRECON
Contratada: I P Tecnologia e Informática Ltda.
Licitação: Processo Licitatório nº 4/2018, modalidade Pregão Presencial nº 1/2018 – IPRECON
Objeto: contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de sistema (software) gerador de benefícios previdenciários objetivando a conversão de dados, implantação, treinamento e fornecimento mediante locação/licenciamento, atualização, manutenção, acompanhamento e suporte técnico de sistema (software) específico para Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, incluindo licença de direito de
uso, customização, implantação, treinamento e suporte técnico/manutenção
Alteração: prorroga o prazo de vigência até 31 de dezembro de 2021 e atualiza o valor contratual
Data da assinatura: 22 de dezembro de 2020
Dotação orçamentária nº: 333904001000000, código reduzido 293/2021
Valor: R$ 17.639,64 (dezessete mil e seiscentos e trinta e nove reais e sessenta e quatro centavos)
LENIR GENILSE MOLOSSI COMIN
Diretora-Presidente do IPRECON
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Publicação Nº 2788716

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO
AO CONTRATO Nº 2/2017 – IPRECON
Contrato nº: 2/2017, de 2 de janeiro de 2017
Contratante: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Concórdia – IPRECON
Contratada: Salete Kapp & Cia Ltda. – EPP
Licitação: Processo Licitatório nº 6/2016, modalidade Pregão Presencial nº 3/2016 – IPRECON
Objeto: prestação de serviços de copa e limpeza de todas as dependências internas e externas do IPRECON, incluindo o fornecimento do
material de limpeza, de segunda a sexta-feira, por 2 (duas) horas consecutivas, das 7 às 9 horas, conforme especificações constantes no
Anexo A do Edital de Pregão Presencial nº 3/2016 – IPRECON
Alteração: prorroga o prazo de vigência até 31 de dezembro de 2021 e reajusta o valor contratual
Data da assinatura: 28 de dezembro de 2020
Dotações orçamentárias nºs.: 333903401000000 (mão de obra) e 333903022000000 (material de limpeza), código reduzido 293/2021
Valor: R$ 14.199,72 (quatorze mil e cento e noventa e nove reais e setenta e dois centavos) de mão de obra e R$ 1.577,76 (um mil e quinhentos e setenta e sete reais e setenta e seis centavos) de material de limpeza.
LENIR GENILSE MOLOSSI COMIN
Diretora-Presidente do IPRECON

EXTRATO DO 5º TA AO CT Nº 1/2017 - IPRECON

Publicação Nº 2788733

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO
AO CONTRATO Nº 1/2017 – IPRECON
Contrato nº: 1/2017, de 2 de janeiro de 2017
Contratante: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Concórdia – IPRECON
Contratada: Lumens Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda.
Licitação: Processo Licitatório nº 5/2016, modalidade Pregão Presencial nº 2/2016 – IPRECON
Objeto: prestação de serviços de assessoria e consultoria atuarial, com vistas, especialmente, à avaliação atuarial anual do IPRECON, em
estrita observância às determinações contidas na legislação que trata da matéria, em especial nas Portarias nºs. 402 e 403, de 10 de dezembro de 2008 e alterações, do atual Ministério da Economia (Secretaria de Previdência Social) ou outros dispositivos legais que vieram a
substituí-las, conforme especificações constantes no Anexo A do Edital de Pregão Presencial nº 2/2016 – IPRECON
Alteração: prorroga o prazo de vigência até 31 de dezembro de 2021 e reajusta o valor contratual
Data da assinatura: 22 de dezembro de 2020
Dotação orçamentária nº: 333903905000000, código reduzido 293/2021
Valor: R$ 27.251,76 (vinte e sete mil e duzentos e cinquenta e um reais e setenta e seis centavos)
LENIR GENILSE MOLOSSI COMIN
Diretora-Presidente do IPRECON
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Cordilheira Alta
Prefeitura
DECRETO N° 004/2021

Publicação Nº 2789404

DECRETO Nº 004, DE 04 DE JANEIRO DE 2021
“DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
O Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o art. 70, inc. XXV, da
Lei Orgânica do Município de Cordilheira Alta e art. 34, inc. II, da Lei Complementar n. 018/2001,
DECRETA:
Art. 1º Fica exonerado, a pedido, do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, a partir de 04/01/2021, o servidor GUILHERME KRISTIUK ANTUNES DE JESUS.
Art. 2º Em razão da referida exoneração, fica declarado vago o cargo mencionado no artigo 1º, na forma prevista no art. 32, inc. I, da Lei
Complementar Municipal n. 018/2001.
Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação do presente Decreto estão consignadas no orçamento municipal vigente.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Cordilheira Alta/SC, 04 de janeiro de 2021.
CLODOALDO BRIANCINI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 001/2021

Publicação Nº 2789417

PORTARIA Nº 001/2021
“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
CLODOALDO BRIANCINI, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, no uso de suas atribuições legais, especialmente as descritas no artigo 70,
inciso XXIV, da Lei Orgânica Municipal e no artigo 61 e seguintes do Estatuto dos Servidores Públicos de Cordilheira Alta,
RESOLVE:
Art. 1º Ficam concedidos a servidora municipal Sra. FRANCIELI CRISTINA DALA CORT, matricula n. 1335001, ocupante do cargo de Fonoaudiólogo, 20 (vinte) dias de férias, relativas ao período aquisitivo de 16/02/2019 a 15/02/2020, que serão gozadas a partir do dia 05/01/2021.
Art. 2° A importância referente ao adicional de 1/3 de férias será paga no mês de janeiro de 2021.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Cordilheira Alta, SC, 05 de janeiro de 2021.
CLODOALDO BRIANCINI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada em data supra.
FRANCIELI CRISTINA MAGGIONI DALA CORT
Ciente em: ____/____/

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

PORTARIA Nº 002/2021

Página 577

Publicação Nº 2789419

PORTARIA Nº 002/2021
“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
CLODOALDO BRIANCINI, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, no uso de suas atribuições legais, especialmente as descritas no artigo 70,
inciso XXIV, da Lei Orgânica Municipal e no artigo 61 e seguintes do Estatuto dos Servidores Públicos de Cordilheira Alta,
RESOLVE:
Art. 1º Ficam concedidos a servidora municipal Sra. SIDYANE MARIA DEBASTIANI ZAMIANI, matricula n. 204101, ocupante do cargo de
Técnica de Enfermagem, 15 (quinze) dias de férias, relativas ao período aquisitivo de 16/06/2019 a 15/06/2020, que serão gozadas a partir
do dia 05/01/2021.
Art. 2° A importância referente ao adicional de 1/3 de férias será paga no mês de janeiro de 2021.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Cordilheira Alta, SC, 05 de janeiro de 2021.
CLODOALDO BRIANCINI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada em data supra.
Sidyane Maria Debastiani Zamiani
Ciente em: ____/____/

PORTARIA Nº 003/2021

Publicação Nº 2789420

PORTARIA Nº 003/2021
“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
CLODOALDO BRIANCINI, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, no uso de suas atribuições legais, especialmente as descritas no artigo 70,
inciso XXIV, da Lei Orgânica Municipal e no artigo 61 e seguintes do Estatuto dos Servidores Públicos de Cordilheira Alta,
RESOLVE:
Art. 1º Ficam concedidos a servidora municipal Sra. DANIELA BORTESE GABRIEL, matricula n. 1340701, ocupante do cargo de Agente
Comunitária de Saúde, 10 (dez) dias de férias, relativas ao período aquisitivo de 04.02.2019 a 03.02.2020, que serão gozadas a partir do
dia 05/01/2021.
Art. 2° A importância referente ao adicional de 1/3 de férias será paga no mês de janeiro de 2021.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Cordilheira Alta, SC, 05 de janeiro de 2021.
CLODOALDO BRIANCINI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada em data supra.
DANIELA BORTESE GABRIEL
Ciente em: ____/____/
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Publicação Nº 2789423

PORTARIA Nº 004/2021
“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
CLODOALDO BRIANCINI, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, no uso de suas atribuições legais, especialmente as descritas no artigo 70,
inciso XXIV, da Lei Orgânica Municipal e no artigo 61 e seguintes do Estatuto dos Servidores Públicos de Cordilheira Alta,
RESOLVE:
Art. 1º Ficam concedidos a servidora municipal Sra. Mirian Lais Guolo, matricula n. 1368801, ocupante do cargo de Agente de combate a Endemias, 20 (vinte) dias de férias, relativas ao período aquisitivo de 03.02.2020 a 02.02.2021, que serão gozadas a partir do dia 05/01/2021.
Art. 2° A importância referente ao adicional de 1/3 de férias será paga no mês de janeiro de 2021.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Cordilheira Alta, SC, 05 de janeiro de 2021.
CLODOALDO BRIANCINI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada em data supra.

PORTARIA Nº 005/2021

Publicação Nº 2790427

PORTARIA Nº 005/2021
“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
CLODOALDO BRIANCINI, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, no uso de suas atribuições legais, especialmente as descritas no artigo 70,
inciso XXIV, da Lei Orgânica Municipal e no artigo 61 e seguintes do Estatuto dos Servidores Públicos de Cordilheira Alta,
RESOLVE:
Art. 1º Ficam concedidos a servidora municipal Sra. EDILEIA VILANI, matricula n. 133401, ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo, 20
(vinte) dias de férias, relativas ao período aquisitivo de 16/08/2019 a 15/08/2020, que serão gozadas a partir do dia 05/01/2021.
Art. 2° A importância referente ao adicional de 1/3 de férias será paga no mês de janeiro de 2021.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Cordilheira Alta, SC, 05 de janeiro de 2021.
CLODOALDO BRIANCINI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada em data supra.
EDILEIA VILANI
Ciente em: ____/____/

PORTARIA Nº 006/2021

Publicação Nº 2790420

PORTARIA Nº 006/2021
“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
CLODOALDO BRIANCINI, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, no uso de suas atribuições legais, especialmente as descritas no artigo 70,
inciso XXIV, da Lei Orgânica Municipal e no artigo 61 e seguintes do Estatuto dos Servidores Públicos de Cordilheira Alta,
RESOLVE:
Art. 1º Ficam concedidos a servidora municipal Sra. IVÃNIA ATUATTI, matricula n. 594101, ocupante do cargo de Agente Comunitário de
Saúde, 30 (trinta) dias de férias, relativas ao período aquisitivo de 04/02/2019 a 03/02/2020, que serão gozadas a partir do dia 05/01/2021.
Art. 2° A importância referente ao adicional de 1/3 de férias será pago no mês de janeiro de 2021.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Cordilheira Alta, SC, 05 de janeiro de 2021.
CLODOALDO BRIANCINI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada em data supra.
IVÃNIA ATUATTI
Ciente em: ____/____/

PORTARIA Nº 007/2021

Publicação Nº 2790410

PORTARIA Nº 007/2021
“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
CLODOALDO BRIANCINI, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, no uso de suas atribuições legais, especialmente as descritas no artigo 70,
inciso XXIV, da Lei Orgânica Municipal e no artigo 61 e seguintes do Estatuto dos Servidores Públicos de Cordilheira Alta,
RESOLVE:
Art. 1º Ficam concedidos a servidora municipal Sra. TEREZINHA BEE, matricula n. 587301, ocupante do cargo de Agente Comunitário de
Saúde, 30 (trinta) dias de férias, relativas ao período aquisitivo de 04/02/2019 a 03/02/2020, que serão gozadas a partir do dia 05/01/2021.
Art. 2° A importância referente ao adicional de 1/3 de férias será pago no mês de janeiro de 2021.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Cordilheira Alta, SC, 05 de janeiro de 2021.
CLODOALDO BRIANCINI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada em data supra.
TEREZINHA BEE
Ciente em: ____/____/

PORTARIA Nº 008/2021

Publicação Nº 2790404

PORTARIA Nº 008/2021
“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
CLODOALDO BRIANCINI, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, no uso de suas atribuições legais, especialmente as descritas no artigo 70,
inciso XXIV, da Lei Orgânica Municipal e no artigo 61 e seguintes do Estatuto dos Servidores Públicos de Cordilheira Alta,
RESOLVE:
Art. 1º Ficam concedidos a servidora municipal Sra. Daniela Becker, matricula n. 1364201, ocupante do cargo de Assistente Odontológica,
20 (vinte) dias de férias, relativas ao período aquisitivo de 02.03.2020 a 01.03.2021, que serão gozadas a partir do dia 05/01/2021.
Art. 2° A importância referente ao adicional de 1/3 de férias será paga no mês de janeiro de 2021.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Cordilheira Alta, SC, 05 de janeiro de 2021.
CLODOALDO BRIANCINI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada em data supra.
DANIELA BECKER
Ciente em: ____/____/
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Publicação Nº 2790397

PORTARIA Nº 009/2021
“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
CLODOALDO BRIANCINI, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, no uso de suas atribuições legais, especialmente as descritas no artigo 70,
inciso XXIV, da Lei Orgânica Municipal e no artigo 61 e seguintes do Estatuto dos Servidores Públicos de Cordilheira Alta,
RESOLVE:
Art. 1º Ficam concedidos à servidora municipal Sra. ALEXANDRA CRISTINA NAGINSKI, matricula n. 1356103, ocupante do cargo de Agente
Comunitário de Saúde, 20 (vinte) dias de férias, relativas ao período aquisitivo de 01/07/2019 a 30/06/2020, que serão gozadas a partir do
dia 05/01/2021.
Art. 2° A importância referente ao adicional de 1/3 de férias será pago no mês de janeiro de 2021.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Cordilheira Alta, SC, 05 de janeiro de 2021.
CLODOALDO BRIANCINI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada em data supra.
ALEXANDRA CRISTINA NAGINSKI
Ciente em: ____/____/

PORTARIA Nº 010/2021

Publicação Nº 2790386

PORTARIA Nº 10/2021
“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
CLODOALDO BRIANCINI, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, no uso de suas atribuições legais, especialmente as descritas no artigo 70,
inciso XXIV, da Lei Orgânica Municipal e no artigo 61 e seguintes do Estatuto dos Servidores Públicos de Cordilheira Alta,
RESOLVE:
Art. 1º Ficam concedidos a servidora municipal Sra. Lourdes Maria Lanzarin Favero, matricula n603901, ocupante do cargo de Auxiliar de
Serviços Gerais, 30 (trinta) dias de férias, relativas ao período aquisitivo de 06/02/2019 a 05/02/2020, que serão gozadas a partir do dia
05/01/2021.
Art. 2° A importância referente ao adicional de 1/3 de férias será paga no mês de janeiro de 2021.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Cordilheira Alta, SC, 05 de janeiro de 2021.
CLODOALDO BRIANCINI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada em data supra.
LOURDES MARIA LANZARIN FAVERO
Ciente em: ____/____/

PORTARIA Nº 011/2021

Publicação Nº 2790378

PORTARIA Nº 11/2021
“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
CLODOALDO BRIANCINI, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, no uso de suas atribuições legais, especialmente as descritas no artigo 70,
inciso XXIV, da Lei Orgânica Municipal e no artigo 61 e seguintes do Estatuto dos Servidores Públicos de Cordilheira Alta e,
Considerando o dever do Município em adotar medidas administrativas para regulação de pessoal com vistas ao enfrentamento da emergência
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de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19);
Considerando que a Matriz de Risco Potencial para a Covid-19 divulgada no dia 18/12/2020 pelo Governo de Santa Catarina classifica a
região oeste em alerta gravíssimo (bandeira vermelha).
Considerando a possibilidade legal de antecipação de férias aos servidores municipais, nos termos do art. 2º, I, ‘b’, da Lei Municipal n. 1.309,
28 de abril de 2020;
RESOLVE:
Art. 1º Ficam concedidos a servidora municipal Sra. LICIANE MAGNANTI PASA, matricula nº 342001, ocupante do cargo de Auxiliar de
Serviços Gerais, 30 (trinta) dias de férias, relativas ao período aquisitivo de 23/01/2020 A 22/01/2021, que serão gozadas a partir do dia
05/01/2021.
Art. 2° A importância referente ao adicional de 1/3 de férias será paga no mês de janeiro de 2021.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Cordilheira Alta, SC, 05 de janeiro de 2021.
CLODOALDO BRIANCINI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada em data supra.
LICIANE MAGNANTI PASA
Ciente em: ____/____/

PORTARIA Nº 012/2021

Publicação Nº 2790372

PORTARIA Nº 12/2021
“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
CLODOALDO BRIANCINI, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, no uso de suas atribuições legais, especialmente as descritas no artigo 70,
inciso XXIV, da Lei Orgânica Municipal e no artigo 61 e seguintes do Estatuto dos Servidores Públicos de Cordilheira Alta,
RESOLVE:
Art. 1º Ficam concedidos a servidora municipal Sra. JULIANA MIORELLI, matricula nº 1371301, ocupante do cargo de Agente Comunitária de
Saúde, 20 (vinte) dias de férias, relativas ao período aquisitivo de 18/02/2020 a 17/02/2021, que serão gozadas a partir do dia 05/01/2021.
Art. 2° A importância referente ao adicional de 1/3 de férias será paga no mês de janeiro de 2021.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Cordilheira Alta, SC, 05 de janeiro de 2021.
CLODOALDO BRIANCINI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada em data supra.
JULIANA MIORELLI
Ciente em: ____/____/

PORTARIA Nº 013/2021

Publicação Nº 2790370

PORTARIA Nº 13/2021
“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
CLODOALDO BRIANCINI, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, no uso de suas atribuições legais, especialmente as descritas no artigo 70,
inciso XXIV, da Lei Orgânica Municipal e no artigo 61 e seguintes do Estatuto dos Servidores Públicos de Cordilheira Alta,
RESOLVE:
Art. 1º Ficam concedidos a servidora municipal Sra. MARINES TRINDADE BRAMBILA, matricula nº 465101, ocupante do cargo de Agente
Comunitária de Saúde, 30 (TRINTA) dias de férias, relativas ao período aquisitivo de 04/02/2019 A 03/02/2020, que serão gozadas a partir
do dia 05/01/2021.
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Art. 2° A importância referente ao adicional de 1/3 de férias será paga no mês de janeiro de 2021.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Cordilheira Alta, SC, 05 de janeiro de 2021.
CLODOALDO BRIANCINI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada em data supra.
MARINES TRINDADE BRAMBILA
Ciente em: ____/____/

PORTARIA Nº 014/2021

Publicação Nº 2790348

PORTARIA Nº 14/2021
“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
CLODOALDO BRIANCINI, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, no uso de suas atribuições legais, especialmente as descritas no artigo 70,
inciso XXIV, da Lei Orgânica Municipal e no artigo 61 e seguintes do Estatuto dos Servidores Públicos de Cordilheira Alta,
RESOLVE:
Art. 1º Ficam concedidos a servidora municipal Sra. ANNE CAROLINE FERREIRA, matricula nº 1371901, ocupante do cargo de Agente Comunitária de Saúde, 20 (VINTE) dias de férias, relativas ao período aquisitivo de 01.04.2020 A 31/03/2020, que serão gozadas a partir do
dia 05/01/2021.
Art. 2° A importância referente ao adicional de 1/3 de férias será paga no mês de janeiro de 2021.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Cordilheira Alta, SC, 05 de janeiro de 2021.
CLODOALDO BRIANCINI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada em data supra.
ANNE CAROLINE FERREIRA
Ciente em: ____/____/

PORTARIA Nº 015/2021

Publicação Nº 2790342

PORTARIA Nº 15/2021
“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
CLODOALDO BRIANCINI, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, no uso de suas atribuições legais, especialmente as descritas no artigo 70,
inciso XXIV, da Lei Orgânica Municipal e no artigo 61 e seguintes do Estatuto dos Servidores Públicos de Cordilheira Alta,
RESOLVE:
Art. 1º Ficam concedidos a servidora municipal Sra. Marcia Dalariva, matricula nº 1339906, ocupante do cargo de Agente Comunitária de
Saúde, 20 (VINTE) dias de férias, relativas ao período aquisitivo de 01.04.2020 A 31/03/2021, que serão gozadas a partir do dia 05/01/2021.
Art. 2° A importância referente ao adicional de 1/3 de férias será paga no mês de janeiro de 2021.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Cordilheira Alta, SC, 05 de janeiro de 2021.
CLODOALDO BRIANCINI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada em data supra.
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MARCIA DALARIVA
Ciente em: ____/____/

PORTARIA Nº 016/2021

Publicação Nº 2790341

PORTARIA Nº 16/2021
“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
CLODOALDO BRIANCINI, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, no uso de suas atribuições legais, especialmente as descritas no artigo 70,
inciso XXIV, da Lei Orgânica Municipal e no artigo 61 e seguintes do Estatuto dos Servidores Públicos de Cordilheira Alta,
RESOLVE:
Art. 1º Ficam concedidos a servidora municipal Sra. ANA MARIA COLOMBELLI, matricula nº 588901, ocupante do cargo de Agente Comunitária de Saúde, 30 (TRINTA) dias de férias, relativas ao período aquisitivo de 04/02/2019 A 03/02/2020, que serão gozadas a partir do
dia 05/01/2021.
Art. 2° A importância referente ao adicional de 1/3 de férias será paga no mês de janeiro de 2021.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Cordilheira Alta, SC, 05 de janeiro de 2021.
CLODOALDO BRIANCINI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada em data supra.
ANA MARIA COLOMBELLI
Ciente em: ____/____/

PORTARIA Nº 017/2021

Publicação Nº 2790337

PORTARIA Nº 17/2021
“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
CLODOALDO BRIANCINI, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, no uso de suas atribuições legais, especialmente as descritas no artigo 70,
inciso XXIV, da Lei Orgânica Municipal e no artigo 61 e seguintes do Estatuto dos Servidores Públicos de Cordilheira Alta,
RESOLVE:
Art. 1º Ficam concedidos ao servidor municipal Sr. GUNNAR GABRIEL MANOEL DE SOUZA, matricula nº 1370801, ocupante do cargo de
Agente Comunitária a endemias, 20 (vinte) dias de férias, relativas ao período aquisitivo de 17/02/2020 A 16/02/2021, que serão gozadas
a partir do dia 05/01/2021.
Art. 2° A importância referente ao adicional de 1/3 de férias será paga no mês de janeiro de 2021.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Cordilheira Alta, SC, 05 de janeiro de 2021.
CLODOALDO BRIANCINI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada em data supra.
GUNNAR GABRIEL MANOEL DE SOUZA
Ciente em: ____/____/
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Publicação Nº 2790334

PORTARIA Nº 18/2021
“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
CLODOALDO BRIANCINI, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, no uso de suas atribuições legais, especialmente as descritas no artigo 70,
inciso XXIV, da Lei Orgânica Municipal e no artigo 61 e seguintes do Estatuto dos Servidores Públicos de Cordilheira Alta,
RESOLVE:
Art. 1º Ficam concedidos ao servidor municipal Sr. IVONEI BREANSINI, matricula nº 489001, ocupante do cargo de Motorista, 20 (vinte)
dias de férias, relativas ao período aquisitivo de 27/06/2018 A 26/06/2019, que serão gozadas a partir do dia 05/01/2021.
Art. 2° A importância referente ao adicional de 1/3 de férias será paga no mês de janeiro de 2021.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Cordilheira Alta, SC, 05 de janeiro de 2021.
CLODOALDO BRIANCINI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada em data supra.
IVONEI BREANSINI
Ciente em: ____/____/

PORTARIA Nº 019/2021

Publicação Nº 2790589

PORTARIA Nº 19/2021
“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
CLODOALDO BRIANCINI, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, no uso de suas atribuições legais, especialmente as descritas no artigo 70,
inciso XXIV, da Lei Orgânica Municipal e no artigo 61 e seguintes do Estatuto dos Servidores Públicos de Cordilheira Alta,
RESOLVE:
Art. 1º Ficam concedidos à servidora municipal Sra. JUSTINA GRACIANI VILANI, matricula nº 346201, ocupante do cargo de Auxiliar de
Serviços Gerais, 10 (dez) dias de férias, relativas ao período aquisitivo de 01/02/2018 a 31/01/2019, que serão gozadas a partir do dia
05/01/2021.
Art. 2° A importância referente ao adicional de 1/3 de férias será paga no mês de janeiro de 2021.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Cordilheira Alta, SC, 05 de janeiro de 2021.
CLODOALDO BRIANCINI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada em data supra.
JUSTINA GRACIANI VILANI
Ciente em: ____/____/

PORTARIA Nº 020/2021

Publicação Nº 2790616

PORTARIA Nº 20/2021
“DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA A SERVIDORA MUNICIPAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
CLODOALDO BRIANCINI, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, no uso de suas atribuições legais, especialmente as descritas no artigo 70,
inciso XXIV, da Lei Orgânica Municipal e no artigo 61 e seguintes do Estatuto dos Servidores Públicos de Cordilheira Alta,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder 01 (um) dia de licença para tratamento de saúde a servidora municipal SIDYANE MARIA DEBASTIANI ZAMIANI, matrícula
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nº 204101, lotada na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 04/01/2021.
Cordilheira Alta/SC, 05 de janeiro de 2021.
CLODOALDO BRIANCINI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada em data supra.

Câmara Municipal
CONTRATO Nº 05/2020

Publicação Nº 2789979

EXTRATO DO CONTRATO Nº 005/2020
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2020
DISPENSA DE LICTAÇÃO Nº 009/2020
CONTRATANTE : CAMARA DE VEREADORES DE CORDILHEIRA ALTA
CONTRATADA: J.S.T. PARTICIPAÇÕES LTDA.
OBJETO: A presente dispensa de licitação tem por objeto LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CORDILHEIRA ALTA.
VIGÊNCIA: O Presente instrumento terá vigência a partir de 01 de janeiro até 31 de dezembro de 2021.
VALOR TOTAL: R$ 62.400,00 (sessenta e dois mil e quatrocentos reais)
SIGNATÁRIOS: Arduino Nardino,e Silvânia Tozzo
Cordilheira Alta SC, 09 de dezembro de 2020.
ARDUINO NARDINO
PRESIDENTE
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Correia Pinto
Câmara Municipal
PORTARIA 001.2021

Publicação Nº 2790250

PORTARIA Nº 0001, DE 04 DE JANEIRO DE 2021
NOMEIA LUAN DA SILVA, PARA OCUPAR O CARGO EM COMISSÃO DE PROCURADOR JURÍDICO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE CORREIA PINTO.
A MESA DIRETORA DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE CORREIA PINTO,ESTADO DE SANTA CATARINA,no uso de suas atribuições legais e regimentais, e com amparo no artigo 54,inciso VII da LOM.
RESOLVE:
Art. 1º Nomeia LUAN DA SILVA, inscrito no CPF 070.834.739-86, para ocupar o cargo de de provimento em comissão de Procurador Jurídico
da Câmara de Vereadores do Município de Correia Pinto.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CORREIA PINTO/SC, 04 de janeiro de 2021.
Osni Antonio do Amaral Duarte (PSD)
Presidente
Lucia Raquel Rodrigues Ortiz (MDB)
Vice-Presidente
Vilso Rostirolla (MDB)
1º Secretário
Everaldo da Silva (Prego) (PSD)
2º Secretário

TERMO DE POSSE MESA DIRETORA

Publicação Nº 2790252

Termo de Compromisso e Posse da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Correia Pinto para o Biênio 2021/2022
Ao primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às onze horas, tendo por local o Centro de Eventos Alexandre Júlio no
Município de Correia Pinto, Estado de Santa Catarina, foi eleita e empossada a Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Correia Pinto
para o biênio 2021/2022, tendo como Presidente: Osni Antonio do Amaral Duarte, Vice-presidente: Lucia Raquel Rodrigues Ortiz, Primeiro
Secretário: Vilso Rostirolla, Segundo Secretário: Everaldo da Silva, tudo contido na Ata da 1ª Sessão Solene da 10ª Legislatura. O presente
Termo de Posse passa a surtir efeitos de imediato e foi lavrado na presença dos Vereadores. A seguir a mesa diretora assinou o presente:
Osni Antonio do Amaral Duarte
Presidente
Lucia Raquel Rodrigues Ortiz
Vice-presidente
Vilso Rostirolla
1ª Secretário
Everaldo da Silva
2º Secretário
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Publicação Nº 2790251

TERMO DE COMPROMISSO E POSSE DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CORREIA PINTO.
Ao primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, a partir das 9 horas no Centro de Eventos Alexandre Júlio, neste Município de Correia Pinto, Estado de Santa Catarina, reuniram-se os Vereadores eleitos para a posse e instalação da 10ª Legislatura, os quais
assinam ao final deste termo, e que também assumem o cargo de Vereador em Sessão Solene, presidida pelo Vereador Osni Antônio do
Amaral Duarte, o mais idoso dentre os Vereadores eleitos. Neste ato compareceram os Senhores Edilson Germiniani dos Santos -Prefeito e
Josmar da Silva - Vice-Prefeito, eleitos no pleito eleitoral de 2020 pela Coligação "Por Correia Pinto Ainda Melhor" formada pelos partidos PP
/ PDT / PTB / PL / DEM / PSDB / PSD e para cumprimento do que determina a Constituição Federal em seu art. 29, III. Ao tomarem posse
nos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito respectivamente, apresentaram os diplomas conferidos e anotados e também a declaração de bens.
A presidência convidou-os a prestarem o compromisso na forma da lei. Logo a seguir prestaram obediência a Lei, fazendo o juramento
de acordo com o que determina a Lei Orgânica do Município. Dando continuidade o Presidente da Sessão convidou os Senhores Edilson
Germiniani dos Santos e Josmar da Silva, a assinarem o presente Termo de Posse, após o que foram declarados empossados nos cargos
de Prefeito e Vice-Prefeito respectivamente. Ato este testemunhado pelos Vereadores empossados e pela plateia presente. Para constar
lavrou-se o presente termo que vai assinado pelo Prefeito, Vice-prefeito e Vereadores.
EDILSON GERMINIANI DOS SANTOS 				
JOSMAR DA SILVA
Prefeito 								Vice-prefeito
ANDREIA COSTA DE SOUZA 					

ANILDO DO NASCIMENTO

EVERALDO DA SILVA 						

FABRICIO DE MORAES MADRUGA

GILSON BRITO PEREIRA 						

LUCIA R. RODRIGUES ORTIZ

MOACIR TADEU JARDIM 						VILSO ROSTIROLLA
OSNI ANTONIO DO AMARAL DUARTE

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 588

Corupá
Câmara Municipal
ATA DE INSTALAÇÃO E POSSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CORUP

Publicação Nº 2788501

ATA DA INSTALAÇÃO E POSSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CORUPÁ/SC.
Ao primeiro dia do mês de Janeiro de dois mil e vinte e um, as dezessete horas, tendo como local o Plenário Haroldo Kuhl, situado na sede do
Poder Legislativo Corupaense, sito a Rua Padre Vicente Schmitz, 45, centro , neste município de Corupá, reuniram-se familiares, imprensa,
vereadores , Prefeito e Vice Prefeito eleitos, para o fim de instalar e dar posse a 16ª Legislatura da Câmara Municipal de Corupá,a qual foi
presidida pelo Vereador LAIRTON HARTMANN MULLER e, secretariada pelo Vereador FELIPE RAFAELI RODRIGUES. Ato contínuo o Presidente da Sessão, prestou seu juramento e, em seguida os demais vereadores os quais foram declarados empossados. Após a posse do prefeito
e do vice-prefeito, foi suspensa a sessão para a retirada dos convidados e autoridades do local e, reabrindo os trabalhos foi feita a eleição da
mesa diretora da Câmara de Vereadores para o BIÊNIO 2021/2022, ficando desta forma constituida: PRESIDENTE: Vereadora BERNADETE
CORREA HILLBRECHT. VICE – PRESIDENTE: Vereador FELIPE RAFAELI RODRIGUES , 1º SECRETÁRIO: Vereador BENJAMIN TAMANINI, 2º
SECRETÁRIO: Vereador LOACIR CAMPREGHER , a qual foi eleita por unanimidade e, declarada empossada. Em seguida deu-se inicio a homologação do acordo de líderes para a eleição dos Membros das Comissões Permanentes, ficando desta forma constituída e homologada, os
quais reunir-se – ao de conformidade com o Art. 22, Parágrafo 4º, para a eleição de seu Presidente e Relator: COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO,
JUSTIÇA E REDAÇÃO: Membros Vereadores: Felipe Rafaeli Rodrigues, Lairton Hartmann Muller e Juliano Millnitz. COMISSÃO DE FINANÇAS,
FISCALIZAÇÃO E ORÇAMENTO: Membros Vereadores : Benjamin Tamanini, Lairton Hartmann Muller e Loacir Campregher.
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, CULTURA E MEIO AMBIENTE:Membros Vereadores: Alfredo Gramm Sobrinho, Felipe Rafaeli Rodrigues
e Juliano Millnitz. COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOSMembros Vereadores: Alfredo Gramm Sobrinho, Arno Celso Neuber e Benjamin Tamanini.
E para constar , lavrou-se a presente ata que vai assinada pelo Presidente da Sessão e demais vereadores presentes.
Corupá (SC) 1º de Janeiro de 2021.
LAIRTON HARTMANN MULLER
Presidente da Sessão
FELIPE RAFAELI RODRIGUES
Secretário “ad hoc”
ALFREDO GRAMM SOBRINHO
Vereador
ARNO CELSO NEUBER
Vereador
BENJAMIN TAMANINI
Vereador
BERNADETE CORREA HILLBRECHT
Vereadora
JULIANO MILLNITZ
Vereador
LOACIR CAMPREGHER
Vereador
WILSON JEAN GESSNER
Vereador

TERMO DE POSSE 012021

Publicação Nº 2788494

Termo de Compromisso e Posse nº001/2021
Termo de Compromisso e Posse que prestam os Senhores ALFREDO GRAMM SOBRINHO, ARNO CELSO NEUBER, BENJAMIN TAMANINI,
BERNADETE CORREA HILLBRECHT, FELIPE RAFAELI RODRIGUES, JULIANO MILLNITZ, LAIRTON HARTMANN MULER, LOACIR CAMPREGHER e WILSON JEAN GESSNER, eleitos em votação popular realizada em quinze de novembro de dois mil e vinte, para os cargos de
Vereador (es) Vereadora , do Município de Corupá, Estado de Santa Catarina, para o período legislativo compreendido entre o dia primeiro
de janeiro de dois mil e vinte e um e trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e quatro.
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Ás dezessete horas do dia primeiro de janeiro de dois mil e vinte e um, nesta cidade Corupá – Estado de Santa Catarina, estando a Câmara
Municipal de Corupá reunida em Sessão Solene no Plenário Haroldo Kuhl – Sede do Legislativo Corupaense, sob a presidência do Vereador
LAIRTON HARTMANN MULLER, dos diplomas legais, para o exercício dos cargos de vereadores (a), expedidos pela Juíza da 87ª Zona Eleitoral , e as respectivas declarações de bens, com a finalidade de prestarem o necessário compromisso legal e de tomarem posse nos seus
cargos junto a Câmara Municipal de Corupá, os vereadores eleitos, prestaram o seguinte juramento:PROMETO GUARDAR A CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, A CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO E AS LEIS, DESEMPENHAR FIEL E LEALMENTE O MANDATO DE
VEREADOR QUE O POVO ME CONFERIU PROMOVENDO O BEM GERAL DO MUNICÍPIO.
ASSIM O PROMETO.
Em seguida o vereador Presidente : Lairton Hartmann Muller declarou empossado os vereadores . E para constar lavrou-se o presente termo
de posse que vai assinado pelos vereadores acima epigrafados que prestaram compromisso e tomaram posse de seus respectivos cargos
de vereadores (a) para legislatura 2021 à 2024 no município de Corupá – SC.
Corupá (SC), 1º de Janeiro de 2021.
........................................................ .............................................................
........................................................ ............................................................
.......................................................... .............................................................
........................................................... .............................................................
...........................................................

TERMO DE POSSE022021

Publicação Nº 2788496

TERMO DE COMPROMISSO E POSSE Nº002/2021
Termo de Compromisso e Posse que prestam os Senhores LUIZ CARLOS TAMANINI e CLÁUDIO FINTA, eleitos em votação popular realizada
em quinze de novembro de dois mil e vinte, respectivamente, para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito do Município de Corupá, Estado
de Santa Catarina, para o período administrativo compreendido entre o dia primeiro de janeiro de dois mil e vinte e um e trinta e um de
dezembro de dois mil e vinte e quatro.
Ás dezessete horas do dia primeiro de janeiro de dois mil e vinte e um, nesta cidade Corupá – Estado de Santa Catarina, estando a Câmara Municipal de Corupá reunida em Sessão Solene no Plenário Haroldo Kuhl – sede do Poder Legislativo Corupaense, sito a Rua Padre
Vicente Schmitz, 45, centro deste município de Corupá, Estado de Santa Catarina, compareceram os cidadãos LUIZ CARLOS TAMANINI e
CLÁUDIO FINTA, eleitos Prefeito e Vice-Prefeito, para tomarem posse nos respectivos cargos. Apresentaram ao Presidente da Sessão, Vereador LAIRTON HARTMANN MULLER, os diplomas legais, para o exercício dos referidos cargos, expedidos pela Juíza Eleitoral da 87ª Zona
Eleitoral (SC), e as respectivas declarações de bens, com a finalidade de prestarem o necessário compromisso legal e de tomarem posse
nos seus cargos junto a Câmara Municipal de Corupá. Assim sendo prestou cada qual o compromisso legal, proferindo da seguinte forma o
compromisso determinado em lei: “ Prometo guardar a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica do Município e as leis,
desempenhar fiel e lealmente o mandato de (Prefeito) (Vice – Prefeito), que o povo me conferiu, promovendo o bem geral do Município”.
O Presidente da Sessão de Instalação e Posse da Câmara Municipal de Corupá, usando das atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Constituição Estadual, Constituição Federal e de conformidade com o Art.4º , Parágrafo 8º do Regimento Interno, declarou os cidadãos
LUIZ CARLOS TAMANINI e CLÁUDIO FINTA, legalmente compromissados e empossados, respectivamente nos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito do Município de Corupá, Estado de Santa Catarina, para o mandato de primeiro de janeiro de dois mil e vinte e um a trinta e um
de dezembro de dois mil e vinte e quatro.
E, para constar, lavrou-se o presente termo que vai assinado pelos empossados, pelo Presidente da Sessão de Instalação e Posse da Câmara
Municipal e vereadores presentes.
Corupá, (SC) 1º de Janeiro de 2021.
LUIZ CARLOS TAMANINI 				
Prefeito Municipal 				

CLÁUDIO FINTA
Vice- Prefeito

ALFREDO GRAMM SOBRINHO 			
ARNO CELSO NEUBER
Vereador 					Vereador
BENJAMIN TAMANINI 				
BERNADETE CORREA HILLBRECHT
Vereador 					Vereadora
FELIPE RAFAELI RODRIGUES 			
JULIANO MILLNITZ
Vereador 					Vereador
LAIRTON HARTMANN MULLER 			
LOACIR CAMPREGHER
Vereador 					Vereador
WILSON JEAN GESSNER
Vereador
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Publicação Nº 2788499

TERMO DE POSSE º003/2021
DA MESA DIRETORA - BIÊNIO 2021/2022
Ao primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às dezessete horas, compareceram em Ato Solene para a Posse da Mesa
Diretora da Câmara Municipal de Corupá , Estado de Santa Catarina - biênio 2021/2022, os vereadores Bernadete Correa Hillbrecht (PSD);
Felipe Rafaeli Rodrigues (PSDB); Benjamin Tamanini (MDB); e Loacir Campregher (PP). Eleitos em primeiro de janeiro de dois mil e vinte um
, às dezessete horas, conforme o Art. 5º, Parágrafo 9º do Regimento Interno e Ata da Sessão de Instalação e Posse da Câmara Municipal ,
para tomarem posse nos cargos de Presidente, Vice-Presidente, Primeiro Secretário e Segundo Secretário, respectivamente, da Mesa Diretora para os exercícios de 2021/2022, oportunidade em que o Vereador Lairton Hartmann Muller, Presidente da Sessão de Instalação e Posse,
proclamou-os empossados. Para constar, lavrou-se este Termo de Posse que vai assinado pelo Presidente em exercício e pelos empossados.
Corupá, 1º de Janeiro de 2021.
LAIRTON HARTMANN MULLER
Presidente da Sessão
BERNADETE CORREA HILLBRECHT
Presidente empossada
FELIPE RAFAELI RODRIGUES
Vice-Presidente empossado
BENJAMIN TAMANINI
Primeiro Secretário empossado
LOACIR CAMPREGHER
Segundo Secretário empossado

TERMO DE TRANSMISSÃO DO CARGO DE PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CORUP

Publicação Nº 2788572

TERMO DE TRANSMISSÃO DE CARGO DE PREFEITO.
.
Ao primeiro dia do mês de janeiro de dois mil e vinte e um às dezessete horas, na sede da Prefeitura Municipal de Corupá situada à Avenida
Getúlio Vargas, 443, Centro do Município de Corupá , presentes o Sr.JOÃO CARLOS GOTTARDI ex-Prefeito , cujo mandato expirou-se em 1º
de janeiro de dois mil e vinte e um , e o Sr. LUIZ CARLOS TAMANINI Prefeito eleito em quinze de novembro de dois mil e vinte, empossado
na data de hoje, além de Vereadores , foi efetuada a transmissão de cargo do ex-Prefeito para o recém-empossado, com a assinatura, por
ambos, das relações elaboradas por Comissão composta de pessoas de confiança dos dois titulares, relações que passam a fazer parte
integrante do presente Termo. Na oportunidade, o ex-Prefeito, Sr JOÃO CARLOS GOTTARDI, declarou que já havia dado cumprimento às
exigências de lei, apresentando à Câmara Municipal e ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina , para que fosse dada a devida
divulgação, a Declaração de Bens que constituem todo o seu patrimônio no fim deste mandato.
E, para constar, foi lavrado este Termo, que vai assinado pelo transmitente, ex-Prefeito, JOÃO CARLOS GOTTARDI , pelo Prefeito recém-empossado, Sr.LUIZ CARLOS TAMANINI e pelas autoridades presentes, Srs. CLÁUDIO FINTA ( VICE- PREFEITO), Vereadores: ALFREDO
GRAMM SOBRINHO, ARNO CELSO NEUBER, BENJAMIN TAMANINI, BERNADETE CORREA HILLBRECHT, FELIPE RAFAELI RODRIGUES, JULIANO MILLNITZ, LAIRTON HARTMANN MULLER, LOACIR CAMPREGHER e WILSON JEAN GESSNER. ..........
Corupá (SC), 1º de Janeiro de 2021.
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Cunhataí
Prefeitura
PORTARIA Nº 005/2021

Publicação Nº 2786610

PORTARIA Nº. 005/2021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre a Concessão de Licença para Tratamento de Interesses Particulares ao Servidor Público Municipal, e dá Outras Providências.
O Prefeito Municipal de Cunhataí, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições Legais que lhe confere o artigo 120 da Lei 002/2007;
CONSIDERANDO o requerimento do servidor Carlos Roberto Kerbes, datado 23 de dezembro de 2020, ao qual busca o afastamento para
tratamento de interesses particulares no período de 02 (dois) anos; e
CONSIDERANDO o despacho de deferimento do afastamento da servidora datado de 29 de dezembro de 2020, concedendo a afastamento
a partir do dia 05 de janeiro de 2021.
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder a Licença para Tratamento de Interesses Particular ao Servidor Público Municipal CARLOS ROBERTO KERBES, ocupante
do cargo de provimento efetivo de MECANICO, lotada na Secretaria Municipal de Secretaria de Infra Estrutura, Obras, Serviços Urbanos,
Desenvolvimento e Turismo, a partir de 05 de janeiro de 2021.
§1°. A licença que trata o presente artigo se dará pelo período de até 02 (dois) anos do início do afastamento, podendo ser renovada uma
única vez.
Art. 2º. O servidor deverá encaminhar ao Setor de Recursos Humanos do Município, o pedido de retorno a suas atividades com no mínimo
15 (quinze) dias de antecedência.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário,
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
Cunhataí, Santa Catarina em 04 de janeiro de 2021.
LUCIANO FRANZ
Prefeito Municipal
Registrada e publicada em data supra.

PORTARIA Nº 006/2021

Publicação Nº 2789138

PORTARIA Nº. 006/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre transferência e nomeação de servidor público municipal em cargo de provimento em comissão, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Cunhataí, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal em seu artigo
100, inciso II e observando o que trata a Lei Complementar nº. 002/2007, e considerando a Lei Complementar 028/2018, de 24 de agosto
de 2018.
RESOLVE:
Art. 1º. Transferir da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente o Servidor Público DENILSON DIEL, inscrito no CPF sob nº
031.666.339-52 ocupante do cargo em comissão de Gerente de Desenvolvimento Rural, para a Secretaria de Infra Estrutura, Obras, Serviços
Urbanos, Desenvolvimento e Turismo, Nomeando para o cargo em comissão de Secretário de Transportes, Obras e Turismo Secretária, a
partir de 04 de janeiro de 2021, percebendo os vencimentos instituídos em Lei.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Cunhataí - SC, 04 de Janeiro de 2021.
LUCIANO FRANZ
Prefeito Municipal
Registrada e publicada em data supra.
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Publicação Nº 2789139

PORTARIA Nº 007/2021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre a nomeação de servidor público municipal em cargo de provimento em comissão, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Cunhataí, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal em seu artigo
100, inciso II e observando o que trata a Lei Complementar nº. 002/2007, e considerando a Lei Complementar 028/2018, de 24 de agosto
de 2018.
RESOLVE:
Art. 1º. Nomear, a partir de 04 de janeiro de 2021, o servidor público municipal, LEANDRO LOEBLEIN, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob
o nº. 003.103.140-46, para ocupar o cargo de provimento em comissão de Assessor Nível I - SDR, lotado na Secretaria de Desenvolvimento
Rural e Meio Ambiente, percebendo os vencimentos instituídos em Lei.
Art. 2º. Para fazer face as despesas decorrentes da aplicação da presente portaria, serão utilizados recursos do orçamento em vigor.
Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
Cunhataí - SC, 04 de janeiro de 2021.
LUCIANO FRANZ
Prefeito Municipal
Registrada e publicada em data supra

PORTARIA Nº 008/2021

Publicação Nº 2789140

PORTARIA Nº. 008/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Designa Servidora Pública Municipal para assinar cheques, efetuar pagamentos e transferências on-line conjuntamente com o Prefeito Municipal, referente as despesas do Município de Cunhataí – SC, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Cunhataí, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o Art. 77, inc. IX, combinado
com o Art. 100, inc. II, da Lei Orgânica Municipal e a Lei Municipal nº 793/2014, de 23/04/2014.
RESOLVE:
Art. 1º. DESIGNAR a Servidor Público Municipal SANDRA KERBES PERSCH , para movimentação das contas correntes do Município de
Cunhataí – SC , Banco Sicoob Ag. 3032 Cta 3863-36, emitindo e assinando os cheques, abrir e encerrar contas de depósito, consultar
saldos, extratos e comprovantes on-line, requisitar talonário de cheques, endossar cheques, retirar cheques devolvidos, baixar cheques,
efetuar movimentação Auto atendimento Setor Público, efetuar pagamentos e transferências de títulos e convênios on-line (via ASP), efetuar resgates e aplicações financeiras, efetuar saques, cadastrar, alterar e desbloquear senhas, alterar limites de movimentação, emitir e
liberar ordens bancárias, autorizar cobrança e autorizar outros débitos, conjuntamente com o Prefeito Municipal, referente às despesas do
Munícipio de Cunhataí – SC.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Cunhataí - SC, 04 de janeiro 2021.
LUCIANO FRANZ
Prefeito Municipal
Registrada e publicada em data supra.
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Curitibanos
Prefeitura
LEI Nº 6.420/2020

Publicação Nº 2789049

LEI Nº 6.420/2020
ANULA E SUPLEMENTA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
José Antônio Guidi, Prefeito Municipal de Curitibanos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,
Faço saber a todos os habitantes deste município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei :
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a anular dotações orçamentárias do orçamento específico do Fundo Municipal de Saúde na forma
da Lei nº 6.232/2019, no montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a saber:
ANULAÇÃO
06.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0006.2.024 RGPS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.1.90.00.00.00.00.00.1002 APLICAÇÕES DIRETAS .................................... R$ 60.000,00
TOTAL DA ANULAÇÃO ................................................................................. R$ 60.000,00
Art. 2º. Ficam suplementadas as dotações orçamentárias abaixo do orçamento especifico do Fundo Municipal de Saúde na forma da Lei
orçamentária n. 6.232/2019, no montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a saber:
SUPLEMENTAÇÃO
06.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0006.2.025 RPPS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.1.90.00.00.00.00.00.1002 APLICAÇÕES DIRETAS .................................... R$ 60.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO ..................................................................... R$ 60.000,00
Art. 3º. Para cobertura das dotações suplementadas pelo art. 2º, ficam utilizados recursos das dotações anuladas pelo art. 1º.
Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Curitibanos, 18 de dezembro de 2020.
José Antônio Guidi
Prefeito Municipal
Publicada a presente lei aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, na secretaria no mural da Prefeitura Municipal.
Yara Vilani Padilha
Secretária de Saúde

REPUBLICAÇÃO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 32/2019

Publicação Nº 2789934

REPUBLICAÇÃO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA
PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 32/2019
O MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 83.754.044/0001-34, representado
neste ato pelo Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Ivan Sartor, doravante denominado simplesmente de Secretaria:
· Considerando, a necessidade de contratar, Clínicas Veterinárias interessadas na prestação de serviços para realização de orquiectomia e
ováriosalpingohisterectomia (esterilização de machos e fêmeas) e aplicação do microchip para identificação animal, cedido pela Secretaria
de Agricultura, em caninos e felinos, no município de Curitibanos;
· Considerando que para a consecução dessas atribuições, poderão ser firmadas parcerias com entidades de proteção animal e outras
organizações não governamentais, universidades, estabelecimentos veterinários, empresas públicas ou privadas e entidades de classe,
realização de mutirões de esterilização e ou atendimento individual pré-definido em calendários anuais.
· Considerando, que as cadastro e controle dos procedimentos serão de responsabilidade da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente,
destinados a cães e gatos que vivem em vias e logradouros públicos, sob tutela da Associação de Proteção Animal e de famílias de baixa
renda que residam no Município, assim entendidas as beneficiárias de algum programa sócio- assistencial de âmbito federal, estadual ou
municipal.
· Considerando, os animais abandonados nas ruas e mantidos em lares temporários da Associação de Proteção Animal, uma vez não
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identificado seu responsável ou adotado, serão castrados, identificados através do microchip e devolvidos ao local de procedência;
Promove Edital de Chamada Pública para a possível contratação de entidades Privadas, Filantrópicas com ou sem Fins Lucrativos, prestadoras de serviços, sediadas no município de Curitibanos, interessadas em participar, sob a regulamentação que segue:
1 – DO OBJETO
1.1 - O objeto deste Edital é:
Contratação de Clínicas Veterinárias interessadas na prestação de serviços para realização de orquiectomia e ováriosalpingohisterectomia
(esterilização de machos e fêmeas)e aplicação do microchip para identificação animal, cedido pela Secretaria de Agricultura, em caninos e
felinos, no município de Curitibanos; durante o ano de 2019 e os seguintes, observado o limite de prazo estabelecido pela lei 8.666/93 para
a contratação de serviços a serem prestados de forma continuada.
2 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1 – Serão admitidas a participar deste procedimento, as empresas de comprovada capacidade técnica e estabelecidas conforme as normas
legais aplicadas à espécie para os fins do objeto referido no presente Edital.
2.2 – Será vedada a participação de empresas quando:
a) Constituídas na forma de consórcio;
b) Que tenha sido declarada inidônea pela Administração Pública federal, estadual, municipal ou que esteja cumprindo suspensão do direito
de licitar ou contratar com a Administração pública acima referida;
c) Detenha objeto social diverso do deste Edital.
3 – CONDIÇÕES PARA ADESÃO E CREDENCIAMENTO
3.1 – Para o Credenciamento dos interessados, instalados dentro da área de abrangência do município, deverão apresentar a seguinte
documentação:
3.2 - Quanto à qualificação jurídica:
a) registro comercial, no caso de empresa individual;
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;
c) documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, acompanhados da documentação mencionada
na alínea “b”, deste subitem;
d) decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa
ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir;
e) Certificado de Registro Cadastral fornecido pelo Município;
3.3 - Quanto à regularidade fiscal:
a) Certidão Negativa da Dívida Ativa da União e Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais (administrado pela Secretaria da
Receita Federal);
b) Certidão de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (F.G.T.S.) (emitida pela Caixa Econômica Federal);
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual através de Certidão (CND) expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda.
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal através de Certidão (CND) expedida pela Fazenda do município.
e) Certidão Negativa de Débitos (CND) Trabalhistas, expedida pela Justiça do Trabalho..
3.4 - Quando a qualificação técnica:
a) carta de apresentação onde conste a razão social da empresa, o local, o horário e os dias da semana que será oferecido o atendimento,
bem como o telefone e e–mail para contato, devendo conter, nesta carta, o nome e a assinatura do responsável pelo Contrato;
b) relação dos serviços que se propõe a realizar, de acordo com os itens constantes do Objeto, Cláusula Primeira deste Edital, contendo a
descrição e o valor do procedimento;
c) relação nominal dos profissionais que compõem a equipe técnica responsável pela execução dos serviços, anexando cópia dos diplomas e
títulos de especialidade e cópia dos registros profissionais nos respectivos Conselhos Estaduais e também registro da empresa no respectivo
Conselho Regional de Medicina Veterinária.
d) Cópia da Licença Sanitária, em vigência;
3.5 - Caso o interessado esteja isento de algum documento exigido neste edital deve apresentar declaração do órgão expedidor informando
sua isenção.
4 – DOS VALORES E CRITÉRIO DE REAJUSTE
4.1 - O preço referente à prestação dos serviços, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.080/90, será aquele constante na Tabela de Referência
apresentada no Anexo II deste Edital, e poderão sofrer reajustes anuais, contudo sempre que houver reajuste de valores os novos valores
deverão ser aprovados pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
5 – VIGÊNCIA E PRAZO PARA CREDENCIAMENTO
5.1 – Os interessados terão todo o prazo de vigência do Edital, que é de cinco anos, para credenciarem-se objetivando contratar com o
Município, e o prazo inicia-se a partir da data de publicação do resumo deste edital em Diário Oficial Eletrônico dos Municípios.
5.2 – Estarão credenciados a realizar os serviços objetos deste Edital as empresas ou profissionais que apresentarem corretamente a documentação exigida.
6 – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DAS RESPONSABILIDADES
6.1 – Os serviços contratados serão prestados através dos profissionais do estabelecimento credenciado apresentados na documentação
para credenciamento, devidamente qualificados tecnicamente;
6.2 – Os profissionais credenciados deverão prestar os serviços desta chamada pública aos animais encaminhados pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente juntamente com os documentos comprobatórios, estando aptos a realizar o procedimento.
6.3 – As notas e o relatório conforme modelo apresentado no anexo IV deste edital, deverão ser entregues na Secretaria Municipal de
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Agricultura e Meio Ambiente de Curitibanos, devendo conter anexas as Autorizações emitidas pela Secretaria para a realização do respectivo
procedimento, devidamente carimbados e assinados pelo profissional responsável, bem como,
6.4 – O número do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica constante da nota fiscal/fatura deverá ser aquele fornecido na fase do
credenciamento;
6.5 – O pagamento será efetuado até o final do mês subsequente ao da realização dos serviços, sem que haja incidência de juros ou correção monetária, mediante apresentação tempestiva da documentação exigida.
6.6 – O contratado não poderá cobrar do tutor ou de seu responsável, qualquer complementação de valores dos serviços prestados;
6.7 – É de responsabilidade exclusiva e integral do Contratado a utilização de pessoal para a execução do objeto contratado, incluídos os
encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujo ônus e obrigações em nenhuma
hipótese poderão ser transferidos para o Município;
6.8 – Os demais direitos e obrigações das partes serão objetos de contrato de prestação de serviços na forma da minuta de Contrato que
faz parte deste Edital. (ANEXO I).
7 – DAS HIPÓTESES DE DESCREDENCIAMENTO
7.1 – São motivos para descredenciamento da empresa credenciada:
a) falta de manutenção dos documentos habilitação, quando exigido, nos termos deste instrumento;
b) a prática de ato irregular ou a omissão na prestação do serviço conforme o estabelecido neste Edital;
c) cobrança extra do serviço (item 6.5 do Edital);
d) avaliação insuficiente dos usuários do serviço.
8 – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO
8.1 – Os Contratos decorrentes do presente Edital poderão ser rescindidos, independente de qualquer notificação judicial, no caso de inexecução total ou parcial, e pelos demais motivos enumerados no art. 78 da Lei 8666/93 e alterações posteriores.
9 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1 – A inexecução contratual, parcial ou total, submeterá o responsável às penalidades previstas no artigo 87 da Lei 8666/93, na suspensão
temporária de participação em Licitações e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos e multa de até
20% (vinte por cento) do valor contratado.
10 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1 – Os pagamentos decorrentes da execução dos serviços correrão por conta de dotação própria do orçamento do exercício de 2019 e
seguintes e terão a seguinte classificação orçamentária:
Órgão
Unidade
Elemento

02 – Chefia do Executivo
02.04 – Secretaria de Meio Ambiente e Desenv. Rural
3.3.90.39.99 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

11 – DO FORO
11.1 – Para dirimir toda e qualquer questão que derivar do Contrato decorrente deste Edital de Chamada Pública, fica eleito o foro de Curitibanos, SC, que é Comarca deste Município, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
12 – DAS NORMAS E PRECEITOS COMPLEMENTARES
12.1 – Aplicam-se a execução deste instrumento e aos casos omissos as normas da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, os preceitos do
direito público, os princípios da teoria geral dos Contratos e as disposições do direito privado.
12.2 – Outras informações poderão ser obtidas junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, sito à Av. Lions, s/n. Este Edital entra em
vigor na data de sua publicação.
Curitibanos, 04 de Janeiro de 2021.
Kleberson Luciano Lima
Prefeito Municipal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
O presente Edital cumpre com as exigências legais, estando em acordo com a Lei Federal Nº8.666/93, pelo que, de acordo com o artigo 38
parágrafo único da referida Lei o dou como aprovado.
Curitibanos, 04 de Janeiro de 2021.
Herlon Adalberto Rech
Procurador Geral do Município
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2019
ANEXO I - MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO Nº XX/201X
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O MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 83.754.044/0001-34, representado
neste ato pelo Prefeito, Sr. Kleberson Luciano Lima, doravante denominado MUNICÍPIO e, de outro lado a empresa [...], pessoa jurídica/física de direito privado, situada na [...], na cidade de [...], inscrita no CNPJ/CPF sob o nº [...], doravante denominada CONTRATADA, ajustam
e contratam a prestação de serviços, tendo em vista o que dispõe a Constituição Federal, em especial em seus artigos nº 196 a 200, as Leis
Federais nº 8080/90, nº 8142/90 e nº 8666/93, suas respectivas alterações posteriores, assim como demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie, da mesma forma, com base nos termos do Edital de Chamada Pública nº 32/2019; RESOLVEM celebrar o presente
CONTRATO prestação de serviços para realização de orquiectomia e ováriosalpingohisterectomia (esterilização de machos e fêmeas) e
aplicação do microchip para identificação animal, cedido pela Secretaria de Agricultura, em caninos e felinos, no município de Curitibanos.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1- O objeto deste Contrato é:
Contratação de Clínicas Veterinárias interessadas na prestação de serviços para realização de orquiectomia e ováriosalpingohisterectomia
(esterilização de machos e fêmeas)e aplicação do microchip para identificação animal, cedido pela Secretaria de Agricultura, em caninos e
felinos, no município de Curitibanos; durante o ano de 2019 e os seguintes, observado o limite de prazo estabelecido pela lei 8.666/93 para
a contratação de serviços a serem prestados de forma continuada.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO
2.1 – Os serviços objeto do presente contrato serão prestados no [....local e horário indicado na carta de apresentação....], para atendimento dos animais encaminhados pelo MUNICÍPIO devidamente autorizados.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO
3.1 – O pagamento será efetuado até o final do mês subsequente ao da realização dos serviços, mediante a apresentação de toda a documentação exigida.
§ 1º - As notas e o relatório conforme modelo apresentado no anexo IV deste edital, deverão ser entregues na Secretaria Municipal de
Agricultura e Meio Ambiente de Curitibanos, devendo conter anexas as Autorizações emitidas pela Secretaria para a realização do respectivo
procedimento, devidamente carimbados e assinados pelo profissional responsável.
§ 2º - O número do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - constante da nota fiscal/fatura deverá ser aquele fornecido na fase do
credenciamento.
§ 3º - A contratada não poderá cobrar do tutor ou responsável, qualquer complementação de valores pagos pelos serviços prestados nos
termos desse contrato.
§ 4º - O pagamento será efetuado diretamente na conta corrente informada pela credenciada, após conferência da Secretaria de Agricultura
e Meio Ambiente do município, considerando as retenções legais.
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1 – As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta de dotação própria do orçamento do exercício de 2019.
Órgão
Unidade
Elemento

02 – Chefia do Executivo
02.04 – Secretaria de Meio Ambiente e Desenv. Rural
3.3.90.39.99 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

CLÁUSULA QUINTA – DO CRITÉRIO DE REAJUSTE
5.1 – O preço referente à prestação dos serviços, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.080/90, será aquele constante na Tabela de Referência
apresentada no Anexo II deste Edital, e poderão sofrer reajustes anuais, contudo sempre que houver reajuste de valores os novos valores
deverão ser aprovados pela Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente.
CLÁUSULA SEXTA – DAS HIPÓTESES DE DESCREDENCIAMENTO DA CONTRATADA
6.1 – São motivos para descredenciamento da CONTRATADA:
a) a falta de manutenção dos documentos de habilitação nos termos do Edital;
b) a prática de ato irregular ou omissão na prestação do serviço especificados neste Edital;
c) cobrança extra do serviço (item 6.5 do Edital);
d) avaliação insuficiente dos usuários do serviço;
CLÁUSULA SÉTIMA – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO
7.1 – O presente Contrato poderá ser rescindido, independente de qualquer notificação judicial, no caso de inexecução total ou parcial, e
pelos demais motivos enumerados no art. 78 da Lei 8666/93 e alterações posteriores.
CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES, CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO
8.1 – A inexecução contratual, parcial ou total, submeterá o responsável às penalidades previstas no artigo 87 da Lei 8666/93, na suspensão
temporária de participação em Licitações e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos e multa de até
20% (vinte por cento) do valor contratado.
8.2 - Este CONTRATO obrigará e disciplinará os contratantes, seus sucessores e eventuais cessionários, porém, nenhum deles poderá ceder
ou transferir este CONTRATO ou quaisquer direitos dele decorrentes.
Parágrafo Único: É vedada a cessão de qualquer crédito decorrente do presente CONTRATO e de todo e qualquer título de crédito, emitido
em razão do mesmo, que conterá necessariamente, a cláusula “Não a Ordem”, tirando-lhe o caráter de circulabilidade, eximindo-se o município, de todo e qualquer pagamento ou obrigação a terceiros, por títulos colocados em cobrança, desconto, caução ou outra modalidade
de circulação ou garantia, inclusive quanto aos direitos emergentes do presente CONTRATO e, em hipótese alguma, o município aceitará
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tais títulos, os quais serão devolvidos, incontinenti, à pessoa jurídica ou física que os houver apresentado.
CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA E DO PRAZO
9.1 – O presente Contrato terá vigência no exercício de 2021. O início da sua execução dar-se-á a partir da assinatura do contrato, com
duração até 31 de dezembro de 2021, podendo ser prorrogado por sucessivos períodos conforme autoriza o Artigo 57 da lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO
10.1 – A fiscalização deste contrato fica atribuída à Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município, devendo a contratada disponibilizar a documentação solicitada e executar as demais instruções inerentes a este contrato.
CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Será de responsabilidade do prestador de serviços:
- Avaliação clínica e/ou laboratorial pré-operatória a fim de verificar se o animal está apto ou não à cirurgia de esterilização;
- Agendamento do procedimento cirúrgico;
- Prestar os serviços com qualidade em suas dependências, aos animais levados pelos seus proprietários/tutores apresentando Termo de
Autorização devidamente assinado e carimbado pelos responsáveis da Secretaria de Agricultura;
- Ministrar medicação prévia adequada à espécie e porte (sedação e anestésico), de forma que o procedimento seja seguro e indolor.
- Fornecimento do material e medicamentos para o procedimento cirúrgico.
- Utilizar material esterilizado para cada animal a ser submetido à cirurgia e agulhas e seringas de primeiro uso descartáveis. Os materiais
cirúrgicos ou qualquer outro material utilizado nos procedimentos são de inteira responsabilidade do médico veterinário, inclusive o correto
descarte.
- Atender intercorrências no pré, trans e pós-cirúrgico relacionadas aos procedimentos, sem ônus à Administração municipal ou ao proprietário/tutor do animal.
- Entregar o animal ao seu tutor/responsável, caso o veterinário verifique que o mesmo não possui condições clínicas para a cirurgia de
esterilização, com declaração informando o motivo/diagnóstico;
- Fornecimento de antibióticos, anti-inflamatórios e analgésicos para controle de processos infecciosos, inflamação e dor no pós-operatório;
- Aplicação pelo médico veterinário do microchip cedido pela Secretaria de Agricultura;
- Fornecimento de colar elisabetano ou roupa cirúrgica;
- Alta clínica do animal, devolvendo o animal ao proprietários/tutor quando da completa recuperação anestésica;
- Devidas informações no pós-operatório ao proprietários/tutor;
- Retorno do animal para retirada de pontos;
- Entregar relatório de produção mensal na Secretaria de Agricultura até o 5º dia útil do mês subsequente à prestação do serviço;
- Comunicar eventuais óbitos no pré, trans e pós-cirúrgico ao responsável pelo encaminhamento do animal, e disponibilizar o cadáver para
o responsável do animal em no máximo 24 horas após o fato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES GERAIS
12.1 – É de responsabilidade exclusiva e integral da CONTRATADA a utilização de pessoal capacitado para a execução do objeto contratado,
incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujo ônus e obrigações
em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para a Administração Municipal.
12.2 - A credenciada fica proibida de ceder ou transferir para terceiros os serviços objeto do presente edital.
12.3 -A credenciada deve garantir ao responsável da Secretaria de Agricultura, acesso a instituição para o exercício da fiscalização.
12.4 - A credenciada é responsável pela indenização de dano causado ao proprietário do cão ou gato atendido, decorrentes de ato ou
omissão voluntária, negligência, imperícia ou imprudência, praticados por seus empregados, profissionais ou prepostos, ficando assegurado
à credenciada o direito de regresso.
12.5 – A fiscalização ou acompanhamento da execução deste credenciamento pelos órgãos competentes não exclui nem reduz a responsabilidade da credenciada, nos termos da legislação referente a licitações, contratos administrativos e danos causados por defeitos relativos à
prestação de serviços nos estritos termos do art. 14 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
13.1 – O presente instrumento encontra-se vinculado ao Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 32/2019.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO
14.1 – Para dirimir toda e qualquer questão que derivar deste contrato, fica eleito o Foro de Curitibanos, SC, que é comarca deste Município,
com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem assim, acordados e ajustados, depois de lido e achado conforme, declaram ambos as partes aceitar todas as disposições
estabelecidas nas cláusulas do presente contrato, bem como observar fielmente outras disposições legais e regulamentares sobre o assunto,
firmando-o em 02 (duas) vias.
Curitibanos, ..... de ............... de 201X.
Kleberson Luciano Lima
Prefeito Municipal

Representante Legal
Contratada

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
O presente contrato cumpre com as exigências legais, estando em acordo com a Lei Federal Nºs. 8.666/93, pelo que, de acordo com o artigo
38 parágrafo único da Lei 8.666/93 o dou como aprovado.

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 598

Curitibanos,
Hérlon Adalberto Rech
Procurador Geral do Município
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 32/2019
ANEXO II – Tabela de Procedimentos
Item
1
2
5
6

Descrição do Procedimento
Esterilização de machos FELINOS, através de orquiectomia e aplicação do microchip para identificação animal, cedido pela Secretaria de Agricultura
Esterilização de machos CANINOS, através de orquiectomia e aplicação do microchip para identificação animal, cedido pela Secretaria de Agricultura
Esterilização de fêmeas FELINAS, através de ováriosalpingohisterectomia e aplicação do microchip para identificação animal, cedido
pela Secretaria de Agricultura
Esterilização de fêmeas CANINAS, através de ováriosalpingohisterectomia e aplicação do microchip para identificação animal, cedido
pela Secretaria de Agricultura

R$
150,00
170,00
180,00
200,00

1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
Será de responsabilidade do prestador de serviços:
- Avaliação clínica e/ou laboratorial pré-operatória a fim de verificar se o animal está apto ou não à cirurgia de esterilização;
- Agendamento do procedimento cirúrgico;
- Prestar os serviços com qualidade em suas dependências, aos animais levados pelos seus proprietários/tutores apresentando Termo de
Autorização devidamente assinado e carimbado pelos responsáveis da Secretaria de Agricultura;
- Ministrar medicação prévia adequada à espécie e porte (sedação e anestésico), de forma que o procedimento seja seguro e indolor.
- Fornecimento do material e medicamentos para o procedimento cirúrgico.
- Utilizar material esterilizado para cada animal a ser submetido à cirurgia e agulhas e seringas de primeiro uso descartáveis. Os materiais
cirúrgicos ou qualquer outro material utilizado nos procedimentos são de inteira responsabilidade do médico veterinário, inclusive o correto
descarte.
- Atender intercorrências no pré, trans e pós-cirúrgico relacionadas aos procedimentos, sem ônus à Administração municipal ou ao proprietário/tutor do animal.
- Entregar o animal ao seu tutor/responsável, caso o veterinário verifique que o mesmo não possui condições clínicas para a cirurgia de
esterilização, com declaração informando o motivo/diagnóstico;
- Fornecimento de antibióticos, anti-inflamatórios e analgésicos para controle de processos infecciosos, inflamação e dor no pós-operatório;
- Aplicação pelo médico veterinário do microchip cedido pela Secretaria de Agricultura;
- Fornecimento de colar elisabetano ou roupa cirúrgica;
- Alta clínica do animal, devolvendo o animal ao proprietários/tutor quando da completa recuperação anestésica;
- Devidas informações no pós-operatório ao proprietários/tutor;
- Retorno do animal para retirada de pontos;
- Entregar relatório de produção mensal na Secretaria de Agricultura até o 5º dia útil do mês subsequente à prestação do serviço;
- Comunicar eventuais óbitos no pré, trans e pós-cirúrgico ao responsável pelo encaminhamento do animal, e disponibilizar o cadáver para
o responsável do animal em no máximo 24 horas após o fato.
2. OBRIGAÇÕES DO TUTOR/RESPONSÁVEL DO ANIMAL:
- Realizar cadastro na Secretaria de Agricultura, munidos do comprovante de residência, documento pessoal (identidade e CPF) e comprovante de inscrição do Cadastro Único Nacional para Programa Social; e, no caso de animais com tutela da Associação de Proteção Animal,
com o devido encaminhamento;
- Levar o animal até a clínica indicada no dia e horário previamente agendados;
- Cuidados pós-operatórios designados pelo Médico Veterinário;
- Os custos com casos de complicações clínicas e/ou cirúrgicas devido ao não correto cuidado orientado pelo profissional Médico Veterinário
como hemorragias, infecções, entre outras;
- Levar o animal para retirada de pontos à clínica no período estabelecido pelo médico veterinário.
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA
ANEXO III – MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO
CARTA DE APRESENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO
Nome da Empresa Credenciada
CNPJ Endereço:
Curitibanos – SC 89.520-000
Para realizar os serviços relacionados abaixo e de acordo com o Edital de CHAMADA PÚBLICA Nº 32/2019.
(Relação dos procedimentos que o credenciando se propõe a realizar conforme Tabela de Procedimentos (anexo II), contendo a numeração
e a descrição do procedimento.
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Para a realização dos serviços identificados segue a relação membros que compõem a equipe Técnica:
Nº CRMV

Nome do Profissional

A ....(contratada)... se disponibiliza a atender aos animais devidamente encaminhados pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de
Curitibanos mediante agendamento prévio, na sua clínica médica veterinária, sito a ...(endereço completo), durante o horário ....(horário
de atendimento)....
Curitibanos, data.
____________(Assin. Do Resp. pelo Contrato)____________
Nome da Empresa Credenciada
CNPJ Endereço:
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 32/2019
ANEXO IV – MODELO DE RELATÓRIO DE PROCEDIMENTOS A SER ANEXADO À NOTA FISCAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 32/2019 – PMC
Relatório de procedimentos realizados na Clínica Veterinária xxxxxxxxxxxxx - (Mês)/2019
Procedimento: Esterilização machos FELINOS, através de orquiectomia e aplicação do microchip para identificação animal, cedido pela
Secretaria de Agricultura

Categoria

Data

Paciente

Responsável

Valor (R$)
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00

PROPRIETÁRIOS BAIXA
RENDA

150,00

ANIMAIS DE RUA

150,00
150,00
Total

Procedimento: Esterilização de machos CANINOS, através de orquiectomia e aplicação do microchip para identificação animal, cedido pela
Secretaria de Agricultura

Categoria

Data

Paciente

Responsável

Valor (R$)
170,00
170,00
170,00
170,00
170,00
170,00
170,00
170,00
170,00

PROPRIETÁRIOS BAIXA
RENDA

170,00

ANIMAIS DE RUA

170,00
170,00
Total

Procedimento: Esterilização de fêmeas FELINAS, através de ovariosalpingohisterectomia e aplicação do microchip para identificação animal,
cedido pela Secretaria de Agricultura
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Responsável

Valor (R$)
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00

PROPRIETÁRIOS BAIXA
RENDA

180,00

ANIMAIS DE RUA

180,00
180,00
Total

Procedimento: Esterilização de fêmeas CANINAS, através de ovariosalpingohisterectomia e aplicação do microchip para identificação animal,
cedido pela Secretaria de Agricultura

Categoria

Data

Paciente

Responsável

Valor (R$)
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00

PROPRIETÁRIOS BAIXA
RENDA

200,00

ANIMAIS DE RUA

200,00
200,00
Total

Curitibanos, xx de xxxxxx de 2019.
Dr. (nome do médico veterinário responsável) - CRMV/SC (nº)
Clínica Veterinária xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CNPJ: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ana Lucia Silva Ribeiro
Médica Veterinária – CRMV/SC 3686
Secretaria de Agricultura
Ivan Sartor
Secretário da Agricultura, Abastecimento, Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural

REPUBLICAÇÃO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 84/2017

Publicação Nº 2790034

REPUBLICAÇÃO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA
PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 84/2017
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURITIBANOS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 83.754.044/000134, representado neste ato pelo Secretário Municipal de Saúde, Roque Stanguerlin, doravante denominado simplesmente de Fundo:
· Considerando, a necessidade de contratar, de forma complementar, serviços de assistência à saúde (artigo 24, da Lei nº 8.080/90), no
município de Curitibanos;
· Considerando, o interesse em dispor de uma rede de serviços de saúde mais ampla;
· Considerando, a Lei nº 8.666, de 21/06/93, que estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos;
· Considerando a Portaria MS/GM nº. 3.277, de 22 de dezembro de 2006 que prevê a complementaridade na contratação de instituições
privadas para a prestação de serviços de saúde, conforme seus Art. 3º e 6º;
Promove Edital de Chamada Pública para a possível contratação de entidades Privadas, Filantrópicas com ou sem Fins Lucrativos, prestadoras
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de serviços de assistência à saúde, sediadas no município de Fraiburgo, tendo em vista que este é o município onde está localizado o hospital onde foi autorizado as APAC’s, interessadas em participar, de forma complementar, do Sistema Único de Saúde no município, sob a
regulamentação que segue:
1 – DO OBJETO
1.1 - O objeto deste Edital é:
A realização de procedimentos de exames clínicos com finalidade diagnóstica e consultas de especialidades médicas a fim de atender as
necessidades da população de Curitibanos durante o ano de 2017 e os seguintes, observado o limite de prazo estabelecido pela lei 8.666/93
para a contratação de serviços a serem prestados de forma continuada.
2 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1 – Serão admitidas a participar deste procedimento, as empresas de comprovada capacidade técnica e estabelecidas conforme as normas
legais aplicadas à espécie para os fins do objeto referido no presente Edital.
2.2 – Será vedada a participação de empresas quando:
a) Constituídas na forma de consórcio;
b) Que tenha sido declarada inidônea pela Administração Pública federal, estadual, municipal ou que esteja cumprindo suspensão do direito
de licitar ou contratar com a Administração pública acima referida;
c) Detenha objeto social diverso do deste Edital.
3 – CONDIÇÕES PARA ADESÃO E CREDENCIAMENTO
3.1 – Para o Credenciamento dos interessados, instalados dentro da área de abrangência do município, deverão apresentar a seguinte
documentação:
3.2 - Quanto à qualificação jurídica:
a) registro comercial, no caso de empresa individual;
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;
c) documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, acompanhados da documentação mencionada
na alínea “b”, deste subitem;
d) decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa
ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir;
e) Certificado de Registro Cadastral fornecido pelo Município;
f) Ficha CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – da Empresa.
3.3 - Quanto à regularidade fiscal:
a) Certidão Negativa da Dívida Ativa da União e Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais (administrado pela Secretaria da
Receita Federal);
b) Certidão de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (F.G.T.S.) (emitida pela Caixa Econômica Federal);
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual através de Certidão (CND) expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda.
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal através de Certidão (CND) expedida pela Fazenda do município.
e) Certidão Negativa de Débitos (CND) Trabalhistas, expedida pela Justiça do Trabalho..
3.4 - Quando a qualificação técnica:
a) carta de apresentação onde conste a razão social da empresa, o local, o horário e os dias da semana que será oferecido o atendimento,
bem como o telefone, fac-símile e e–mail para contato, devendo conter, nesta carta, o nome e a assinatura do responsável pelo Contrato;
b) relação dos serviços que se propõe a realizar, de acordo com os itens constantes do Objeto, Cláusula Primeira deste Edital, contendo a
descrição e o valor do procedimento;
c) relação nominal dos profissionais que compõem a equipe técnica responsável pela execução dos serviços, anexando cópia dos diplomas
e títulos de especialidade e cópia dos registros profissionais nos respectivos Conselhos Estaduais, quando houver;
d) Cópia da Licença Sanitária, em vigência;
3.5 - Caso o interessado esteja isento de algum documento exigido neste edital deve apresentar declaração do órgão expedidor informando
sua isenção.
4 – DOS VALORES E CRITÉRIO DE REAJUSTE
4.1 - O preço referente à prestação dos serviços, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.080/90, será aquele constante na Tabela de Referência
apresentada no Anexo II deste Edital, e poderão sofrer reajustes anuais, contudo sempre que houver reajuste de valores os novos valores
deverão ser aprovados pelo Conselho Municipal de Saúde.
5 – VIGÊNCIA E PRAZO PARA CREDENCIAMENTO
5.1 – Os interessados terão todo o prazo de vigência do Edital, que é de cinco anos, para credenciarem-se objetivando contratar com o Fundo Municipal de Saúde, e o prazo inicia-se a partir da data de publicação do resumo deste edital em Diário Oficial Eletrônico dos Municípios.
5.2 – Estarão credenciados a realizar os serviços objetos deste Edital as empresas ou profissionais que apresentarem corretamente a documentação exigida.
6 – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DAS RESPONSABILIDADES
6.1 – Os serviços contratados serão prestados através dos profissionais do estabelecimento credenciado apresentados na documentação
para credenciamento, devidamente qualificados tecnicamente;
6.2 – Os profissionais credenciados deverão utilizar com os pacientes encaminhados por esta Secretaria os documentos do SUS como receituário médico e demais formulários que serão disponibilizados pela mesma.
6.3 – A documentação inerente aos atendimentos deverá ser entregue no Fundo Municipal de Saúde de Curitibanos, devendo conter anexas
as Autorizações emitidas pelo Fundo para a realização do respectivo atendimento, comprovantes de atendimento carimbados e assinados
pelo profissional, bem como, relatório conforme modelo apresentado no anexo IV deste edital.
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6.4 – O número do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica constante da nota fiscal/fatura deverá ser aquele fornecido na fase do
credenciamento;
6.5 – O pagamento será efetuado até o final do mês subsequente ao da realização dos serviços, sem que haja incidência de juros ou correção monetária, mediante apresentação tempestiva da documentação exigida.
6.6 – O contratado não poderá cobrar do paciente ou de seu responsável, qualquer complementação de valores dos serviços prestados;
6.7 – É de responsabilidade exclusiva e integral do Contratado a utilização de pessoal para a execução do objeto contratado, incluídos os
encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujo ônus e obrigações em nenhuma
hipótese poderão ser transferidos para o Fundo;
6.8 – Os demais direitos e obrigações das partes serão objetos de contrato de prestação de serviços na forma da minuta de Contrato que
faz parte deste Edital. (ANEXO I).
7 – DAS HIPÓTESES DE DESCREDENCIAMENTO
7.1 – São motivos para descredenciamento da empresa credenciada:
a) falta de manutenção dos documentos habilitação, quando exigido, nos termos deste instrumento;
b) a prática de ato irregular ou a omissão na prestação do serviço conforme o estabelecido neste Edital;
c) cobrança extra do serviço (item 6.5 do Edital);
d) avaliação insuficiente dos usuários do serviço.
e) avaliação insuficiente da Equipe de Controle e Avaliação – ECA do município.
8 – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO
8.1 – Os Contratos decorrentes do presente Edital poderão ser rescindidos, independente de qualquer notificação judicial, no caso de inexecução total ou parcial, e pelos demais motivos enumerados no art. 78 da Lei 8666/93 e alterações posteriores.
9 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1 – A inexecução contratual, parcial ou total, submeterá o responsável às penalidades previstas no artigo 87 da Lei 8666/93, na suspensão
temporária de participação em Licitações e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos e multa de até
20% (vinte por cento) do valor contratado.
10 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1 – Os pagamentos decorrentes da execução dos serviços correrão por conta de dotação própria do orçamento do exercício de 2017 e
seguintes e terão a seguinte classificação orçamentária:
Órgão
Unidade
Elemento
Elemento

06 - Fundo Municipal de Saúde
06.01 – Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.50 – Serviços Médico-Hospitalar, Odont. e Laboratorial
3.3.90.36.30 – Serviços Médicos e Odontológicos

11 – DO FORO
11.1 – Para dirimir toda e qualquer questão que derivar do Contrato decorrente deste Edital de Chamada Pública, fica eleito o foro de Curitibanos, SC, que é Comarca deste Município, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
12 – DAS NORMAS E PRECEITOS COMPLEMENTARES
12.1 – Aplicam-se a execução deste instrumento e aos casos omissos as normas da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, os preceitos do
direito público, os princípios da teoria geral dos Contratos e as disposições do direito privado.
12.2 – Outras informações poderão ser obtidas junto a Prefeitura Municipal de Curitibanos, sito à Rua Coronel Vidal Ramos, 860, Setor de
Licitações. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Curitibanos, 04 de Janeiro de 2021.
Roque Stanguerlin
Secretária Municipal de Saúde
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
O presente Edital cumpre com as exigências legais, estando em acordo com a Lei Federal Nº8.666/93, pelo que, de acordo com o artigo 38
parágrafo único da referida Lei o dou como aprovado.
Curitibanos, 04 de Janeiro de 2021.
Herlon Adalberto Rech
Procurador Geral do Município
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 84/2017 – FMS
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ANEXO I - MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO Nº XX/201X
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURITIBANOS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 83.754.044/000134, representado neste ato pelo Secretário de Saúde, Roque Stanguerlin, doravante denominado FUNDO e, de outro lado a empresa [...],
pessoa jurídica/física de direito privado, situada na [...], na cidade de [...], inscrita no CNPJ/CPF sob o nº [...], doravante denominada CONTRATADA, ajustam e contratam a prestação de serviços, tendo em vista o que dispõe a Constituição Federal, em especial em seus artigos
nº 196 a 200, as Leis Federais nº 8080/90, nº 8142/90 e nº 8666/93, suas respectivas alterações posteriores, a Portaria GM/MS nº 3277, de
22/12/2006, assim como demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie, da mesma forma, com base nos termos do Edital
de Chamada Pública nº 84/2017; RESOLVEM celebrar o presente CONTRATO de prestação de serviços de assistência à saúde do Sistema
Único de Saúde – SUS mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1- O objeto deste Contrato é:
A realização de procedimentos de exames clínicos com finalidade diagnóstica e consultas de especialidades médicas a fim de atender as
necessidades da população de Curitibanos durante o ano de 2017 e os seguintes, observado o limite de prazo estabelecido pela lei 8.666/93
para a contratação de serviços a serem prestados de forma continuada.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO
2.1 – Os serviços objeto do presente contrato serão prestados no [....local e horário indicado na carta de apresentação....], para atendimento dos pacientes encaminhados pelo FUNDO devidamente autorizados.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO
3.1 – O pagamento será efetuado até o final do mês subsequente ao da realização dos serviços, mediante a apresentação de toda a documentação exigida.
§ 1º - A documentação inerente aos serviços objeto deste contrato deverá ser entregue no FUNDO, devendo conter anexas as Autorizações
do FUNDO para a realização do respectivo serviço, comprovantes de atendimento carimbados e assinados pelo profissional, bem como,
relatório conde acordo com o padrão estabelecido pelo FUNDO.
§ 2º - O número do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - constante da nota fiscal/fatura deverá ser aquele fornecido na fase do
credenciamento.
§ 3º - A contratada não poderá cobrar do paciente ou seu responsável, qualquer complementação de valores pagos pelos serviços prestados
nos termos desse contrato.
§ 4º - O pagamento será efetuado diretamente na conta corrente informada pela credenciada, após conferência da Equipe de Controle e
Avaliação – ECA do município, considerando as retenções legais.
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1 – As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta de dotação própria do orçamento do exercício de 201X.
Órgão
Unidade
Elemento
Elemento

06 - Fundo Municipal de Saúde
06.01 – Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.50 – Serviços Médico-Hospitalar, Odont. e Laboratorial
3.3.90.36.30 – Serviços Médicos e Odontológicos

CLÁUSULA QUINTA – DO CRITÉRIO DE REAJUSTE
5.1 – O preço referente à prestação dos serviços, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.080/90, será aquele constante na Tabela de Referência
apresentada no Anexo II deste Edital, e poderão sofrer reajustes anuais, contudo sempre que houver reajuste de valores os novos valores
deverão ser aprovados pelo Conselho Municipal de Saúde.
CLÁUSULA SEXTA – DAS HIPÓTESES DE DESCREDENCIAMENTO DA CONTRATADA
6.1 – São motivos para descredenciamento da CONTRATADA:
a) a falta de manutenção dos documentos de habilitação nos termos do Edital;
b) a prática de ato irregular ou omissão na prestação do serviço especificados neste Edital;
c) cobrança extra do serviço (item 6.5 do Edital);
d) avaliação insuficiente dos usuários do serviço;
e) avaliação insuficiente da Equipe de Controle e Avaliação – ECA.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO
7.1 – O presente Contrato poderá ser rescindido, independente de qualquer notificação judicial, no caso de inexecução total ou parcial, e
pelos demais motivos enumerados no art. 78 da Lei 8666/93 e alterações posteriores.
CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES, CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO
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8.1 – A inexecução contratual, parcial ou total, submeterá o responsável às penalidades previstas no artigo 87 da Lei 8666/93, na suspensão
temporária da participação em Licitações e impedimento de contratar com o FUNDO pelo prazo de até 2 (dois) anos e multa de até 20%
(vinte por cento) do valor contratado.
8.2 - Este CONTRATO obrigará e disciplinará os contratantes, seus sucessores e eventuais cessionários, porém, nenhum deles poderá ceder
ou transferir este CONTRATO ou quaisquer direitos dele decorrentes.
Parágrafo Único: É vedada a cessão de qualquer crédito decorrente do presente CONTRATO e de todo e qualquer título de crédito, emitido
em razão do mesmo, que conterá necessariamente, a cláusula “Não a Ordem”, tirando-lhe o caráter de circulabilidade, eximindo-se o município, de todo e qualquer pagamento ou obrigação a terceiros, por títulos colocados em cobrança, desconto, caução ou outra modalidade
de circulação ou garantia, inclusive quanto aos direitos emergentes do presente CONTRATO e, em hipótese alguma, o município aceitará
tais títulos, os quais serão devolvidos, incontinenti, à pessoa jurídica ou física que os houver apresentado.
CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA E DO PRAZO
9.1 – O presente Contrato terá vigência no exercício de 2021. O início da sua execução dar-se-á a partir da assinatura do contrato, com
duração até 31 de dezembro de 2021, podendo ser prorrogado por sucessivos períodos conforme autoriza o Artigo 57 da lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO
10.1 – A fiscalização deste contrato fica atribuída à Equipe de Controle e Avaliação – ECA do município, devendo a contratada disponibilizar
a documentação solicitada e executar as demais instruções da ECA inerentes a este contrato.
CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
11.1 – Manter sempre atualizado o prontuário médico dos pacientes e o arquivo médico;
11.2 – Conceder 01 (um) retorno para cada consulta realizada;
11.3 – Manter sempre atualizado o cadastro do CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde), informando sempre que houver
alterações de ordem estrutura e/ou do quadro funcional;
11.4 – Atender aos pacientes com dignidade e respeito, do modo universal e igualitário, mantendo-o sempre a qualidade da prestação dos
serviços;
11.5 – Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Edital, nos termos do inc. XIII do art. 55 da Lei n° 8.666/93.
11.6 – Cumprir as instruções estabelecidas pela ECA – Equipe de Controle e Avaliação do Município.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES GERAIS
12.1 – É de responsabilidade exclusiva e integral da CONTRATADA a utilização de pessoal capacitado para a execução do objeto contratado,
incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujo ônus e obrigações
em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para o FUNDO.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
13.1 – O presente instrumento encontra-se vinculado ao Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 84/2017.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO
14.1 – Para dirimir toda e qualquer questão que derivar deste contrato, fica eleito o Foro de Curitibanos, SC, que é comarca deste Município,
com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem assim, acordados e ajustados, depois de lido e achado conforme, declaram ambos as partes aceitar todas as disposições
estabelecidas nas cláusulas do presente contrato, bem como observar fielmente outras disposições legais e regulamentares sobre o assunto,
firmando-o em 02 (duas) vias.
Curitibanos, ..... de ............... de 201X.
Fundo Municipal de Saúde – FMS
Roque Stanguerlin
Contratante

Representante Legal
Contratada

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
O presente contrato cumpre com as exigências legais, estando em acordo com a Lei Federal Nºs. 8.666/93, pelo que, de acordo com o artigo
38 parágrafo único da Lei 8.666/93 o dou como aprovado.
Curitibanos,
Hérlon Adalberto Rech
Procurador Geral do Município
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 84/2017 – FMS
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ANEXO II – Tabela de Procedimentos e Consultas
Item

Descrição do Procedimento
- Consulta pré-cirúrgica;
- Consulta pré-anestésica;
- Tonometrias;
- Mapeamento de retinas monocular;
- Biometrias ultrassônicas monocular;
- Ultrasson globo ocular monocular;
- Ceratometria monocular;
- Consulta pós cirúrgica;

1

R$

450,00

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 84/2017 – FMS
ANEXO III – MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO
CARTA DE APRESENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO
Nome da Empresa Credenciada
CNPJ Endereço:
Curitibanos – SC 89.520-000
Para realizar os serviços relacionados abaixo e de acordo com o Edital de CHAMADA PÚBLICA Nº 84/2017.
(Relação dos procedimentos que o credenciando se propõe a realizar conforme Tabela de Procedimentos e Consultas (anexo II), contendo
a numeração e a descrição do procedimento.
Para a realização dos serviços identificados segue a relação membros que compõem a equipe Técnica:
Nº CRM

Nome do Profissional

A ....(contratada)... se disponibiliza a atender aos pacientes devidamente encaminhados pelo Fundo Municipal de Saúde de Curitibanos
mediante agendamento prévio, na sua clínica médica, sito a ...(endereço completo), durante o horário ....(horário de atendimento)....
Curitibanos, data.
____________(Assin. Do Resp. pelo Contrato)____________
Nome da Empresa Credenciada
CNPJ Endereço:
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 84/2017 – FMS
ANEXO IV – MODELO DE RELATÓRIO DA PRODUÇÃO A SER ANEXADO À NOTA FISCAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO
Relatório das Consultas na Área de ____________ - DR(a) _____________/Exames Clínica/Laboratório______________
Mês de _______________/201X
Data

Paciente

ASSINADO DIGITALMENTE
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Valor Unitário
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Curitibanos, ___/___/_____.
Assinatura do Médico - CRM/Responsável
Nome Empresa Credenciada
CNPJ Empresa Credenciada
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Dionisio Cerqueira
Prefeitura
CONTRATO 1-2021 - PREGÃO PRESENCIAL 124-2020 - PMDC

Publicação Nº 2788647

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEIRA
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº..: 1/2021 - PMDC
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEIRA
Contratada...: JAIR HAEFLIGER
Valor ............ : 78.000,00 (setenta e oito mil reais)
Vigência ....... : Início: 04/01/2021 Término: 03/01/2022
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 124/2020
Recursos ..... : Dotação:
Objeto .......... : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE JARDINAGEM, CAPINA, ROÇADA, RASTELAMENTO,
COLETA E REMOÇÃO DE LIXOS E ENTULHOS, VARRIÇÃO DE
PASSEIOS, PODA DE ARVORES E ARBUSTOS, LIMPEZA DE BOCA DE
LOBO, LIMPEZA DE GUIAS, LIMPEZA DE NASCENTES, RETIRADA DE
FOLHAS, GALHOS, CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA DE RUAS,
CANTEIROS, MEIO FIO, CALÇADAS, NOS SEGUINTES LOCAIS:
AVENIDA INTERNACIONAL, LAGO DO PTAI, PREFEITURA MUNICIPAL,
BIBLIOTECA MUNICIPAL, E PRAÇA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE
DIONISIO CERQUEIRA - SC.
THYAGO WANDERLAN GNOATTO GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL
Dionísio Cerqueira, 4 de Janeiro de 2021

DECRETO N° 6136/2020

Publicação Nº 2788388

DECRETO Nº 6.136/2020
ALTERA O PLANO PLURIANUAL, A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL, ATRAVÉS DA ABERTURA DE
UM ATRAVÉS DA ABERTURA DE UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 2.000,00(DOIS MIL REAIS), NO ORÇAMENTO
GERAL DO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA, ESTADO DE SANTA CATARINA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
THYAGO WANDERLAN GNOATTO GONÇALVES, Prefeito Municipal de Dionísio Cerqueira, Estado de Santa Catarina no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelo inciso VII do art. 84, da Lei Orgânica do Município.
CONSIDERANDO, o inciso II do Art. 13 da Lei Municipal nº 4758/2019, de 16 de dezembro de 2019.
DECRETA:
CAPÍTULO I
DA ALTERAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL
Art. 1º Altera a Lei nº. 4.599, de 20 de dezembro de 2017 - Lei do PPA - Plano Plurianual, para o exercício financeiro de 2020, em conformidade com o disposto neste ato, mais propriamente quanto à abertura de um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.000,00(Dois
mil reais), objetivando instituir e remanejar dotação orçamentária para custear despesas administrativas.
CAPÍTULO II
DA ALTERAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Art. 2º Altera igualmente a Lei nº. 4.757, de 16 de dezembro de 2019 - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de
2020, através da abertura de um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.000,00(Dois mil reais), objetivando instituir e remanejar
dotação orçamentária para custear despesas administrativas.
CAPÍTULO III
DA ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Art. 3º Altera a Lei nº. 4.758, de 16 de dezembro de 2019 - LOA - Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2020 mais precisamente o
Orçamento Geral do Município de Dionísio Cerqueira/SC, através da abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.000,00(Dois
mil reais), objetivando instituir e remanejar dotação orçamentária para custear despesas administrativas.
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CAPÍTULO IV
DO LIMITE DO CRÉDITO E DA ABERTURA
Art. 4º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a promover a abertura de um Crédito Adicional Suplementar na importância R$
2.000,00(Dois mil reais), em conformidade com o disposto abaixo especificado:
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
01 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
28.843.0000.3.001 – Pagamento da Divida Interna Municipal
22-4.6.90.00.00.00.00.00.0080 – Aplicações Diretas ............................................................ R$ 2.000,00
Total R$ 2.000,00
Art. 5º Para o atendimento do crédito ora permitido neste ato fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a promover a redução
da dotação abaixo discriminada e constante da mesma matéria orçamentária em execução.
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
01 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
28.843.0000.3.001 – Pagamento da Divida Interna Municipal
21-3.2.90.00.00.00.00.00.0080 – Aplicações Diretas ............................................................ R$ 2.000,00
Total R$ 2.000,00
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA, ESTADO DE SANTA CATARINA, AOS VINTE E OITO DIAS DO MÊS DE
DEZEMBRO DE 2020.
THYAGO WANDERLAN GNOATTO GONÇALVES
Prefeito Municipal
Certifico que o presente ato foi Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios – D.O.M. no site www.diariomunicipal.sc.gov.br
NORMÉLIO PÉRCIO
Secretário Municipal de Administração e Finanças

EXTRATO PREGAO PRESENCIAL 1-2021 - PMDC

Publicação Nº 2788398

MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL
MULTIENTIDADE
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2021
REGISTRO DE PREÇOS
O MUNICÍPIO DE DIONISIO CERQUEIRA, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Federal
8.666/93, demais alterações vigentes, Lei Federal 10.520/02, promove Processo Licitatório nº 1/2021, Edital de Pregão Nº 1/2021, Objeto:
registro de preços para cONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINAS EM GERAL, CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ONIBUS, VAN E VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DA FROTA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE DIONISIO CERQUEIRA – SC. Recebimento, abertura e julgamento às
09:00 horas do dia 15/01/2021, no Setor de Compras, Contratos e Licitações da Prefeitura Municipal, Rua Santos Dumont, nº 413, Centro,
Dionísio Cerqueira/SC. Informações complementares sobre o edital poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal de Dionísio Cerqueira, no
endereço supracitado, ou através do telefone (0xx49) 3644-6700 ou site: www.dionisiocerqueira.sc.gov.br. Dionísio Cerqueira/SC. THYAGO
W. G. GONÇALVES PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO PREGAO PRESENCIAL 2-2021 - PMDC

Publicação Nº 2788447

MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2021
REGISTRO DE PREÇOS
O MUNICÍPIO DE DIONISIO CERQUEIRA, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Federal
8.666/93, demais alterações vigentes, Lei Federal 10.520/02, promove Processo Licitatório nº 2/2021, Edital de Pregão Nº 2/2021, Objeto:
registro de preços para cONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA COM DIAGNOSTICO,
SCANNER, ANALISE TECNICA, E COM TECNICO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE DIONISIO CERQUEIRA – SC. Recebimento, abertura e julgamento às 11:00 horas
do dia 15/01/2021, no Setor de Compras, Contratos e Licitações da Prefeitura Municipal, Rua Santos Dumont, nº 413, Centro, Dionísio
Cerqueira/SC. Informações complementares sobre o edital poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal de Dionísio Cerqueira, no endereço
supracitado, ou através do telefone (0xx49) 3644-6700 ou site: www.dionisiocerqueira.sc.gov.br. Dionísio Cerqueira/SC. THYAGO W. G.
GONÇALVES PREFEITO MUNICIPAL
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Publicação Nº 2788644

PREGÃO PRESENCIAL Nº 124/20
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 124/20
HOMOLOGAÇÃO: 04/01/21
CONTRATADO: JAIR HAEFLIGER
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONISIO
CERQUEIRA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE JARDINAGEM, CAPINA, ROÇADA,
RASTELAMENTO, COLETA E REMOÇÃO DE LIXOS E ENTULHOS,
VARRIÇÃO DE PASSEIOS, PODA DE ARVORES E ARBUSTOS,
LIMPEZA DE BOCA DE LOBO, LIMPEZA DE GUIAS, LIMPEZA DE
NASCENTES, RETIRADA DE FOLHAS, GALHOS, CONSERVAÇÃO
DE LIMPEZA DE RUAS, CANTEIROS, MEIO FIO, CALÇADAS, NOS
SEGUINTES LOCAIS: AVENIDA INTERNACIONAL, LAGO DO PTAI,
PREFEITURA MUNICIPAL, BIBLIOTECA MUNICIPAL, E PRAÇA
MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA - SC.
VALOR DA DESPESA: R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais)
DATA: 04/01/21 - THYAGO WANDERLAN GNOATTO
GONÇALVES - Prefeito Municipal.
----------------------------------------------------------

Câmara Municipal
ATA ELEICAO MESA DIRETORA

Publicação Nº 2788847

Ata nº 001/2021
Ata da Primeira Sessão Solene de Instalação da Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira, Estado de Santa Catarina, realizada em primeiro de
janeiro de dois mil e vinte e um, nesta cidade de Dionísio Cerqueira, no Grêmio Aéreo Esportivo Independente, às nove horas, sob a Presidência do Vereador mais idoso dentre os presentes, o senhor Valentim Borges da Silva, os vereadores eleitos, reuniram-se em Sessão Solene
com a seguinte Ordem do Dia: Compromisso, Posse, Instalação da Legislatura e Eleição da Mesa Diretora desta Casa Legislativa. Estiveram
presentes os representantes dos Partidos Coligados MDB, PL, DEM, PDT e PSD, a senhora Salete Gnoatto, Ex-prefeita de Dionísio Cerqueira,
representantes da imprensa falada e escrita, funcionários públicos municipais e demais pessoas da sociedade. Antes de iniciar os trabalhos
de instalação, foi pedido a todos os presentes para, em posição de respeito, ouvirem o Hino Nacional Brasileiro, após procedeu-se a realização da solenidade de Instalação da Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal e Regimento
Interno desta Casa Legislativa. Pelo livro de comparecimento, verificou-se a presença dos Senhores Vereadores: Valdecir Schmeier, Luiz
Fernando Zabot de Mello, Alex Severia do Nascimento, Joelso Vicente Domingues de Lima, Claudiomiro Pavan, Diego Luiz Poletto, Ederson
Dirlei Schenkel e Marilene de Mello Chitolina. No Ato de Posse, o Senhor Presidente em exercício dispensa a apresentação dos Diplomas e
das Declarações de Bens, os quais deverão ser apresentados posteriormente na Câmara Municipal, e profere a expressão regimental “Sob
a proteção de Deus e na defesa da liberdade, da igualdade e da justiça, declaro aberta a presente sessão solene” e em seguida solicitou ao
senhor Jorge Scheneider, Pastor da Igreja Evangelica Quadrangular, que fizesse a leitura de um texto bíblico, sendo que todos ouviram com
respeito. Após, o Senhor Presidente em exercício pediu a todos os vereadores eleitos para que fizessem o compromisso de posse, em pé, e
proferiu o seguinte compromisso: “Prometo cumprir a Constituição Federal,
a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal, observar as leis, desempenhar honrada e patrioticamente o mandato que me foi confiado
e trabalhar pelo Progresso do Município de Dionísio Cerqueira e pelo bem estar do Povo”. Feita a chamada nominal, cada vereador, ainda
em pé, declarou: “Assim eu prometo”. Ainda sob a Presidência do Vereador Valentim Borges da Silva, vereador mais idoso, foram declarados
empossados os vereadores eleitos, para o período de dois mil e vinte e um a dois mil e vinte e quatro, momento em que todos assinaram a
Ata de Termo de Compromisso e Posse. Após, o Presidente em exercício suspende a sessão a fim de ser procedida a eleição da Mesa Diretora
da Câmara Municipal. Ministradas as instruções necessárias, o Senhor Presidente, determinou o início dos trabalhos da eleição, passando a
convidar os Senhores Vereadores a votar em conformidade com a Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno. Assim, teve início a votação,
sendo que cada vereador foi chamado de forma nominal para votar. Terminada a votação e feita a apuração, ao Senhor Presidente declara o
resultado, que foi o seguinte: para Presidente da Câmara Municipal, com o total de sete votos, ficou o Vereador Joelso Vicente Domingues de
Lima, para Vice-Presidente, com o total de sete votos, o Vereador Claudiomiro Pavan, para Primeiro Secretário, com o total de sete votos, o
Vereador Valdecir Schmeier e para Segundo Secretário, com o total de sete votos, o Vereador Diego Luiz Poletto. Em seguida os eleitos para
a Mesa Diretora biênio dois mil e vinte um/dois mil e vinte dois, pela ordem foram empossados. Após, o Presidente eleito Vereador Joelso
Vicente Domingues de Lima declarou instalada a Câmara Municipal de Vereadores de Dionísio Cerqueira para a Legislatura de primeiro de
janeiro de dois mil e vinte um a trinta e um de dezembro de dois mil e vinte quatro, perfazendo quatro anos de mandato, como prevê a Lei
Orgânica Municipal, declarou encerrada a Sessão Solene de Posse da Câmara Municipal de Vereadores de Dionísio Cerqueira, e convidou os
senhores vereadores para a Segunda Sessão Solene da Câmara Municipal, às dez horas, com o fim especial de dar Posse ao Prefeito e Vice-Prefeita eleitos em quinze de novembro de dois mil e vinte. Nada mais havendo a registrar, para constar, eu, Márcia Marangon, Contadora
da Casa, secretariei esta sessão, redigi e lavrei a presente ata, a qual, depois de lida e aprovada, vai devidamente assinada pelo Senhor
Presidente e Vereadores presentes.
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PORTARIA Nº 001/2021

Publicação Nº 2788800

PORTARIA Nº 001/2021
NOMEIA SECRETÁRIO GERAL DA CÂMARA
JOELSO VICENTE DOMINGUES DE LIMA, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Dionísio Cerqueira, Estado de Santa Catarina,
no uso de suas atribuições legais, pela Lei Orgânica Municipal e demais vigentes.
RESOLVE:
Art. 1º - Nomeia para o cargo de Secretário Geral da Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira/SC, com nível de vencimentos SE – 1 do Grupo
de Diretor/Secretaria Executiva do Quadro de Pessoal da Câmara de Vereadores, o Sr. FABIO JOSÉ BARP, brasileiro, nascido em 05/04/1982,
na cidade de Barracão/PR, portador do RG: nº 4..041.551 e CPF nº 039.655.749-06.
Art. 2º - As despesas decorrentes com a execução da presente portaria correrão a conta de dotação orçamentária vigente.
Art. 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIONISIO CERQUEIRA, Estado de Santa Catarina,04 de Janeiro de 2021.
JOELSO VICENTE DOMINGUES DE LIMA
Presidente da Câmara Municipal

PORTARIA Nº 002/2021

Publicação Nº 2788803

PORTARIA Nº 002/2021
NOMEIA TESOUREIRO DA CÂMARA
JOELSO VICENTE DOMINGUES DE LIMA, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Dionísio Cerqueira, Estado de Santa Catarina,
no uso de suas atribuições legais, pela Lei Orgânica Municipal e demais vigentes.
RESOLVE :
Art. 1º - Nomeia para o cargo de Tesoureiro da Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira/SC, com gratificação de 30% do seu vencimento, o
Sr. FABIO JOSÉ BARP, brasileiro, nascido em 05/04/1982, na cidade de Barracão/PR, portador do RG: nº 4..041.551 e CPF nº 039.655.74906.
Art. 2º - As despesas decorrentes com a execução da presente portaria correrão a conta de dotação orçamentária vigente.
Art. 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIONISIO CERQUEIRA, Estado de Santa Catarina,04 de Janeiro de 2021.
JOELSO VICENTE DOMINGUES DE LIMA
Presidente da Câmara Municipal
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Ermo
Prefeitura
DECRETO N.º 004, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2790626

DECRETO N.º 004, de 04 de janeiro de 2021.
Decreta Luto Oficial no Município e dá outras providências.
PAULO DELLA VECCHIA, Prefeito Municipal de Ermo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no
Art. 62, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, combinado com a legislação vigente;
CONSIDERANDO o falecimento de JOSÉ BRINA TRAMONTIN, pai da Primeira Dama de nosso município, Josiane Mezari Tramontin e ex prefeito do Município de Turvo, deixando o legado de honradez, dedicação e probidade à frente do mister de pai de família e homem público;
DECRETA:
Art. 1º Fica decretado luto oficial por 03 (três) dias, no Município de Ermo, em sinal de profundo pesar pelo falecimento do pai de Josiane
Mezari Tramontin, JOSÉ BRINA TRAMONTIN Ex prefeito do Município de Turvo, devendo a bandeira do município ser hasteada a meia verga,
na sede do município e nas repartições municipais.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Ermo - SC, em 04 de janeiro de 2021.
PAULO DELLA VECCHIA
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se.
CLAYTON NAZÁRIO AMÉRICO
Secretário de Administração e Finanças

DECRETO Nº. 001, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2790613

DECRETO Nº. 001, de 04 de janeiro de 2021.
Atualiza o valor da UFM- Unidade Fiscal Monetária e demais Valores Monetários previstos na Legislação Tributária, para o Exercício de 2021.
PAULO DELLA VECCHIA, Prefeito Municipal de Ermo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o
Art. 62 inciso VIII da Lei Orgânica Municipal e Art. 229 da Lei Municipal n° 053 de 18 de dezembro de 1997;
DECRETA:
Art. 1º Os valores monetários previstos na Legislação Tributária para o exercício de 2021, ficam atualizados em 23,14 % (vinte e três vírgula
quatorze centésimos por cento), com base na variação anual do IGPM- Índice Geral de Preços de Mercado acumulados no exercício anterior,
passando a UFM- Unidade Fiscal Monetária prevista no Art. 228 da Lei 053 de 18 de dezembro de 1997, a vigorar com o valor de R$ 189,00
(cento e oitenta e nove reais.
Art.2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2021.
Prefeitura Municipal de Ermo - SC, em 04 de janeiro de 2021.
PAULO DELLA VECCHIA
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se.
CLAYTON NAZÁRIO AMÉRICO
Secretário de Administração e Finanças
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Publicação Nº 2790614

DECRETO Nº. 002, de 04 de janeiro de 2021.
Estabelece Calendário Fiscal para o exercício de 2021 e dá outras providências.
PAULO DELLA VECCHIA, Prefeito Municipal de Ermo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o
Código Tributário Municipal Lei nº 053/97, de 18 de dezembro de 1997 e alterações posteriores;
DECRETA:
Art. 1º Fica estabelecido o calendário fiscal para o exercício de 2021 em conformidade com a legislação fiscal do município com os seguintes
prazos e condições para pagamento dos tributos:
I - O imposto sobre serviços de qualquer natureza, quando fixo, será pago em parcela única até 31 de agosto de 2021, ou em 04 (quatro)
parcelas nos seguintes prazos:
a) 1ª parcela até 31 de agosto de 2021;
b) 2ª parcela até 30 de setembro de 2021.
c) 3ª parcela até 29 de outubro de 2021.
d) 4ª parcela até 30 de novembro de 2021.
II- O imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana – IPTU será pago em 03 (três) parcelas nos seguintes prazos:
a) parcela única, com 9% de desconto, até 31 de maio de 2021;
b) 1ª parcela até 31 de maio de 2021;
c) 2ª parcela até 30 de junho de 2021;
d) 3ª parcela até 30 de julho de 2021.
III- As taxas decorrentes da utilização de serviços públicos serão pagas de forma agregada ao IPTU e nas mesmas datas de vencimento.
IV- As taxas de licença, quando anuais, serão pagas até 31 de março de 2021.
Art.2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2021.
Prefeitura Municipal de Ermo - SC, em 04 de janeiro de 2021.
PAULO DELLA VECCHIA
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se.
CLAYTON NAZÁRIO AMÉRICO
Secretário de Administração e Finanças

DECRETO Nº. 003, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2790621

DECRETO Nº. 003, de 04 de janeiro de 2021.
Estabelece prazo para pagamento de Taxas de concessão de Alvarás Sanitários para o exercício de 2021 previstos na Lei n° 048/97, de 15
de dezembro de 1997 e dá outras providências.
PAULO DELLA VECCHIA, Prefeito Municipal de Ermo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no
Art. 62, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, combinado com a Lei n° 048/97, de 15 de dezembro de 1997;
DECRETA:
Art. 1º Fica estabelecido o prazo para pagamento das Taxas de Concessão de Alvará Sanitário de ações básicas de vigilância sanitária e
Alvarás Sanitários de estabelecimentos de saúde e indústrias com pagamento em cota única até 30 de abril de 2021;
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Ermo - SC, em 04 de janeiro de 2021.
PAULO DELLA VECCHIA
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se.
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CLAYTON NAZÁRIO AMÉRICO
Secretário de Administração e Finanças

EXTRATO DO CONTRATO PME N° 71/2020 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 56/2019

Publicação Nº 2789054

EXTRATO DO CONTRATO PME n° 71/2020
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 56/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ermo
CONTRATADO: ENGETOM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução da ciclovia que ligará o centro da cidade e a comunidade de Morro do Soares,
com extensão de 2.335,76 metros.
VALOR: O valor total previsto na cláusula primeira do contrato de origem fica aditado em R$ 52.918,52 (cinquenta e dois mil novecentos e
dezoito reais e cinquenta e dois centavos).
Data da assinatura: 28/12/2020.

POLÍTICOS DO MUNICÍPIO DE ERMO, EM 1º DE JANEIRO DE 2020. ATA DA SESSÃO SOLENE E ESPECIAL DE
INSTALAÇÃO DA LEGISLATURA 2021 A 2024 E TERMO DE POSSE DOS AGENTES

Publicação Nº 2789633

POLÍTICOS DO MUNICÍPIO DE ERMO, EM 1º DE JANEIRO DE 2020. ATA DA SESSÃO SOLENE E ESPECIAL DE INSTALAÇÃO DA LEGISLATURA 2021 A 2024 E TERMO DE POSSE DOS AGENTES
Ao primeiro (1º) dia do mês de janeiro de dois mil e dezessete (2020), às 20 horas, no recinto do Centro Administrativo Educacional Municipal, na sede do Município de Ermo, compareceram os Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito eleitos e reeleitos em Quinze (15) de novembro
de 2020 e já diplomados pela Justiça Eleitoral para instalarem a Legislatura 2020 a 2024 e tomarem posse de seus mandatos eletivos.
Assumindo a Presidência da Sessão Solene e Especial, o Senhor ROQUE FABIANO BRISTOT (PL)vereador mais votado dentre os presentes,
que convidou seus pares para que tomassem seus lugares a saber: CLAUDIONOR DE SOUZA (PSDB), DEOCLESIO DA SILVA (MDB), DANIEL
BORGES (MDB), DANIEL ROSSO ACORDI(PSL),GIOVANE SANTOS BUZZELO(PSDB),GIAN ROVARES DE VARGAS (PDT),MARCELO DAL TOE
FERREIRA (PSD),ROGERIO FAGUNDES(PSD) seguir convidou a tomarem seus lugares a Mesa, os senhores PAULO DELLA VECHIA(MDB)
e EDSON ZAUER LEONARDO(PP) respectivamente, Prefeito e Vice-Prefeito eleitos e Diplomados do Município de Ermo. Ainda designou
Daniel Acordi como Secretário “ad hoc” desta Sessão Solene e Especial de posse dos Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito. Ato contínuo, o
Senhor Presidente, declarou aberta esta Sessão Solene e Especial de instalação da sexta (7ª) Legislatura da Câmara Municipal de Ermo,
para posse dos Agentes Políticos do Município de Ermo, eleitos e reeleitos em Quinze (15) de novembro de 2020. Em seguida informou que
todos os empossados, já haviam entregue na Secretaria Geral da Câmara de Vereadores os documentos exigidos por Lei para efetivação
da posse. Imediatamente ele e demais vereadores se puseram de pé e com o braço direito estendido, proferiram o seguinte compromisso
de posse:” por minha honra e pela minha Pátria, prometo manter, defender e cumprir a Constituição Federal, a Constituição do Estado de
Santa Catarina e a Lei Orgânica do Município de Ermo, observar as Leis e promover o bem geral dos munícipes, exercendo o cargo sob a
inspiração da democracia, da legitimidade da legalidade e da transparência.” Após declarou: “com este gesto assumo o mandato de vereador
que me foi confiado nas urnas pelo povo de Ermo.”. Logo a seguir chamados pelo CERIMONIAL, todos os senhores Vereadores formalizaram o Compromisso de Posse: declarando:” Assim Eu Prometo”. Após proferirem o Compromisso de Posse, os eleitos em Quinze (15) de
novembro de 2020 assinaram o respectivo Termo de Posse e foram declarados, pelo Presidente da Sessão Solene e Especial, empossados
nos cargos de Vereador. Ato contínuo, o senhor Presidente da Sessão Solene e Especial, Vereador, ROQUE FABIANO BRISTOT (PL) solicitou
aos senhores PAULO DELLA VECHIA e EDSON ZAUER LEONARDO, Prefeito e Vice-Prefeito respectivamente de Ermo, eleitos e diplomados,
que de pé e com o braço direito estendido, proferissem o seguinte Compromisso de Posse:” por minha honra e pela minha Pátria, prometo
manter, defender e cumprir a Constituição Federal, a Constituição do Estado de Santa Catarina e a Lei Orgânica do Município de Ermo,
observar as Leis e promover o bem geral dos munícipes, exercendo o cargo sob a inspiração da democracia, da legitimidade da legalidade
e da transparência.” Após proferirem o Compromisso de Posse, os eleitos em Quinze (15) de novembro de 2020 assinaram o respectivo
Termo de Posse e foram declarados, pelo Presidente da Sessão Solene e Especial, empossados nos cargos de |Prefeito e Vice-Prefeito do
Município de Ermo, sendo que ainda declarou instalada a Legislatura 2021 a 2024 da Câmara Municipal de Ermo. E para constar, foi lavrada
a presente ATA, que vai assinada pelo Presidente em exercício desta Sessão Solene e Especial, Vereador ROQUE FABIANO BRISTOT e por
DANIEL ACORDI que atuou como Secretário “ad hoc” desta Sessão Solene e Especial de Instalação da Legislatura 2021 a 2024 da Câmara
Municipal de Ermo, em 1º de janeiro de 2021.
ROQUE FABIANO BRISTOT
Presidente
DANIEL ACORDI
Secretário “Ad hoc”
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Publicação Nº 2790401

PORTARIA Nº 003, de 04 de janeiro de 2021.
Exonera Servidor Admitido em Caráter Temporário – ACT, que especifica.
PAULO DELLA VECCHIA, Prefeito Municipal de Ermo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no
Art. 62, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, combinado com o Art. 6º da Lei nº 120/2001, de 03 de outubro de 2001;
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar ELIZABETE SILVA GUIMARÃES, Matrícula n° 1063, da função de Auxiliar de Consultório Odontológico admitido(a) em Caráter Temporário (ACT) através da Portaria nº 125, de 01 de abril de 2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Ermo - SC, em 04 de janeiro de 2021.
PAULO DELLA VECCHIA
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se.
CLAYTON NAZÁRIO AMÉRICO
Secretário de Administração e Finanças

PORTARIA Nº 004, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2790425

PORTARIA Nº 004, de 04 de janeiro de 2021.
Dispõe sobre nomeação de Servidor para Cargo em Comissão que especifica.
PAULO DELLA VECCHIA, Prefeito Municipal de Ermo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no
Art. 62, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, Art. 1º, § 1º da Lei Complementar nº. 036/2017 de 15 de dezembro de 2017;
RESOLVE:
Art. 1º Nomear DANIEL BORGES, para exercer o cargo de CHEFE DE GABINETE, Nível DASU-3, com vencimentos estabelecidos em Lei.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Ermo - SC, em 04 de janeiro de 2021.
PAULO DELLA VECCHIA
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se.
CLAYTON NAZÁRIO AMÉRICO
Secretário de Administração e Finanças

PORTARIA Nº 007, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2790471

PORTARIA Nº 007, de 04 de janeiro de 2021.
Exonera Servidor Admitido em Caráter Temporário – ACT, que especifica.
PAULO DELLA VECCHIA, Prefeito Municipal de Ermo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no
Art. 62, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, combinado com o Art. 6º da Lei nº 120/2001, de 03 de outubro de 2001;
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar, BRÁIS JOÃO, Matrícula n° 1191, da função de Motorista II admitido(a) em Caráter Temporário (ACT) através da Portaria
nº 152, de 14 de agosto de 2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Prefeitura Municipal de Ermo - SC, em 04 de janeiro de 2021.
PAULO DELLA VECCHIA
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se.
CLAYTON NAZÁRIO AMÉRICO
Secretário de Administração e Finanças

PORTARIA Nº 008, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2790482

PORTARIA Nº 008, de 04 de janeiro de 2021.
Exonera Servidor Admitido em Caráter Temporário – ACT, que especifica.
PAULO DELLA VECCHIA, Prefeito Municipal de Ermo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no
Art. 62, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, combinado com o Art. 6º da Lei nº 120/2001, de 03 de outubro de 2001;
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar, a pedido, ELENIR BARBOSA DE OLIVEIRA, Matrícula n° 354, da função de Agente Comunitária de Saúde admitido(a) em
Caráter Temporário (ACT) através da Portaria nº 114, de 08 de agosto de 2006.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Ermo - SC, em 04 de janeiro de 2021.
PAULO DELLA VECCHIA
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se.
CLAYTON NAZÁRIO AMÉRICO
Secretário de Administração e Finanças

PORTARIA Nº 009, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2790492

PORTARIA Nº 009, de 04 de janeiro de 2021.
Dispõe sobre a nomeação de Servidor para Cargo em Comissão, que especifica.
PAULO DELLA VECCHIA, Prefeito Municipal de Ermo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no
Art. 62, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, Art. 1º, § 1º da Lei Complementar nº. 036/2017 de 15 de dezembro de 2017;
RESOLVE:
Art. 1º Nomear TAYNÃ TOMAZI, CPF nº 010.036.149-81 para exercer o Cargo em Comissão de DIRETOR DE SAÚDE, Nível DASU-2, com
vencimentos estabelecidos em Lei.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Ermo - SC, em 04 de janeiro de 2021.
PAULO DELLA VECCHIA
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se.
CLAYTON NAZÁRIO AMÉRICO
Secretário de Administração e Finanças
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Publicação Nº 2790503

PORTARIA Nº 010, de 04 de janeiro de 2021.
Dispõe sobre a nomeação de Servidor para Cargo em Comissão, que especifica.
PAULO DELLA VECCHIA, Prefeito Municipal de Ermo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no
Art. 62, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, Art. 1º, § 1º da Lei Complementar nº. 036/2017 de 15 de dezembro de 2017;
RESOLVE:
Art. 1º Nomear JESSÉ INÁCIO VIEIRA, CPF nº 058.488.239-44 para exercer o Cargo em Comissão de SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA,
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, Nível DASU 3, com vencimentos estabelecidos em Lei.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Ermo - SC, em 04 de janeiro de 2021.
PAULO DELLA VECCHIA
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se.
CLAYTON NAZÁRIO AMÉRICO
Secretário de Administração e Finanças

PORTARIA Nº 011, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2790510

PORTARIA Nº 011, de 04 de janeiro de 2021.
Dispõe sobre a nomeação de Servidor para Cargo em Comissão, que especifica.
PAULO DELLA VECCHIA, Prefeito Municipal de Ermo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no
Art. 62, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, Art. 1º, § 1º da Lei Complementar nº. 036/2017 de 15 de dezembro de 2017;
RESOLVE:
Art. 1º Nomear RONILDO DOS SANTOS SOARES, CPF nº 887.468.529-72 para exercer o Cargo em Comissão de SECRETÁRIO DE SAÚDE,
Nível DASU 3, com vencimentos estabelecidos em Lei.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Ermo - SC, em 04 de janeiro de 2021.
PAULO DELLA VECCHIA
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se.
CLAYTON NAZÁRIO AMÉRICO
Secretário de Administração e Finanças

PORTARIA Nº 012, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2790524

PORTARIA Nº 012, de 04 de janeiro de 2021.
Dispõe sobre a nomeação de Servidor para Cargo em Comissão, que especifica.
PAULO DELLA VECCHIA, Prefeito Municipal de Ermo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no
Art. 62, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, Art. 1º, § 1º da Lei Complementar nº. 036/2017 de 15 de dezembro de 2017;
RESOLVE:
Art. 1º Nomear ELENIR BARBOSA DE OLIVEIRA, CPF nº 741.931.559-00 para exercer o Cargo em Comissão de SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Nível DASU 3, com vencimentos estabelecidos em Lei.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Ermo - SC, em 04 de janeiro de 2021.
PAULO DELLA VECCHIA
Prefeito Municipal
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Registre-se e Publique-se.
CLAYTON NAZÁRIO AMÉRICO
Secretário de Administração e Finanças

PORTARIA Nº 013, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2790545

PORTARIA Nº 013, de 04 de janeiro de 2021.
Dispõe sobre a nomeação de Servidor para Cargo em Comissão, que especifica.
PAULO DELLA VECCHIA, Prefeito Municipal de Ermo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no
Art. 62, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, Art. 1º, § 1º da Lei Complementar nº. 036/2017 de 15 de dezembro de 2017;
RESOLVE:
Art. 1º Nomear IVAN DE LAVECHIA DE VARGAS, CPF nº 045.522.909-08 para exercer o Cargo em Comissão de SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, ESPORTE E TURISMO, Nível DASU 3, com vencimentos estabelecidos em Lei.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Ermo - SC, em 04 de janeiro de 2021.
PAULO DELLA VECCHIA
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se.
CLAYTON NAZÁRIO AMÉRICO
Secretário de Administração e Finanças

PORTARIA Nº. 001, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2790383

PORTARIA Nº. 001, de 04 de janeiro de 2021.
Dispõe sobre a exoneração de Servidor ocupante de Cargo em Comissão, que especifica.
PAULO DELLA VECCHIA, Prefeito Municipal de Ermo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no
Art. 62, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, combinado com o Art. 1º, § 1º da Lei Complementar nº. 036/2017 de 15 de dezembro de
2017;
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar o servidor ÉZIO FERREIRA, Matrícula nº 1007, do cargo de SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, Nível DASU3, dos Cargos de Provimento em Comissão do Poder Executivo Municipal, nomeado(a) pela Portaria Nº 256, de 12 de dezembro de 2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Ermo - SC, em 04 de janeiro de 2021.
PAULO DELLA VECCHIA
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se.

PORTARIA Nº. 002, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2790392

PORTARIA Nº. 002, de 04 de janeiro de 2021.
Dispõe sobre a nomeação de Servidor para Cargo em Comissão, que especifica.
PAULO DELLA VECCHIA, Prefeito Municipal de Ermo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no
Art. 62, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, Art. 1º, § 1º da Lei Complementar nº. 036/2017 de 15 de dezembro de 2017;
RESOLVE:
Art. 1º Nomear CLAYTON NAZÁRIO AMÉRICO, CPF nº 077.607.909-37 para exercer o Cargo em Comissão de SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, Nível DASU-3, com vencimentos estabelecidos em Lei.
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Ermo - SC, em 04 de janeiro de 2021.
PAULO DELLA VECCHIA
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se.
CLAYTON NAZÁRIO AMÉRICO
Secretário de Administração e Finanças

PORTARIA Nº. 005, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2790445

PORTARIA Nº. 005, de 04 de janeiro de 2021.
Dispõe sobre a exoneração de Servidor ocupante de Cargo em Comissão, que especifica.
PAULO DELLA VECCHIA, Prefeito Municipal de Ermo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no
Art. 62, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, combinado com o Art. 1º, § 1º da Lei Complementar nº. 036/2017 de 15 de dezembro de
2017;
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar LÉLIS HELENA LEONARDO, Matrícula nº 1103, do cargo de SECRETÁRIA DE SAÚDE, Nível DASU-3, dos Cargos de Provimento em Comissão do Poder Executivo Municipal, nomeado(a) pela Portaria Nº 221, de 18 de setembro de 2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Ermo - SC, em 04 de janeiro de 2021.
PAULO DELLA VECCHIA
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se.
CLAYTON NAZÁRIO AMÉRICO
Secretário de Administração e Finanças

PORTARIA Nº. 006, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2790459

PORTARIA Nº. 006, de 04 de janeiro de 2021.
Dispõe sobre a exoneração de Servidor ocupante de Cargo em Comissão, que especifica.
PAULO DELLA VECCHIA, Prefeito Municipal de Ermo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no
Art. 62, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, combinado com o Art. 1º, § 1º da Lei Complementar nº. 036/2017 de 15 de dezembro de
2017;
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar JOICE DA SILVA ACORDI, Matrícula nº 965, do cargo de DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE SAÚDE, Nível
DASU-2, dos Cargos de Provimento em Comissão do Poder Executivo Municipal, nomeado(a) pela Portaria Nº 018, de 14 de janeiro de 2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Ermo - SC, em 04 de janeiro de 2021.
PAULO DELLA VECCHIA
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se.
CLAYTON NAZÁRIO AMÉRICO
Secretário de Administração e Finanças
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Publicação Nº 2788673

TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL
Ao primeiro dia do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, às vinte horas e trinta minutos, no Centro Administrativo Educacional Municipal,
os Senhores Aldoir Cadorin e Donato Della Vecchia, fizeram a transmissão oficial do cargo de Prefeito Municipal e Vice Prefeito Municipal,
respectivamente, aos eleitos senhores Paulo Della Vecchia como Prefeito e Edson Zauer Leonardo como vice prefeito do Município de Ermo
– Santa Catarina. Os novos Agentes Políticos assumiram a gestão 2021 a 2024 havendo-lhes sido entregue os seguintes documentos – Contabilidade: Balanço Patrimonial exercício de 2020; Relação das despesas empenhadas e a pagar pendentes até o mês de dezembro/2020;
Demonstrativo Consolidado da disponibilidade de caixa; Demonstrativo Consolidado da despesa com pessoal; Demonstrativo da dívida fundada interna; Inventário dos bens móveis e imóveis; Certidões Negativas; Convênios em execução e prestação de contas pendente. Setor
de Pessoal: Relação dos servidores municipais com indicação do vínculo funcional. – Setor Tributário: Relação detalhada das dívidas; Relação
dos bens em almoxarifado; Ordem de Serviço; - Setor Administrativo: Lei Orgânica do Município; Lei orçamentária para o exercício de 2021;
Plano Plurianual; Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021; Estatuto dos Servidores Públicos Municipais; Plano de Cargos
e Salários dos Servidores Públicos; Estrutura Administrativa; Código Tributário Municipal; A Lei que fixou o subsídio dos Agentes Políticos:
Prefeito; Vice prefeito; Secretários Municipais e Vereadores. Lei que institui o ISSQN; Plano Diretor Municipal; e Plano de Saneamento Básico
do Município de Ermo. Nada mais havendo a tratar e constar, foi lavrado o presente Termo de Transferência, que lido e achado conforme,
vai assinado pelos Agentes Políticos Eleitos, vereadores presentes, demais autoridades e munícipes.
Ermo, 01 de janeiro de 2021.
PAULO DELLA VECCHIA 			
Prefeito Eleito 				
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Erval Velho
Prefeitura
DECRETO 2708/2020

Publicação Nº 2789284

DECRETO 2708, de 18 de dezembro de 2020.
Abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Erval Velho e dá outras providências;
WALTER KLEBER KUCHER JUNIOR, Prefeito Municipal de Erval Velho/SC, no uso das atribuições do seu cargo, especialmente aquelas contidas nos incisos II, VII e XXVI, todos do artigo 85, da Lei Orgânica; e de conformidade com o inciso I do Art.6º da Lei Municipal n. 1515 de
26 de novembro de 2019 - LOA e tendo presentes razões de interesse público,
DECRETA
Art. 1º Fica aberto crédito adicional suplementar no Orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Erval Velho o valor de R$ 35.000,00 para
suplementar as seguintes dotações orçamentárias:
ÓRGÃO 04 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
UNIDADE 01 – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
PROJ/ATIV – 2.014 – Manutenção do Ensino Fundamental
58 - 3.1.90.00.00.00.00.00.0000.01 – Aplicações Diretas ......................... R$ 4.000,00
59 - 3.1.90.00.00.00.00.00.0000.18 – Aplicações Diretas ......................... R$ 31.000,00
Art. 2º Os recursos orçamentários para cobrir a suplementação correrá à conta do provável excesso de arrecadação na fonte de recurso.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Erval Velho, Estado de Santa Catarina,
em 18 de dezembro de 2020.
Walter Kleber Kucher Junior
Prefeito Municipal
Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria, em 18 de dezembro de 2020.
Christian Andrei Conte
Secretário de Administração e Finanças

DECRETO 2709/2020

Publicação Nº 2789296

DECRETO 2709, de 18 de dezembro de 2020.
Abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Erval Velho e dá outras providências;
WALTER KLEBER KUCHER JUNIOR, Prefeito Municipal de Erval Velho/SC, no uso das atribuições do seu cargo, especialmente aquelas contidas nos incisos II, VII e XXVI, todos do artigo 85, da Lei Orgânica; e de conformidade com o inciso I do Art.6º da Lei Municipal n. 1515 de
26 de novembro de 2019 - LOA e tendo presentes razões de interesse público,
DECRETA
Art. 1º Fica aberto crédito adicional suplementar no Orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Erval Velho o valor de R$ 15.000,00 para
suplementar a seguinte dotação orçamentária:
ÓRGÃO 03 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE 01 – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PROJ/ATIV – 0.001 – Contribuição ao PASEP e outras Entidades
33 - 3.3.90.00.00.00.00.00.0000 – Aplicações Diretas ............................. R$ 15.000,00
Art. 2º Os recursos orçamentários para cobrir a suplementação correrá à conta do provável excesso de arrecadação na fonte de recurso.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Erval Velho, Estado de Santa Catarina,
em 18 de dezembro de 2020.
Walter Kleber Kucher Junior
Prefeito Municipal
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Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria, em 18 de dezembro de 2020.
Christian Andrei Conte
Secretário de Administração e Finanças

EXTRATO DE EDITAL DE DISPENSA 001/2021 FMS

Publicação Nº 2789356

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ERVAL VELHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo Licitatório n° 001/2021
Edital de Dispensa de Licitação n° 001/2021
O Fundo Municipal de Saúde de Erval Velho torna público que realizou licitação na modalidade Dispensa Processada e Julgada em conformidade com Artigo 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.
Objeto: Licenciamento de Sistemas de Gestão Pública Municipal para o ano de 2021 para o Fundo Municipal de Saúde.
Contratado: BETHA SISTEMAS LTDA,
Valor do Contrato: R$ 11.778,30 (Onze mil setecentos e setenta e oito reais e trinta centavos).
Substrato Jurídico: Artigo 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.
O Edital na integra está disponível no site do Município: www.ervalvelho.sc.gov.br
Neimar Luiz Tonial
Gestor do Fundo Municipal de Saúde
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Faxinal dos Guedes
Prefeitura
DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 0001/2021-FMS

Publicação Nº 2789022

PROCESSO LICITATÓRIO N. 0001/2021 - FMS
DISPENSA DE LICITACAO N. 0001/2021- FMS
OBJETO:
ITEM 01: O presente instrumento tem por objeto a transferência de recursos financeiros ao CIS-AMOSC para o custeio das despesas com
pessoal e encargos sociais, relativo as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do
Consórcio, adimplemento dos serviços especializados em saúde, de média e alta complexidade ambulatorial, a serem prestados aos munícipes do Ente Consorciado acima qualificado e, adimplemento referente a aquisição de medicamentos insumos e correlatos – farmácia básica
e psicotrópicos, oriundos de processo licitatório, tendo por objeto a contratação de fornecedores para atender a demanda dos municípios
consorciados, tudo em conformidade com as diretrizes do SUS, nos termos do art. 8º da Lei nº 11.107/05, e Orçamento aprovado pela
Resolução nº. 029/2020 de 21 de agosto de 2020 e, Resolução n°. 030/2020 de 21 de agosto de 2020.
JUSTIFICATIVA.: A presente Dispensa de Licitação, visa utilizar os serviços médicos especializados, oferecidos pelo CIS-AMOSC, tendo
como base legal a Lei Federal n. 8.666/93 e suas posteriores alterações, c/c a Lei Federal n. 11.107/2005 e ao Decreto n. 6.017/2007, que
dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos, Lei de Ratificação de Protocolo de Intenções e Contrato de Programa,
representando o conjunto dos municípios que integram, em assuntos de saúde de interesse comum, perante outras esferas de Governo e
perante qualquer entidade de direito público ou privado, nacionais ou internacionais, a fim de assegurar a prestação de serviços de saúde
em caráter suplementar ou complementar aos munícipes, em conformidade com as diretrizes do SUS de maneira eficiente e eficaz, fomentando o fortalecimento das especialidades de saúde existentes nos municípios consorciados e/ou que neles venham a se estabelecer,
estimulando a integração das diversas instituições públicas e privadas, priorizando, sempre a melhor operacionalização das atividades da
saúde, incentivando e apoiando a estruturação dos serviços básicos de saúde dos municípios consorciados.
Faxinal dos Guedes/SC, 04 de Janeiro de 2021.
FLADEMIR ANTONIO CADORE
Secretário Municipal de Saúde
PROCESSO LICITATÓRIO N. 0001/2021 - FMS
DISPENSA DE LICITACAO N. 0001/2021- FMS
OBJETO:
ITEM 01: O presente instrumento tem por objeto a transferência de recursos financeiros ao CIS-AMOSC para o custeio das despesas com
pessoal e encargos sociais, relativo as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do
Consórcio, adimplemento dos serviços especializados em saúde, de média e alta complexidade ambulatorial, a serem prestados aos munícipes do Ente Consorciado acima qualificado e, adimplemento referente a aquisição de medicamentos insumos e correlatos – farmácia básica
e psicotrópicos, oriundos de processo licitatório, tendo por objeto a contratação de fornecedores para atender a demanda dos municípios
consorciados, tudo em conformidade com as diretrizes do SUS, nos termos do art. 8º da Lei nº 11.107/05, e Orçamento aprovado pela
Resolução nº. 029/2020 de 21 de agosto de 2020 e, Resolução n°. 030/2020 de 21 de agosto de 2020.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A presente Dispensa de Licitação encontra fundamento no Inciso XXVI, do artigo 24, da Lei n. 8666/93, onde
consta:
“...Art. 24 ...
...
XXVI – na celebração de contrato de programa com ente da Federação ou com entidade de sua administração indireta, para a prestação de
serviços públicos de forma associada nos termos do autorizado em contrato de consórcio público ou em convênio de cooperação. (Incluído
pela Lei nº 11.107, de 2005)...”
Faxinal dos Guedes/SC, 04 de Janeiro de 2021.
FLADEMIR ANTONIO CADORE
Secretário Municipal de Saúde
PROCESSO LICITATÓRIO N. 0001/2021 - FMS
DISPENSA DE LICITACAO N. 0001/2021- FMS
OBJETO:
ITEM 01: O presente instrumento tem por objeto a transferência de recursos financeiros ao CIS-AMOSC para o custeio das despesas com
pessoal e encargos sociais, relativo as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do
Consórcio, adimplemento dos serviços especializados em saúde, de média e alta complexidade ambulatorial, a serem prestados aos munícipes do Ente Consorciado acima qualificado e, adimplemento referente a aquisição de medicamentos insumos e correlatos – farmácia básica
e psicotrópicos, oriundos de processo licitatório, tendo por objeto a contratação de fornecedores para atender a demanda dos municípios
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consorciados, tudo em conformidade com as diretrizes do SUS, nos termos do art. 8º da Lei nº 11.107/05, e Orçamento aprovado pela
Resolução nº. 029/2020 de 21 de agosto de 2020 e, Resolução n°. 030/2020 de 21 de agosto de 2020.
FORNECEDORES:
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA – CIS-AMOSC
Endereço: Rua Adolfo Konder, n. 33-D, Bairro Jardim Itália
Chapecó – Santa Catarina
CNPJ: 01.336.261/0001-40
RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA – CIS-AMOSC, para celebração de contrato de programa com
ente da federação ou com entidade de sua administração indireta, para a prestação de serviços públicos de forma associada nos termos do
autorizado em Contrato de Consórcio Público ou em Convênio de Cooperação, conforme Contrato de Rateio n. 42/2020, datado de 16 de
outubro de 2020.
O PREÇO CERTO E AJUSTADO ENTRE AS PARTES:
Para o correto e perfeito desempenho dos serviços de ambos os contratos de rateio, o Município de Faxinal dos Guedes/SC, repassará o
importe total de R$ 1.034.200,00 (um milhão zero e trinta e quatro mil e duzentos reais), divididos em doze parcelas, iguais, mensais e
consecutivas no valor de R$ 2.850,00 (dois mil oitocentos e cinquenta reais).
Faxinal dos Guedes/SC, 04 de Janeiro de 2021.
FLADEMIR ANTONIO CADORE
Secretário Municipal de Saúde
PROCESSO LICITATÓRIO N. 0001/2021 - FMS
DISPENSA DE LICITACAO N. 0001/2021- FMS
Excelentíssimo Senhor Prefeito:
Encaminhamos a Vossa Excelência, para ratificação, o Processo de Dispensa de Licitação n. 0001/2021 - FMS, para o qual solicitamos a
possibilidade de viabilizá-lo com expedição do presente Termo de Ratificação do Processo.
Faxinal dos Guedes/SC, 04 de Janeiro de 2021.
FLADEMIR ANTONIO CADORE
Secretário Municipal de Saúde
PROCESSO LICITATÓRIO N. 0001/2021 - FMS
DISPENSA DE LICITACAO N. 0001/2021- FMS
OBJETO:
ITEM 01: O presente instrumento tem por objeto a transferência de recursos financeiros ao CIS-AMOSC para o custeio das despesas com
pessoal e encargos sociais, relativo as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do
Consórcio, adimplemento dos serviços especializados em saúde, de média e alta complexidade ambulatorial, a serem prestados aos munícipes do Ente Consorciado acima qualificado e, adimplemento referente a aquisição de medicamentos insumos e correlatos – farmácia básica
e psicotrópicos, oriundos de processo licitatório, tendo por objeto a contratação de fornecedores para atender a demanda dos municípios
consorciados, tudo em conformidade com as diretrizes do SUS, nos termos do art. 8º da Lei nº 11.107/05, e Orçamento aprovado pela
Resolução nº. 029/2020 de 21 de agosto de 2020 e, Resolução n°. 030/2020 de 21 de agosto de 2020.
TERMO DE RATIFICAÇÃO
Tendo em conta a necessidade da prestação dos serviços de saúde especializados de referência e de maior complexidade a nível ambulatorial para a população do Município, conforme preceituado no Contrato de Rateio n. 42/2020, de 16 de outubro de 2020, firmado entre o
Município e o CIS-AMOSC, os quais são necessários e imprescindíveis ao prosseguimento do referido Programa e aos munícipes, ratifico a
dispensa de licitação, nos termos e condições constantes dos autos.
Publique-se a presente decisão.
Faxinal dos Guedes/SC, 04 de Janeiro de 2021.
GILBERTO ANGELO LAZZARI
Prefeito Municipal
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EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO LICITATÓRIO N. 0001/2021 - FMS
DISPENSA DE LICITACAO N. 0001/2021- FMS
ITEM 01: O presente instrumento tem por objeto a transferência de recursos financeiros ao CIS-AMOSC para o custeio das despesas com
pessoal e encargos sociais, relativo as despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do
Consórcio, adimplemento dos serviços especializados em saúde, de média e alta complexidade ambulatorial, a serem prestados aos munícipes do Ente Consorciado acima qualificado e, adimplemento referente a aquisição de medicamentos insumos e correlatos – farmácia básica
e psicotrópicos, oriundos de processo licitatório, tendo por objeto a contratação de fornecedores para atender a demanda dos municípios
consorciados, tudo em conformidade com as diretrizes do SUS, nos termos do art. 8º da Lei nº 11.107/05, e Orçamento aprovado pela
Resolução nº. 029/2020 de 21 de agosto de 2020 e, Resolução n°. 030/2020 de 21 de agosto de 2020.
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE FAXINAL DOS GUEDES /SC
CONTRATADO: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA – CIS-AMOSC
Endereço: Rua Adolfo Konder, n. 33-D, Bairro Jardim Itália
Chapecó – Santa Catarina
CNPJ: 01.336.261/0001-40
ORIGEM: Dispensa de Licitação n. 0001/2020 - FMS.
PROCESSO LICITATÓRIO N.: 0001/2020 - FMS.
VIGÊNCIA: janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
Faxinal dos Guedes/SC, 04 de Janeiro de 2021.
GILBERTO ANGELO LAZZARI
Prefeito Municipal
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Flor do Sertão
Prefeitura
DECRETO Nº 001/2021

Publicação Nº 2789264

DECRETO N.º 001/2021
ESTABELECE O CALENDÁRIO PARA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, ISS, TAXAS DE FISCALIZAÇÃO SOBRE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO E PERMANÊNCIA, IPTU E ALVARÁ SANITÁRIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
SIDNEI JOSÉ WILLINGHOFER, Prefeito Municipal de Flor do Sertão, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei.

DECRETA:
ART. 1º - Para o recolhimento dos tributos Municipais, ISS, Alvará de Licença para Localização e Permanência, IPTU e Alvará Sanitário, no
exercício de 2021, serão observados os prazos de vencimento estabelecidos na tabela abaixo:
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS – I.S.S.
COMPETÊNCIA
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho

VENCIMENTO
10.03.2021
15.03.2021
15.04.2021
15.05.2021
15.06.2021
15.07.2021

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E PERMANÊNCIA
VENCIMENTO
Parcela Única

COMPETÊNCIA
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

VENCIMENTO
15.08.2021
15.09.2021
15.10.2021
15.11.2021
15.12.2021
21.12.2021

10.03.2021

IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. VENCIMENTO
PAR. ÚNICA
13/04/2021

1ª PARCELA
13/04/2021

ALVARÁ SANITÁRIO
VENCIMENTO
Parcela Única

2ª PARCELA
13/05/2021

3ª PARCELA
13/06/2021

10.03.2021

ART.2º - O Recolhimento em Parcela Única do IPTU incidirá um desconto de 10% (Dez por cento) sobre o valor principal.
ART.3º- Não havendo expediente bancário em alguma das datas estabelecidas neste Decreto, o vencimento fica automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.
ART.4º- Revogam-se as disposições em contrário.
ART.5º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Flor do Sertão, aos 04 dias do mês de Janeiro de 2021.
SIDNEI JOSÉ WILLINGHOFER
Prefeito Municipal
LEANDRO NEUHAUS
Secretário da Administração

PORTARIA Nº 001/2021

Publicação Nº 2789020

PORTARIA Nº 001/2021
CONCEDE LICENÇA SEM VENCIMENTO A SERVIDOR MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
SIDNEI JOSÉ WILLINGHOFER, Prefeito Municipal de Flor do Sertão, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei,

RESOLVE
Art. 1º - Fica pela presente Portaria CONCEDIDO LICENÇA SEM VENCIMENTO ao servidor Municipal SIDNEI JOSÉ WILLINGHOFER, ocupante do cargo de Técnico em Contabilidade, lotado na Secretaria Municipal da Fazenda, pelo espaço de 04 anos, a contar de 01/01/2021 a
31/12/2024, conforme Lei Municipal 530/2012 em seu artigo 116, para exercer a função de Prefeito Municipal, eleito nas eleições municipais
de 15/11/2020.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
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Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, ao 01 dia do mês de Janeiro de 2021.
SIDNEI JOSÉ WILLINGHOFER
Prefeito Municipal
LEANDRO NEUHAUS 		
Secretário de Administração

DIRCIANE F. NEUHAUS
Responsável Dpto Pessoal

PORTARIA Nº 002/2021

Publicação Nº 2789025

PORTARIA Nº 002/2021
CONCEDE FÉRIAS COLETIVAS A SERVIDORES MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
SIDNEI JOSÉ WILLINGHÖFER, Prefeito Municipal de Flor do Sertão, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei,

RESOLVE
Art. 1º - Fica pela presente Portaria CONCEDIDO férias COLETIVAS a todos os Servidores Municipais efetivos, comissionados, temporários
e estagiários lotados na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, no período de 04/01/2021 a 18/01/2021. A devida concessão deve-se a 15 dias que os servidores ainda têm de direito, pois já foi concedido 15 dias de férias coletivas em abril de 2020, conforme
Decreto nº 021/2020.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, aos 04 dias do mês de Janeiro de 2021.
SIDNEI JOSÉ WILLINGHÖFER
Prefeito Municipal
LEANDRO NEUHAUS 		
Secretário de Administração

DIRCIANE F. NEUHAUS
Responsável Dpto Pessoal

PORTARIA Nº 003/2021

Publicação Nº 2789031
PORTARIA Nº 003/2021

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDOR MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
SIDNEI JOSÉ WILLINGHOFER, Prefeito Municipal de Flor do Sertão, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei,

RESOLVE
Art. 1º - Fica pela presente Portaria CONCEDIDO férias regulamentar a Servidora Municipal ADRIANA ANDRADE DO NASCIMENTO, ocupante do Cargo de Auxiliar de Serviços Gerais lotada na Secretaria Municipal de Saúde, no período de 04/01/2021 a 18/01/2021, relativo
ao período aquisitivo 01/20 a 01/21.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, aos 04 dias do mês de Janeiro de 2021.
SIDNEI JOSÉ WILLINGHÖFER
Prefeito Municipal
LEANDRO NEUHAUS 		
Secretário de Administração

DIRCIANE F. NEUHAUS
Responsável Dpto Pessoal
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Publicação Nº 2789034
PORTARIA Nº 004/2021

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDOR MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
SIDNEI JOSÉ WILLINGHOFER, Prefeito Municipal de Flor do Sertão, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei,

RESOLVE
Art. 1º - Fica pela presente Portaria CONCEDIDO férias regulamentar a Servidora Municipal MARIA DE LOURDES CARDOSO ANTUNES, ocupante do Cargo de Agente Comunitária de Saúde lotada na Secretaria Municipal de Saúde, no período de 04/01/2021 a 02/02/2021, relativo
ao período aquisitivo 03/19 a 03/20.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, aos 04 dias do mês de Janeiro de 2021.
SIDNEI JOSÉ WILLINGHÖFER
Prefeito Municipal
LEANDRO NEUHAUS 		
Secretário de Administração

DIRCIANE F. NEUHAUS
Responsável Dpto Pessoal

PORTARIA Nº 005/2021

Publicação Nº 2789038

PORTARIA Nº 005/2020
CONCEDE LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES A SERVIDOR MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
SIDNEI JOSÉ WILLINGHÖFER, Prefeito Municipal de Flor do Sertão, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei,

RESOLVE
Art. 1º - Fica pela presente Portaria CONCEDIDO LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES a servidora municipal DEBORA
DE FREITAS NORONHA, ocupante do cargo de Auxiliar de Administração com carga horária de 40 horas semanais, lotada na Secretaria
Municipal de Saúde, pelo período de 01/01/2021 a 31/12/2021, conforme dispõe a Lei Municipal nº 530/2012 em seu artigo 116.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, aos 04 dias do mês de Janeiro de 2021.
SIDNEI JOSÉ WILLINGHÖFER
Prefeito Municipal
LEANDRO NEUHAUS 			
Secretário de Administração 		

DIRCIANE F. NEUHAUS
Responsável Dpto Pessoal

PORTARIA Nº 006/2021

Publicação Nº 2789042
PORTARIA Nº 006/2021

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDOR MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
SIDNEI JOSÉ WILLINGHOFER, Prefeito Municipal de Flor do Sertão, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei,

RESOLVE
Art. 1º - Fica pela presente Portaria CONCEDIDO férias regulamentar a Servidora Municipal MARCIANA PASQUALOTTO, ocupante do Cargo
de Auxiliar de Serviços Gerais lotada na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, no período de 04/01/2021 a 02/02/2021,
relativo ao período aquisitivo 01/19 a 01/20.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, aos 04 dias do mês de Janeiro de 2021.
SIDNEI JOSÉ WILLINGHÖFER
Prefeito Municipal
LEANDRO NEUHAUS 		
Secretário de Administração

DIRCIANE F. NEUHAUS
Responsável Dpto Pessoal
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Publicação Nº 2789051
PORTARIA Nº 007/2021

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDOR MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
SIDNEI JOSÉ WILLINGHOFER, Prefeito Municipal de Flor do Sertão, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei,

RESOLVE
Art. 1º - Fica pela presente Portaria CONCEDIDO férias regulamentar ao Servidor Municipal FLÁVIO VEIVERBERG ROHRIG, ocupante do
Cargo de Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano no período de 04/01/2021 a
02/02/2021, relativo ao período aquisitivo 04/19 a 04/20.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, aos 04 dias do mês de Janeiro de 2021.
SIDNEI JOSÉ WILLINGHÖFER
Prefeito Municipal
LEANDRO NEUHAUS 		
Secretário de Administração

DIRCIANE F. NEUHAUS
Responsável Dpto Pessoal

PORTARIA Nº 008/2021

Publicação Nº 2789053
PORTARIA Nº 008/2021

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDOR MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
SIDNEI JOSÉ WILLINGHOFER, Prefeito Municipal de Flor do Sertão, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei,

RESOLVE
Art. 1º - Fica pela presente Portaria CONCEDIDO férias regulamentar ao Servidor Municipal SIDICLEI DALL AGNOL, ocupante do Cargo de
Operador de Máquinas, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano no período de 04/01/2021
a 02/02/2021, relativo ao período aquisitivo 05/19 a 05/20.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, aos 04 dias do mês de Janeiro de 2021.
SIDNEI JOSÉ WILLINGHÖFER
Prefeito Municipal
LEANDRO NEUHAUS 		
Secretário de Administração

DIRCIANE F. NEUHAUS
Responsável Dpto Pessoal

PORTARIA Nº 009/2021

Publicação Nº 2789059
PORTARIA Nº 009/2021

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDOR MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
SIDNEI JOSÉ WILLINGHOFER, Prefeito Municipal de Flor do Sertão, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei,

RESOLVE
Art. 1º - Fica pela presente Portaria CONCEDIDO férias regulamentar ao Servidor Municipal VALDECIR BARP, ocupante do Cargo de Operador de Máquinas, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano, no período de 04/01/2021 a
02/02/2021, relativo ao período aquisitivo 08/19 a 08/20.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
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Gabinete do Prefeito Municipal, aos 04 dias do mês de Janeiro de 2021.
SIDNEI JOSÉ WILLINGHÖFER
Prefeito Municipal
LEANDRO NEUHAUS 		
Secretário de Administração

DIRCIANE F. NEUHAUS
Responsável Dpto Pessoal

PORTARIA Nº 010/2021

Publicação Nº 2789062
PORTARIA Nº 010/2021

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDOR MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
SIDNEI JOSÉ WILLINGHOFER, Prefeito Municipal de Flor do Sertão, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei,

RESOLVE
Art. 1º - Fica pela presente Portaria CONCEDIDO férias regulamentar ao Servidor Municipal CARLINHO FALKOSKI, ocupante do Cargo de
Operador de Máquinas, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano, no período de 04/01/2021
a 02/02/2021, relativo ao período aquisitivo 12/19 a 12/20.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, aos 04 dias do mês de Janeiro de 2021.
SIDNEI JOSÉ WILLINGHÖFER
Prefeito Municipal
LEANDRO NEUHAUS 		
Secretário de Administração

DIRCIANE F. NEUHAUS
Responsável Dpto Pessoal

PORTARIA Nº 011/2021

Publicação Nº 2789064
PORTARIA Nº 011/2021

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDOR MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
SIDNEI JOSÉ WILLINGHOFER, Prefeito Municipal de Flor do Sertão, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei,

RESOLVE
Art. 1º - Fica pela presente Portaria CONCEDIDO férias regulamentar ao Servidor Municipal ROGÉRIO PERIN, ocupante do Cargo de Técnico
em Agropecuaria exercendo a função de Secretário Municipal, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano no período de 04/01/2021 a 02/02/2021, relativo ao período aquisitivo 01/20 a 01/21.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, aos 04 dias do mês de Janeiro de 2021.
SIDNEI JOSÉ WILLINGHÖFER
Prefeito Municipal
LEANDRO NEUHAUS 		
Secretário de Administração

DIRCIANE F. NEUHAUS
Responsável Dpto Pessoal

PORTARIA Nº 012/2021

Publicação Nº 2789066
PORTARIA Nº 012/2021

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDOR MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
SIDNEI JOSÉ WILLINGHOFER, Prefeito Municipal de Flor do Sertão, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei,

RESOLVE
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Art. 1º - Fica pela presente Portaria CONCEDIDO férias regulamentar a Servidora Municipal FRANCIELLE MENIN VENDRAME, ocupante do
Cargo de Farmacêutica, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, no período de 04/01/2021 a 18/01/2021, Conforme Decreto nº 002/2017,
relativo ao período aquisitivo 08/19 a 08/20.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, aos 04 dias do mês de Janeiro de 2021.
SIDNEI JOSÉ WILLINGHÖFER
Prefeito Municipal
LEANDRO NEUHAUS 		
Secretário de Administração

DIRCIANE F. NEUHAUS
Responsável Dpto Pessoal

PORTARIA Nº 013/2021

Publicação Nº 2789068
PORTARIA Nº 013/2021

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDOR MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
SIDNEI JOSÉ WILLINGHÖFER, Prefeito Municipal de Flor do Sertão, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei,

RESOLVE
Art. 1º - Fica pela presente Portaria CONCEDIDO férias regulamentar ao Servidor Municipal JOÃO CARLOS BALDO, ocupante do Cargo de
Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, no período de 04/01/2021 a 18/01/2021, relativo ao período
aquisitivo 08/18 a 08/19.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, aos 04 dias do mês de Janeiro de 2021.
SIDNEI JOSÉ WILLINGHÖFER
Prefeito Municipal
LEANDRO NEUHAUS 		
Secretário de Administração

DIRCIANE F. NEUHAUS
Responsável Dpto Pessoal

PORTARIA Nº 014/2021

Publicação Nº 2789072
PORTARIA Nº 014/2021

CONCEDE FÉRIAS A CONSELHEIRA TUTELAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
SIDNEI JOSÉ WILLINGHÖFER, Prefeito Municipal de Flor do Sertão, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei,

RESOLVE
Art. 1º - Fica pela presente Portaria CONCEDIDO férias regulamentar a Conselheira Tutelar MARLI S. S. NORONHA, lotada na Secretaria
Municipal de Assistência Social – Conselho Tutelar, no período de 04/01/20201 a 02/02/2021, relativo ao período aquisitivo 01/20 a 01/21.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, aos 04 dias do mês de Janeiro de 2021.
SIDNEI JOSÉ WILLINGHÖFER
Prefeito Municipal
LEANDRO NEUHAUS 		
Secretário de Administração

DIRCIANE F. NEUHAUS
Responsável Dpto Pessoal
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Publicação Nº 2789073
PORTARIA Nº 015/2021

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDOR MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
SIDNEI JOSÉ WILLINGHOFER, Prefeito Municipal de Flor do Sertão, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei,

RESOLVE
Art. 1º - Fica pela presente Portaria CONCEDIDO férias regulamentar a Servidora Municipal RAQUEL APARECIDA DE LIMA, ocupante do Cargo de Educador Físico para Academia lotada na Secretaria Municipal de Saúde, no período de 04/01/2021 a 18/01/2021, conforme Decreto
nº 002/2017 relativo ao período aquisitivo 07/19 a 07/20.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, aos 04 dias do mês de Janeiro de 2021.
SIDNEI JOSÉ WILLINGHÖFER
Prefeito Municipal
LEANDRO NEUHAUS 		
Secretário de Administração

DIRCIANE F. NEUHAUS
Responsável Dpto Pessoal

PORTARIA Nº 016/2021

Publicação Nº 2789076
PORTARIA Nº 016/2021

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDOR MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
SIDNEI JOSÉ WILLINGHOFER, Prefeito Municipal de Flor do Sertão, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei,

RESOLVE
Art. 1º - Fica pela presente Portaria CONCEDIDO férias regulamentar ao Servidor Municipal NILSON SCHUH, ocupante do Cargo de Operador de Máquinas, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano, no período de 04/01/2021 a
02/02/2021, relativo ao período aquisitivo 08/19 a 08/20.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, aos 04 dias do mês de Janeiro de 2021.
SIDNEI JOSÉ WILLINGHÖFER
Prefeito Municipal
LEANDRO NEUHAUS 		
Secretário de Administração

DIRCIANE F. NEUHAUS
Responsável Dpto Pessoal

PORTARIA Nº 017/2021

Publicação Nº 2789077
PORTARIA Nº 017/2021

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDOR MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
SIDNEI JOSÉ WILLINGHOFER, Prefeito Municipal de Flor do Sertão, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei,

RESOLVE
Art. 1º - Fica pela presente Portaria CONCEDIDO férias regulamentar ao Servidor Municipal ELOIDE RODRIGUES DE LIMA, ocupante do
Cargo de Motorista lotado na Secretaria Municipal de Saúde, no período de 04/01/2021 a 18/01/2021, relativo ao período aquisitivo 01/20
a 01/21.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
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Gabinete do Prefeito Municipal, aos 04 dias do mês de Janeiro de 2021.
SIDNEI JOSÉ WILLINGHÖFER
Prefeito Municipal
LEANDRO NEUHAUS 		
Secretário de Administração

DIRCIANE F. NEUHAUS
Responsável Dpto Pessoal

PORTARIA Nº 018/2021

Publicação Nº 2789080

PORTARIA Nº 018/2021
EXONERA SERVIDORA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
SIDNEI JOSÉ WILLINGHOFER, Prefeito Municipal de Flor do Sertão, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei,

RESOLVE
Art. 1º - Fica pela presente Portaria EXONERADA a Servidora Municipal CARINE RIZZI ocupante do cargo de Assessor Especial, com carga
horária de 40 horas semanais, lotada na Secretaria Municipal de Saúde,
Art. 2º - A exoneração de que trata esta portaria dar-se-á pelo motivo de ser requerida pela própria servidora municipal.
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, aos 04 dias do mês de Janeiro de 2021.
SIDNEI JOSÉ WILLINGHÖFER
Prefeito Municipal
LEANDRO NEUHAUS 		
Secretário de Administração

DIRCIANE F. NEUHAUS
Responsável Dpto Pessoal

PORTARIA Nº 019/2021

Publicação Nº 2789081
PORTARIA Nº 019/2021

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDOR MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
SIDNEI JOSÉ WILLINGHOFER, Prefeito Municipal de Flor do Sertão, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei,

RESOLVE
Art. 1º - Fica pela presente Portaria CONCEDIDO férias regulamentar ao Servidor Municipal LUCAS AUGUSTO SEIBT, ocupante do Cargo de
Engenheiro Civil, lotado na Secretaria Municipal de Administração, no período de 04/01/2021 a 18/01/2021, Conforme Decreto nº 002/2017,
relativo ao período aquisitivo 05/19 a 05/20.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, aos 04 dias do mês de Janeiro de 2021.
SIDNEI JOSÉ WILLINGHÖFER
Prefeito Municipal
LEANDRO NEUHAUS 		
Secretário de Administração

DIRCIANE F. NEUHAUS
Responsável Dpto Pessoal

PORTARIA Nº 020/2021

Publicação Nº 2789082

PORTARIA Nº 020/2021
CONCEDE FÉRIAS A SERVIDOR MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
SIDNEI JOSÉ WILLINGHOFER, Prefeito Municipal de Flor do Sertão, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei,

RESOLVE
Art. 1º - Fica pela presente Portaria CONCEDIDO férias regulamentar ao Servidor Municipal MAIKO RODRIGO STAMM, ocupante do Cargo
de Auxiliar de Administração, lotado na Secretaria Municipal de Administração, no período de 04/01/2021 a 18/01/2021, Conforme Decreto
nº 002/2017, relativo ao período aquisitivo 07/19 a 07/20.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 633

Gabinete do Prefeito Municipal, aos 04 dias do mês de Janeiro de 2021.
SIDNEI JOSÉ WILLINGHÖFER
Prefeito Municipal
LEANDRO NEUHAUS 		
Secretário de Administração

DIRCIANE F. NEUHAUS
Responsável Dpto Pessoal

PORTARIA Nº 021/2021

Publicação Nº 2789083
PORTARIA Nº 021/2021

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDOR MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
SIDNEI JOSÉ WILLINGHOFER, Prefeito Municipal de Flor do Sertão, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei,

RESOLVE
Art. 1º - Fica pela presente Portaria CONCEDIDO férias regulamentar a Servidora Municipal TAIS APARECIDA DE AMARANTE, ocupante do
Cargo de Auxiliar de Administração, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, no período de 04/01/2021 a 18/01/2021, Conforme
Decreto nº 002/2017, relativo ao período aquisitivo 08/19 a 08/20.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, aos 04 dias do mês de Janeiro de 2021.
SIDNEI JOSÉ WILLINGHÖFER
Prefeito Municipal
LEANDRO NEUHAUS 		
Secretário de Administração

DIRCIANE F. NEUHAUS
Responsável Dpto Pessoal

PORTARIA Nº 022/2021

Publicação Nº 2789084
PORTARIA Nº 022/2021

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDOR MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
SIDNEI JOSÉ WILLINGHOFER, Prefeito Municipal de Flor do Sertão, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei,

RESOLVE
Art. 1º - Fica pela presente Portaria CONCEDIDO férias regulamentar ao Servidor Municipal LEANDRO NEUHAUS, ocupante do Cargo de
Agente de Administração, exercendo a função de Secretário Municipal lotado na Secretaria Municipal de Administração, no período de
04/01/2021 a 18/01/2021, Conforme Decreto nº 002/2017, relativo ao período aquisitivo 01/20 a 01/21.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, aos 04 dias do mês de Janeiro de 2021.
SIDNEI JOSÉ WILLINGHÖFER
Prefeito Municipal
LEANDRO NEUHAUS 		
Secretário de Administração

DIRCIANE F. NEUHAUS
Responsável Dpto Pessoal

PORTARIA Nº 023/2021

Publicação Nº 2789085

PORTARIA Nº 023/2021
CONCEDE LICENÇA PRÊMIO A SERVIDOR MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
SIDNEI JOSÉ WILLINGHOFER, Prefeito Municipal de Flor do Sertão, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei,

RESOLVE
Art. 1º - Fica pela presente Portaria CONCEDIDO LICENÇA PRÊMIO ao servidor municipal MOACIR SCHWERTZ, ocupante do cargo de Técnico em Informática, lotado na Secretaria Municipal de Administração, no dia 04/01/2021, correspondente ao período 08/2014 a 08/2019
conforme dispõe a Lei Municipal nº. 497/2011 em seu artigo 112.
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Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, aos 04 dias do mês de Janeiro de 2021.
SIDNEI JOSÉ WILLINGHÖFER
Prefeito Municipal
LEANDRO NEUHAUS 		
Secretário de Administração

DIRCIANE F. NEUHAUS
Responsável Dpto Pessoal

PORTARIA Nº 024/2021

Publicação Nº 2789086
PORTARIA Nº 024/2021

NOMEIA FUNCIONARIO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
SIDNEI JOSÉ WILLINGHÖFER, Prefeito Municipal de Flor do Sertão, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei,

RESOLVE
Art. 1º - Fica pela presente Portaria NOMEADO o Funcionário Municipal JOVIR ALCEU ZANUZZO, CPF nº 941.155.080-00, no Cargo Comissionado de Chefe de Gabinete e Assessor de Comunicação com carga horária de 40 horas semanais, lotado na Secretaria Municipal de
Administração percebendo vencimentos constantes do quadro próprio.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, aos 04 dias do mês de Janeiro de 2021.
SIDNEI JOSÉ WILLINGHÖFER
Prefeito Municipal
LEANDRO NEUHAUS 		
Secretário de Administração

DIRCIANE F. NEUHAUS
Responsável Dpto Pessoal

PORTARIA Nº 025/2021

Publicação Nº 2789087
PORTARIA Nº 025/2021

DESIGNA SERVIDOR MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
SIDNEI JOSÉ WILLINGHOFER, Prefeito Municipal de Flor do Sertão, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei,

RESOLVE
Art. 1º - Fica pela presente Portaria DESIGNADO o Servidor Municipal RENATO PERIN, ocupante do Cargo de Operador de Máquinas, lotado
na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, para desempenhar a função de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE com vencimento do respectivo cargo do quadro de pessoal.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, aos 04 dias do mês de Janeiro de 2021.
SIDNEI JOSÉ WILLINGHÖFER
Prefeito Municipal
LEANDRO NEUHAUS 		
Secretário de Administração

DIRCIANE F. NEUHAUS
Responsável Dpto Pessoal
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Publicação Nº 2789088
PORTARIA Nº 026/2021

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDOR MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
SIDNEI JOSÉ WILLINGHOFER, Prefeito Municipal de Flor do Sertão, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei,

RESOLVE
Art. 1º - Fica pela presente Portaria CONCEDIDO férias regulamentar a Servidora Municipal ROSE CARMEN BINOTTO, ocupante do Cargo de
Psicóloga, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, no período de 04/01/2021 a 18/01/2021, Conforme Decreto nº 002/2017,
relativo ao período aquisitivo 03/19 a 03/20.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, aos 04 dias do mês de Janeiro de 2021.
SIDNEI JOSÉ WILLINGHÖFER
Prefeito Municipal
LEANDRO NEUHAUS 		
Secretário de Administração

DIRCIANE F. NEUHAUS
Responsável Dpto Pessoal

PORTARIA Nº 027/2021

Publicação Nº 2789124
PORTARIA Nº 027/2021

PRORROGA CONTRATAÇÃO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
SIDNEI JOSÉ WILLINGHOFER, Prefeito Municipal de Flor do Sertão, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei,

RESOLVE
Art. 1º - Fica pela presente Portaria PRORROGADA A CONTRATAÇÃO da Servidora Municipal GABRIELA BAGIO LUZ ocupante do cargo de
Nutricionista com carga horária de 20 horas semanais, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.
Art. 2º - A referida prorrogação dar-se-á por necessidade imperiosa do serviço público em ração da Licença da servidora efetiva Lidiane
Staudt. A devida prorrogação será até a realização de um novo Teste Seletivo.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, ao 04 dia do mês de Janeiro de 2021.
SIDNEI JOSÉ WILLINGHÖFER
Prefeito Municipal
LEANDRO NEUHAUS 		
Secretário de Administração

DIRCIANE F. NEUHAUS
Responsável Dpto Pessoal

PORTARIA Nº 028/2021

Publicação Nº 2789125
PORTARIA Nº 028/2021

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDOR MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
SIDNEI JOSÉ WILLINGHOFER, Prefeito Municipal de Flor do Sertão, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei,

RESOLVE
Art. 1º - Fica pela presente Portaria CONCEDIDO férias regulamentar a Servidora Municipal DIRCIANE FALKOSKI NEUHAUS, ocupante do
Cargo de Assistente de Tributação, lotada na Secretaria Municipal da Fazenda, no período de 05/01/2021 a 19/01/2021, Conforme Decreto
nº 002/2017, relativo ao período aquisitivo 12/19 a 12/20.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação
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Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, aos 05 dias do mês de Janeiro de 2021.
SIDNEI JOSÉ WILLINGHÖFER
Prefeito Municipal
LEANDRO NEUHAUS 		
Secretário de Administração

DIRCIANE F. NEUHAUS
Responsável Dpto Pessoal

PORTARIA Nº 029/2021

Publicação Nº 2789127
PORTARIA Nº 029/2021

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDOR MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
SIDNEI JOSÉ WILLINGHOFER, Prefeito Municipal de Flor do Sertão, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei,

RESOLVE
Art. 1º - Fica pela presente Portaria CONCEDIDO férias regulamentar ao Servidor Municipal DANIEL RICARDO KRANTZ, ocupante do Cargo
de Fisioterapeuta, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, no período de 05/01/2021 a 19/01/2021, Conforme Decreto nº 002/2017, relativo ao período aquisitivo 08/19 a 08/20.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, aos 05 dias do mês de Janeiro de 2021.
SIDNEI JOSÉ WILLINGHÖFER
Prefeito Municipal
LEANDRO NEUHAUS 		
Secretário de Administração

DIRCIANE F. NEUHAUS
Responsável Dpto Pessoal
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Formosa do Sul
Prefeitura
DECRETO MUNICIPAL N..º 5169/2021

Publicação Nº 2789413

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE FORMOSA DO SUL
DECRETO MUNICIPAL Nº 5169 DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
“ALTERA O DECRETO MUNICIPAL Nº 4978 DE 05 DE JUNHO DE 2020, REVOGA O DECRETO MUNICIPAL N.º 5063 DE 14 DE SETEMBRO DE
2020, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
JORGE ANTONIO COMUNELLO, Prefeito Municipal de Formosa do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, estabelecidas no art. 71, incisos V e XXXII, da Lei Orgânica Municipal,
DECRETA:
Art. 1.º Fica mantida a Comissão Especial de Monitoramento do CORONAVIRUS (COVID-19), criada pelo Decreto Municipal nº 4978, de 05
de junho de 2020, com a incumbência de operacionalizar, monitorar e articular ações para o enfrentamento e resposta imediata à emergência de saúde pública, que passa a ser integrada pelos seguintes membros:
I- Angélica Isaías;
II- Léo Pedro Migliavacca;
III- Crislei Bruna Borsoi;
IV- Monica Pelegrini
V- Aline Vian;
VI- Maria Dal Bosco Conte; e
VII – Pedro Augusto Flores Machado.
Art. 2º Fica revogado o Decreto Municipal n.º 5063 de 14 de setembro de 2020.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Executivo Municipal de Formosa do Sul-SC, em 04 de janeiro de 2021.
JORGE ANTONIO COMUNELLO
PREFEITO MUNICIPAL
REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA.

DECRETO MUNICIPAL N..º 5170/2021

Publicação Nº 2789415

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO SUL
DECRETO MUNICIPAL N.º 5170, DE 04 JANEIROS DE 2021
“DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA COMPOR A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
JORGE ANTONIO COMUNELLO, Prefeito Municipal de Formosa do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de
conformidade com o Artigo 71 Lei Orgânica Municipal e Lei N.º 8.666/93,
DECRETA:
Art. 1º Ficam nomeados os seguintes membros para compor a Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Formosa do Sul, conforme
dispõe a Lei 8.666/93:
PRESIDENTE: LUIZETE ROHLING LORENSET.
MEMBROS: ALESSANDRA PAULA FERRARI
ADEMAR ANDRÉ SCZEPANSKI
ELIZANDRO PAGANI
FERNANDA WILKOSZ
JUDITE ESTELA CASTELLI MALACARNE
TAISE GRIS
Art. 2º Os membros desta Comissão prestarão serviços relevantes, sem ônus para o Município.
Art. 3º As designações têm validade para 01 (um) ano, podendo haver reconduções.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Fica revogado o Decreto Municipal N.º 4863, de 02 de janeiro de 2020.
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Gabinete do Executivo Municipal de Formosa do Sul, em 04 de janeiro de 2021.
JORGE ANTONIO COMUNELLO
PREFEITO MUNICIPAL
REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA.

DECRETO MUNICIPAL N..º 5171/2021

Publicação Nº 2789439

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE FORMOSA DO SUL
DECRETO MUNICIPAL N.º 5171, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
“DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES PARA EXERCER FUNÇÕES DE PREGOEIRO E DE EQUIPE DE APOIO NAS LICITAÇÕES
REALIZADAS NA MODALIDADE PREGÃO, NO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO SUL”.
JORGE ANTONIO COMUNELLO, Prefeito Municipal de Formosa do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º Fica designado JAMES ALBERTO FURLANETTO, para exercer a função de PREGOEIRO nos processos licitatórios, na modalidade Pregão, em conformidade com o disposto no artigo 3º, inciso IV da Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002.
Art. 2º Ficam designados os Servidores Municipais abaixo relacionados para integrarem a equipe de apoio nos processos licitatórios, na
modalidade Pregão, em conformidade com o disposto no artigo 3º, inciso IV da Lei Federal 10.520, de 17 de julho de 2002:
I – ALCIONE WELTER CARVALHO
II- ALESSANDRA PAULA FERRARI
III – DAIANE TRESSOLDI SCALCON
IV- ELIZANDRO PAGANI
V – FERNANDA WILKOSZ
VI – JUDITE ESTELA CASTELLI MALACARNE
VII– LUIZETE R. LORENSET
VIII- TAÍSE GRIS
IX- SUZIELI PAVÃO
Art. 3º As atribuições do pregoeiro e da equipe de apoio inclui, entre outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor.
Art. 4º As designações têm validade para 01 (um) ano, podendo haver reconduções.
Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º Revoga-se o Decreto Municipal N.º 4864, de janeiro de 2020 e demais disposições em contrário.
Gabinete do Executivo Municipal de Formosa do Sul, SC, 04 de janeiro de 2021.
JORGE ANTONIO COMUNELLO
PREFEITO MUNICIPAL
REGISTRADA E PUBLICADA EM DATA SUPRA.
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Forquilhinha
Prefeitura
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 39/PMF/2020 – REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 79/PMF/2020

Publicação Nº 2788441

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Em cumprimento ao disposto do artigo nº 15 parágrafo 2º da Lei 8.666/93 e alterações, a Secretaria de Administração, informa que se
encontram registrado os preços abaixo relacionados, decorrentes do Pregão Presencial n° 79/PMF/2020 - Ata do Sistema de Registro de
Preços nº 39/PMF/2020;
OBJETO: SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO REGISTRAR PREÇO para aquisição de peças para reposição com instalação em parques infantis, a fim de atender as necessidades do Município de Forquilhinha/SC, para o período de 12 meses.
ESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇO ENCONTRA-SE PUBLICADA NA ÍNTEGRA, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO WWW.FORQUILHINHA.SC.GOV.
BR.
VIGÊNCIA: 06/07/2021
3ª Publicação

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 40/PMF/2020 – REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/PMF/2020

Publicação Nº 2788445

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Em cumprimento ao disposto do artigo nº 15 parágrafo 2º da Lei 8.666/93 e alterações, a Secretaria de Administração, informa que se
encontram registrado os preços abaixo relacionados, decorrentes do Pregão Presencial n° 81/PMF/2020 - Ata do Sistema de Registro de
Preços nº 40/PMF/2020;
OBJETO: SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção (elétrica
e mecânica), e serviços de mão de obra da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilhinha/SC, para o período de 12 meses.
ESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇO ENCONTRA-SE PUBLICADA NA ÍNTEGRA, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO WWW.FORQUILHINHA.SC.GOV.
BR.
VIGÊNCIA: 08/07/2021
3ª Publicação
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Fraiburgo
Prefeitura
DECRETO Nº 001 - 2021

Publicação Nº 2789597

DECRETO Nº 001, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
ALTERA O DECRETO Nº 276, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE APROVOU A UNIFICAÇÃO (REMEMBRAMENTO) DOS LOTES Nº 0058-000
E 0059-001 DA QUADRA Nº 003, DE PROPRIEDADE DE ANDRÉ FULMANN.
Wilson Ribeiro Cardoso Junior, Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais:
DECRETA:
Art. 1º. O artigo 1º do Decreto Municipal nº 276, de 11 de novembro de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação:
I. área I a unificar: um terreno urbano identificado pelo lote nº 0058-000, da quadra nº 003, matriculado junto ao CRI da Comarca de
Fraiburgo sob nº 8022, com área de 415,20m², situado na Avenida Videira, s/n, Bairro Centro;
II. área II a unificar: um terreno urbano identificado pelo lote nº 0059-001, da quadra nº 003, matriculado junto ao CRI da Comarca de
Fraiburgo sob nº 8024, com área de 207,60m², situado na Avenida Videira, s/n, Bairro Centro;
Art. 2º. O artigo 2º do Decreto Municipal nº 114, de 21 de maio de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 2º. Os lotes unificados passam a ter a seguinte descrição: um terreno urbano identificado pelo lote nº 0063-000, da quadra nº 003, com
área de 622,80m², situado na Avenida Videira, s/n, Bairro Centro, inscrição imobiliária nº 000006.8.14.003.0063.000.001.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO.
FRAIBURGO, 04 DE JANEIRO 2021.
WILSON RIBEIRO CARDOSO JUNIOR
Prefeito Municipal
RUI CARLOS BRAUN
Secretário de Administração, Planejamento e Inovação
O presente instrumento foi publicado no Diário Oficial dos Municípios, Edição nº 3371 de 05/01/2021, disponibilizada no endereço eletrônico
www.diariomunicipal.sc.gov.br, com fundamento no artigo 81, da Lei Orgânica Municipal, na Lei Municipal 2034/2009 e Decreto 303/2009.
Por ser expressão da 4verdade, firmo a presente.

DECRETO Nº 002 - 2021

Publicação Nº 2789601

DECRETO Nº 002, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
NOMEIA A PREGOEIRA, PREGOEIRA SUBSTITUTA E A EQUIPE DE APOIO PARA PROCEDIMENTOS REFERENTES À REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO, PARA TODOS OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA,
AUTARQUIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES DO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO.
O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o art. 3º, inc. IV, da Lei Federal n° 10.520,
de 17 de julho de 2002, com o art. 7º, inc. II, do Decreto federal n° 3.555, de 08 de agosto de 2000, com o art. 5º, do Decreto federal nº
10.024/2019 Art. 16, inc. II, e com os arts. 9º, 10 e 11 do Decreto municipal nº 0041, de 09 de fevereiro de 2012;
DECRETA:
Art. 1°. Fica nomeado para exercer a função de PREGOEIRA na realização de Pregões Presenciais e Eletrônicos de todos os órgãos da Administração Direta, Indireta, Autarquias, Fundos e Fundações do Município de Fraiburgo, a servidora Adrieli Piovezana.
Art. 2°. Fica nomeada para exercer a função de PREGOEIRA SUBSTITUTA na realização de Pregões Presenciais e Eletrônicos de todos os
órgãos da Administração Direta, Indireta, Autarquias, Fundos e Fundações do Município de Fraiburgo, a servidora Marciana Teresinha de
Oliveira Ozório Gemo.
Art. 3°. Ficam também nomeadas para a Equipe de Apoio dos Pregoeiros, os servidores Victoria de Liz de Campos, Rafael Fernando Ferreira
Helt e Edson Felipe Ferreira Krieguer.
Art. 4°. O Pregoeiro solicitará aos órgãos do Município avaliações ou pareceres técnicos, como subsídio no julgamento dos processos licitatórios na modalidade de Pregão Presencial e Eletrônico sempre que se fizerem necessários.
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Art. 5°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para 04 de janeiro de 2021, revogando-se as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 147/2020.
GABINETE DO PREFEITO
FRAIBURGO, SC, 04 DE JANEIRO DE 2021.
WILSON RIBEIRO CARDOSO JUNIOR
Prefeito Municipal
RUI CARLOS BRAUN
Secretário de Administração, Planejamento e Inovação
O presente instrumento foi publicado no Diário Oficial dos Municípios, Edição nº 3371 de 05/01/2021, disponibilizada no endereço eletrônico
www.diariomunicipal.sc.gov.br, com fundamento no artigo 81, da Lei Orgânica Municipal, na Lei Municipal 2034/2009 e Decreto 303/2009.
Por ser expressão da 4verdade, firmo a presente.

DECRETO Nº 003 - 2021

Publicação Nº 2789607

DECRETO Nº 003, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
NOMEIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES PARA TODOS OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA, AUTARQUIAS,
FUNDOS E FUNDAÇÕES DO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO.
O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições e em conformidade com o art. 51 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho
de 1993 e suas alterações, DECRETA:
Art. 1º Ficam nomeados os servidores Adrieli Piovezana (Presidente), Mayara Marinho (Vice-Presidente), Marciana T. O. Ozório Gemo
(Secretária), Victoria de Liz de Campos (Membro) e Edson Felipe Ferreira Krieguer (Membro), para comporem a Comissão Permanente de
Licitações de todos os órgãos da Administração Direta, Indireta, Autarquias, Fundos e Fundações do Município de Fraiburgo.
§ 1º Nos impedimentos e ausências da Presidente assume as funções a Vice-Presidente.
Art. 2º A Comissão Permanente de Licitações solicitará aos órgãos do Município avaliações ou pareceres técnicos, como subsídio no julgamento dos processos licitatórios, sempre que se fizerem necessários.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para 04 de janeiro de 2021, revogando-se as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 207/2020.
GABINETE DO PREFEITO
FRAIBURGO, SC, 04 DE JANEIRO DE 2021.
WILSON RIBEIRO CARDOSO JUNIOR
Prefeito Municipal
RUI CARLOS BRAUN
Secretário de Administração, Planejamento e Inovação
O presente instrumento foi publicado no Diário Oficial dos Municípios, Edição nº 3371 de 05/01/2021, disponibilizada no endereço eletrônico
www.diariomunicipal.sc.gov.br, com fundamento no artigo 81, da Lei Orgânica Municipal, na Lei Municipal 2034/2009 e Decreto 303/2009.
Por ser expressão da 4verdade, firmo a presente.

EXTRATO DE CONTRATO Nº CT21PMF03_DOM

Publicação Nº 2789846

EXTRATO DO CONTRATO Nº CT21PMF03
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO – SC
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO. CONTRATADO: ALAN MARCUS BLANC & CIA LTDA. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
DO RAMO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DAS MANGUEIRAS DO PARQUE DA MAÇA AMBOS NESTE MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE
MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E QUANTITATIVOS (ANEXOS AO PAL) E PARTE DELE INTEGRANTE. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 267.161,66 (DUZENTOS E SESSENTA E SETE MIL CENTO E SESSENTA E UM REAIS E SESSENTA
E SEIS CENTAVOS). DATA DO CONTRATO: 04.01.2021. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: DE 04.01.2021 A 03.07.2021. PROCESSO
ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO: Nº 0164/2020 – PMF. MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0015/2020. RECURSOS: 3.200 e 9.103
RECURSOS ORDINÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA.
FRAIBURGO (SC), 04 DE JANEIRO DE 2021.
WILSON RIBEIRO CARDOSO JÚNIOR – PREFEITO DE FRAIBURGO
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Publicação Nº 2789690

PORTARIA Nº 0030, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Nomeia Servidor Público Municipal
O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Complementar n.º 109 e 110, de 03 de
março de 2010, e alterações posteriores;
RESOLVE:
Art. 1º Nomear ANTONIO RODRIGUES ALVES, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 028.521.058-02, no cargo de provimento em
comissão de CHEFE DE SETOR, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 05 de janeiro de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Fraiburgo, 04 de janeiro de 2021.
WILSON RIBEIRO CARDOSO JUNIOR
Prefeito Municipal
RUI CARLOS BRAUN
Secretário de Administração e Planejamento

PORTARIA 00312021

Publicação Nº 2789701

PORTARIA Nº 0031, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Nomeia Servidor Público Municipal
O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Complementar n.º 109 e 110, de 03 de
março de 2010, e alterações posteriores;
RESOLVE:
Art. 1º Nomear LEDIR DA SILVA, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o nº 564.409.529-00, no cargo de provimento em comissão de
COORDENADOR DE SETOR, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 05 de janeiro de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Fraiburgo, 04 de janeiro de 2021.
WILSON RIBEIRO CARDOSO JUNIOR
Prefeito Municipal
RUI CARLOS BRAUN
Secretário de Administração e Planejamento

PORTARIA 00322021

Publicação Nº 2789705

PORTARIA Nº 0032, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Designa Servidor Público Municipal como responsável pela confirmação de pagamentos do Município de Fraiburgo, Fundo Municipal de
Saúde, Fundação Municipal de Esportes – FME, Sanefrai e Fundo Municipal de Assistência Social.
O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais;
RESOLVE:
Art. 1º Designar, LUCAS DALAGNOLI, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o n.º 063.285.679-36, nomeado no cargo de provimento em
comissão de CHEFE DE SETOR, do Departamento de Tesouraria, como responsável pela confirmação de pagamentos do Município de Fraiburgo, Fundo Municipal de Saúde, Fundação Municipal de Esportes – FME, Sanefrai e Fundo Municipal de Assistência Social, a partir de 04
de janeiro de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Fraiburgo, 04 de janeiro de 2021.
WILSON RIBEIRO CARDOSO JUNIOR
Prefeito Municipal
RUI CARLOS BRAUN
Secretário de Administração e Planejamento
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Publicação Nº 2789718

PORTARIA Nº 0033, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Substituir Membro da Comissão do Plano Diretor Físico Territorial
O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais;
RESOLVE:
Art. 1º. Substituir Membro da Comissão do Plano Diretor Físico Territorial, passando a integrar a Comissão, na condição de Membro o servidor ERIC HENRIQUE DE SOUZA, nomeado no cargo de provimento efetivo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, em substituição a servidor
PEDRO ADÃO RIBEIRO, com as mesmas atribuições definidas em lei.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Fraiburgo, 04 de janeiro de 2021.
WILSON RIBEIRO CARDOSO JUNIOR
Prefeita Municipal
RUI CARLOS BRAUN
Secretário de Administração e Planejamento
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Frei Rogério
Prefeitura
DECRETO Nº 1148/2020 ABRE CRÉDITO NO ORÇAMENTO E CRÉDITO SUPLEMENTAR NA PREFEITURA
MUNICIPAL DE FREI ROGÉRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 2788706

DECRETO Nº 1148/2020, 04 DE JANEIRO DE 2021.
ABRE CRÉDITO NO ORÇAMENTO E CRÉDITO SUPLEMENTAR NA PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI ROGÉRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JAIR DA SILVA RIBEIRO, Prefeito Municipal de Frei Rogério, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais e de conformidade
com o artigo 87, inciso V da Lei Orgânica do Município de Frei Rogério, art. 05, inciso III, da Lei nº 935/2020 de 29 de outubro de 2020.
DECRETA:
Art. 1º - Abre crédito no orçamento do na Prefeitura Municipal de Frei Rogério com a seguinte classificação Orçamentária:
Órgão:

04

Secretaria M. de Educação, Cultura e Esportes.

Unidade:

01

Departamento de Educação

Proj./Ativ.

2.009

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental

139

3.1.90.00.00.00.00.00.00.01318

Aplicações Diretas

Art. 2º - Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 20.536,20 (vinte mil, quinhentos e trinta e seis reais e vinte centavos), com a
seguinte classificação orçamentária no orçamento vigente:
Órgão:

04

Secretaria M. de Educação, Cultura e Esportes.

Unidade:

01

Departamento de Educação

Proj./Ativ.

2.009

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental

139

3.1.90.00.00.00.00.00.00.01318

Aplicações Diretas

Total

R$ 20.536,20
R$ 20.536,20

Art. 3º - Para respaldo do crédito mencionado no artigo anterior ficam utilizados recursos do superávit financeiro do Fundeb do exercício de
2020 no valor R$ 20.536,20 (vinte mil, quinhentos e trinta e seis reais e vinte centavos) para a dotação orçamentária do orçamento corrente.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Frei Rogério, SC, 04 de janeiro de 2020.
JAIR DA SILVA RIBEIRO
Prefeito Municipal

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 645

Garopaba
Prefeitura
EXTRATO 1° TERMO ADITIVO - CONTRATO 102/2019

Publicação Nº 2789798

EXTRATO DE CONTRATO – REPUBLICADO POR ERRO DE DIGITAÇÃO
CONTRATO Nº 102/2019 PROCESSO Nº 123/2019; CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA; CONTRATADA: NUCLEO DE
RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DE VIDAS CNPJ SOB Nº 03.448.121/0001-99; OBJETO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO ATÉ 10/06/2021 DATA
DA ASSINATURA: 03/12/2020.

EXTRATO 1º TERMO ADITIVO - CONTRATO 017/2020

Publicação Nº 2789830

EXTRATO DE CONTRATO – REPUBLICADO POR ERRO DE DIGITAÇÃO
CONTRATO Nº 017/2020 PROCESSO Nº 007/2020; CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA; CONTRATADO: NCL PAVIMENTAÇÃO LTDA ME ; CNPJ Nº 09.346.667/0001-15 OBJETO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE
VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO POR 3 (TRES) MESES, QUE VIGERÁ A PARTIR DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021 DATA DA ASSINATURA:
22/12/2020.

EXTRATO 1º TERMO ADITIVO - CONTRATO 018/2020

Publicação Nº 2789860

EXTRATO DE CONTRATO – REPUBLICADO POR ERRO DE DIGITAÇÃO
CONTRATO Nº 018/2020 PROCESSO Nº 020/2020; CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA; CONTRATADO: VANIO GRAMAS E URBANIZAÇÕES EIRELI ; CNPJ Nº 11.002.519/0001-25 OBJETO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O
PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO POR 3 (TRES) MESES, QUE VIGERÁ A PARTIR DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021 DATA DA
ASSINATURA: 22/12/2020.

EXTRATO 1º TERMO ADITIVO - CONTRATO 044/2020

Publicação Nº 2789875

EXTRATO DE CONTRATO – REPUBLICADO POR ERRO DE DIGITAÇÃO
CONTRATO Nº 044/2020 PROCESSO Nº 043/2020; CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA; CONTRATADO: SAN MARINO
ONIBUS LTDA; CNPJ Nº 93.785.822/0001-06 OBJETO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO POR 3 (TRES) MESES, QUE VIGERÁ A PARTIR DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021 DATA DA ASSINATURA:
22/12/2020.

EXTRATO 1º TERMO ADITIVO - CONTRATO 083/2020

Publicação Nº 2789935

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 083/2020 PROCESSO Nº 85/2020; CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA; CONTRATADO: BOTEGA MONTAGENS ELETRICAS LTDA; CNPJ Nº 78.850.112/0001-29 OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 3 (TRÊS) MESES, QUE
VIGERÁ DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021 DATA DA ASSINATURA: 22/12/2020.

EXTRATO 1º TERMO ADITIVO - CONTRATO 084/2020

Publicação Nº 2789936

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 084/2020 PROCESSO Nº 88/2020; CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA; CONTRATADO: BOTEGA MONTAGENS ELETRICAS LTDA; CNPJ Nº 78.850.112/0001-29 OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 3 (TRÊS) MESES, QUE
VIGERÁ DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021 DATA DA ASSINATURA: 22/12/2020.
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Publicação Nº 2789681

EXTRATO DE CONTRATO – REPUBLICADO POR ERRO DE DIGITAÇÃO
CONTRATO Nº 005/2019 PROCESSO Nº 122/2018; CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA; CONTRATADO: JR CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA EPP; CNPJ nº 05.895.635/0001-18 OBJETO: PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 3 (TRES)
MESES, QUE VIGERÁ DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021 DATA DA ASSINATURA: 02/12/2020.

EXTRATO 2º TERMO ADITIVO - CONTRATO 048/2020

Publicação Nº 2789886

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 048/2020 PROCESSO Nº 060/2020; CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA; CONTRATADO: COSS ENGENHARIA EIRELI; CNPJ Nº 32.883.905/0001-43 OBJETO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE
VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO POR 3 (TRES) MESES, QUE VIGERÁ A PARTIR DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021 DATA DA ASSINATURA:
22/12/2020.

EXTRATO 2º TERMO ADITIVO - CONTRATO 050/2020

Publicação Nº 2789903

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 050/2020 PROCESSO Nº 53/2020; CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA; CONTRATADO: BCL EMPREENDIMENTOS LTDA; CNPJ Nº 12.218.083/0001-79 OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 3 (TRES) MESES, QUE VIGERÁ DE
01/01/2021 ATÉ 31/03/2021 DATA DA ASSINATURA: 22/12/2020.

EXTRATO 2º TERMO ADITIVO - CONTRATO 082/2020

Publicação Nº 2789932

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 082/2020 PROCESSO Nº 89/2020; CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA; CONTRATADO: COSS ENGENHARIA EIRELI; CNPJ Nº 32.883.905/0001-43 OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 3 (TRES) MESES, QUE VIGERÁ DE
01/01/2021 ATÉ 31/03/2021 DATA DA ASSINATURA: 22/12/2020.

EXTRATO 2º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 078/2019

Publicação Nº 2789792

EXTRATO DE CONTRATO – REPUBLICADO POR ERRO DE DIGITAÇÃO
CONTRATO Nº 078/2019 PROCESSO Nº 064/2019; CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA; CONTRATADO: NCL PAVIMENTAÇÃO LTDA ME ; CNPJ nº 09.346.667/0001-15 OBJETO: PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 3 (TRES) MESES, QUE VIGERÁ
DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021 DATA DA ASSINATURA: 22/12/2020.

EXTRATO 3° TERMO ADITIVO - CONTRATO 030/2018

Publicação Nº 2789559

EXTRATO DE CONTRATO – REPUBLICADO POR ERRO DE DIGITAÇÃO
CONTRATO Nº 030/2018 PROCESSO Nº 023/2018; CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA; CONTRATADO: AMVT CONSTRUÇÕES LTDA ME; CNPJ nº 23.352.445/0001-36 OBJETO: PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 3 (TRES) MESES, QUE VIGERÁ
DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021 DATA DA ASSINATURA: 03/12/2020.

EXTRATO 3° TERMO ADITIVO - CONTRATO 055/2020

Publicação Nº 2789917

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 055/2020 PROCESSO Nº 73/2020; CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA; CONTRATADO: CONSTRUTORA
SILVEIRA MARTINS EIRELI EPP; CNPJ Nº 13.565.760/0001-98 OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 3 (TRES) MESES,
QUE VIGERÁ DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021 DATA DA ASSINATURA: 22/12/2020.
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Publicação Nº 2789715

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 007/2019 PROCESSO Nº 122/2018; CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA; CONTRATADO: BCL EMPREENDIMENTOS LTDA; CNPJ nº 12.218.083/0001-79 OBJETO: PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 3 (TRES) MESES, QUE VIGERÁ
DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021 DATA DA ASSINATURA: 22/12/2020.

EXTRATO 3º TERMO ADITIVO - CONTRATO 008/2019

Publicação Nº 2789748

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 008/2019 PROCESSO Nº 122/2018; CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA; CONTRATADO: BCL EMPREENDIMENTOS LTDA; CNPJ nº 12.218.083/0001-79 OBJETO: PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 3 (TRES) MESES, QUE VIGERÁ
DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021 DATA DA ASSINATURA: 22/12/2020.

EXTRATO 3º TERMO ADITIVO - CONTRATO 009/2019

Publicação Nº 2789966

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
3º TERMO ADITIVO - CONTRATO 009/2019
CONTRATO Nº: 009/2019 PROCESSO Nº: 003/2019; CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA; CONTRATADO: EMPRESA
BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS; CNPJ Nº: 34.028.316/0028-23; OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência do referido Contrato por
12 (doze) meses, que vigerá a partir de 01/01/2021 até 31/12/2021. DATA DA ASSINATURA: 30/12/2020.

EXTRATO 3º TERMO ADITIVO - CONTRATO 075/2019

Publicação Nº 2789777

EXTRATO DE CONTRATO – REPUBLICADO POR ERRO DE DIGITAÇÃO
CONTRATO Nº 075/2019 PROCESSO Nº 029/2019; CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA; CONTRATADO: NCL PAVIMENTAÇÃO LTDA ME ; CNPJ nº 09.346.667/0001-15 OBJETO: PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 3 (TRES) MESES, QUE VIGERÁ
DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021 DATA DA ASSINATURA: 22/12/2020.

EXTRATO 3º TERMO ADITIVO - CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2018

Publicação Nº 2789973

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
3º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 047/2018
CONTRATO Nº 047/2018 PROCESSO Nº: 055/2018; CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA; CONTRATADO: CENTRO DE
INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CIEE-SC; CNPJ Nº: 04.310.564/0001-81; OBJETO: Prorrogar o prazo
de vigência do referido Contrato por 12 (doze) meses, que vigerá a partir de 01/01/2021 até 31/12/2021, conforme solicitação através do
Ofício 020/2020 da Equipe de Transição para gestão municipal 2021/2024. DATA DA ASSINATURA: 30/12/2020.

EXTRATO 4º TERMO ADITIVO - CONTRATO 006/2019

Publicação Nº 2789702

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 006/2019 PROCESSO Nº 122/2018; CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA; CONTRATADO: BCL EMPREENDIMENTOS LTDA; CNPJ nº 12.218.083/0001-79 OBJETO: PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 03 (TRES) MESES, QUE VIGERÁ
DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021 DATA DA ASSINATURA: 02/12/2020.

EXTRATO 5º TERMO ADITIVO - CONTRATO 004/2019

Publicação Nº 2789579

EXTRATO DE CONTRATO – REPUBLICADO POR ERRO DE DIGITAÇÃO
CONTRATO Nº 004/2019 PROCESSO Nº 122/2018; CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA; CONTRATADO: JR CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA EPP; CNPJ Nº 05.895.635/0001-18 OBJETO: PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 3 (TRES)
MESES, QUE VIGERÁ DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021 DATA DA ASSINATURA: 02/12/2020.
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EXTRATO 5º TERMO ADITIVO - CONTRATO 040/2017

Publicação Nº 2789508

EXTRATO DE CONTRATO – REPUBLICADO POR ERRO DE DIGITAÇÃO
CONTRATO Nº 040/2017 PROCESSO Nº 069/2017; CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA; CONTRATADO: BRANCO PEDRAS ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA EPP; CNPJ nº 04.834.318/0001-29 OBJETO: PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 3 (TRES)
MESES, QUE VIGERÁ DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021 DATA DA ASSINATURA: 03/12/2020.

EXTRATO 7º TERMO ADITIVO-CONTRATO 044/2015

Publicação Nº 2789491

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 044/2015 PROCESSO Nº 95/2015; CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA; CONTRATADO: CONSTRUTORA
SILVEIRA MARTINS EIRELI EPP; CNPJ nº 13.565.760/0001-98 OBJETO: PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 3 (TRES) MESES,
QUE VIGERÁ DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021 DATA DA ASSINATURA: 22/12/2020.

EXTRATO AO 3º TERMO ADITIVO - CONTRATO 043/2019

Publicação Nº 2789770

EXTRATO DE CONTRATO – REPUBLICADO POR ERRO DE DIGITAÇÃO
CONTRATO Nº 043/2019 PROCESSO Nº 018/2019; CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA; CONTRATADO: NCL PAVIMENTAÇÃO LTDA ME; CNPJ Nº 09.346.667/0001-15 OBJETO: PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 03 (TRES) MESES, QUE VIGERÁ DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021 DATA DA ASSINATURA: 22/12/2020.

PORTARIA N.° 001/2021

Publicação Nº 2790098

PORTARIA N.º 001 DE 01 DE JANEIRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUNIOR DE ABREU BENTO, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba, Lei Municipal n.º 1.701/2013 e alterações,
RESOLVE,
Art. 1º NOMEAR, nos termos do Art. 6º, da Lei n.º 1000/2005, FERNANDA ALVES CANDIDO, CPF n.º ***.***.239-97, para exercer as
funções do cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, da Prefeitura Municipal de Garopaba, a partir de 01/01/2021.
Art. 2º. Esta Portaria tem seus efeitos a contar de 01/01/2021.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Garopaba, 01 de Janeiro de 2021.
JUNIOR DE ABREU BENTO
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 05/01/2021, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

PORTARIA N.° 002/2021

Publicação Nº 2790101

PORTARIA N.º 002 DE 01 DE JANEIRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUNIOR DE ABREU BENTO, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba, Lei Municipal n.º 1.701/2013 e alterações,
RESOLVE,
Art. 1º NOMEAR, nos termos do Art. 6º, da Lei n.º 1000/2005, VANIO DE AMORIM, CPF n.º ***.***.959-37, para exercer as funções do
cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA, da Prefeitura Municipal de Garopaba, a partir de 01/01/2021.
Art. 2º. Esta Portaria tem seus efeitos a contar de 01/01/2021.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Garopaba, 01 de Janeiro de 2021.
JUNIOR DE ABREU BENTO
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 05/01/2021, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.
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PORTARIA N.° 003/2021

Publicação Nº 2790103

PORTARIA N.º 003 DE 01 DE JANEIRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUNIOR DE ABREU BENTO, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba, Lei Municipal n.º 1.701/2013 e alterações,
RESOLVE,
Art. 1º NOMEAR, nos termos do Art. 6º, da Lei n.º 1000/2005, BRUNO RODRIGUES PADOAN, CPF n.º ***.***.829-58, para exercer as
funções do cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E DESENVOLVIMENTO, da Prefeitura Municipal de Garopaba, a partir
de 01/01/2021.
Art. 2º. Esta Portaria tem seus efeitos a contar de 01/01/2021.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Garopaba, 01 de Janeiro de 2021.
JUNIOR DE ABREU BENTO
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 05/01/2021, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

PORTARIA N.° 004/2021

Publicação Nº 2790105

PORTARIA N.º 004 DE 01 DE JANEIRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUNIOR DE ABREU BENTO, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba, Lei Municipal n.º 1.701/2013 e alterações,
RESOLVE,
Art. 1º NOMEAR, nos termos do Art. 6º, da Lei n.º 1000/2005, MARCOS ANDRÉ CASCAES, CPF n.º***.***.819-95, para exercer as funções
do cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA da Prefeitura Municipal de Garopaba, a partir de 01/01/2021.
Art. 2º. Esta Portaria tem seus efeitos a contar de 01/01/2021.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Garopaba, 01 de Janeiro de 2021.
JUNIOR DE ABREU BENTO
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 05/01/2021, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

PORTARIA N.° 005/2021

Publicação Nº 2790107

PORTARIA N.º 005 DE 01 DE JANEIRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUNIOR DE ABREU BENTO, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba, Lei Municipal n.º 1.701/2013 e alterações,
RESOLVE,
Art. 1º NOMEAR, nos termos do Art. 6º, da Lei n.º 1000/2005, MATIAS LIMA RODRIGUES, CPF n.º ***.***.369-79, para exercer as funções
do cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE, da Prefeitura Municipal de Garopaba, a partir
de 01/01/2021.
Art. 2º. Esta Portaria tem seus efeitos a contar de 01/01/2021.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
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Garopaba, 01 de Janeiro de 2021.
JUNIOR DE ABREU BENTO
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 05/01/2021, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

PORTARIA N.° 006/2021

Publicação Nº 2790110

PORTARIA N.º 006, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE LICENÇA PARA OCUPAR CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUNIOR DE ABREU BENTO, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba, Lei Municipal n.º 1000/2005 e alterações,
RESOLVE,
Art. 1º. LICENCIAR DO CARGO EFETIVO, nos termos do §5º do art. 6º da Lei n.º 1000/2005, EDINEI JOSÉ VIEIRA, Matrícula nº. 3270, para
exercer as funções do cargo comissionado de SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE, da Secretaria de Orçamento e Contabilidade, com a remuneração definida para o cargo, a partir de 01/01/2020.
Art. 2º. Esta Portaria tem seus efeitos a contar de 01/01/2020.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Garopaba, 01 de Janeiro de 2021.
JUNIOR DE ABREU BENTO
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 05/01/2021, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

PORTARIA N.° 007/2021

Publicação Nº 2790112

PORTARIA N.º 006 DE 01 DE JANEIRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUNIOR DE ABREU BENTO, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba, Lei Municipal n.º 1.701/2013 e alterações,
RESOLVE,
Art. 1º NOMEAR, nos termos do Art. 6º, da Lei n.º 1000/2005, EDINEI JOSÉ VIEIRA, CPF n.º ***.***.719-72, para exercer as funções
do cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE, da Prefeitura Municipal de Garopaba, a partir de 01/01/2021.
Art. 2º. Esta Portaria tem seus efeitos a contar de 01/01/2021.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Garopaba, 01 de Janeiro de 2021.
JUNIOR DE ABREU BENTO
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 05/01/2021, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

PORTARIA N.° 008/2021

Publicação Nº 2790114

PORTARIA N.º 008, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUNIOR DE ABREU BENTO, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba, Lei Municipal n.º 1.701/2013 e alterações,
RESOLVE,
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Art. 1º NOMEAR, nos termos do art. 5º, da Lei n.º 1000/2005, ISABEL CRISTINI PACHECO, CPF n.º ***.***.259-12, para exercer o cargo
comissionado de COORDENADOR DE COMUNIÇAÇÃO SOCIAL do Gabinete do Prefeito, com atribuições de: Coordenar e executar serviços
de impressa e comunicação, visando à transparência pública e a promoção do Município, a partir da opinião pública, a partir de 01/01/2021.
Art. 2º. Esta Portaria tem seus efeitos retroativos a 01/01/2021.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Garopaba, 01 de Janeiro de 2021.
JUNIOR DE ABREU BENTO
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 05/01/2021, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

PORTARIA N.° 009/2021

Publicação Nº 2790116

PORTARIA N.º 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUNIOR DE ABREU BENTO, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba, Lei Municipal n.º 1.701/2013 e alterações,
RESOLVE,
Art. 1º NOMEAR, nos termos do art. 5º, da Lei n.º 1000/2005, FLÁVIA DIAS PEREIRA, CPF n.º ***.***.059-23, para exercer o cargo
comissionado de DIRETOR ADMINISTRATIVO DE CONTROLE DE PESSOAL da Secretaria Municipal de Administração, com atribuições de:
Promover a administração documental dos servidores, em consonância com a política de recursos humanos da ação de governo do município, a partir de 01/01/2021.
Art. 2º. Esta Portaria tem seus efeitos a contar de 01/01/2021.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Garopaba, 01 de Janeiro de 2021.
JUNIOR DE ABREU BENTO
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 05/01/2021, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

PORTARIA N.° 010/2021

Publicação Nº 2790117

PORTARIA N.º 010, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUNIOR DE ABREU BENTO, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba, Lei Municipal n.º 1.701/2013 e alterações,
RESOLVE,
Art. 1º NOMEAR, nos termos do art. 5º, da Lei n.º 1000/2005, EMILY BRUNATO DE SOUZA, CPF n.º ***.***.449-76, para exercer o cargo
comissionado de COORDENADOR DE ASSUNTOS ESTRTÉGICOS E MÍDIA do Gabinete do Prefeito, com atribuições de: Elaborar, propor e
auxiliar na coordenação da execução de ações de interesse estratégico na área de comunicação da administração municipal; promover o
relacionamento entre a administração municipal e à sociedade, por meio dos veículos de comunicação; manter permanente acompanhamento e articulação com os órgãos, entidades e redes sociais no sentido de promover ações de comunicação e divulgação; coordenar e dar
atendimento aos profissionais de mídia impressa, eletrônica e digital, em entrevistas e/ou coletivas; auxiliar na análise e resposta às informações coletadas sobre o Prefeito e o ente municipal que forem divulgadas pela mídia impressa, eletrônica e digital, a partir de 01/01/2021.
Art. 2º. Esta Portaria tem seus efeitos a contar de 01/01/2021.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Garopaba, 01 de Janeiro de 2021.
JUNIOR DE ABREU BENTO
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 05/01/2021, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.
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PORTARIA N.° 011/2021

Publicação Nº 2790118

PORTARIA N.º 011, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUNIOR DE ABREU BENTO, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba, Lei Municipal n.º 1.701/2013 e alterações,
RESOLVE,
Art. 1º NOMEAR, nos termos do art. 5º, da Lei n.º 1000/2005, RICARDO MARTINS, CPF n.º ***.***.159-13, para exercer o cargo comissionado de COORDENADOR DO SINE, JUNTA MILITAR E IPG da Secretaria Municipal de Administração, com atribuições de: Coordenar,
supervisionar, controlar, executar e normatizar as atividades relativas aos serviços vinculados ao Instituto Geral de Pericias, Junta Militar,
Sistema Nacional de Emprego e Ministério do Trabalho e Emprego, a partir de 01/01/2021.
Art. 2º. Esta Portaria tem seus efeitos a contar de 01/01/2021.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Garopaba, 01 de Janeiro de 2021.
JUNIOR DE ABREU BENTO
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 05/01/2021, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

PORTARIA N.° 012/2021

Publicação Nº 2790119

PORTARIA N.º 012, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE LICENÇA PARA OCUPAR CARGO COMISSIONADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUNIOR DE ABREU BENTO, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba, Lei Municipal n.º 1000/2005 e alterações,
RESOLVE,
Art. 1º. CONCEDER LICENÇA PARA EXERCER CARGO COMISSIONADO, nos termos do art. 140 da Lei nº. 1000/2005, ao Servidor LEANDRO
IZALDO SILVA, Agente Administrativo, matrícula funcional nº. 0924, por período indeterminado de ocupação de cargo comissionado, a partir
de 01/01/2021.
Art. 2º. Na forma prevista no §2º do art. 140 da Lei nº. 1000/2005, enquanto estiver no cargo comissionado o servidor permanecerá contribuindo para o IPREGOBA sobre a remuneração de contribuição decorrente de seu cargo efetivo.
Art. 3º. Esta Portaria tem seus efeitos a contar de 01/01/2020.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Garopaba, 01 de Janeiro de 2021.
JUNIOR DE ABREU BENTO
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 05/01/2021, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

PORTARIA N.° 013/2021

Publicação Nº 2790120

PORTARIA N.º 013 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUNIOR DE ABREU BENTO, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba, Lei Municipal n.º 1.701/2013 e alterações,
RESOLVE,
Art. 1º. NOMEAR, nos termos do art. 5º e do art. 83, ambos da Lei nº. 1000/2005, LEANDRO IZALDO SILVA, Matrícula nº. 0924, para exercer as funções do cargo de DIRETOR EXECUTIVO DE GESTÃO DE PESSOAS, da Secretaria Municipal de Administração, com Gratificação de
50% do cargo ocupado, a partir de 01 de Janeiro de 2021.
Art. 2º. Esta Portaria tem seus efeitos a contar de 01/01/2021.

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 653

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Garopaba, 01 de janeiro de 2021.
JUNIOR DE ABREU BENTO
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 05/01/2021, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

PORTARIA N.° 014/2021

Publicação Nº 2790122

PORTARIA N.º 014, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE LICENÇA PARA OCUPAR CARGO COMISSIONADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUNIOR DE ABREU BENTO, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba, Lei Municipal n.º 1000/2005 e alterações,
RESOLVE,
Art. 1º. CONCEDER LICENÇA PARA EXERCER CARGO COMISSIONADO, nos termos do art. 140 da Lei nº. 1000/2005, a Servidora LORENA
BERNARDO DE ABREU, Agente Administrativo, matrícula funcional nº. 4277, por período indeterminado de ocupação de cargo comissionado,
a partir de 01/01/2021.
Art. 2º. Na forma prevista no §2º do art. 140 da Lei nº. 1000/2005, enquanto estiver no cargo comissionado a servidora permanecerá contribuindo para o IPREGOBA sobre a remuneração de contribuição decorrente de seu cargo efetivo.
Art. 3º. Esta Portaria tem seus efeitos a contar de 01/01/2020.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Garopaba, 01 de Janeiro de 2021.
JUNIOR DE ABREU BENTO
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 05/01/2021, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

PORTARIA N.° 015/2021

Publicação Nº 2790123

PORTARIA N.º 015 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUNIOR DE ABREU BENTO, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba, Lei Municipal n.º 677/2000 e alterações,
RESOLVE,
Art. 1º NOMEAR, nos termos do art. 5º da Lei nº. 1000/2005, a Servidora Pública Municipal LORENA BERNARDO DE ABREU, matrícula nº.
4277, AGENTE ADMINISTRATIVO, para a função de Diretor Executivo do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município
de Garopaba – IPREGOBA, com as atribuições definidas na Lei Municipal nº. 677/2000, com a remuneração definida para o cargo comissionado, a partir de 01 de Janeiro de 2021.
Art. 2º. Esta Portaria tem seus efeitos a contar de 01/01/2021.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Garopaba, 01 de janeiro de 2021.
JUNIOR DE ABREU BENTO
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 05/01/2021, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 654

PORTARIA N.° 016/2021

Publicação Nº 2790125

PORTARIA N.º 016, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE LICENÇA PARA OCUPAR CARGO COMISSIONADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUNIOR DE ABREU BENTO, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba, Lei Municipal n.º 1000/2005 e alterações,
RESOLVE,
Art. 1º. CONCEDER LICENÇA PARA EXERCER CARGO COMISSIONADO, nos termos do art. 140 da Lei nº. 1000/2005, ao Servidor FABIO DE
SOUZA, Contador, matrícula funcional nº. 3269, por período indeterminado de ocupação de cargo comissionado, a partir de 01/01/2021.
Art. 2º. Na forma prevista no §2º do art. 140 da Lei nº. 1000/2005, enquanto estiver no cargo comissionado à servidora permanecerá contribuindo para o IPREGOBA sobre a remuneração de contribuição decorrente de seu cargo efetivo.
Art. 3º. Esta Portaria tem seus efeitos a contar de 01/01/2020.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Garopaba, 01 de Janeiro de 2021.
JUNIOR DE ABREU BENTO
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 05/01/2021, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

PORTARIA N.° 017/2021

Publicação Nº 2790126

PORTARIA N.º 017 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUNIOR DE ABREU BENTO, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba, Lei Municipal n.º 1.701/2013 e alterações,
RESOLVE,
Art. 1º. NOMEAR, nos termos do art. 5º e do art. 83, ambos da Lei nº. 1000/2005, FABIO DE SOUZA, Matrícula nº. 3269, para exercer
as funções do cargo de DIRETOR EXECUTIVO DE CONTABILIDADE, da Secretaria Municipal de Saúde, com Gratificação de 50% do cargo
ocupado, a partir de 01 de Janeiro de 2021.
Art. 2º. Esta Portaria tem seus efeitos a contar de 01/01/2021.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Garopaba, 01 de janeiro de 2021.
JUNIOR DE ABREU BENTO
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 05/01/2021, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

PORTARIA N.° 018/2021

Publicação Nº 2790128

PORTARIA N.º 018, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE LICENÇA PARA OCUPAR CARGO COMISSIONADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUNIOR DE ABREU BENTO, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba, Lei Municipal n.º 1000/2005 e alterações,
RESOLVE,
Art. 1º. CONCEDER LICENÇA PARA EXERCER CARGO COMISSIONADO, nos termos do art. 140 da Lei nº. 1000/2005, ao Servidor PAULO
SÉRGIO ODAIL GARCIA, Contador, matrícula funcional nº. 7222, por período indeterminado de ocupação de cargo comissionado, a partir
de 01/01/2021.
Art. 2º. Na forma prevista no §2º do art. 140 da Lei nº. 1000/2005, enquanto estiver no cargo comissionado o servidor permanecerá contribuindo para o IPREGOBA sobre a remuneração de contribuição decorrente de seu cargo efetivo.
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Art. 3º. Esta Portaria tem seus efeitos a contar de 01/01/2020.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Garopaba, 01 de Janeiro de 2021.
JUNIOR DE ABREU BENTO
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 05/01/2021, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

PORTARIA N.° 019/2021

Publicação Nº 2790130

PORTARIA N.º 019 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUNIOR DE ABREU BENTO, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba, Lei Municipal n.º 1.701/2013 e alterações,
RESOLVE,
Art. 1º. NOMEAR, nos termos do art. 5º e do art. 83, ambos da Lei nº. 1000/2005, PAULO SÉRGIO ODAIL GARCIA, Matrícula nº. 7222,
para exercer as funções do cargo de DIRETOR TÉCNICO DE CONTABILIDADE, da Secretaria Municipal de Orçamento e Contabilidade, com
Gratificação de 80% do cargo ocupado, a partir de 01 de Janeiro de 2021.
Art. 2º. Esta Portaria tem seus efeitos a contar de 01/01/2021.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Garopaba, 01 de janeiro de 2021.
JUNIOR DE ABREU BENTO
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 05/01/2021, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

PORTARIA N.° 020/2021

Publicação Nº 2790132

PORTARIA N.º 020, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE LICENÇA PARA OCUPAR CARGO COMISSIONADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUNIOR DE ABREU BENTO, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba, Lei Municipal n.º 1000/2005 e alterações,
RESOLVE,
Art. 1º. CONCEDER LICENÇA PARA EXERCER CARGO COMISSIONADO, nos termos do art. 140 da Lei nº. 1000/2005, ao Servidor ELISANGELA PACHECO FERREIRA, Agente Administrativo, matrícula funcional nº. 6875, por período indeterminado de ocupação de cargo comissionado, a partir de 01/01/2021.
Art. 2º. Na forma prevista no §2º do art. 140 da Lei nº. 1000/2005, enquanto estiver no cargo comissionado à servidora permanecerá contribuindo para o IPREGOBA sobre a remuneração de contribuição decorrente de seu cargo efetivo.
Art. 3º. Esta Portaria tem seus efeitos a contar de 01/01/2020.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Garopaba, 01 de Janeiro de 2021.
JUNIOR DE ABREU BENTO
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 05/01/2021, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.
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PORTARIA N.° 021/2021

Publicação Nº 2790133

PORTARIA N.º 021 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUNIOR DE ABREU BENTO, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba, Lei Municipal n.º 1.701/2013 e alterações,
RESOLVE,
Art. 1º. NOMEAR, nos termos do art. 5º e do art. 83, ambos da Lei nº. 1000/2005, ELISANGELA PACHECO FERREIRA, Matrícula nº. 6875,
para exercer as funções do cargo de COORDENADOR DE TESOURARIA, da Secretaria Municipal de Orçamento e Contabilidade, com Gratificação de 80% do cargo ocupado, a partir de 01 de Janeiro de 2021.
Art. 2º. Esta Portaria tem seus efeitos a contar de 01/01/2021.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Garopaba, 01 de janeiro de 2021.
JUNIOR DE ABREU BENTO
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 05/01/2021, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

PORTARIA N.° 022/2021

Publicação Nº 2790134

PORTARIA N.º 022, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUNIOR DE ABREU BENTO, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba, Lei Municipal n.º 1.701/2013 e alterações,
RESOLVE,
Art. 1º NOMEAR, nos termos do art. 5º, da Lei n.º 1000/2005, ROGÉRIO OSVALDO DE SOUZA GONÇALVES, CPF n.º ***.***.269-33, para
exercer o cargo comissionado de DIRETOR TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO da Secretaria Municipal de Administração, com
atribuições de: Planejar, coordenar, supervisionar e controlar e executar as atividades relativas ao desenvolvimento e manutenção dos
sistemas de tecnologia da informação mantidos pelo Prefeito Municipal. Gerenciar e monitorar a rede de dados da prefeitura, sugerindo
mudanças de materiais de redes e serviços de comunicação quando necessário, a partir de 01/01/2021.
Art. 2º. Esta Portaria tem seus efeitos a contar de 01/01/2021.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Garopaba, 01 de Janeiro de 2021.
JUNIOR DE ABREU BENTO
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 05/01/2021, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

PORTARIA N.° 023/2021

Publicação Nº 2790135

PORTARIA N.º 023 DE 01 DE JANEIRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUNIOR DE ABREU BENTO, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba, Lei Municipal n.º 1.701/2013 e alterações,
RESOLVE,
Art. 1º NOMEAR, nos termos do Art. 6º, da Lei n.º 1000/2005, JEFERSON LUIZ ERNEST, CPF n.º ***.****.100-04, para exercer as funções
do cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, da Prefeitura Municipal de Garopaba, a partir de 01/01/2021.
Art. 2º. Esta Portaria tem seus efeitos a contar de 01/01/2021.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Garopaba, 01 de Janeiro de 2021.
JUNIOR DE ABREU BENTO
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 05/01/2021, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.
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PORTARIA N.° 024/2021

Publicação Nº 2790138

PORTARIA N.º 024, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUNIOR DE ABREU BENTO, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba, Lei Municipal n.º 1.701/2013 e alterações,
RESOLVE,
Art. 1º NOMEAR, nos termos do art. 5º, da Lei n.º 1000/2005, DANILO ABILIO LUIZ, CPF n.º ***.***.809-99, para exercer o cargo comissionado de DIRETOR ADMINISTRATIVO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO da Secretaria Municipal de Administração, com atribuições de:
Planejar e atuar no planejamento estratégico e operacional do Município, com vistas a subsidiar a definição das prioridades de gestão de
tecnologia da informação. Coordenar o desenvolvimento e a implantação dos sistemas de informação institucionais, bem como realizar-lhes
a manutenção, gerenciando os recursos de tecnologia da informação no âmbito da administração municipal. Organizar o suporte técnico
aos demais usuários através de gestão informatizada proporcionando condições para que as necessidades possam ser registradas e contabilizadas em caso de manutenção em sistemas e dispositivos, a partir de 01/01/2021.
Art. 2º. Esta Portaria tem seus efeitos a contar de 01/01/2021.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Garopaba, 01 de Janeiro de 2021.
JUNIOR DE ABREU BENTO
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 05/01/2021, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

PORTARIA N.° 025/2021

Publicação Nº 2790139

PORTARIA N.º 025, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUNIOR DE ABREU BENTO, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba, Lei Municipal n.º 1.701/2013 e alterações,
RESOLVE,
Art. 1º NOMEAR, nos termos do art. 5º, da Lei n.º 1000/2005, RODRIGO CARLOS DE ABREU, CPF n.º ***.***.329-72, para exercer o cargo
comissionado de DIRETOR ADMINISTRATIVO DE MANUTENÇÃO DE FROTA da Secretaria Municipal de Infraestrutura, com atribuições de:
Gerenciar e realizar a organização da frota de veículos municipal, assessorar na coordenação e administração dos veículos do Município,
elaborar relatórios de gastos de combustíveis, gerenciar o uso de combustíveis, prestar assessoria na organização e gerenciamento de
manutenções, gerir e controlar os gastos com manutenção e combustíveis, bem como assessorar no uso dos veículos pelos servidores,
coordenar os motoristas e conscientizar no correto uso dos veículos, auxiliar na administração e levantamento de relatórios, gerenciar os
relatórios de frotas, assessorar na manutenção de relatórios periódicos de controle da frota, zelar pelos correto usos dos veículos, assessorar
na economia de combustíveis, auxiliar na elaboração do programas e mecanismos facilitadores e para a utilização dos serviços que envolvam
a frota, gerir sistemas e auxiliar na elaboração de instrumentos tecnológicos para o controle da frota, a partir de 01/01/2021.
Art. 2º. Esta Portaria tem seus efeitos a contar de 01/01/2021.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Garopaba, 01 de Janeiro de 2021.
JUNIOR DE ABREU BENTO
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 05/01/2021, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

PORTARIA N.° 026/2021

Publicação Nº 2790140

PORTARIA N.º 026, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUNIOR DE ABREU BENTO, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba, Lei Municipal n.º 1.701/2013 e alterações,
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RESOLVE,
Art. 1º NOMEAR, nos termos do art. 5º, da Lei n.º 1000/2005, AMAURI CARDOSO, CPF n.º ***.***.949-10, para exercer o cargo comissionado de DIRETOR DE CONTROLE INTERNO do Gabinete do Prefeito, com atribuições de: Acompanhar e avaliar as ações de governo, a
gestão dos administradores do patrimônio e os atos dos responsáveis pela arrecadação e aplicação dos recursos públicos, sem prejuízo das
competências e finalidades previstas na Lei Municipal n. 845 de 16/12/2003, a partir de 01/01/2021.
Art. 2º. Esta Portaria tem seus efeitos a contar de 01/01/2021.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Garopaba, 01 de Janeiro de 2021.
JUNIOR DE ABREU BENTO
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 05/01/2021, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

PORTARIA N.° 027/2021

Publicação Nº 2790141

PORTARIA N.º 027, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUNIOR DE ABREU BENTO, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba, Lei Municipal n.º 1.701/2013 e alterações,
RESOLVE,
Art. 1º NOMEAR, nos termos do art. 5º, da Lei n.º 1000/2005, CAMILA PEREIRA DE OLIVEIRA, CPF n.º ***.***.559-96, para exercer o
cargo comissionado de ASSESSOR TÉCNICO JURIDICO da Procuradoria Municipal, com atribuições de: Assessorar diretamente o Procurador
Geral do Município, de forma articulada com os demais órgãos; prestar assessoria ao Procurador Geral no controle e encaminhamentos
de pareceres jurídicos; controlar e administrar os prazos e trâmites internos dos processos que tramitam na Procuradoria; auxiliar na elaboração de relatórios e pareceres internos, analisar as informações e dados levantados pelo Procurador Geral, efetuando os respectivos
apontamentos e considerações; prestar informações ao Procurador Geral, fiscalizar e atender aos pedidos de averiguações e diligências da
Procuradoria, a partir de 01/01/2021.
Art. 2º. Esta Portaria tem seus efeitos a contar de 01/01/2021.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Garopaba, 01 de Janeiro de 2021.
JUNIOR DE ABREU BENTO
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 05/01/2021, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

PORTARIA N.° 028/2021

Publicação Nº 2790143

PORTARIA N.º 028, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUNIOR DE ABREU BENTO, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba, Lei Municipal n.º 1.701/2013 e alterações,
RESOLVE,
Art. 1º NOMEAR, nos termos do art. 5º, da Lei n.º 1000/2005, HENRIQUE DA SILVA TELLES VARGAS, CPF n.º ***.***.809-86, para exercer
o cargo comissionado de PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO da Procuradoria Municipal, com atribuições de: Compete à Procuradoria
Geral do Município de Garopaba a representação judicial e extrajudicial do Município, provendo a defesa de seus interesses em qualquer
instância, a cobrança judicial e extrajudicial dos créditos lançados em Dívida Ativa, bem como a prestação de consultoria e assessoramento
jurídico, quando solicitado pelo Prefeito e pelos Secretários Municipais, a partir de 01/01/2021.
Art. 2º. Esta Portaria tem seus efeitos a contar de 01/01/2021.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Garopaba, 01 de Janeiro de 2021.
JUNIOR DE ABREU BENTO
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 05/01/2021, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.
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PORTARIA N.° 029/2021

Publicação Nº 2790144

PORTARIA N.º 029, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUNIOR DE ABREU BENTO, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba, Lei Municipal n.º 1.701/2013 e alterações,
RESOLVE,
Art. 1º NOMEAR, nos termos do art. 5º, da Lei n.º 1000/2005, GISELE SCHARDOSIM, CPF n.º ***.***.639-76 para exercer o cargo comissionado de ASSISTENTE DE DIREÇÃO da Secretaria Municipal de Saúde, com atribuições de: Preparar e encaminhar documentos do
expediente. Planejar e organizar as prioridades identificadas junto a comunidade e encaminhá-las aos órgãos responsáveis, a partir de
01/01/2021.
Art. 2º. Esta Portaria tem seus efeitos a contar de 01/01/2021.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Garopaba, 01 de Janeiro de 2021.
JUNIOR DE ABREU BENTO
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 05/01/2021, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

PORTARIA N.° 030/2021

Publicação Nº 2790146

PORTARIA N.º 030 DE 01 DE JANEIRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUNIOR DE ABREU BENTO, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba, Lei Municipal n.º 1.701/2013 e alterações,
RESOLVE,
Art. 1º NOMEAR, nos termos do Art. 6º, da Lei n.º 1000/2005, LUIZ HENRIQUE CASTRO DE SOUZA, CPF n.º ***.***.799-09, para exercer
as funções do cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, da Prefeitura Municipal de Garopaba, a partir de 01/01/2021.
Art. 2º. Esta Portaria tem seus efeitos a contar de 01/01/2021.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Garopaba, 01 de Janeiro de 2021.
JUNIOR DE ABREU BENTO
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 05/01/2021, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

PORTARIA N.° 031/2021

Publicação Nº 2790148

PORTARIA N.º 031 DE 01 DE JANEIRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUNIOR DE ABREU BENTO, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba, Lei Municipal n.º 1.701/2013 e alterações,
RESOLVE,
Art. 1º NOMEAR, nos termos do Art. 6º, da Lei n.º 1000/2005, RICHARD LEMOS BOHM, CPF n.º ***.***.099-00, para exercer as funções
do cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, da Prefeitura Municipal de Garopaba, a partir de 01/01/2021.
Art. 2º. Esta Portaria tem seus efeitos a contar de 01/01/2021.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Garopaba, 01 de Janeiro de 2021.
JUNIOR DE ABREU BENTO
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 05/01/2021, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.
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PORTARIA N.° 033/2021

Publicação Nº 2790243

PORTARIA N.º 033, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUNIOR DE ABREU BENTO, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba, Lei Municipal n.º 1.701/2013 e alterações,
RESOLVE,
Art. 1º NOMEAR, nos termos do art. 5º, da Lei n.º 1000/2005, ANA MARIA FERNANDES, CPF n.º ***.***.149-37, para exercer o cargo
comissionado de DIRETOR TÉCNICO DE ATENÇÃO BÁSICA da Secretaria Municipal de Saúde, com atribuições de: A Diretoria da Atenção
Básica tem a missão de coordenar as ações para organização da rede de atenção primária, com o objetivo de torná-la coordenadora do cuidado e ordenadora das redes de atenção à saúde, competindo-lhe: Coordenar as Equipes da Saúde da Família; Coordenar os trabalhos das
suas unidades de saúde; Articular e gerenciar o Núcleo de Educação Permanente em Saúde; Propor, coordenar, monitorar e avaliar políticas
de atenção primária à saúde; Articular processos intra e inter-setorial, tendo como objetivo qualificar a atenção primária à saúde no município (promoção, prevenção, assistência e reabilitação) individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos específicos, segundo
programação e de acordo com suas competências técnicas e legais; Coordenar e realizar a manutenção e a conservação dos equipamentos
odontológicos; Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da equipe de Saúde da
Família, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar; Apoiar as atividades nas ações de prevenção e promoção
da saúde bucal; Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento das equipes de saúde bucal; Garantir
a inserção da produção das equipes nos sistemas de informação (prontuário eletrônico) a partir de 01/01/2021.
Art. 2º. Esta Portaria tem seus efeitos retroativos a 01/01/2021.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Garopaba, 01 de Janeiro de 2021.
JUNIOR DE ABREU BENTO
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 05/01/2021, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

PORTARIA N.° 034/2021

Publicação Nº 2790244

PORTARIA N.º 034, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUNIOR DE ABREU BENTO, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba, Lei Municipal n.º 1.701/2013 e alterações,
RESOLVE,
Art. 1º NOMEAR, nos termos do art. 5º, da Lei n.º 1000/2005, CRISTIAN JOSÉ DE PAULO PATRICIO, CPF n.º ***.***.799-11, para exercer o cargo comissionado de COORDENADOR DE REGULAÇÃO E PLANEJAMENTO da Secretaria Municipal de Saúde, com atribuições de:
Planejar, Coordenar, Supervisionar, Controlar e executar as ações de regulação e planejamento de competência da Secretaria Municipal de
Saúde a partir de 01/01/2021.
Art. 2º. Esta Portaria tem seus efeitos retroativos a 01/01/2021.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Garopaba, 01 de Janeiro de 2021.
JUNIOR DE ABREU BENTO
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 05/01/2021, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

PORTARIA N.° 1850/2020

Publicação Nº 2790256

PORTARIA N.º 1850, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020.
DISPÕE SOBRE LOTAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba, e demais legislação vigente,
RESOLVE,
Art. 1º. LOTAR, nos termos do art. 28, da Lei n.° 1000/2005 o servidor RUDI DE ABREU, matrícula funcional n.° 3753, Motorista Caminhão/
Auto/Ônibus, ocupante de cargo de provimento efetivo, na Secretaria Municipal de Saúde, tendo definido como local de exercício a Vigilância
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Sanitária (VISA).
Art. 2º. Nos termos do art. 28, da Lei n.° 1000/2005, § 3º, o afastamento ou transferência do funcionário de sua lotação só se verificará
com expressa autorização da autoridade competente, no interesse do serviço público.
Art. 3º. Esta tem seus efeitos a contar de 30/12/2020.
Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Garopaba, 30 de dezembro de 2020.
PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

LUCIANA DE ABREU CORREA
Secretária Municipal de Saúde

Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 05/01/2020, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.891 de 03/06/2015.

PORTARIA N.º 1845/2020 (REPUBLICADA POR ERRO DE DIGITAÇÃO

Publicação Nº 2790253

PORTARIA N.º 1845, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020.
DISPÕE SOBRE DESCANSO DE FÉRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,
RESOLVE,
Art. 1º. Formalizar a concessão do descanso de FÉRIAS, de 19 (dezenove) dias, concedidas através da Portaria n.º 259/2020 e suspensas
através da Portaria n.º 266/2020, sem prejuízo de remuneração, nos termos do art. 108, da Lei Municipal n.º 1000/2005, a servidora TULA
SOUZA DO AMARAL, Matrícula Funcional n.° 0085, no período de 01/01/2021 A 19/01/2021.
Art. 2º. Esta portaria tem seus efeitos a contar de 01/01/2021.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Garopaba, 30 de Dezembro de 2020.
PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE
E COMUNIQUE-SE

PORTARIA N.º 1848/2020 (REPUBLICADA POR ERRO DE DIGITAÇÃO

Publicação Nº 2790254

PORTARIA N.º 1848, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020.
DISPÕE SOBRE DESCANSO DE FÉRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,
RESOLVE,
Art. 1º. Formalizar a concessão do descanso de FÉRIAS, de 22 (vinte e dois) dias, concedidas através da Portaria n.º 296/2020 e suspensas
através da Portaria n.º 1847/2020, sem prejuízo de remuneração, nos termos do art. 108, da Lei Municipal n.º 1000/2005, a servidora TAISE
MARQUES ALEXANDRE, Matrícula Funcional n.° 6874, no período de 30/12/2020 A 22/01/2021.
Art. 2º. Esta portaria tem seus efeitos a contar de 30/12/2020.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Garopaba, 30 de Dezembro de 2020.
PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE
E COMUNIQUE-SE
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Garuva
Prefeitura
TESTE SELETIVO N° 10/2020 - FARMACÊUTICO - HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

Publicação Nº 2789069

HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
EDITAL 10/2020
FARMACÊUTICO:
Nº.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

NOME:
LARISSA DESORDI SOARES
PEDRO ARANTES DE ASSUNÇÃO
MARCIO GALVÃO
SHIRLEY REGINA BRUNS PEREIRA
LIVIA MARIA DE SOUZA GONÇALVES
ALINE GOMES
TATIANE MAIDANCHEN
ELISANGELA MARCELLO JASPER
CLARISSA PUGSLEY
NAYELLEN APARECIDA PUPIN MEURER
MANOEL BENEDITO DA SILVA
THAYSE GIRARDI
CAROLINE LEONILDE ZANLORENZI FIGUEIRÓ
MAYARA DE ALMEIDA
KÁTHIA CRISTINA ANANIAS

SITUAÇÃO:
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO

- Tentativa de Inscrições realizadas fora do período (Edital Item 4.2) não é considerada como válida;
Isabela Aragão Pereira
Presidente da Comissão
Portaria 131/2020

TESTE SELETIVO N° 10/2020 - FARMACÊUTICO - ORIENTAÇÕES

Publicação Nº 2789078

ORIENTAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA ON-LINE
TERMO DE ACEITE
O presente termo é firmado entre o Município de Garuva, e você CANDIDATO (A), para a realização da Prova do Processo Seletivo, Edital
nº 010/2020 do Município de Garuva de forma remota, ou seja, on-line via internet, tendo ciência de que:
1. A prova é pessoal, particular, individualizada e restrita à pessoa física que se inscreveu (você, CANDIDATO), através do Portal disponibilizado pelo Município de Garuva, portanto é vedada a utilização dos serviços em conta compartilhada, sendo seu acesso exclusivo ao
CANDIDATO. A conexão simultânea de dois ou mais usuários com o mesmo login sujeitará os infratores ao bloqueio dos acessos;
2. A venda, transferência, modificação, engenharia reversa ou distribuição, bem como a cópia de textos, imagens ou quaisquer partes nela
contidos é expressamente proibida;
3. A prova será realizada de forma remota e on-line (síncrona), e terá duração de 01 hora computado o tempo destinado à resolução de 5
questões de múltipla escolha, a partir do momento em que o candidato for autorizado a iniciar a prova;
4. O CANDIDATO deve aguardar a liberação do link de acesso a área da prova, que ocorrerá a partir das 8h00’ do dia 06/01/2021. Sendo
que somente a partir das 12h00’ horas será liberado acesso a prova, momento em que o candidato passará pelo processo de validação da
sua identidade e anexação do documento com foto em formato PDF. Para evitar atraso, importante que o candidato já tenha o documento
digitalizado em formato PDF, e que preferencialmente esse documento seja o mesmo enviado no momento da inscrição;
5. O candidato poderá logar (entrar) quantas vezes entender necessário dentro do horário da prova para sua realização. Contudo, não será
dado tempo adicional para sua conclusão e o reenvio dos dados mais de uma vez causará eliminação automática do candidato.
6. O horário limite para entrega (enviar a prova) e CLICAR NO BOTÃO SAIR (efetuar logoff) do sistema (será às 13h00’, caso o candidato
não efetuar logoff (sair do sistema) dentro desse limite será eliminado;
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7. O CANDIDATO esta ciente e concorda que uma vez dentro da plataforma isso gerará “logs” de dados que serão acompanhados e registrado em tempo real e que esses registros poderão ser utilizados pela Comissão para restabelecer qualquer dúvida operacional do sistema
durante o período da realização da prova;
8. O CANDIDATO é único responsável pelos equipamentos que serão utilizados durante o processo seletivo, sendo de sua exclusiva responsabilidade atestar a funcionalidade dos mesmos, bem como, realizar testes com antecedência para garantir regular funcionamento dos
equipamentos, softwares, acesso/qualidade da internet e energia elétrica no momento de realização da prova;
9. O Município de Garuva não se responsabiliza por qualquer falha decorrente dos equipamentos utilizados pelos candidatos, bem como,
inconsistências da rede de internet e/ou energia elétrica na aplicação do processo seletivo;
10. É dever do CANDIDATO realizar atentamente a leitura das instruções fornecidas pelo MUNICIPIO DE GARUVA, referente ao ato do processo seletivo, formalizando seu aceite. É de responsabilidade do candidato a garantia da manutenção da conexão com a internet durante
a aplicação do processo seletivo, nos prazos aqui indicados. Seu descumprimento acarretará eliminação do candidato;
11. O CANDIDATO deverá possuir no ato da aplicação da avaliação:
11.1 Documento atual válido com foto (RG, CNH, etc.);
11.2 Computador desktop ou notebook, que opere com sistema operacional Windows 7 ou superior, dotado de câmera e microfone em pleno
funcionamento, conectado à internet, preferencialmente via cabo, com configuração de teclado Português (ABNT ou ABNT 2) e disponibilidade mínima de 500mb de RAM livre para execução;
11.3 O sistema admite, APENAS, o uso de navegador FIREFOX versão 52 ou posterior, ou CHROME versão 63 ou superior;
11.4 A câmera e o microfone devem estar descobertos e captando claramente a imagem do candidato inscrito e o som ambiente durante
a realização do exame;
11.5 Softwares como antivírus e firewall, que impeçam o acesso exclusivo do navegador seguro ao computador, deverão ser desativados
no período de realização da prova, a fim de evitar problemas de compatibilidade entre o navegador seguro e o software do equipamento
do candidato;
11.6 A responsabilidade por qualquer problema relacionado com os equipamentos em uso do software é unicamente do candidato, independentemente de ocorrer antes ou durante a execução da prova;
11.7 Durante a realização da prova, por qualquer motivo, inclusive por questão de instabilidade de rede ou problema técnico, o candidato
que abandonar a prova não poderá retornar para acessá-la após o horário de término, sendo esta considerada como finalizada após decorrido o tempo total de prova;
12. O CANDIDATO deve manter seus dados cadastrais atualizados, zelando pela confidencialidade das suas credenciais de acesso, vedada
qualquer forma de compartilhamento;
ATENÇÃO: o sistema não opera em ambiente MAC, apenas em WINDOWS 7 ou superior. Portanto, se possível utilize o mesmo sistema e
equipamento utilizado no momento da inscrição.
Garuva, 04 de janeiro de 2021.
Isabela Aragão Pereira
Presidente da Comissão
Portaria 131/2020
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Grão Pará
Prefeitura
PORTARIAS 005 A 009/2021

Publicação Nº 2789866

PORTARIA Nº. 0005 / 2021 DE 04 de JANEIRO de 2021
HELIO ALBERTON JUNIOR, Prefeito de Grão-Pará, no uso de suas atribuições, de acordo com o Artigo 6.º da Lei Municipal n.º 991/2000,
de 04.04.2000
REVOLVE: Nomear HENRIQUE LAPA LUNARDI, para ocupar o cargo em comissão de Assessor Jurídico, nível DAS-03, do quadro de pessoal
Comissionado da Prefeitura Municipal, sob o regime Estatutário com vínculo previdenciário no INSS, a partir desta data.
PORTARIA Nº. 0006 / 2021 DE 04 de JANEIRO de 2021
HELIO ALBERTON JUNIOR, Prefeito de Grão-Pará, no uso de suas atribuições, e de acordo com o artigo 18º, da Lei Municipal nº 991, de
04/04/2000
REVOLVE: Contratar EMERSON ALBERTON MONTANHA, para, a partir desta data, ocupar o cargo de Auxiliar de Informática, código 3.06,
com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, sob o regime Estatutário, com vínculo previdenciário ao INSS, para ter exercício na Secretaria da Administração e Fazenda, em substituição ao titular, Edmar Kemper Nandi, designado para ocupar cargo em comissão, conforme
portaria 0001/2021, de 01/01/PORTARIA Nº. 0007 / 2021 DE 04 de JANEIRO de 2021
HELIO ALBERTON JUNIOR, Prefeito de Grão-Pará, no uso de suas atribuições, de acordo com o Artigo 6.º da Lei Municipal n.º 991/2000,
de 04.04.2000
REVOLVE: Nomear, a partir desta data, FABIANA ALBERTON PERIN para ocupar o Cargo Comissionado de Diretor Adjunto do Departamento
da Saúde, pertencente ao Quadro de Pessoal Comissionado da Prefeitura Municipal, para ter exercício na Secretaria Municipal da Saúde e
Saneamento, sob o regime Estatutário com vínculo previdenciário no INSS.
PORTARIA Nº. 0008 / 2021 DE 04 de JANEIRO de 2021
HELIO ALBERTON JUNIOR, Prefeito de Grão-Pará, no uso de suas atribuições, de acordo com o Artigo 6.º da Lei Municipal n.º 991/2000,
de 04.04.2000
REVOLVE: Nomear, a partir desta data, NERI HERT para ocupar o Cargo Comissionado de Diretor de Departamento de Obras, pertencente
ao Quadro de Pessoal Comissionado da Prefeitura Municipal, para ter exercício na Secretaria Municipal dos Transportes e Obras, sob o regime Estatutário com vínculo previdenciário no INSS.
PORTARIA Nº. 0009 / 2021 DE 04 de JANEIRO de 2021
HELIO ALBERTON JUNIOR, Prefeito de Grão-Pará, no uso de suas atribuições, e de acordo com o artigo 18º, da Lei Municipal nº 991, de
04/04/2000
REVOLVE: Contratar temporariamente, MÁRCIA LEAL WEBER para exercer o cargo de Psicologo, código 1.01, com carga horária de 30
(trinta) horas semanais, para ter exercício na Unidade Básica de Saúde, em Substituição a titular ROSILANE LOCH SCHACKOW DACOREGIO,
em licença gozo de férias regulamentares, sob o regime Estatutário, com vínculo previdenciário no INSS

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 665

Gravatal
Prefeitura
EXTRATO ATA DE REGISTRO PROCESSO 17-2020 - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Publicação Nº 2788633

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2020
REGISTRO DE PREÇO Nº 09/2020
OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA USO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRAVATAL.”
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATAL.
CNPJ: 11.347.518/0001-12.
VALIDADE DA ATA: 1 ANO
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Item

Especificação

Und.

Qtde.

Marca

Preço Unit.

Total

4

Agulha hipodérmica descartável

CX

500

SR

R$ 7,20

R$ 3.600,00

CX

500

SR

R$ 6,97

R$ 3.485,00

CX

500

SR

R$ 6,86

R$ 3.430,00

CX

300

SR

R$ 7,22

R$ 2.166,00

20x55mm,estéril,constituída de tubo de aço inoxidável
Embalagem individual, Caixa com 100 unidades
6

Agulha hipodérmica descartável 25x6mm,estéril,constituída
de tubo de aço inoxidável Embalagem individual, caixa com
100 unidades

8

Agulha hipodérmica descartável 25x8mm,estéril,constituída
de tubo de aço inoxidável Embalagem individual, caixa com
100 unidades

9

Agulha hipodérmica descartável 30X8mm,estéril,constituída
de tubo de aço inoxidável Embalagem individual, Caixa com
100 unidades

23

Cabo para bisturi nº3 em aço inox

UN

120

CASSIFLEX

R$ 7,73

R$ 927,60

25

Cateter intravenoso n 14: em poliuretano ou teflon, cânula

UN

1.000,00

INJEX

R$ 1,95

R$ 1.950,00

UN

1.000,00

INJEX

R$ 1,90

R$ 1.900,00

UN

2.000,00

INJEX

R$ 1,95

R$ 3.900,00

(agulha) em aço inoxidável, siliconizada, com bisel ultra
afiada, canhão colorido, componente de união do tubo de
agulha, promovendo comunicação com seu corpo, câmara
que permite a confirmação da punção. Dispositivo de
segurança que promova a proteção da agulha de modo
passivo, sem a necessidade de ação do profissional,
evitando assim qualquer tipo de contato do paciente ou
profissional de saúde com agulha após a punção. Filtro
hidrófobo facilita a punção, produto de uso único estéril,
atóxico e apirogenico. Esterilizados por oxido de etileno com
validade de 5 anos apartir da data de fabricação.
27

Cateter intravenoso n 18: em poliuretano ou teflon, cânula
(agulha) em aço inoxidável, siliconizada, com bisel ultra
afiada, canhão colorido, componente de união do tubo de
agulha, promovendo comunicação com seu corpo, câmara
que permite a confirmação da punção. Dispositivo de
segurança que promova a proteção da agulha de modo
passivo, sem a necessidade de ação do profissional,
evitando assim qualquer tipo de contato do paciente ou
profissional de saúde com agulha após a punção. Filtro
hidrófobo facilita a punção, produto de uso único estéril,
atóxico e apirogenico. Esterilizados por oxido de etileno com
validade de 5 anos apartir da data de fabricação.

28

Cateter intravenoso n 20: em poliuretano ou teflon, cânula
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(agulha) em aço inoxidável, siliconizada, com bisel ultra
afiada, canhão colorido, componente de união do tubo de
agulha, promovendo comunicação com seu corpo, câmara
que permite a confirmação da punção. Dispositivo de
segurança que promova a proteção da agulha de modo
passivo, sem a necessidade de ação do profissional,
evitando assim qualquer tipo de contato do paciente ou
profissional de saúde com agulha após a punção. Filtro
hidrófobo facilita a punção, produto de uso único estéril,
atóxico e apirogenico. Esterilizados por oxido de etileno com
validade de 5 anos apartir da data de fabricação.
29

Cateter intravenoso n 22: em poliuretano ou teflon, cânula

UN

2.000,00

INJEX

R$ 1,83

R$ 3.660,00

UN

2.000,00

INJEX

R$ 2,05

R$ 4.100,00

UN

500

BIOSANI

R$ 0,88

R$ 440,00

(agulha) em aço inoxidável, siliconizada, com bisel ultra
afiada, canhão colorido, componente de união do tubo de
agulha, promovendo comunicação com seu corpo, câmara
que permite a confirmação da punção. Dispositivo de
segurança que promova a proteção da agulha de modo
passivo, sem a necessidade de ação do profissional,
evitando assim qualquer tipo de contato do paciente ou
profissional de saúde com agulha após a punção. Filtro
hidrófobo facilita a punção, produto de uso único estéril,
atóxico e apirogenico. Esterilizados por oxido de etileno com
validade de 5 anos apartir da data de fabricação.
30

Cateter intravenoso n 24: em poliuretano ou teflon, cânula
(agulha) em aço inoxidável, siliconizada, com bisel ultra
afiada, canhão colorido, componente de união do tubo de
agulha, promovendo comunicação com seu corpo, câmara
que permite a confirmação da punção. Dispositivo de
segurança que promova a proteção da agulha de modo
passivo, sem a necessidade de ação do profissional,
evitando assim qualquer tipo de contato do paciente ou
profissional de saúde com agulha após a punção. Filtro
hidrófobo facilita a punção, produto de uso único estéril,
atóxico e apirogenico. Esterilizados por oxido de etileno com
validade de 5 anos à partir da data de fabricação.

31

Cateter nasal tipo óculos adulto: cateter, nasal, para
oxigênio, tipo óculos, descartável, uso adulto. Embalagem
individual, em blister rígido e papel grau cirúrgico e filme
termoplástico, abertura em patala. Na embalagem deverá
estar impresso dados de identificação, procedência, data de
fabricação, tipo de esterilizado, prazo de validade e registro
no ministério da saúde.

42

Cuba rim inox 26x12cm.

UN

50

AÇONOX

R$ 34,28

R$ 1.714,00

47

Equipo para dieta enteral com ponta perfurante trifacetada

UN

5.000,00

DESCARPA

R$ 1,08

R$ 5.400,00

PCT

500

ESTILO

R$ 19,00

R$ 9.500,00

UN

3.000,00

KOLPLAST-

R$ 0,89

R$ 2.670,00

UN

3.000,00

KOLPLAST-

R$ 0,84

R$ 2.520,00

para adaptação do equipo em qualquer recipiente de
solução (bolsas ou frascos), acompanhado de tampa
protetora que mantém a esterilidade da ponta perfurante e
do interior do equipo protetora que mantém a esterilidade
da ponta perfurante e do interior do equipo atóxico e
epirogênico esterilizado por óxido de etileno. apresentar
amostra e junto a proposta registro no ministério da saúde
50

Espátula de Ayres em plástico, estéril, embalado
individualmente, resistente, pontas arredondadas,
descartáveis, utilizadas para coleta de exame ginecológico.
Pacote com 100 unidades. Apresentar amostra

52

ESPÉCULO VAGINAL ESTÉRIL LUBRIFICADO MÉDIO.
LARGURA DISTAL 28MM, LARGURA PROXIMAL 25MM,
EIXO DE 95MM, COMPRIMENTO TOTAL 156MM.

53

ESPÉCULO VAGINAL ESTÉRIL LUBRIFICADO
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PEQUENO. LARGURA DISTAL 22MM, LARGURA
PROXIMAL 22MM, EIXO DE 80MM, COMPRIMENTO
TOTAL 143MM.
58

Fita para autoclave 19 mm x 30m em papel crepado e

UN

200

POLI TAPE

R$ 2,72

R$ 544,00

UN

50

WELCH

R$ 460,48

R$ 23.024,00

adesivo a base de resina e borracha recoberta com tinta
termo sensível, isento de chumbo. Embalado em filme de
polipropileno transparente impresso com o nome do
produto, fabricante, marca validade, lote e data de
fabricação. O prazo de validade deve ser no mínimo 2 anos
a partir da data de entrega.
62

ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE ADULTO.
MONTAGEM DO EQUIPAMENTO LIVRE DE

ALLYN

ENGRENAGENS ATESTADA PELA FÁBRICA.
RESISTÊNCIA A QUEDAS COMPROVADA PELA
FÁBRICA. GARANTIA DE CALIBRAÇÃO DE FÁBRICA DE
NO MÍNIMO 5 ANOS. MANÔMETRO COM GIRO DE 360°.
MOSTRADOR VARIANDO DE 0 A 300 MMHG. PRECISÃO
CERTIFICADA PELO INMETRO DE ± 3 MMHG.
PREFERENCIALMENTE COM ANEROIDE E PERA NÃO
ACOPLADOS. MANGUITO E PÊRA DE INSUFLAÇÃO
CONFECCIONADOS EM NEOPRENE, LIVRES DE LÁTEX.
BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM NYLON,
FECHAMENTO COM VELCRO E LAVÁVEL. BRAÇADEIRA
COM SINALIZADOR DA POSIÇÃO DE ARTÉRIA PARA
AFERIÇÃO E DE LIMITES DE TAMANHO IMPRESSOS
COM MARCA DE CONTROLE DE CIRCUNFERÊNCIA DO
BRAÇO. PEÇA PRINCIPAL: ANEROIDE. BRAÇADEIRA
TAMANHO OBESO. PERA DE INSUFLAÇÃO COM
VÁLVULA BOLSA PARA ACONDICIONAMENTO DO
PRODUTO. APRESENTAR REGISTRO E AFE DO
FABRICANTE NO ENVELOPE DA PROPOSTA.
APRESENTAR CATALOGO E IDENTIFICAR MARCA E
MODELO COTADO
64

ESTETOSCÓPIO ADULTO FABRICADO EM AÇO

UN

50

BIC/SPIRIT

R$ 98,97

R$ 4.948,50

UN

50

BIC/SPIRIT

R$ 98,97

R$ 4.948,50

INOXIDÁVEL, MELHOR ACÚSTICA QUE PERMITA
AUSCULTAR SONS DE BAIXA E ALTA FREQUÊNCIA,
GIRANDO O LADO DO AUSCULTADOR, REVESTIMENTO
DA BORDA ANTI-FRIO PARA MAIOR CONFORTO DO
PACIENTE, MOLA DO ÂNGULO FLEXÍVELEINTERNA AO
TUBO DE PVC, ISENTO DE LÁTEX, ACOMPANHA AO
EQUIPAMENTO IDENTIFICADOR DE PROPRIEDADE
PARA ENCAIXE DO Y NO TUBO, ALÉM DE DOIS PARES
DE OLIVAS E UMA MEMBRANA PARA CAMPÂNULA.
GARANTIA DE NO MÍNIMO 3 ANOS, COMPROVADO POR
REGISTRO NA ANVISA. APRESENTAR CATALOGO E
IDENTIFICAR MARCA E MODELO COTADO.
65

ESTETOSCÓPIO INFANTIL FABRICADO EM AÇO
INOXIDÁVEL, MELHOR ACÚSTICA QUE PERMITA
AUSCULTAR SONS DE BAIXA E ALTA FREQUÊNCIA,
GIRANDO O LADO DO AUSCULTADOR, REVESTIMENTO
DA BORDA ANTI-FRIO PARA MAIOR CONFORTO DO
PACIENTE, MOLA DO ÂNGULO FLEXÍVELEINTERNA AO
TUBO DE PVC, ISENTO DE LÁTEX, ACOMPANHA AO
EQUIPAMENTO IDENTIFICADOR DE PROPRIEDADE
PARA ENCAIXE DO Y NO TUBO, ALÉM DE DOIS PARES
DE OLIVAS E UMA MEMBRANA PARA CAMPÂNULA.
GARANTIA DE NO MÍNIMO 3 ANOS, COMPROVADO POR
REGISTRO NA ANVISA. APRESENTAR CATALOGO E
IDENTIFICAR MARCA E MODELO COTADO.
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68

Lamina de bisturi nº15 cx. com 100 un

CX

100

MAXICOR

R$ 29,37

R$ 2.937,00

71

Lençol tnt c/ elástico branco 2,00x90cm 30G, com 10

PCT

1.000,00

MEDGAUZE

R$ 17,50

R$ 17.500,00

PAR

1.000,00

KEVENOLL

R$ 1,74

R$ 1.740,00

PAR

1.000,00

KEVENOLL

R$ 1,74

R$ 1.740,00

UN

20

G TECH

R$ 160,00

R$ 3.200,00

UN

50

GLICOMED-A

R$ 164,95

R$ 8.247,50

CX

400

SR

R$ 27,00

R$ 10.800,00

CX

400

SR

R$ 41,59

R$ 16.636,00

CX

400

SR

R$ 13,00

R$ 5.200,00

CX

400

SR

R$ 15,00

R$ 6.000,00

unidades apresentar amostra e junto a proposta registro
MS.
73

Luva cirúrgica estéril. Esterilizada por radiação ionizante.
Hipoalergênica. Ou seja, baixo teor de proteína, anatômica,
texturizada e antiderrapante. Padrão nacional, conforme nbr
13391 da ABNT e portaria 233 do imetro (conformidade).
Lubrificadas com finíssimo pó bio absorvível, punho
reforçado. 1 par. Tamanho 7,0 apresentar junto a proposta
registro no ministério da saúde.

75

Luva cirúrgica estéril. Esterilizada por radiação ionizante.
Hipoalergênica. Ou seja, baixo teor de proteína, anatômica,
texturizada e antiderrapante. Padrão nacional, conforme nbr
13391 da ABNT e portaria 233 do imetro (conformidade).
Lubrificadas com finíssimo pó bio absorvível, punho
reforçado. 1 par. Tamanho 8,0 apresentar junto a proposta
registro no ministério da saúde.

83

Nebulizador ultrassônico. O sistema ultrassônico gera uma
névoa finíssima com partículas que penetram mais
profundamente nos pulmões, aumentando a eficácia do
tratamento. Com baixíssimo nível de ruído (praticamente
zero) e o controle de intensidade de névoa, tornam o
tratamento mais agradável e adaptável à diferentes idades.
03 Anos de Garantia. Acompanha Máscara Adulto e Infantil.
Permite nebulização com a pessoa em qualquer posição. 03
Níveis de ajuste intensidade de névoa. Bivolt automático.
apresentar junto a proposta catálogo.

84

OXÍMETRO DE DEDO DIGITAL, VISOR EM OLED
COLORIDO, POSSUI REGULAGEM DO BRILHO;
INDICADOR DO NÍVEL DE CARGA DA BATERIA E DA
INTENSIDADE DO SINAL DO PULSO; LIGA E DESLIGA
AUTOMATICAMENTE; INDICADO PARA USO EM
ADULTO E INFANTIL , DEVE MEDIR COM A UNHA
PINTADA E COM O DEDO GELADO, RESISTENTE A
QUEDAS DE NO MINIMO 1,5M, ALIMENTAÇÃO ATRAVES
DE APENAS 1 PILHA MODELO AAA . APRESENTAR
REGISTRO DA ANVISA. APRESENTAR CATALOGO E
IDENTIFICAR MARCA E MODELO COTADO

94

Seringa 10ml em polipropileno ou outro material plástico,
estéril, epirogênico, transparente, cilindro de corpo reto,
siliconizado, parede de espessura uniforme permitindo
deslize suave, bico central do tipo luer. caixa com 100.
Apresentar junto a proposta registro ms e certificado
INMETRO

95

Seringa 20ml em polipropileno ou outro material plástico,
estéril, epirogênico, transparente, cilindro de corpo reto,
siliconizado, parede de espessura uniforme permitindo
deslize suave, bico central do tipo luer. caixa com 100.
Apresentar junto a proposta registro ms e certificado
INMETRO

96

Seringa 3 ml em polipropileno ou outro material plástico,
estéril, epirogênico, transparente, cilindro de corpo reto,
siliconizado, parede de espessura uniforme permitindo
deslize suave, bico central do tipo luer. caixa com 100.
Apresentar junto a proposta registro ms e certificado
INMETRO

97

Seringa 5 ml em polipropileno ou outro material plástico,
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estéril, epirogênico, transparente, cilindro de corpo reto,
siliconizado, parede de espessura uniforme permitindo
deslize suave, bico central do tipo luer. caixa com 100.
Apresentar junto a proposta registro ms e certificado
INMETRO
98

Seringa 60ml bico cateter

UN

500

SR

R$ 1,62

R$ 810,00

101

Solução isotônica de cloreto de sódio a 0.9% - ev 500ml -

UN

10.000,00

SANOBIOL

R$ 2,59

R$ 25.900,00

UN

15.000,00

FARMAX-AM R$ 2,26

R$ 33.900,00

sistema FECHADO.
104

Solução isotônica de cloreto de sódio a 0,9% - 250ml sistema ABERTO.

109

Sonda nasoenteral n°12

UN

200

SOLUMED

R$ 9,48

R$ 1.896,00

115

Termômetro digital infravermelho de testa, feita numa

UN

30

BIOLAND

R$ 130,58

R$ 3.917,40

distância entre 5cm e 15cm RECOLHECE a emissividade
específica de calor humano, seu uso elimina possíveis
interferências do ambiente. Além disso, sua estreita faixa de
medição, entre 32,0°C e 43,0°C (90,0°F a 109,4°F), garante
uma maior precisão, proporcionando assim uma exatidão
de ±0,3°C.
Total

R$ 225.251,50

SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Item

Especificação

Und.

Qtde.

Marca

Preço Unit.

Total

13

Algodão hidrófilo pacote 500 gramas, tamanho com mínimo

UN

1.000,00

NATHALIA

R$ 9,00

R$ 9.000,00

PCT

5.000,00

MEDIX

R$ 47,20

R$ 236.000,00

CX

20.000,00

DESCARPAC R$ 16,99

R$ 339.800,00

CX

2.000,00

MEDIX

R$ 54,00

R$ 108.000,00

CX

3.000,00

MEDIX

R$ 54,00

R$ 162.000,00

UN

50.000,00

BD/ULTRAFI R$ 0,35

de 24cm de largura cor branca, puro, sem imperfeições ou
impurezas, acondicionado em rolo com camada continua,
sobre papel apropriado em toda sua extensão, embalado
individualmente. Apresentar amostra.
21

Avental cirúrgico branco descartável em TNT 30g manga
longa, ribana de 4cm no punho, pct com 10 unidades

69

Lanceta automática descartável conforme NR32, agulha em
aço inox para obtenção de sangue capilar, retrátil, estéril,
com agulha siliconizada, ponta trifacetada, com diâmetro de
28G, disparada através de contato (sem botão de
acionamento), com dispositivo de segurança, que impeça o
reuso e provida de lacre, com profundidade de penetração
de 1,6mm. Caixa em formato de dispenser com 100
unidades Embalagem contendo dados de identificação do
produto, número de lote, tipo de esterilização, data de
fabricação/ validade e registro no ms/ANVISA

77

Luva para procedimento descartável tamanho M,
confeccionada em látex natural, integro e uniforme formato
anatômico, ambidestra, lubrificada em material
bioabsorvivel,atóxico, em quantidade adequada, com a
presença de talco, resistente a tração, hipoalérgica, não
estéril embalada em caixas com 100 unidades cada
contendo dados de identificação, procedência, validade,
numero do lote. apresentar junto a proposta registro no
ministério da saude/CA

78

Luva para procedimento descartável tamanho P,
confeccionada em látex natural, integro e uniforme formato
anatômico, ambidestra, lubrificada em material
bioabsorvivel,atóxico, em quantidade adequada, com a
presença de talco, resistente a tração, hipoalérgica, não
estéril embalada em caixas com 100 unidades cada
contendo dados de identificação, procedência, validade,
numero do lote. apresentar junto a proposta registro no
ministério da saude/CA

99

Seringa de insulina com agulha corpo única. Fabricada em

R$ 17.500,00

polímero plástico inerte, ou seja, não reage com a insulina;
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bisel trifacetado- reduz ao mínimo a dor e o incômodo
causados no paciente, eliminando a necessidade de uma
anestesia tópica antes da injeção: atóxica; apirogênica,
descartável: uso único estéril - esterilizada peróxido de
etileno, corpo transparente — permite a perfeita
visualização do nível de medicamento, com escala de
graduação de uma em uma unidade. Além de facilitar
detecção de possíveis impurezas: movimento suave do
êmbolo, a lubrificação com silicone de alta qualidade reduz
a pressão exigida durante a aplicação da injeção tornando-a
muito mais confortável. Tamanho 1ml/100u.i com agulha 8 x
0.3.Apresentar amostra
Total

R$ 872.300,00

METROMED COM.DE MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA
Item

Especificação

Und.

Qtde.

Marca

Preço Unit.

Total

14

Almotolia ambar 125ml bico reto

UN

100

J.PROLAB

R$ 1,70

R$ 170,00

15

Almotolia branca 125ml bico reto

UN

100

J.PROLAB

R$ 1,73

R$ 173,00

PCT

180

MEDI
HOUSE

R$ 82,70

R$ 14.886,00

UN

500

BIOSANI

R$ 0,90

R$ 450,00

UN

300

MEDI
HOUSE

R$ 71,25

R$ 21.375,00

24

Campo operatório 45x50cm, 35G, 13 fios, com fio
radiopaco, pacote com 50 unidades, apresentar amostra

32

Cateter nasal tipo óculos infantil: cateter, nasal, para
oxigênio, tipo óculos, descartável, uso adulto. Embalagem
individual, em blister rígido e papel grau cirúrgico e filme
termoplástico, abertura em patala. Na embalagem deverá
estar impresso dados de identificação, procedência, data de
fabricação, tipo de esterilizado, prazo de validade e registro
no ministério da saúde

39

COMPRESSA DE GAZE EM ROLO, "TIPO QUEIJO",
MEDINDO 91CM X 91 M, COM 13 FIOS POR CM², NÃO
ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM TECIDO 100%
ALGODÃO, 04 DOBRAS, 08 CAMADAS, MASSA POR
UNIDADE "PESO" 1.987 KG COM VARIAÇÃO DE 5%
ISENTO DE EMBALAGEM, COM TRAMA FECHADA,
TEXTURA UNIFORME, ADEQUADA, ALVEJADA E
HIDROFILIZADA, ISENTA DE RESÍDUOS, MANCHAS,
FALHAS, DEVEM SER BRANQUEADAS, PURIFICADAS,
ISENTA DE ALVEJANTE ÓPTICO E AMIDO, POSSUIR PH
COM INTERVALO ENTRE 5,0 E 8,0 APRESENTAR
HIDROFILIDADE MENOR OU IGUAL A 15 SEGUNDOS,
SEM FILAMENTO RADIOPACO, CONFORME NORMAS
ABNT NBR 14.108, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM
PLÁSTICA COM 01 UNIDADES, GARANTINDO A
INTEGRIDADE DO PRODUTO. VALIDADE DO PRODUTO:
SESSENTA MESES, CONTER Nº DE LOTE, CONSTANDO
PRODUTO INTERNO E DADOS EXTERNOS DE
IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA CONFORME
PORTARIA INMETRO 106/2003. APRESENTAR
REGISTRO DA ANVISA NO ENVELOPE DA PROPOSTA
JUNTAMENTE COM A AFE DO FABRICANTE.

41

Cuba inox redonda 9x5cm.

UN

20

FAMITA

R$ 13,43

R$ 268,60

45

DETERGENTE MULTI ENZIMÁTICO, BAIXÍSSIMA

GL

200

KELLDRIN

R$ 75,40

R$ 15.080,00

FORMAÇÃO DE ESPUMA CONTENDO 5 ENZIMAS
(PROTEASE, AMILASE, LIPASE, CELULASE E
PEPTIDASE), COM PH PURO (7,5 A 8,5),
BIODEGRADÁVEL, ASSOCIADO A UMA COMBINAÇÃO
DE ALQUILGLUCOSÍDEO (3% P/P), ÁLCOOL LAURÍLICO
ETOXILADO (3%P/P), ISENTO DE NONIL FENOL
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ETOXILADO OU POLIALQUILFENÓIS, ESPECÍFICO PARA
LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS E MATERIAIS MÉDICOS
HOSPITALARES EM LAVADORAS AUTOMÁTICAS,
TERMODESINFECTADORAS, ULTRA SÔNICAS E
LIMPEZA MANUAL, COM DILUIÇÃO ÚNICA DE USO
IGUAL OU ACIMA DE 2 ML POR LITRO.
ACONDICIONADO EM FRASCOS COM VOLUME MÍNIMO
DE 05 LITROS QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO
PRODUTO. ROTULAGEM RESPEITANDO A LEGISLAÇÃO
RDC 55/12, CONTENDO O NOME DO PRODUTO, LOTE,
DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO JUNTO
AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. APRESENTAR JUNTO A
PROPOSTA REGISTRO DO PRODUTO.
51

ESPÉCULO VAGINAL ESTÉRIL LUBRIFICADO GRANDE.

UN

1.500,00

KOLPLAST/V R$ 1,02

R$ 1.530,00

LARGURA DISTAL 32MM, LARGURA PROXIMAL 29MM,
EIXO DE 110MM, COMPRIMENTO TOTAL 170MM
59

Frasco-alimentação nutrição estéril 300 ml

UN

1.000,00

BIOSANI

R$ 0,76

R$ 760,00

72

Luva cirúrgica estéril. Esterilizada por radiação ionizante.

PAR

1.000,00

MAXITEX

R$ 1,75

R$ 1.750,00

PAR

1.000,00

MAXITEX

R$ 1,75

R$ 1.750,00

UN

5.000,00

MISSNER

R$ 1,90

R$ 9.500,00

UN

10.000,00

EQUIPLEX

R$ 1,89

R$ 18.900,00

Hipoalergênica. Ou seja, baixo teor de proteína, anatômica,
texturizada e antiderrapante. Padrão nacional, conforme nbr
13391 da ABNT e portaria 233 do inmetro (conformidade).
Lubrificadas com finíssimo pó bio absorvível, punho
reforçado. 1 par. Tamanho 6,5. apresentar junto a proposta
registro no ministério da saúde.
74

Luva cirúrgica estéril. Esterilizada por radiação ionizante.
Hipoalergênica. Ou seja, baixo teor de proteína, anatômica,
texturizada e antiderrapante. Padrão nacional, conforme nbr
13391 da ABNT e portaria 233 do imetro (conformidade).
Lubrificadas com finíssimo pó bio absorvível, punho
reforçado. 1 par. Tamanho 7,5 apresentar junto a proposta
registro no ministério da saúde

81

Micropore: fita cirurgia microporosa, porosidade p/ proteção
da pele, 2,5cm x 4,5 com capa. apresentar junto a proposta
registro no ministério da saúde

102

Solução isotônica de cloreto de sódio a 0.9% - ev 100 ml sistema FECHADO.

103

Solução isotônica de glicose a 5% - ev 250ml

UN

500

EQUIPLEX

R$ 2,23

R$ 1.115,00

106

Sonda de aspiração traqueal nº 10, em papel grau cirúrgico

UN

200

BIOSANI

R$ 0,49

R$ 98,00

UN

200

BIOSANI

R$ 0,49

R$ 98,00

UN

200

BIOSANI

R$ 0,50

R$ 100,00

UN

150

BIOSANI

R$ 0,82

R$ 123,00

e filme.
107

Sonda de aspiração traqueal nº 12, em papel grau cirúrgico
e filme.

108

Sonda de aspiração traqueal nº 14, em papel grau cirúrgico
e filme.

110

Sonda Nasogástrica Levine Nº 14, em papel grau cirúrgico e
filme

113

Sonda uretral nº10 embalado em papel grau cirúrgico.

UN

1.500,00

BIOSANI

R$ 0,43

R$ 645,00

114

Sonda uretral nº12 embalado em papel grau cirúrgico.

UN

6.000,00

BIOSANI

R$ 0,43

R$ 2.580,00

118

TIRAS DE TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ. TESTE

UN

2.000,00

BIOCON

R$ 0,95

R$ 1.900,00

IMUNOCROMATOGRÁFICO RÁPIDO, PARA DETECÇÃO
QUALITATIVA DO HORMÔNIO GONADOTROFINA
CORIÔNICA HUMANA ? (?-HCG) EM AMOSTRAS DE
URINA OU SORO HUMANO, INDICADO PARA O
DIAGNÓSTICO PRECOCE DA GRAVIDEZ.
Total

R$ 93.251,60

LA DALLA PORTA JUNIOR
Item

Especificação

Und.

Qtde.

Marca

Preço Unit.

Total

3

Água destilada 10ml.

UN

1.000,00

SAMTEC

R$ 0,29

R$ 290,00

5

Agulha hipodérmica descartável

CX

500

LABOR

R$ 7,03

R$ 3.515,00
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13x45mm,estéril,constituída de tubo de aço inoxidável

IMPORT

Embalagem individual, caixa com 100 unidades
7

Agulha hipodérmica descartável 25x7mm,estéril,constituída

CX

500

de tubo de aço inoxidável Embalagem individual, Caixa com

LABOR

R$ 6,84

R$ 3.420,00

IMPORT

100 unidades
10

Agulha hipodérmica descartável

CX

300

LAMEDID/
SO

R$ 7,65

R$ 2.295,00

UN

500

ADVANTIVE

R$ 3,24

R$ 1.620,00

UN

1.000,00

LABOR

R$ 1,64

R$ 1.640,00

40X12mm,estéril,constituída de tubo de aço inoxidável
Embalagem individual, caixa com 100 unidades
22

Bolsa coletora de urina sistema fechado 2000ml.
Especificações: confeccionado em plástico atóxico,
resistente, isento de impurezas e resíduos, estéril termo
soldado em formato de bolsa, com uma face transparente e
outra branca leitosa, graduada com duas escalas em
milímetros para marcação e graduação exata, no máximo
em 100ml, sistema de válvula anti-refluxo, filtro para ar
localizado na bolsa, alça plástica resistente tipo óculos, para
sustentação e manipulação do coletor, tubo extensor com
no mínimo de 110cm, diâmetro interno de 7mm,em sua
extremidade distal conector universal e tampa, com ponto
auto retrátil para coleta recente de urina, sistema rápido de
drenagem com recente de urina, sistema rápido de
drenagem com diâmetro interno de 8mm e clamp oclusor
denteado, com resistência para diversas aberturas e
fechamentos defluxo.Tubo de esvaziamento com coidre de
proteção fecado,fixo à bolsa e pinça corta fluxo. Embalagem
individual resistente de modo a assegurar proteção do
produto até o momento de sua utilização e trazendo
extremamente os dados de identificação, procedência,
número de lote, data de fabricação e prazo de validade.

26

Cateter intravenoso n 16: em poliuretano ou teflon, cânula
(agulha) em aço inoxidável, siliconizada, com bisel ultra

IMPORT

afiada, canhão colorido, componente de união do tubo de
agulha, promovendo comunicação com seu corpo, câmara
que permite a confirmação da punção. Dispositivo de
segurança que promova a proteção da agulha de modo
passivo, sem a necessidade de ação do profissional,
evitando assim qualquer tipo de contato do paciente ou
profissional de saúde com agulha após a punção. Filtro
hidrófobo facilita a punção, produto de uso único estéril,
atóxico e apirogenico. Esterilizados por oxido de etileno com
validade de 5 anos apartir da data de fabricação.
33

Catgut simples 3-0 agulha 2.0cm 1/2, cx com 24 envelopes

CX

200

ACE

R$ 85,00

R$ 17.000,00

34

Catgut simples 4-0 agulha 2.0cm 1/2, cx com 24 envelopes

CX

200

ACE

R$ 85,00

R$ 17.000,00

35

Catgut simples 5-0 agulha 2.0cm 1/2, cx com 24 envelopes

CX

200

ACE

R$ 85,00

R$ 17.000,00

38

Coletor perfuro-cortante 13lts: recipiente para coleta e

CX

100

DESCARBOX R$ 73,75

R$ 7.375,00

UN

500

CRAL

R$ 33,07

R$ 16.535,00

descarte de matérias perfuro cortantes, confeccionado em
papelão ondulado, com capacidade nominal de 13,0, com
superfície interna impermeabilizada caixa com vinte
unidades
48

Escova ginecológica descartável, tipo citobruch estéril,
pacote c/ 100 unid.

54

Fio nylon 2-0 c/ agulha 2,0cm - cx c/ 24 unid.

CX

50

ACE

R$ 29,38

R$ 1.469,00

55

Fio nylon 3-0 c/ agulha 2,0cm - cx c/ 24 unid.

CX

50

ACE

R$ 28,75

R$ 1.437,50

56

Fio nylon 4-0 c/ agulha 1,5cm - cx c/ 24 unid.

CX

50

DONATI

R$ 29,62

R$ 1.481,00

57

Fio nylon 5-0 c/ agulha 1,5cm - cx c/ 24 unid.

CX

50

DONATI

R$ 29,62

R$ 1.481,00

60

Gel para ECG - galão 5 lts

GL

100

MULTIGEL

R$ 17,28

R$ 1.728,00

66

Lamina de bisturi nº11 cx. com 100 un

CX

100

STERILANCE R$ 29,38

R$ 2.938,00

67

Lamina de bisturi nº12 cx. com 100 un

CX

100

STERILANCE R$ 29,38

R$ 2.938,00
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CX

2.000,00

LEMGRUBER R$ 51,19

R$ 102.380,00

CX

1.000,00

LEMGRUBER R$ 51,19

R$ 51.190,00

UN

5.000,00

MISSNER

R$ 4,90

R$ 24.500,00

confeccionada em látex natural, integro e uniforme formato
anatômico, ambidestra, lubrificada em material
bioabsorvivel,atóxico, em quantidade adequada, com a
presença de talco, resistente a tração, hipoalérgica, não
estéril embalada em caixas com 100 unidades cada
contendo dados de identificação, procedência, validade,
numero do lote. apresentar junto a proposta registro no
ministério da saude/CA
79

Luva para procedimento descartável tamanho PP,
confeccionada em látex natural, integro e uniforme formato
anatômico, ambidestra, lubrificada em material
bioabsorvivel,atóxico, em quantidade adequada, com a
presença de talco, resistente a tração, hipoalérgica, não
estéril embalada em caixas com 100 unidades cada
contendo dados de identificação, procedência, validade,
numero do lote. apresentar junto a proposta registro no
ministério da saude/CA

82

Micropore: fita cirurgia microporosa, porosidade p/ proteção
da pele, 10cm x 4,5 com capa. apresentar junto a proposta
registro no ministério da saúde

85

Papel grau cirúrgico rolo 05cm x100mt.

RL

700

HOSPFLEX

R$ 20,49

R$ 14.343,00

86

Papel grau cirúrgico rolo 10cm x 100mt.

RL

700

HOSPFLEX

R$ 37,89

R$ 26.523,00

88

Papel grau cirúrgico rolo 20cm x 100mt.

RL

700

HOSPFLEX

R$ 75,00

R$ 52.500,00

90

Saco de lixo hospitalar (infectante), branco leitoso,

PCT

300

RAVA

R$ 31,33

R$ 9.399,00

capacidade 100 litros, com simbologia ABNT com a
inscrição "RESÍDUO INFECTANTE". Saco 0.08 micras,
material plástico. Pct com 100und
92

Scalpe venoso n° 21 de acordo com a NBR 10333 e 32

UN

2.000,00

VITALGOLD

R$ 0,52

R$ 1.040,00

93

Scalpe venoso n° 23 de acordo com a NBR 10333 e 32

UN

2.000,00

LABOR

R$ 0,52

R$ 1.040,00

R$ 18,38

R$ 919,00

IMPORT
119

Vaselina liquida 1000 ml

L

50

VIC PHARMA

Total

R$ 384.996,50

ASLI COMERCIAL EIRELI
Item

Especificação

Und.

Qtde.

Marca

Preço Unit.

Total

43

Curativo Hidrocolóide, composto por uma camada interna

CX

1.000,00

CURACTIVE

R$ 139,00

R$ 139.000,00

CX

1.000,00

CURACTIVE

R$ 59,00

R$ 59.000,00

autoadesiva contendo hidrocolóide
(CMC-carboximetilcelulose sódica), poli-isobutileno,
conservantes e uma camada externa de filme de
poliuretano. Permite a absorção do exsudato, ocorrendo
alteração da cor do curativo para uma coloração
esbranquiçada, indicando a necessidade de troca. Tamanho
15x15cm. Caixa com 10 unidades.
44

Curativo Hidrocolóide, composto por uma camada interna
autoadesiva contendo hidrocolóide
(CMC-carboximetilcelulose sódica), poli-isobutileno,
conservantes e uma camada externa de filme de
poliuretano. Permite a absorção do exsudato, ocorrendo
alteração da cor do curativo para uma coloração
esbranquiçada, indicando a necessidade de troca. Tamanho
10x10cm. Caixa com 10 unidades

Total

R$ 198.000,00

SAUDE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Item

Especificação

Und.

Qtde.

Marca

Preço Unit.

Total

2

Água deionizada para autoclave, galão de 5 litros.

UN

1.000,00

CLAVE

R$ 5,33

R$ 5.330,00

Apresentar junto a proposta AFE do fabricante.
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UN

30

WELCHALLY LY

R$ 18.000,00

UN

30

WELCHALLY LLY

R$ 15.000,00

RL

600

DESCARBOX R$ 7,99

R$ 4.794,00

DO EQUIPAMENTO LIVRE DE ENGRENAGENS
ATESTADA PELA FÁBRICA. RESISTÊNCIA A QUEDAS
COMPROVADA PELA FÁBRICA. GARANTIA DE
CALIBRAÇÃO DE FÁBRICA DE NO MÍNIMO 5 ANOS.
MANÔMETRO COM GIRO DE 360°. MOSTRADOR
VARIANDO DE 0 A 300 MMHG. PRECISÃO CERTIFICADA
PELO INMETRO DE ± 3 MMHG. PREFERENCIALMENTE
COM ANEROIDE E PERA NÃO ACOPLADOS. MANGUITO
E PÊRA DE INSUFLAÇÃO CONFECCIONADOS EM
NEOPRENE, LIVRES DE LÁTEX. BRAÇADEIRA
CONFECCIONADA EM NYLON, FECHAMENTO COM
VELCRO E LAVÁVEL. BRAÇADEIRA COM SINALIZADOR
DA POSIÇÃO DE ARTÉRIA PARA AFERIÇÃO E DE
LIMITES DE TAMANHO IMPRESSOS COM MARCA DE
CONTROLE DE CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO. PEÇA
PRINCIPAL: ANEROIDE. BRAÇADEIRA TAMANHO
OBESO. PERA DE INSUFLAÇÃO COM VÁLVULA BOLSA
PARA ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO.
APRESENTAR REGISTRO E AFE DO FABRICANTE NO
ENVELOPE DA PROPOSTA. APRESENTAR CATALOGO
E IDENTIFICAR MARCA E MODELO COTADO
63

ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE INFANTIL.
MONTAGEM DO EQUIPAMENTO LIVRE DE
ENGRENAGENS ATESTADA PELA FÁBRICA.
RESISTÊNCIA A QUEDAS COMPROVADA PELA
FÁBRICA. GARANTIA DE CALIBRAÇÃO DE FÁBRICA DE
NO MÍNIMO 5 ANOS. MANÔMETRO COM GIRO DE 360°.
MOSTRADOR VARIANDO DE 0 A 300 MMHG. PRECISÃO
CERTIFICADA PELO INMETRO DE ± 3 MMHG.
PREFERENCIALMENTE COM ANEROIDE E PERA NÃO
ACOPLADOS. MANGUITO E PÊRA DE INSUFLAÇÃO
CONFECCIONADOS EM NEOPRENE, LIVRES DE LÁTEX.
BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM NYLON,
FECHAMENTO COM VELCRO E LAVÁVEL. BRAÇADEIRA
COM SINALIZADOR DA POSIÇÃO DE ARTÉRIA PARA
AFERIÇÃO E DE LIMITES DE TAMANHO IMPRESSOS
COM MARCA DE CONTROLE DE CIRCUNFERÊNCIA DO
BRAÇO. PEÇA PRINCIPAL: ANEROIDE. BRAÇADEIRA
TAMANHO OBESO. PERA DE INSUFLAÇÃO COM
VÁLVULA BOLSA PARA ACONDICIONAMENTO DO
PRODUTO. APRESENTAR REGISTRO E AFE DO
FABRICANTE NO ENVELOPE DA PROPOSTA.
APRESENTAR CATALOGO E IDENTIFICAR MARCA E
MODELO COTADO

70

Lençol hospitalar 70x50 branco de papel 100% fibra em
rolo. Apresentar amostra.

Total

R$ 43.124,00

MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Item

Especificação

Und.

Qtde.

36

Clorexidina alcoólica 2%. Frasco com 1000ml.

L

300

37

Clorexidina degermante 2%. Frasco com 1000ml.

L

300

40

COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CONSTITUÍDA DE

PCT

10.000,00

Marca
RIOQUIMICA
RIOQUIMICA
KARINA

Preço Unit.

Total

R$ 13,46

R$ 4.038,00

R$ 11,96

R$ 3.588,00

R$ 16,90

R$ 169.000,00

TECIDO 100% ALGODÃO, COM DENSIDADE DE 13 FIOS
POR CM², 15 CM X 30 CM QUANDO ABERTA, COM 5
DOBRAS E 8 CAMADAS DE MODO A MEDIR 7,5 X 7,5 CM
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QUANDO DOBRADA, 500 G POR PACOTE NO MINIMO,
COM AS BORDAS VOLTADAS PARA PARTE INTERNA E
SEM FIOS SOLTOS. A COMPRESSA DEVERÁ TER BOA
CAPACIDADE DE ABSORÇÃO, SER MACIA, ISENTA DE
IMPUREZAS, AMIDO, ALVEJANTES ÓPTICOS, OU
SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS. PACOTES COM 500
UNIDADES, NÃO ESTÉRIL. COM SELAGEM EFICIENTE
QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O
MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITA A
ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA
ASSÉPTICA. ABNT NBR 13843. APRESENTAR
REGISTRO DO PRODUTO NO ENVELOPE DA
PROPOSTA, JUNTAMENTE COM A AFE DO
FABRICANTE.
46

Equipo macrogotas estéril, uso único, biocompatível, ponta

UN

25.000,00

DESCARPAC R$ 0,90

R$ 22.500,00

UN

100

MISSNER

R$ 6,21

R$ 621,00

perfurante, multi ajustável com protetor, câmara de
gotejamento macrogotas flexível, liberando 20 gts/min, filtro
de 15 micras para solução, filtro bacteriano para ar, tubo
extensor em PVC atóxico e apirogênico, flexível com pinça
rolete (regulador de fluxo destinado ao controle de
gotejamento, regula o fluxo de solução entre zero e o
máximo e com trava que permita encurtar o comprimento
do tubo caso necessário) e pinça clamp (que assegure a
interrupção do fluxo em zero quando necessário sem alterar
a regulagem da pinça rolete). Ponto de infusão lateral (em
Y) autocicatrizante com protetor de dedos atendendo a
NR32, conector rotativo slip e lock na mesma peça e tampa
protetora com filtro que permita a retirada do ar sem
desconectá-la. Medindo o sistema inteiro o mínimo de
150cm. Embalado em papel grau cirúrgico e filme
termoplástico, permitindo abertura em pétala, asséptica e
segura, com selagem que garanta a integridade do produto
até o momento da sua utilização. Apresentar conformidade
com a portaria 502/11 INMETRO
49

ESPARADRAPO, IMPERMEÁVEL, 10 CM X 4,5 M ISENTO
DE LATEX, COM ALTA ADESIVIDADE FIXANTE E
HIPOALERGÊNICO, TEXTURA LISA E REGULAR,
EMBALAGEM PLÁSTICA, COM CAPA PROTETORA
RESISTENTE E INDIVIDUAL, COM IDENTIFICAÇÃO
CLARA, COLA QUE NÃO DEIXA RESÍDUOS CONTER Nº
DE LOTE, CONSTANDO PRODUTO INTERNO E DADOS
EXTERNOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA
CONFORME PORTARIA

87

Papel grau cirúrgico rolo 15cm x 100mt.

RL

700

M2LIFE

R$ 55,06

R$ 38.542,00

100

Solução isotônica de cloreto de sódio a 0,9% - ev 250ml -

UN

20.000,00

EQUIPLEX

R$ 2,10

R$ 42.000,00

sistema FECHADO.
Total

R$ 280.289,00

MAYCON WILL EIRELI
Item

Especificação

Und.

Qtde.

Marca

Preço Unit.

Total

11

Álcool gel antisséptico. Álcool etílico 70%, incolor. Galão de

GL

100

Vic Pharma

R$ 39,05

R$ 3.905,00

5 litros
12

Álcool líquido 70% 1000 ml

L

2.000,00

Itajá

R$ 3,99

R$ 7.980,00

80

Máscara com tripla proteção, com eficiência de filtração

PCT

1.000,00

Nobre

R$ 22,30

R$ 22.300,00

bacteriana de 99,9% devido a camada intermediária de filtro
bacteriológico, com elástico, contendo 50 unidades
apresentar amostra e junto a proposta registro ms.
89

Povidini tópico 1% acondicionada em frasco de 1000ml

L

200

Sepmax

R$ 15,65

R$ 3.130,00

105

Solução isotônica de cloreto de sódio a 0,9% - 500ml -

UN

15.000,00

Sorimax

R$ 2,92

R$ 43.800,00
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sistema ABERTO.
Total

R$ 81.115,00

ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA
Item

Especificação

Und.

Qtde.

Marca

Preço Unit.

Total

91

Scalpe venoso n° 19 de acordo com a NBR 10333 e 32

UN

2.000,00

LABOR

R$ 0,53

R$ 1.060,00

111

Sonda Nasogástrica Levine Nº 16, em papel grau cirúrgico e

UN

150

BIOSANI

R$ 0,64

R$ 96,00

UN

150

BIOSANI

R$ 0,71

R$ 106,50

IMPORT
filme
112

Sonda Nasogástrica Levine Nº 18, em papel grau cirúrgico e
filme

Total

R$ 1.262,50

Gravatal (SC), 17 de dezembro de 2020.
JAISON NAZARIO CANDIDO
Gestor de Saúde

EXTRATO ATA DE REGISTRO PROCESSO 46-2020 - COMBUSTIVEL

Publicação Nº 2788636

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAL
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2020
REGISTRO DE PREÇO Nº 19/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E OUTROS DEPARTAMENTOS.
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GRAVATAL
CNPJ: 82.926.569/0001-47.
AUTO POSTO CELI LTDA
Item

Especificação

Und.

Qtde.

Marca

Preço Unit.

Total

1

GASOLINA COMUM

L

100.000

SHELL

R$ 4,63

R$ 463.000,00

Total

R$ 463.000,00

Gravatal (SC), 15 de dezembro de 2020.
WANDERLEY NAZARIO MAREGA
Prefeito Municipal

EXTRATO ATA DE REGISTRO PROCESSO 48-2020 - CONCRETO USINADO

Publicação Nº 2788635

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAL
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 48/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2020
REGISTRO DE PREÇO Nº 21/2020
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.”
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GRAVATAL
CNPJ: 82.926.569/0001-47.
CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA
CNPJ Nº 01.273.320/0001-88
Item

Und.

Qtde.

Preço Unit.

Total

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM,
EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3

1000

R$ 370,00

R$ 370.000,00

Gravatal (SC), 16 de dezembro de 2020.
WANDERLEY NAZARIO MAREGA
Prefeito Municipal
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EXTRATO ATA DE REGISTRO PROCESSO 49-2020 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Publicação Nº 2788801

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAL
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 49/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2020
REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2020
OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS OBJETIANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS.”
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GRAVATAL
CNPJ: 82.926.569/0001-47.
CATARINENSE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Item

Especificação

Und.

Qtde.

Marca

Preço Unit.

Total

1

ABA DE ANGELIM 09 CM

MT

84

JCL

R$ 16,25

R$ 1.365,00

2

ABA DE ANGELIM 12 CM

MT

84

JCL

R$ 20,14

R$ 1.691,76

3

ABA DE EUCALIPTO 12 CM.

MT

126

HC

R$ 8,00

R$ 1.008,00

4

ABA DE EUCALIPTO 9 CM

MT

126

HC

R$ 7,30

R$ 919,80

5

ABA DE EUCALIPTO 12 CM COM AUTO CLAVE

MC

168

PAZETO

R$ 9,25

R$ 1.554,00

6

ABA DE EUCALIPTO 9 CM COM AUTO CLAVE

MC

168

PAZETO

R$ 8,45

R$ 1.419,60

7

ABRACADEIRA NYLON 2,5 X 10 CM

UN

1.400

FERTAK

R$ 7,80

R$ 10.920,00

8

ABRACADEIRA NYLON 2,5 X 14 CM

UN

1.400

FERTAK

R$ 8,00

R$ 11.200,00

9

ABRACADEIRA NYLON 2,5 X 20 CM

UN

1.400

FERTAK

R$ 9,60

R$ 13.440,00

10

ABRACADEIRA NYLON 3,6 X 28 CM

UN

1.400

FERTAK

R$ 23,20

R$ 32.480,00

11

ABRACADEIRA NYLON 3,6 X 30 CM

UN

1.400

FERTAK

R$ 24,60

R$ 34.440,00

12

ABRACADEIRA PARA CAIXA MEDIDOR PVC

PR

7

TAF

R$ 32,00

R$ 224,00

REGULAVEL
13

ABRACADEIRA SEM FIM 1 X 1,1/2 22 X 32

UN

70

INCA

R$ 2,65

R$ 185,50

14

ABRACADEIRA SEM FIM 1/2 X 3/4 13 X 19

UN

70

INCA

R$ 1,18

R$ 82,60

15

ABRACADEIRA SEM FIM 2 X 2,5" 51 X 64

PECA

70

INCA

R$ 3,20

R$ 224,00

16

ABRACADEIRA SEM FIM 2,5 X 3" 64 X 76

UN

35

INCA

R$ 3,20

R$ 112,00

17

ABRACADEIRA SEM FIM 3/4 X 1 - 19 - 25

UN

70

INCA

R$ 1,20

R$ 84,00

18

ABRACADEIRA SEM FIM 5/8 X 1/2" - 13 X 16

PECA

70

INCA

R$ 1,20

R$ 84,00

19

ABRACADEIRA SEM FIM 5/8 X 3/4 - 16 X 19

UN

70

INCA

R$ 1,20

R$ 84,00

20

ABRACADEIRA SEM FIM 7/16 X 5/8 - 11 X 16

PECA

70

INCA

R$ 1,20

R$ 84,00

21

ABRACADEIRA TIPO U 1"

UN

70

INCA

R$ 0,85

R$ 59,50

22

ABRACADEIRA TIPO U 1/2"

UN

70

INCA

R$ 0,73

R$ 51,10

23

ABRACADEIRA TIPO U 1.1/2"

UN

35

INCA

R$ 1,15

R$ 40,25

24

ABRACADEIRA TIPO U 2"

UN

35

INCA

R$ 1,30

R$ 45,50

25

ABRACADEIRA TIPO U 3/4"

UN

70

INCA

R$ 0,70

R$ 49,00

26

ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA BOX

UN

7

DOCOL

R$ 71,50

R$ 500,50

SALVA AGUA
27

ACABAMENTO REGISTRO 59 X 67,3 M

UN

11

DOCOL

R$ 103,50

R$ 1.138,50

28

ACRILICO FOSCA PREMIUM 18 LTS

BD

25

PARIS

R$ 336,00

R$ 8.400,00

29

ACRILICO FOSCA PREMIUM 3,6 LTS CORES

GL

25

PARIS

R$ 85,50

R$ 2.137,50

30

ACRILICO FOSCA VIVA STANDER 18 LT

BD

18

PARIS

R$ 229,00

R$ 4.122,00

31

ACRILICO FOSCA VIVA STANDER 3,6 LT

GL

18

PARIS

R$ 60,80

R$ 1.094,40

32

ACRILICO SEMI-BRILHO 18 LTS

BD

11

PARIS

R$ 342,00

R$ 3.762,00

33

ACRILICO SEMI-BRILHO BASE A 3,24 LT

GL

7

PARIS

R$ 81,00

R$ 567,00

34

ACRILICO FOSCA ARKITETUS 18 LTS

LT

35

INKOR

R$ 239,00

R$ 8.365,00

35

ACRILICO FOSCA ARKITETUS 3,6 LTS

GL

35

INKOR

R$ 62,00

R$ 2.170,00

36

ACRILICO FOSCA PREMIUM 18 LTS.

LT

35

INKOR

R$ 310,00

R$ 10.850,00

37

ACRILICO FOSCA PREMIUM 3,6 LTS

GL

35

INKOR

R$ 78,50

R$ 2.747,50

38

ACRILICO SEMI BRILHO PREMIUM 18 LTS

LT

35

INKOR

R$ 410,00

R$ 14.350,00

39

ACRILICO SEMI BRILHO PREMIUM 3,6 LTS

GL

35

INKOR

R$ 98,50

R$ 3.447,50

40

ADAPTADOR EXTERNO 1/2"

UN

14

CIPLA

R$ 1,14

R$ 15,96

41

ADAPTADOR EXTERNO 3/4

UN

14

CIPLA

R$ 1,30

R$ 18,20

42

ADAPTADOR EXTERNO 3/4 X 1/2

UN

14

CIPLA

R$ 1,50

R$ 21,00

43

ADAPTADOR FLANGE 20 X 1/2

UN

14

TUBOZAN

R$ 9,95

R$ 139,30
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44

ADAPTADOR FLANGE 25 X 3/4.

UN

14

TUBOZAN

R$ 11,50

R$ 161,00

45

ADAPTADOR FLANGE 32 X 1

PÇ

7

TUBOZAN

R$ 16,60

R$ 116,20

46

ADAPTADOR FLANGE 50 X 1.1/2.

PÇ

11

TUBOZAN

R$ 21,60

R$ 237,60

47

ADAPTADOR INTERNO 1/2

PÇ

14

CIPLA

R$ 1,30

R$ 18,20

48

ADAPTADOR INTERNO 3/4.

PÇ

14

CIPLA

R$ 1,50

R$ 21,00

49

ADAPTADOR INTERNO REDUCAO 3/4 X 1/2

PÇ

14

CIPLA

R$ 1,70

R$ 23,80

50

ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 20 X 1/2.

PÇ

14

PLASTILIT

R$ 1,00

R$ 14,00

51

ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 25 X 3/4.

PÇ

21

PLASTILIT

R$ 1,18

R$ 24,78

52

ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 32 X 1

PÇ

11

PLASTILIT

R$ 2,35

R$ 25,85

53

ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 50 X 1.1/2.

PÇ

14

PLASTILIT

R$ 5,95

R$ 83,30

54

ADESIVO BASE EPOXI 1 KG

KG

3

OTTOBAUR

R$ 79,00

R$ 237,00

55

ADESIVO DE CONTATO 400 GR

UN

3

HENKEL

R$ 30,00

R$ 90,00

56

ADESIVO DE CONTATO TRADICIONAL 200 GR

UN

7

HENKEL

R$ 16,00

R$ 112,00

57

ADESIVO PLASTICO 17 GR

UN

14

FIRMEX

R$ 2,50

R$ 35,00

58

ADESIVO PLASTICO 175GR

UN

14

FIRMEX

R$ 11,00

R$ 154,00

59

ADESIVO PLASTICO 75 GR.

UN

21

FIRMEX

R$ 5,50

R$ 115,50

60

ADESIVO PLASTICO 850GR.

UN

5

FIRMEX

R$ 39,50

R$ 197,50

61

ADESIVO SUPER INSTANTANEO MULTIUSO 20GR

UN

14

TEK BOND

R$ 10,50

R$ 147,00

62

ALCA DE APOIO DE 40 CM

UN

7

FORT

R$ 98,50

R$ 689,50

R$ 117,00

R$ 468,00

R$ 126,00

R$ 504,00

METAIS
63

ALCA DE APOIO DE 60 CM

UN

4

FORT
METAIS

64

ALCA DE APOIO DE 80 CM

UN

4

FORT
METAIS

65

ALICATE DE BICO MEIA CANA 6" PROFISSIONAL

UN

3

FERTAK

R$ 22,70

R$ 68,10

66

ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6"

UN

3

FERTAK

R$ 28,80

R$ 86,40

67

ALICATE PRESSAO 10"

UN

3

FERTAK

R$ 33,60

R$ 100,80

68

ALICATE UNIVERSAL 8" PROFISSIONAL

UN

7

DWTOOLS

R$ 26,50

R$ 185,50

69

ALONGADOR LATAO 1/2 3,0 CM

UN

7

RANDEL

R$ 7,43

R$ 52,01

70

ANCINHO 12 DENTES SEM CABO

UN

7

FERREIRO

R$ 15,50

R$ 108,50

71

ANEL DE CERA COM GUIA

UN

21

MAXEAL

R$ 13,00

R$ 273,00

72

ANEL DE VEDACAO COM GUIA

UN

11

BLUKIT

R$ 12,80

R$ 140,80

73

ANEL VEDACAO ESGOTO 150

UN

11

FORSAN

R$ 4,40

R$ 48,40

74

ANEL VEDACAO ESGOTO 100

UN

21

FORSAN

R$ 1,70

R$ 35,70

75

ANEL VEDACAO ESGOTO 75

UN

14

FORSAN

R$ 1,40

R$ 19,60

76

ANEL VEDACAO ESGOTO 50

UN

14

FORSAN

R$ 1,20

R$ 16,80

77

ANTENA INTERNA MINI PARABOLICA DIGITAL

UN

3

DIGITRONIC

R$ 48,00

R$ 144,00

78

APARADOR DE GRAMA 800W 220V

PÇ

3

TRAMONTI

R$ 290,00

R$ 870,00

79

AQUECEDOR DE AGUA VERSATIL 6400W/220V

UN

3

LORENZETI

R$ 253,00

R$ 759,00

80

COLA EPOXI 16 GR

UN

7

HENKEL

R$ 10,00

R$ 70,00

81

ARAME FARPADO 250 MT

RL

3

BELGO

R$ 269,00

R$ 807,00

82

ARAME FARPADO 500 MT.

RL

3

BELGO

R$ 442,00

R$ 1.326,00

83

ARAME LISO GALVANIZADO 12 X 2,76MM

KG

14

GERDAU

R$ 18,50

R$ 259,00

84

ARAME LISO GALVANIZADO 14 X 2,10MM

KG

14

GERDAU

R$ 18,90

R$ 264,60

85

ARAME LISO GALVANIZADO 16 X 1,65MM.

KG

14

GERDAU

R$ 21,00

R$ 294,00

86

ARAME LISO GALVANIZADO 18 X 1,24MM

KG

14

GERDAU

R$ 25,50

R$ 357,00

87

ARAME RECOSIDO FIO 18.

KG

35

DWG

R$ 19,00

R$ 665,00

88

ARANDELA PLASTICA CLASSIC BRANCA PARA BAIXO

UN

7

CLIC INJET

R$ 98,00

R$ 686,00

89

ARANDELA TARTARUGA PVC INJETADO BRANCO

UN

7

DEMI

R$ 23,00

R$ 161,00

90

ARCO SERRA REGULAVEL 12",

PÇ

7

FERTAK

R$ 22,33

R$ 156,31

91

AREIA FINA MUCULINA;

M2

70

OLIVEIRA

R$ 94,00

R$ 6.580,00

92

AREIA MEDIA.

M3

98

CAULINO

R$ 98,33

R$ 9.636,34

93

ARGAMASSA 18 KG- AC I

SC

210

TILECOL

R$ 8,60

R$ 1.806,00

94

ARGAMASSA 20 KG- AC II

SC

70

TILECOL

R$ 18,17

R$ 1.271,90

95

ARGAMASSA 20 KG- AC III PISO SOBRE PISO

SC

35

TILECOL

R$ 26,58

R$ 930,30

96

ARGAMASSA 20 KG- AC III PORCELANATO E

SC

56

TILECOL

R$ 21,43

R$ 1.200,08

SOBREPOSIÇÃO INTERNA
97

ARGAMASSA PRONTA REBOCO MISTA.

M3

63

CLC

R$ 115,00

R$ 7.245,00

98

ARMARIO REVERSIVEL PARA BANHEIRO

UN

7

METASUL

R$ 59,00

R$ 413,00
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99

ARRUELA LISA 1/2 GALVANIZADA

UN

35

JOMARCA

R$ 1,00

R$ 35,00

100

ARRUELA LISA 1/4 GALVANIZADA

UN

140

JOMARCA

R$ 0,15

R$ 21,00

101

ARRUELA LISA 3/4 ZINCADA

UN

35

JOMARCA

R$ 1,10

R$ 38,50

102

ARRUELA LISA 3/8 ZINCADA

UN

70

JOMARCA

R$ 0,22

R$ 15,40

103

ARRUELA LISA 5/16 ZINCADA

UN

140

JOMARCA

R$ 0,19

R$ 26,60

104

ARRUELA LISA 5/8 ZINCADA

UN

35

JOMARCA

R$ 1,35

R$ 47,25

105

ASSENTO ALMOFADADO REDONDO.

UN

11

ALUMASA

R$ 73,00

R$ 803,00

106

ASSENTO SANITARIO ROMA

UN

21

ALUMASA

R$ 25,60

R$ 537,60

107

ASSOALHO DE EUCALIPTO.

M2

35

ZE CRESPO

R$ 37,00

R$ 1.295,00

108

BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL BRANCA

UN

14

LOGASA

R$ 240,00

R$ 3.360,00

UN

7

LOGASA

R$ 264,00

R$ 1.848,00

PÇ

7

LOGASA

R$ 464,00

R$ 3.248,00

ARREDONDADA
109

BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL ARREDONDADA
COM CORES

110

BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL ARREDONDADA
COM CAIXA ACLOPADA

111

BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL 55,5 X 38,5 X 40 CM

UN

5

MONDIALE

R$ 323,00

R$ 1.615,00

112

BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL 53,5 X 39 X 39 CM

UN

3

INCEPA

R$ 483,00

R$ 1.449,00

113

BALDE DE FERRO 10 L GALVANIZADO

UN

14

TIDAO

R$ 23,00

R$ 322,00

114

BALDE PLASTICO PRETO 12 LTS

UN

14

GTX

R$ 10,00

R$ 140,00

115

BANCA DE EUCALIPTO;

MT

280

PORTAL

R$ 29,50

R$ 8.260,00

116

BANCA EUCALIPTO ROLICA AUTO CLAVE

MC

210

PAZETO

R$ 36,27

R$ 7.616,70

117

BANCO BAR ALTO

UN

14

BELO RIO

R$ 105,13

R$ 1.471,82

118

BANCO BAR BAIXO

UN

14

BELO RIO

R$ 101,33

R$ 1.418,62

119

BANDEJA PINTURA GRANDE 23 CM

UN

14

GERPLAST

R$ 8,90

R$ 124,60

120

BANDEJA PINTURA MEDIA 16 CM

UN

11

GERPLAST

R$ 7,80

R$ 85,80

121

BANQUETA PLASTICA QUADRADA BRANCA

UN

35

MOR

R$ 38,00

R$ 1.330,00

122

BARRA ROSCADA ZINC 1 MT 1/2

UN

11

JOMARCA

R$ 51,00

R$ 561,00

123

BARRA ROSCADA ZINC 1 MT 1/4

UN

21

JOMARCA

R$ 7,20

R$ 151,20

124

BARRA ROSCADA ZINC 1 MT 3/8

UN

14

JOMARCA

R$ 13,00

R$ 182,00

125

BARRA ROSCADA ZINC 1 MT 5/16

UN

14

JOMARCA

R$ 8,30

R$ 116,20

126

BARRA ROSCADA ZINC 1 MT 5/8

UN

7

JOMARCA

R$ 28,00

R$ 196,00

127

BARRO DE TRACO;

M3

21

CAULINO

R$ 90,00

R$ 1.890,00

128

BARROTE ASSOALHO 05 X 15 EUCALIPTO

MT

147

ZE CRESPO

R$ 9,83

R$ 1.445,01

129

BARROTE DE FORRO DE EUCALIPTO 2,5 X 7 AUTO

MC

420

PAZETO

R$ 3,88

R$ 1.629,60

CLAVE
130

BARROTE DE FORRO DE EUCALIPTO 2,5 X 7,0

MC

420

ZE CRESPO

R$ 3,00

R$ 1.260,00

131

BASCULANTE 02 FLS 0,60 X 0,40 ALUMINIO.

UN

7

ALUMASA

R$ 83,00

R$ 581,00

132

BASCULANTE 02 FLS 1,00 X 0,40 ALUMINIO

UN

3

ALUMASA

R$ 125,00

R$ 375,00

133

BASCULANTE 03 FLS 0,60 X 0,60 ALUMINIO

UN

5

ALUMASA

R$ 128,00

R$ 640,00

134

BASCULANTE 03 FLS 0,80 X 0,60 ALUMINIO

UN

4

ALUMASA

R$ 155,00

R$ 620,00

135

BASCULANTE 04 FLS 0,80 X 0,80 ALUMINIO

UN

4

ALUMASA

R$ 205,00

R$ 820,00

136

BASCULANTE 05 FLS 1,00 X 1,00 ALUMINIO

UN

4

ALUMASA

R$ 280,00

R$ 1.120,00

137

BASCULANTE 08 FLS 1,20 X 0,80 ALUMINIO

PÇ

7

ALUMASA

R$ 320,00

R$ 2.240,00

138

BASCULANTE 08 FLS 1,50 X 0,80 ALUMINIO

UN

4

ALUMASA

R$ 345,00

R$ 1.380,00

139

BASCULANTE 12 FLS 1,50 X 1,20 ALUMINIO

UN

4

ALUMASA

R$ 522,00

R$ 2.088,00

140

BASE RELE FOTOELETRICO 1000W PADRAO CELESC.

UN

7

LINCE

R$ 20,00

R$ 140,00

141

BICO PARA REGADOR

UN

7

METASUL

R$ 7,50

R$ 52,50

142

BICO TORNEIRA PARA ENGATE RAPIDO 1/2-3/4

PÇ

7

HERC

R$ 7,60

R$ 53,20

143

BLOCO DE CIMENTO MACICO 15 X 20 X 50

UN

700

SA

R$ 6,30

R$ 4.410,00

R$ 8,95

R$ 3.132,50

ARTEFATO
144

BLOCO DE CIMENTO MACICO 20 X 20 X 50

UN

350

SA
ARTEFATO

145

BLOCO DE CIMENTO SEMI-OCO 11,5 X 19 X 39

UN

700

TERMOBLO

R$ 3,30

R$ 2.310,00

146

BOCAL / SOQUETE FIXO PLASTICO

UN

35

RHONDINA

R$ 5,00

R$ 175,00

147

BOCAL COM PINO PARA TOMADA.

UN

14

FERTAK

R$ 7,00

R$ 98,00

148

BOCAL PENDURAR SEM CHAVE

UN

14

THOMPSON

R$ 7,00

R$ 98,00

149

BOCAL PORCELANA FIXO

UN

14

FERTAK

R$ 8,00

R$ 112,00

150

BOIA CAIXA D'AGUA 1/2/3/4;

UN

7

CIPLA

R$ 11,00

R$ 77,00

151

BOIA ELETRONICA 15 A.

UN

3

KB

R$ 39,00

R$ 117,00
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152

BOIA ELETRONICA 25 A

UN

3

KB

R$ 43,00

R$ 129,00

153

BOINA POLIMENTO LA SINTETICA 5" 127MM

UN

5

NOVE54

R$ 22,70

R$ 113,50

154

BOMBA MANUAL COM RESERVATORIO ENCHER PNEU

UN

3

FERTAK

R$ 21,50

R$ 64,50

155

BOMBA SAPO 930

UN

1

JS

R$ 334,00

R$ 334,00

156

BOMBA SUBMERSA 650 220V

UN

2

JS

R$ 298,00

R$ 596,00

157

BORBOLETA ZINCADA

UN

14

LOTH

R$ 1,60

R$ 22,40

158

BOTA PRETA COM POLAINA

UN

4

INMPRO

R$ 69,00

R$ 276,00

159

BOTA BORRACHA PRETA INNPRO CANO MEDIO

PR

8

INMPRO

R$ 53,00

R$ 424,00

160

BOTINA DE COURO COM ELASTICO SEM BIQUEIRA

PR

14

IMBSEG

R$ 54,00

R$ 756,00

161

BRITA 1.

M3

52

FALCHETI

R$ 114,00

R$ 5.928,00

162

BRITA 3/4;

M3

52

FALCHETI

R$ 114,00

R$ 5.928,00

163

BRITA PEDRISCO

M3

25

FALCHETI

R$ 114,00

R$ 2.850,00

164

BROCA ACO RAPIDO 10 MM

UN

7

IRWIN

R$ 28,50

R$ 199,50

165

BROCA ACO RAPIDO 12,00 MM

UN

3

IRWIN

R$ 49,00

R$ 147,00

166

BROCA ACO RAPIDO 2.5 MM

UN

7

IRWIN

R$ 3,80

R$ 26,60

167

BROCA ACO RAPIDO 3 MM

UN

7

IRWIN

R$ 6,60

R$ 46,20

168

BROCA ACO RAPIDO 4 MM

UN

7

IRWIN

R$ 6,50

R$ 45,50

169

BROCA ACO RAPIDO 5 MM

UN

7

IRWIN

R$ 7,50

R$ 52,50

170

BROCA ACO RAPIDO 6 MM

UN

7

IRWIN

R$ 1,50

R$ 10,50

171

BROCA ACO RAPIDO 8 MM

UN

7

IRWIN

R$ 15,50

R$ 108,50

172

BROCA SDS 06 X 210 MM

UN

3

IRWIN

R$ 14,80

R$ 44,40

173

BROCA SDS 08 X 210 MM

UN

3

IRWIN

R$ 19,60

R$ 58,80

174

BROCA SDS 08 X 260 MM

UN

3

IRWIN

R$ 24,60

R$ 73,80

175

BROCA SDS 10 X 210 MM.

UN

3

IRWIN

R$ 25,90

R$ 77,70

176

BROCA SDS 10 X 260 MM

UN

3

IRWIN

R$ 26,80

R$ 80,40

177

BROCA SDS 12 X 160 MM

UN

3

IRWIN

R$ 30,00

R$ 90,00

178

BROCA SDS 12 X 210 MM

UN

3

IRWIN

R$ 33,00

R$ 99,00

179

BROCA SDS CONCRETO 06 X 210 MM PLUS

UN

3

IRWIN

R$ 22,00

R$ 66,00

180

BROCA SDS CONCRETO 08 X 260 MM PLUS

UN

7

IRWIN

R$ 28,70

R$ 200,90

181

BROCA SDS CONCRETO 10 X 210 MM PLUS

UN

4

IRWIN

R$ 25,00

R$ 100,00

182

BROCA SDS CONCRETO 12 X 260 MM PLUS

UN

3

IRWIN

R$ 34,50

R$ 103,50

183

BROCA WIDEA 5 MM

UN

7

IRWIN

R$ 6,40

R$ 44,80

184

BROCA WIDEA 6 MM.

UN

7

IRWIN

R$ 8,20

R$ 57,40

185

BROCA WIDEA 8 MM.

UN

14

IRWIN

R$ 8,00

R$ 112,00

186

BROXA PINTURA 180 X 5

UN

14

COMPEL

R$ 9,50

R$ 133,00

187

BUCHA FIXACAO 10 MM

UN

350

BUX

R$ 0,20

R$ 70,00

188

BUCHA FIXACAO 6 MM

UN

350

BUX

R$ 0,12

R$ 42,00

189

BUCHA FIXACAO 8 MM

UN

350

BUX

R$ 0,17

R$ 59,50

190

BUCHA MULTI USO 06 MM

UN

350

BUX

R$ 0,20

R$ 70,00

191

BUCHA MULTI USO 08MM

UN

350

BUX

R$ 0,23

R$ 80,50

192

BUCHA MULTI USO 10MM

UN

350

BUX

R$ 0,29

R$ 101,50

193

CABO DE ENXADA OVAL 1,3MT.

UN

14

IPE

R$ 12,00

R$ 168,00

194

CABO DE ENXADA REDONDO 1,30 MT

UN

14

IPE

R$ 12,00

R$ 168,00

195

CABO DE MACHADO

UN

7

IPE

R$ 15,00

R$ 105,00

196

CABO DE PA CURVO 1,20MT

UN

14

IPE

R$ 14,50

R$ 203,00

197

CABO DE PA E FOICE RETO

UN

11

IPE

R$ 14,50

R$ 159,50

198

CABO DE PICARETA 0,95M.

UN

7

IPE

R$ 20,60

R$ 144,20

199

CABO MONOFASICO 2 X 1.50MM PP

MT

140

FLEXSUL

R$ 3,80

R$ 532,00

200

CABO MONOFASICO 2 X 2.50MM PP

MT

140

FLEXSUL

R$ 5,90

R$ 826,00

201

CABO SINTENAX 1 KV 10 MM FLEX.

MT

140

FLEXSUL

R$ 11,30

R$ 1.582,00

202

CABO TRIFASICO 3 X 1.50MM PP

MT

140

CORFIO

R$ 7,95

R$ 1.113,00

203

CABO TRIFASICO 3 X 2.50MM PP

MT

140

FLEXSUL

R$ 8,60

R$ 1.204,00

204

CACAMBA CARRO DE MAO PVC 60 LT

UN

3

TIDAO

R$ 53,00

R$ 159,00

205

CADEADO ZAMAC LATONADO 20MM.

UN

7

STAM

R$ 13,30

R$ 93,10

206

CADEADO ZAMAC LATONADO 25MM.

UN

7

STAM

R$ 16,90

R$ 118,30

207

CADEADO ZAMAC LATONADO 30MM.

UN

7

STAM

R$ 19,50

R$ 136,50

208

CADEADO ZAMAC LATONADO 35MM.

UN

7

STAM

R$ 22,50

R$ 157,50

209

CADEADO ZAMAC LATONADO 45MM

UN

7

STAM

R$ 32,00

R$ 224,00

210

CADEIRA PLASTICA COM BRACO BRANCA

UN

56

ALTO GIRO

R$ 58,80

R$ 3.292,80
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211

CADEIRA PLASTICA SEM BRACO

UN

49

ALTO GIRO

R$ 58,80

R$ 2.881,20

212

CAIBRO 5 X 10 DE EUCALIPTO

MT

350

PAZETO

R$ 8,73

R$ 3.055,50

213

CAIBRO 5 X 10 EUCALIPTO AUTO CLAVE

MC

168

PAZETO0

R$ 12,60

R$ 2.116,80

214

CAIBRO DE EUCALIPTO ROLICO.

MT

315

PAZETO

R$ 8,17

R$ 2.573,55

215

CAIBRO DE EUCALIPTO ROLICO COM AUTO CLAVE

MT

231

PAZETO

R$ 12,33

R$ 2.848,23

216

CAIXA ACOPLAR DESCARGA BRANCA

UN

7

LOGASA

R$ 225,00

R$ 1.575,00

217

CAIXA DE CORREIO DE ALUMINIO CASINHA COM

UN

3

MWM

R$ 64,00

R$ 192,00

UN

3

PETROPOLIS

R$ 55,00

R$ 165,00

UN

3

PETROPOLIS

R$ 73,00

R$ 219,00

SUPORTE
218

CAIXA DE CORREIO DE ALUMINIO PARA CARTAS
EMBUTIR

219

CAIXA DE CORREIO JORNAL/REVISTA/CARTAS
ALUMINIO

220

CAIXA DE CORREIO PARA JORNAL E REVISTAS PVC

UN

3

NACIONAL

R$ 56,00

R$ 168,00

221

CAIXA DE CORREIO PVC PARA CARTAS

UN

7

NACIONAL

R$ 25,00

R$ 175,00

222

CAIXA DE DESCARGA;

PÇ

14

ALUMASDA

R$ 33,00

R$ 462,00

223

CAIXA DE FERRAMENTAS METALICA 40 X 20 CM

PÇ

3

FERCAR

R$ 155,00

R$ 465,00

224

CAIXA DE FERRAMENTAS METALICA 50 X 20 CM

UN

3

FERCAR

R$ 222,00

R$ 666,00

225

CAIXA DE GORDURA FIBRA 40 X 40 42 LTS

UN

7

METASUL

R$ 97,00

R$ 679,00

226

CAIXA DE GORDURA DE CONCRETO 40 X 40 X 40

UN

7

ROSA

R$ 47,00

R$ 329,00

227

CAIXA DE LUZ 4 X 2 AMARELA

PÇ

210

GERPLAST

R$ 1,23

R$ 258,30

228

CAIXA DE LUZ 4 X 2 AMARELA REFORCADA

PÇ

210

FORTEV

R$ 1,72

R$ 361,20

229

CAIXA DE LUZ PARA LAGE 29 CM

UN

28

OLIVEIRA

R$ 13,00

R$ 364,00

230

CAIXA DE PASSAGEM PVC EMBUTIR 15 X 15

UN

7

AC&A

R$ 28,40

R$ 198,80

231

CAIXA DE PASSAGEM PVC EMBUTIR 25 X 25

UN

7

AC&A

R$ 45,00

R$ 315,00

232

CAIXA DE POLIETILENO 1000 LT COM TAMPA

UN

3

FORTLEV

R$ 436,00

R$ 1.308,00

233

CAIXA DE POLIETILENO 2000 LT COM TAMPA

UN

2

FORTLEV

R$ 1.158,00

R$ 2.316,00

234

CAIXA DE POLIETILENO 500 LT COM TAMPA

UN

3

FORTLEV

R$ 268,00

R$ 804,00

235

CAIXA DE POLIETILENO 310 LT COM TAMPA

UN

3

FORTLEV

R$ 259,00

R$ 777,00

236

CAIXA MEDICAO PROVISORIA COM 1 TOMADA

UN

3

TAF

R$ 62,00

R$ 186,00

UN

3

TAF

R$ 168,00

R$ 504,00

UN

3

TAF

R$ 130,00

R$ 390,00

UN

4

AC&A

R$ 42,00

R$ 168,00

UN

3

AC&A

R$ 61,00

R$ 183,00

MONOFASICA E 1 TOMADA TRIFASICA
237

CAIXA MEDICAO PVC EXTERNA TRIFASICA COM
SUPORTE PARA DPS

238

CAIXA MEDICAO PVC EXTERNA MONOFASICA COM
SUPORTE

239

CAIXA PARA 09 DISJUNTORES NEMA E 12
DISJUNTORES DIN

240

CAIXA PARA 12 DISJUNTORES NEMA E16
DISJUNTORES DIN

241

CAIXA PORTA DE EUCALIPTO 05 CM

UN

3

HC

R$ 55,33

R$ 165,99

242

CAIXA PORTA DE EUCALIPTO 12 CM

UN

14

HC

R$ 77,00

R$ 1.078,00

243

CAIXA PORTA DE EUCALIPTO 14 CM

UN

14

HC

R$ 85,67

R$ 1.199,38

244

CAIXA PORTA DE EUCALIPTO 15 CM

UN

7

HC

R$ 91,00

R$ 637,00

245

CAIXA SINFONADA 100 X 100 X 50

UN

14

PLASTILIT

R$ 15,50

R$ 217,00

246

CAIXA SINFONADA 150 X 150 X 50

UN

7

PLASTILIT

R$ 23,00

R$ 161,00

247

CAL PINTURA 8 KG

SC

70

CRESOCAL

R$ 10,70

R$ 749,00

248

CAL VIRGEN CVC 20 KG

SC

21

CRESOCAL

R$ 14,10

R$ 296,10

249

CAL ITABRANCA HIDRATADO CHIII 20 KG

SC

70

CRESOCAL

R$ 12,80

R$ 896,00

250

CALHA CONCRETO 20 CM

UN

70

CONCRETU

R$ 22,00

R$ 1.540,00

251

CALHA CONCRETO 40 CM

UN

35

CONCRETU

R$ 47,00

R$ 1.645,00

252

CALHA CONCRETO 50 CM

UN

35

CONCRETU

R$ 66,00

R$ 2.310,00

253

CALHA DE ALUMINIO - 0,04 X 40 CM

MT

70

BELMETAL

R$ 37,00

R$ 2.590,00

254

CALHA PANTOGRAFICA ABAULADO 35 X 35 NATURAL

MT

34

ID

R$ 23,20

R$ 788,80

255

CALHA PANTOGRAFICA ABAULADO 35 X 35 NATURAL

PÇ

9

ID

R$ 33,00

R$ 297,00

PÇ

7

ID

R$ 38,00

R$ 266,00

PÇ

7

ID

R$ 44,50

R$ 311,50

PÇ

7

ID

R$ 50,00

R$ 350,00

EXTRA 1,60MT
256

CALHA PANTOGRAFICA ABAULADO 35 X 35 NATURAL
EXTRA 1,80MT

257

CALHA PANTOGRAFICA ABAULADO 35 X 35 NATURAL
EXTRA 2,20MT

258

CALHA PANTOGRAFICA ABAULADO 35 X 35 NATURAL
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EXTRA 2,40MT
259

CALHA PANTOGRAFICA ABAULADO 35 X 35 NATURAL

PÇ

7

ID

R$ 61,50

R$ 430,50

EXTRA 3,00 MT
260

CAMARA DE AR PNEU CARRINHO DE MAO 3,25 X 8

UN

7

FERTAK

R$ 20,50

R$ 143,50

261

CAMARA DE AR PNEU CARRINHO DE MAO 3,50 X 4

UN

7

LOTUS

R$ 30,00

R$ 210,00

262

CAMPAINHA DIGITAL SEM FIO PARA TOMADA COM

UN

3

FORCELINE

R$ 110,00

R$ 330,00

UN

35

PLABHON

R$ 7,80

R$ 273,00

PILHA
263

CANALETA PARA FIO DE 20 X 10 X 2.00 MT COM FITA
DUPLA FACE

264

CANTO EXTERNO PVC

UN

21

FORROSUL

R$ 4,90

R$ 102,90

265

CANTO INTERNO PVC

UN

70

FORROSUL

R$ 4,90

R$ 343,00

266

CANTONEIRA PARA PRATELEIRA 08 X 10 CM

PÇ

21

FERTAK

R$ 5,40

R$ 113,40

267

CANTONEIRA PARA PRATELEIRA 10 X 12 CM

PÇ

21

FERTAK

R$ 5,40

R$ 113,40

268

CANTONEIRA PARA PRATELEIRA 20 X 12 CM BRANCA

PÇ

18

THOMPSON

R$ 6,80

R$ 122,40

269

CANTONEIRA PARA PRATELEIRA 25 X 16 CM BRANCA

PÇ

18

LOTUS

R$ 8,20

R$ 147,60

270

CAP ESGOTO 150 MM

PÇ

3

PLASTILIT

R$ 21,50

R$ 64,50

271

CAP ESGOTO 100 MM

PÇ

14

PLASTILIT

R$ 9,10

R$ 127,40

272

CAP ESGOTO 200 MM

PÇ

3

PLASTILIT

R$ 48,20

R$ 144,60

273

CAP ESGOTO 75 MM

PÇ

7

PLASTILIT

R$ 6,80

R$ 47,60

274

CAP ESGOTO 50 MM

PÇ

7

PLASTILIT

R$ 4,00

R$ 28,00

275

CAP ESGOTO 40 MM

PÇ

7

PLASTILIT

R$ 2,90

R$ 20,30

276

CAP SOLDAVEL 20

PÇ

84

PLASTILIT

R$ 1,00

R$ 84,00

277

CAP SOLDAVEL 25.

PÇ

18

PLASTILIT

R$ 1,50

R$ 27,00

278

CAP SOLDAVEL 32

PÇ

7

PLASTILIT

R$ 2,00

R$ 14,00

279

CAP SOLDAVEL 50.

PÇ

7

PLASTILIT

R$ 6,90

R$ 48,30

280

CAPA DE CHUVA DESCARTAVEL TRANPARENTE

UN

7

POLICAP

R$ 5,80

R$ 40,60

281

CAPA DE CHUVA FORRADA AMARELA.

UN

14

NIKOKIT

R$ 25,30

R$ 354,20

282

CAPACETE PROTECAO COLORIDO

UN

14

DELTAPLUS

R$ 19,70

R$ 275,80

283

CARRINHO DE MAO ACO EXTRAFORT 70 LT TUBO

UN

3

TRAMONTIN

R$ 351,00

R$ 1.053,00

284

CARRINHO DE MAO CHAPA REFORCADA

UN

3

ASCARI

R$ 292,00

R$ 876,00

285

CARRINHO DE MAO PNEU 3.25 X 8

UN

7

MAESTRO

R$ 160,00

R$ 1.120,00

286

CAVADEIRA ARTICULADA 2 PARAFUSOS

UN

5

PETROPOLIS

R$ 68,00

R$ 340,00

287

CAVADEIRA DE FERRO.

UN

7

LOCH

R$ 94,00

R$ 658,00

288

CHAVE COMBINADA 06 MM ACO CARBONO

UN

3

MISTEER

R$ 3,80

R$ 11,40

289

CHAVE COMBINADA 07 MM ACO CARBONO

UN

3

MISTER

R$ 4,10

R$ 12,30

290

CHAVE COMBINADA 08 MM ACO CARBONO

UN

3

MISTER

R$ 6,40

R$ 19,20

291

CHAVE COMBINADA 09 MM ACO CARBONO

UN

3

MISTER

R$ 7,30

R$ 21,90

292

CHAVE COMBINADA 10 MM ACO CARBONO

UN

7

MISTER

R$ 7,30

R$ 51,10

293

CHAVE COMBINADA 12 MM ACO CARBONO

UN

7

MISTER

R$ 7,80

R$ 54,60

294

CHAVE COMBINADA 13 MM ACO CARBONO

UN

7

MISTER

R$ 8,55

R$ 59,85

295

CHAVE COMBINADA 15 MM ACO CARBONO

UN

3

MISTER

R$ 10,70

R$ 32,10

296

CHAVE COMBINADA 17 MM ACO CARBONO

UN

3

MISTER

R$ 13,10

R$ 39,30

297

CHAVE COMBINADA 19 MM ACO CARBONO

UN

3

MISTER

R$ 16,00

R$ 48,00

298

CHAVE COMBINADA 20 MM ACO CARBONO

UN

3

MISTER

R$ 22,00

R$ 66,00

299

CHAVE COMBINADA 24 MM CROMO VANADIUM

UN

3

MISTER

R$ 27,00

R$ 81,00

300

CHAVE DE FENDA 1/4 X 4

UN

7

MISTER

R$ 9,70

R$ 67,90

301

CHAVE DE FENDA 1/4 X 6.

UN

7

MISTER

R$ 10,70

R$ 74,90

302

CHAVE DE FENDA 5/16 X 6

UN

7

MISTER

R$ 11,70

R$ 81,90

303

CHAVE DE GRIFO 14"

UN

2

MISTER

R$ 66,00

R$ 132,00

304

CHAVE DE GRIFO 18"

UN

2

MISTER

R$ 75,00

R$ 150,00

305

CHAVE PHILLIPS 1/4 X 4

UN

7

MISTER

R$ 9,60

R$ 67,20

306

CHAVE PHILLIPS 1/4 X 6

UN

7

MISTER

R$ 10,50

R$ 73,50

307

CHAVE PHILLIPS 1/8 X 4

UN

7

MISTER

R$ 7,70

R$ 53,90

308

CHAVE PHILLIPS 3/16 X 3

UN

7

MISTER

R$ 8,15

R$ 57,05

309

CHAVE PHILLIPS 3/16 X 5

UN

7

MISTER

R$ 8,00

R$ 56,00

310

CHUVEIRO 4 TEMPERATURAS MINIMO 7700W

UN

7

CORPETO

R$ 88,00

R$ 616,00

311

CHUVEIRO DUCHA 6800W/220V 8 TEMPERATURAS

UN

7

HIDRA

R$ 88,50

R$ 619,50

312

CHUVEIRO DUCHA 5200W 3 TEMPERATURAS

UN

14

HIDRA

R$ 57,00

R$ 798,00

313

CHUVEIRO DUCHA ELETRONICA MINIMO 7500W/220V

UN

3

HIDRA

R$ 112,00

R$ 336,00
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314

CHUVEIRO DUCHA ELETRONICA MINIMO 7700W/220V

UN

3

ZAGONEL

R$ 130,00

R$ 390,00

315

CHUVEIRO ECONOMICO 220V

UN

14

CORONA

R$ 51,70

R$ 723,80

316

CILINDRO FECHADURA GORGINHO CROMADA

UN

14

STAM

R$ 29,10

R$ 407,40

317

CILINDRO PARA FECHADURA SOPRANO

UN

14

SOPRANO

R$ 28,80

R$ 403,20

318

CILINDRO PARA FECHADURA STAM

UN

14

STAM

R$ 28,80

R$ 403,20

319

CIMENTO CP IV 32 SC DE 50KG;

SC

700

POZOSUL

R$ 35,33

R$ 24.731,00

320

CIMENTO CP-IV TODAS AS OBRAS SACA 50KG

UN

350

VOTORAM

R$ 37,47

R$ 13.114,50

321

CLORO 1 LT

UN

14

RODOQUIMI

R$ 10,10

R$ 141,40

322

COLA BRANCA EXTRA 1KG;-

KG

11

FIRMEX

R$ 25,70

R$ 282,70

323

COLA BRANCA EXTRA 500 GR

UN

11

TEKBOND

R$ 13,90

R$ 152,90

324

COLHER PEDREIRO 9" REDONDA SOLDADA

UN

7

ATLAS

R$ 22,80

R$ 159,60

325

COLUNA LAVATORIO CONVENCIONAL

UN

14

LOGASA

R$ 93,00

R$ 1.302,00

326

CONE SINALIZACAO LARANJA/BRANCO 75

UN

14

PLASTICOR

R$ 53,00

R$ 742,00

327

CONJUNTO RODA PNEU CAMARA ARO EM ACO

UN

3

MAESTRO

R$ 73,00

R$ 219,00

(CARINHO DE MÃO)
328

CONJUNTO CURVO 60 CM 02 PORTAS COM VIDRO

CJ

3

ARTEDEC

R$ 410,00

R$ 1.230,00

329

CONJUNTO CURVO 80 CM PORTAS COM VIDRO COM

CJ

2

ARTEDEC

R$ 790,00

R$ 1.580,00

PÉ
330

CONJUNTO RETO 55 CM COM PE OMEGA

CJ

3

ARTEDEC

R$ 395,00

R$ 1.185,00

331

CONJUNTO RETO 80 CM 2 PORTAS COM VIDRO COM

CJ

2

ARTEDEC

R$ 1.066,00

R$ 2.132,00

PÇ

7

PEZZI

R$ 40,00

R$ 280,00

PÉ
332

CONTROLE VENTILADOR EMBUTIDO COM PLACA
MODULAR

333

CORANTE BASE AGUA UNIVERSAL 34 ML

UN

35

COLORSIL

R$ 8,50

R$ 297,50

334

CORDA MULTIFUNCIONAL TRANCADA 10MM

MT

210

ARTEPLAS

R$ 1,25

R$ 262,50

335

CORDA MULTIFUNCIONAL TRANCADA 08MM

MT

210

ARTEPLAS

R$ 1,05

R$ 220,50

336

CORDA MULTIFUNCIONAL TRANCADA 06MM

MT

210

ARTEPLAS

R$ 0,95

R$ 199,50

337

CORDA MULTIFUNCIONAL TRANCADA 04MM

MT

210

ARTEPLAS

R$ 0,55

R$ 115,50

338

CREMONE FERRO CROMADO LISO

PÇ

7

ISERO

R$ 34,50

R$ 241,50

339

CREMONE ZINCADO COM PARAFUSO

PÇ

14

SOPRANO

R$ 11,30

R$ 158,20

340

CUPINICIDA CONCENTRADO ATACK 1 LT

LT

7

SULDEBRAS

R$ 44,50

R$ 311,50

341

CURVA CURTA ESGOTO 90 X 100

PÇ

14

PLASTILIT

R$ 19,50

R$ 273,00

342

CURVA CURTA ESGOTO 90 X 75

PÇ

7

TUBOZAN

R$ 10,60

R$ 74,20

343

CURVA CURTA ESGOTO 90 X 50

PÇ

14

PLASTILIT

R$ 10,00

R$ 140,00

344

CURVA CURTA ESGOTO 90 X 40

PÇ

14

TUBOZAN

R$ 3,70

R$ 51,80

345

CURVA SOLDAVEL 20

PÇ

14

PLASTILIT

R$ 3,00

R$ 42,00

346

CURVA SOLDAVEL 25

PÇ

21

PLASTILIT

R$ 3,70

R$ 77,70

347

CURVA SOLDAVEL 32

PÇ

7

PLASTILIT

R$ 6,90

R$ 48,30

348

CURVA SOLDAVEL 50

PÇ

7

PLASTILIT

R$ 18,30

R$ 128,10

349

DECK DE EUCALIPTO AUTO CLAVE

M2

140

PAZETO

R$ 63,00

R$ 8.820,00

350

DECK DE PINOS AUTO CLAVE

M2

140

PAZETO

R$ 43,50

R$ 6.090,00

351

DESEMPENADEIRA ACO DENTADA 12 X 24

UN

3

MONFORT

R$ 14,80

R$ 44,40

352

DESEMPENADEIRA ACO DENTADA 12 X 35 COM

UN

3

ALF

R$ 41,10

R$ 123,30

REGULAGEM
353

DESEMPENADEIRA ACO LISA CABO PVC 12 X 24

UN

3

MINASUL

R$ 13,00

R$ 39,00

354

DESEMPENADEIRA PVC ESTRIADA 17 X 30 GOLD

UN

7

GERPLAST

R$ 9,50

R$ 66,50

355

DESEMPENADEIRA PVC FILTRO ESPONJA 17 X 30 CM

UN

7

GERPLAST

R$ 11,80

R$ 82,60

356

DESENGRIPANTE 300 ML

UN

7

LEVE E USE

R$ 10,00

R$ 70,00

357

DISCO CORTE INOX 4.1/2" 115 X 1,2 X 22MM

PÇ

14

UZZY

R$ 5,10

R$ 71,40

358

DISCO DIAMANTADO CONTINUO 110 MM

UN

7

UZZY

R$ 18,00

R$ 126,00

359

DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO

UN

7

UZZY

R$ 20,00

R$ 140,00

360

DISCO DIAMANTADO TURBO 110MM X 20MM.

UN

14

UZZY

R$ 20,00

R$ 280,00

361

DISCO SERRA VIDEA 110 MM 24 DENTES

UN

14

UZZY

R$ 21,80

R$ 305,20

362

DISCO SERRA VIDEA 7.1/4 185 MM 24 DENTES

UN

7

UZZY

R$ 39,00

R$ 273,00

363

DISCO SERRA VIDEA 9.1/4 235 MM 24 DENTES

UN

3

SOPRANO

R$ 57,00

R$ 171,00

364

DISJUNTOR TRIPOLAR 32 AMP

UN

3

SOPRANO

R$ 67,00

R$ 201,00

365

DISJUNTOR TRIPOLAR 40 AMP

UN

3

SOPRANO

R$ 67,00

R$ 201,00

366

DISJUNTOR TRIPOLAR 50 AMP

UN

3

SOPRANO

R$ 67,00

R$ 201,00

367

DISJUNTOR TRIPOLAR 63 AMP

UN

3

SOPRANO

R$ 71,00

R$ 213,00
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368

DISJUNTOR UNIPOLAR 10 AMP.

UN

14

SOPRANO

R$ 11,70

R$ 163,80

369

DISJUNTOR UNIPOLAR 16 AMP.

UN

14

SOPRANO

R$ 11,70

R$ 163,80

370

DISJUNTOR UNIPOLAR 20 AMP.

UN

14

SOPRANO

R$ 11,70

R$ 163,80

371

DISJUNTOR UNIPOLAR 25 AMP.

UN

14

SOPRANO

R$ 11,70

R$ 163,80

372

DISJUNTOR UNIPOLAR 32 AMP.

UN

14

SOPRANO

R$ 11,72

R$ 164,08

373

DISJUNTOR UNIPOLAR 40 AMP.

UN

7

SOPRANO

R$ 12,90

R$ 90,30

374

DISJUNTOR UNIPOLAR 50 AMP

UN

7

SOPRANO

R$ 12,90

R$ 90,30

375

DOBRADICA LEME ZINCADA 4 "

PÇ

7

LOTH

R$ 12,30

R$ 86,10

376

DOBRADICA LEME ZINCADA 6 "

PÇ

7

LOTH

R$ 14,00

R$ 98,00

377

DOBRADICA PORTAO ZINCADA PARAFUZAR 6 "

PÇ

7

LOTH

R$ 21,90

R$ 153,30

378

DOBRADICA VAIVEM 3`` PRETA

PÇ

4

STARFER

R$ 89,70

R$ 358,80

379

DOBRADICA ZINCADA 1.1/2" 40MM X 26MM

PÇ

34

FERCA

R$ 1,40

R$ 47,60

380

DOBRADICA ZINCADA 2 " 50MM X 38MM

PÇ

34

FERCA

R$ 1,70

R$ 57,80

381

DOBRADICA ZINCADA 3 X 2,00 75 X 47MM

PÇ

100

FERCA

R$ 2,10

R$ 210,00

382

DPS 1 X 45 KA 220 V PROTETOR CONTRA RAIO

PÇ

7

EMBRASTEC

R$ 57,00

R$ 399,00

383

MASSA PARA CALAFETAR 100 GR BICOMPONENTE

UN

7

DUNDUN

R$ 11,00

R$ 77,00

384

ELETRODO DE SOLDA 2.5 MM X 350MM

UN

140

VONDER

R$ 0,50

R$ 70,00

385

EMENDA MEIA CANA PVC

UN

35

FORROSUL

R$ 4,00

R$ 140,00

386

ENGATE FLEXIVEL 40 CM.

UN

21

KRONA

R$ 6,80

R$ 142,80

387

ENGATE FLEXIVEL 60 CM

UN

14

KRONA

R$ 8,30

R$ 116,20

388

ENGATE RAPIDO 1/2 PARA MANGUEIRA

UN

14

HERC

R$ 7,60

R$ 106,40

389

ENXADA OLHO REDONDO 19CM/8" SEM CABO

UN

21

PANDOLFO

R$ 22,80

R$ 478,80

390

ENXADA 22CM/09" SEM CABO

UN

21

PANDOLFO

R$ 28,20

R$ 592,20

391

ESCADA DE EUCALIPTO 07 DEGRAUS 3,40MT

UN

3

RONCHI

R$ 152,00

R$ 456,00

392

ESCADA DE EUCALIPTO 09 DEGRAUS 4,40 MT

UN

3

RONCHI

R$ 181,00

R$ 543,00

393

ESCADA DE EUCALIPTO 11 DEGRAUS 5,40 MT

UN

2

RONCHI

R$ 225,00

R$ 450,00

394

ESCADA DE EUCALIPTO 13 DEGRAUS 6,40 MT

UN

1

RONCHI

R$ 290,00

R$ 290,00

395

ESCADA RESIDENCIAL 4 DEGRAUS ALUMINIO

UN

3

ALUMASA

R$ 130,00

R$ 390,00

396

ESCADA RESIDENCIAL 5 DEGRAUS ALUMINIO

UN

3

ALUMASA

R$ 155,00

R$ 465,00

397

ESCADA RESIDENCIAL 6 DEGRAUS ALUMINIO

UN

3

ALUMASA

R$ 180,00

R$ 540,00

398

ESCADA RESIDENCIAL 7 DEGRAUS ALUMINIO

UN

3

ALUMASA

R$ 200,00

R$ 600,00

399

ESCADA RESIDENCIAL 8 DEGRAUS ALUMINIO

UN

2

ALUMASA

R$ 119,00

R$ 238,00

400

ESCOVA ACO COM CABO MADEIRA 3 FILAS

PÇ

7

MISTER

R$ 26,50

R$ 185,50

401

ESGUICHO PISTOLA METAL LUXO

PÇ

4

GARDEN

R$ 150,00

R$ 600,00

403

ESGUICHO PISTOLA PARA MANGUEIRA JARDIM 7

UN

4

PALISAD

R$ 17,40

R$ 69,60

FUNÇÕES
404

ESGUICHO PISTOLA PLASTICO PARA ENGATE RAPIDO

UN

7

HERC

R$ 17,80

R$ 124,60

405

ESGUICHO PLASTICO AJUSTAVEL PARA MANGUEIRA

UN

7

TRAMONTIN

R$ 9,70

R$ 67,90

406

ESMALTE ACETINADO PREMIUM SECA RAPIDO 3,6

GL

21

SUVINIL

R$ 130,60

R$ 2.742,60

LITROS
407

ESMALTE SINTETICO 3,6 LTS

GL

35

INKOR

R$ 110,00

R$ 3.850,00

408

ESMALTE SINTETICO 3,6 LT BASE A SOLVENTE

GL

21

PARIS

R$ 101,00

R$ 2.121,00

409

ESMALTE SINTETICO 3,6 LTS BRILHANTE

GL

14

SUVINIL

R$ 126,00

R$ 1.764,00

410

ESPATULA ACO 6 CM CABO PLASTICO

UN

7

ROMA

R$ 7,60

R$ 53,20

411

ESPATULA ACO 8 CM CABO PLASTICO

UN

7

ROMA

R$ 8,95

R$ 62,65

412

ESPUDE PARA VASO SANITARIO

UN

14

SOCEL

R$ 4,90

R$ 68,60

413

ESPUMA ESPANSIVA PU FRASCO 500ML/480GR

UN

7

TEKBOND

R$ 30,00

R$ 210,00

414

ESQUADRO CABO ALUMINIO 12".

UN

4

FERTAK

R$ 15,20

R$ 60,80

415

ESTEIO DE CIMENTO 12 X 12 X 2,5MT

UN

14

CONCRETUB

R$ 90,00

R$ 1.260,00

416

ESTEIO DE CIMENTO 12 X 12 X 3,0MT

UN

14

CONCRETUB

R$ 100,00

R$ 1.400,00

417

ESTEIO DE CIMENTO 12 X 12 X 3,5MT

UN

14

CONCRETUB

R$ 120,00

R$ 1.680,00

418

ESTEIO DE CIMENTO 15 X20 CM COM FERRO 3/8

MT

84

OLIVEIRA

R$ 74,00

R$ 6.216,00

419

EXTENSAO PARALELO 2 X 0,75 MM 03 SAIDAS

UN

7

FIOLUX

R$ 28,00

R$ 196,00

420

EXTENSOR PARA ROLO DE PINTURA 2 METROS

UN

7

CPMPEL

R$ 34,50

R$ 241,50

421

EXTENSOR PARA ROLO DE PINTURA 3 METROS.

UN

7

COMPEL

R$ 42,80

R$ 299,60

422

FACAO CABO PLASTICO 12"

UN

3

FERTAK

R$ 17,50

R$ 52,50

423

FACAO CABO PLASTICO 14'

UN

3

PARABONI

R$ 34,00

R$ 102,00

424

FACAO CABO PLASTICO 18"

UN

3

PARABONI

R$ 38,40

R$ 115,20

426

FECHADURA EXTERNA INOX ALAVANCA COM STRAS

UN

17

3F

R$ 75,30

R$ 1.280,10
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427

FECHADURA EXTERNA INOX RETA POP LINE

UN

25

SOPRANO

R$ 49,71

R$ 1.242,75

428

FECHADURA EXTERNA INOX ALAVANCA ESPELHO;

UN

8

3F

R$ 76,50

R$ 612,00

429

FECHADURA INTERNA INOX ALAVANCA.

UN

17

3F

R$ 65,50

R$ 1.113,50

430

FECHADURA WC INOX ALAVANCA POP LINE.

UN

21

SOPRANO

R$ 43,50

R$ 913,50

431

FECHO PARA PORTAO PAPAGAIO

PÇ

7

LOTH

R$ 15,90

R$ 111,30

432

FECHO PARA PORTAO ZINCADO 6''

PÇ

9

3F

R$ 20,00

R$ 180,00

433

FERRO CONSTRUCAO 1/2 - 12.5 MM CA 50 12 MT

BR

70

MULTIMARC

R$ 100,70

R$ 7.049,00

434

FERRO CONSTRUCAO 1/4 - 6.3 MM CA 50 12 MT

BR

140

MULTIMARC

R$ 32,30

R$ 4.522,00

435

FERRO CONSTRUCAO 5/16 - 8.0 MM CA 50 12MT

BR

140

MULTIMARC

R$ 56,27

R$ 7.877,80

436

FERRO CONSTRUCAO 3/8 - 10.0 MM CA 50 12MT

BR

105

MULTIMARC

R$ 73,00

R$ 7.665,00

437

FERRO CONSTRUCAO 4.2 MM CA 60 12 MT

BR

210

MULTIMARC

R$ 14,58

R$ 3.061,80

438

FERRO CONSTRUCAO 5.0 MM CA 50 12 MT

BR

140

MULTIMARC

R$ 22,23

R$ 3.112,20

439

FERRO CONSTRUCAO 5/8 - 16.0 MM CA 50 12MT

BR

56

MULTIMARC

R$ 162,60

R$ 9.105,60

440

FERROLHO CHATO TIPO LEVE 3"

PÇ

17

LOTH

R$ 7,27

R$ 123,59

441

FERROLHO CHATO TIPO LEVE 5"

PÇ

17

LOTH

R$ 10,60

R$ 180,20

442

FILTRO SUMIDOURO

UN

7

ARTEFATOS

R$ 350,00

R$ 2.450,00

443

FIO FLEXIVEL 1,5

MT

1.400

GRAVATAL

R$ 1,85

R$ 2.590,00

444

FIO FLEXIVEL 2,5

MT

1.400

CORFIO

R$ 3,00

R$ 4.200,00

445

FIO FLEXIVEL 4,0

MT

700

CORFIO

R$ 3,40

R$ 2.380,00

446

FIO FLEXIVEL 6,0

MT

700

CORFIO

R$ 7,10

R$ 4.970,00

447

FIO FLEXIVEL 10,0

MT

700

CORFIO

R$ 8,20

R$ 5.740,00

448

FIO PARALELO 2 X 1.50MM

MT

280

ULTRAFLEX

R$ 3,10

R$ 868,00

449

FIO PARALELO 2 X 2.50MM

MT

280

ULTRAFLEX

R$ 5,05

R$ 1.414,00

450

FIO TELEFONE CCI 1 PAR.

MT

350

STE

R$ 0,68

R$ 238,00

451

FIO TELEFONE DROPS FE- 080 POLIET

MT

280

STE

R$ 2,00

R$ 560,00

452

FITA ANTI DERRAPANTE 50 X 15M PRETA

RL

7

FERTAK

R$ 26,00

R$ 182,00

453

FITA ANTIDERRAPANTE 50MM X 5MT PRETA

PÇ

7

FERTAK

R$ 6,00

R$ 42,00

454

FITA ASFALTICA AUTO ADESIVA PARA VEDACAO 10

MT

35

DRYKO

R$ 3,50

R$ 122,50

MT

70

DRYKO

R$ 5,50

R$ 385,00

MT

35

DRYCO

R$ 7,50

R$ 262,50

CM
455

FITA ASFALTICA AUTO ADESIVA PARA VEDACAO 20
CM

456

FITA ASFALTICA AUTO ADESIVA PARA VEDACAO 30
CM

457

FITA CREPE 18 X 50

UN

21

ADELBRAS

R$ 7,00

R$ 147,00

458

FITA CREPE 25 X 50.

UN

21

ADELBRAS

R$ 6,90

R$ 144,90

459

FITA CREPE 48 X 50.

UN

14

ADELBRAS

R$ 13,40

R$ 187,60

460

FITA DUPLA FACE 12 MM X 20 M EMBORRACHADA

MT

70

3M

R$ 63,10

R$ 4.417,00

461

FITA IMPERMEABILIZANTE PARA ISOLAMENTOS DE

MC

350

NORTENE

R$ 1,60

R$ 560,00

BALDRAME
462

FITA ISOLANTE PVC ANTICHAMAS 20 MT;

UN

28

3M

R$ 8,80

R$ 246,40

463

FITA ISOLANTE PVC ANTICHAMAS 10 MT.

UN

28

LORENZETI

R$ 5,70

R$ 159,60

464

FITA VEDA ROSCA 12 X 10 MM

UN

21

POLYFITA

R$ 1,90

R$ 39,90

465

FITA VEDA ROSCA 18 X 25 MM

UN

14

POLYFITA

R$ 5,90

R$ 82,60

466

FITA VEDA ROSCA 18 X 50 MM

UN

14

POLYFITA

R$ 8,00

R$ 112,00

467

FITA ZEBRADA PARA SINALIZACAO 200 MT

RL

14

DELTAPLUS

R$ 17,50

R$ 245,00

468

FIXA FIO PARALELO 6,0 A 10 COM 20 UNIDADES

PT

21

NACIONAL

R$ 7,07

R$ 148,47

469

FIXADOR PINTURA BASE CAL PARA PINTURA 150M

UN

35

NACIONAL

R$ 2,05

R$ 71,75

470

FOICE FERREIRO LARGA DIREITA/ESQUERDA SEM

UN

14

PANDOLFO

R$ 40,00

R$ 560,00

CABO
471

FORRO DE EUCALIPTO 1ª.

M2

210

ZE CRESPO

R$ 26,70

R$ 5.607,00

472

FORRO DE EUCALIPTO TRATADO

M2

210

PAZETO

R$ 36,67

R$ 7.700,70

473

FORRO DE PINOS AUTO CLAVE

M2

210

PAZETO

R$ 24,42

R$ 5.128,20

474

FORRO DE PVC 10CM BRANCO

M2

350

FOROSUL

R$ 24,67

R$ 8.634,50

475

FORRO DE PVC 10CM CORES

M2

210

FORROSUL

R$ 26,83

R$ 5.634,30

476

FOSSA DE CIMENTO 100 X 100 COM TAMPA

UN

14

ARTEFATO

R$ 300,00

R$ 4.200,00

GRAVATAL
477

FRONTAL DE EUCALIPTO.

M2

105

ZE CRESPO

R$ 37,37

R$ 3.923,85

478

FRONTAL DE PINOS

M2

105

MADEDUTR

R$ 25,67

R$ 2.695,35

479

FRONTAL DE PINOS TRATADO

M2

105

PAZETO

R$ 40,20

R$ 4.221,00
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480

FUGA PISO 1,5 MM SILICONADO COM 100 PCS

PT

14

PLASPERO

R$ 7,25

R$ 101,50

481

FUGA PISO 2,0 MM SILICONADO COM 100 PCS

PT

14

PLASPERO

R$ 7,25

R$ 101,50

482

FUGA PISO 3,0 MM SILICONADO COM 100 PCS

PT

14

PLASPERO

R$ 7,25

R$ 101,50

483

FUGA PISO 4MM SILICONADO COM 100 PCS

PT

21

PLASPERO

R$ 7,25

R$ 152,25

484

FUGA PISO 5MM SILICONADO COM 100 PCS

PT

14

PLASPERO

R$ 7,25

R$ 101,50

485

FUNDO MADEIRA BRANCO 3.6 LT BASE AGUA

GL

21

PARIS

R$ 50,00

R$ 1.050,00

486

FUNDO OLEO MADEIRA BRANCO 3.6 LT

GL

21

INKOR

R$ 64,00

R$ 1.344,00

487

FUNDO OLEO MADEIRA BRANCO 3.6 LT BASE

GL

21

PARIS

R$ 75,00

R$ 1.575,00

SOLVENTE
488

FUNDO PREPARADOR PAREDE 18 LTS.

BD

7

INKOR

R$ 220,00

R$ 1.540,00

489

FUNDO PREPARADOR PAREDE 3,6 LTS

GL

7

INKOR

R$ 60,00

R$ 420,00

490

GANCHO ABERTO BUCHA 6

UN

140

JOMARCA

R$ 0,50

R$ 70,00

491

GANCHO ABERTO BUCHA 8

UN

140

JOMARCA

R$ 0,70

R$ 98,00

492

GANCHO EM "L" (ESCAPULA)

UN

140

NACIONAL

R$ 0,70

R$ 98,00

493

GARFO PARA PINTURA GAIOLA 23 CM

UN

14

COMPEL

R$ 10,80

R$ 151,20

494

GRAMPEADOR PROFISSIONAL COM GRAMPOS

UN

3

FERTAK

R$ 58,00

R$ 174,00

INCLUSOS
495

GRAMPO Nº 6 PARA FORRO PVC CAIXA COM 3500

CX

7

ROCAMA

R$ 18,50

R$ 129,50

496

GRAMPO Nº 8 PARA FORRO PVC CAIXA COM 1000

CX

14

ROCAMA

R$ 16,00

R$ 224,00

497

GRAXA PATENTE 500 GR

UN

7

DIMEC

R$ 20,00

R$ 140,00

498

GRELHA QUADRADA/REDONDA 100 X 100

UN

14

HERC

R$ 4,00

R$ 56,00

499

GRELHA QUADRADA/REDONDA 150 X 150

UN

7

HERC

R$ 6,70

R$ 46,90

500

GUARDA CHUVA PORTARIA 8 VARETAS DUPLAS

UN

14

JN

R$ 34,10

R$ 477,40

XADRES
501

GUIA CANOA NYLON COM PONTEIRA E PARAFUSO

UN

21

VAM

R$ 7,00

R$ 147,00

502

GUIA NYLON/BASE ALUMINIO PORTA DE CORRER

UN

14

VAM

R$ 5,50

R$ 77,00

503

HASTE DE TERRA COBREADA 1/2" 1,20 MT

UN

7

VAM

R$ 15,50

R$ 108,50

504

HASTE DE TERRA COBREADA 1/2" 2 MT

UN

7

JOTA

R$ 24,00

R$ 168,00

R$ 30,00

R$ 210,00

LOBATO
505

HASTE PARA TERRA COBREADA 1/2" 2,40 MT

UN

7

JOTA
LOBATO

506

HASTE PARA CHUVEIRO EM ABS 33 CM

UN

84

HERC

R$ 7,30

R$ 613,20

507

HIDROASFALTO PINCHE 18 LT

BD

7

INKOR

R$ 134,00

R$ 938,00

508

HIDROASFALTO PINCHE 3,6 L

GL

14

INKOR

R$ 36,00

R$ 504,00

509

IMPERMEABILIZANTE PARA LAJE 18KG

BD

14

INKOR

R$ 74,00

R$ 1.036,00

510

IMPERMEABILIZANTE PARA LAJE 3,6 KG

GL

14

INKOR

R$ 36,00

R$ 504,00

511

INTERUPTOR 1 TP + TOMADA 2P + T LINHA BRANCO

UN

35

PEZZI

R$ 20,00

R$ 700,00

512

INTERUPTOR 1 TP LINHA BRANCA

UN

35

PEZZI

R$ 11,90

R$ 416,50

513

INTERUPTOR 1 TS + TOMADA 2P+T 10A LINHA BRANCA

UN

35

PEZZI

R$ 18,00

R$ 630,00

514

INTERUPTOR 1 TS LINHA BRANCA

UN

70

PEZZI

R$ 8,90

R$ 623,00

515

INTERUPTOR 2 TP + TOMADA 2P + T LINHA BRANCA

UN

18

PEZZI

R$ 18,00

R$ 324,00

516

INTERUPTOR 2 TP LINHA BRANCA

UN

35

PEZZI

R$ 18,00

R$ 630,00

517

INTERUPTOR 2 TS + TOMADA 2P + T 10 A

UN

35

PEZZI

R$ 23,80

R$ 833,00

518

INTERUPTOR 2 TS LINHA BRANCA

UN

35

PEZZI

R$ 15,00

R$ 525,00

519

INTERUPTOR 3 TS COM PLACA BRANCA

UN

18

PEZZI

R$ 20,70

R$ 372,60

520

INTERUPTOR EXTERNO 1 TP

UN

18

PEZZI

R$ 9,30

R$ 167,40

521

INTERUPTOR EXTERNO 1 TP + TOMADA

UN

18

PEZZI

R$ 14,80

R$ 266,40

522

INTERUPTOR SX 1 T PARALELA COM CAIXA

UN

168

PEZZI

R$ 15,70

R$ 2.637,60

523

INTERUPTOR SX 1 TP. + TOMADA 2P+T COM CAIXA

UN

18

PEZZI

R$ 24,60

R$ 442,80

524

INTERUPTOR SX 1 TS COM CAIXA

UN

35

PEZZI

R$ 14,60

R$ 511,00

525

INTERUPTOR SX 1 TS. + TOMADA 2P+T COM CAIXA

UN

35

PEZZI

R$ 21,50

R$ 752,50

526

INTERUPTOR SX 2 TP COM CAIXA

UN

21

PEZZI

R$ 24,50

R$ 514,50

527

INTERUPTOR SX 2 TS COM CAIXA 10 A

UN

21

PEZZI

R$ 19,80

R$ 415,80

528

JANELA GUILHOTINA VIDRO E VENEZIANA CAIXA 10

UN

7

BASCHIRO

R$ 350,00

R$ 2.450,00

UN

7

BASCHIRO

R$ 443,00

R$ 3.101,00

UN

7

BASCHIRO

R$ 545,00

R$ 3.815,00

EUCALIPTO 1,00 X 1,00
529

JANELA GUILHOTINA VIDRO E VENEZIANA CAIXA 14
EUCALIPTO 1,20 X 1,10

530

JANELA GUILHOTINA VIDRO E VENEZIANA CAIXA 14
EUCALIPTO 1,50 X 1,10

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 687

531

JANELA SO VIDRO 4 FLHS 1,50 X 1,00 ALUMINIO

UN

7

ALUMASA

R$ 535,00

R$ 3.745,00

532

JANELA SO VIDRO 4 FLHS 1,20 X 1,00 ALUMINIO

UN

7

ALUMASA

R$ 448,00

R$ 3.136,00

533

JANELA VIDRO E VENEZIANA 3 FLHS 1,20 X 1,00

UN

11

ALUMASA

R$ 690,00

R$ 7.590,00

534

JANELA VIDRO E VENEZIANA 3 FLHS 1,40 X 1,00

UN

7

ALUMASA

R$ 760,00

R$ 5.320,00

535

JOELHO BRANCO ROSCA 1/2

PÇ

7

PLASTILIT

R$ 1,90

R$ 13,30

536

JOELHO BRANCO ROSCA 3/4

PÇ

7

PLASTILIT

R$ 2,95

R$ 20,65

537

JOELHO ESGOTO 45 X 100.

PÇ

14

PLASTILIT

R$ 10,20

R$ 142,80

538

JOELHO ESGOTO 45 X 75.

PÇ

7

PLASTILIT

R$ 8,70

R$ 60,90

539

JOELHO ESGOTO 45 X 150

PÇ

7

TUBOZAN

R$ 31,90

R$ 223,30

540

JOELHO ESGOTO 45 X 50;

PÇ

21

PLASTILIT

R$ 3,50

R$ 73,50

541

JOELHO ESGOTO 45 X 40.

PÇ

21

PLASTILIT

R$ 2,00

R$ 42,00

542

JOELHO ESGOTO 90 X 150

PÇ

7

PLASTILIT

R$ 29,00

R$ 203,00

543

JOELHO ESGOTO 90 X 100.

PÇ

35

PLASTILIT

R$ 7,15

R$ 250,25

544

JOELHO ESGOTO 90 X 75.

PÇ

18

PLASTILIT

R$ 6,30

R$ 113,40

545

JOELHO ESGOTO 90 X 50.

PÇ

35

TUBOZAN

R$ 3,80

R$ 133,00

546

JOELHO ESGOTO 90 X 40.

PÇ

35

PLASTILIT

R$ 1,50

R$ 52,50

547

JOELHO INTERNO MANGUEIRA 1"

PÇ

18

BIAMPLAST

R$ 2,10

R$ 37,80

548

JOELHO INTERNO MANGUEIRA 1/2"

PÇ

18

BIAMPLAST

R$ 1,28

R$ 23,04

549

JOELHO INTERNO MANGUEIRA 3/4"

PÇ

18

BIAMPLAST

R$ 1,35

R$ 24,30

550

JOELHO INTERNO MANGUEIRA DUPLO 1/2

PÇ

18

BIAMPLAST

R$ 1,35

R$ 24,30

551

JOELHO INTERNO MANGUEIRA DUPLO 3/4

PÇ

18

BIAMPLAST

R$ 1,40

R$ 25,20

552

JOELHO LR AZUL 20 X 1/2

PÇ

18

TUBOZAN

R$ 3,80

R$ 68,40

553

JOELHO LR AZUL 25 X 1/2.

PÇ

35

TUBOZAN

R$ 4,35

R$ 152,25

554

JOELHO LR AZUL 25 X 3/4.

PÇ

18

PLASTILIT

R$ 7,30

R$ 131,40

555

JOELHO SOLDAVEL 45 X 20

PÇ

18

PLASTILIT

R$ 1,10

R$ 19,80

556

JOELHO SOLDAVEL 45 X 25.

PÇ

35

PLASTILIT

R$ 1,55

R$ 54,25

557

JOELHO SOLDAVEL 45 X 32

PÇ

18

PLASTILIT

R$ 4,70

R$ 84,60

558

JOELHO SOLDAVEL 45 X 50.

PÇ

18

PLASTILIT

R$ 9,40

R$ 169,20

559

JOELHO SOLDAVEL 90 X 20.

PÇ

35

TUBOZAN

R$ 0,95

R$ 33,25

560

JOELHO SOLDAVEL 90 X 25.

PÇ

140

TUBOZAN

R$ 1,05

R$ 147,00

561

JOELHO SOLDAVEL 90 X 32

PÇ

18

TUBOZAN

R$ 3,40

R$ 61,20

562

JOELHO SOLDAVEL 90 X 50.

PÇ

18

PLASTILIT

R$ 6,70

R$ 120,60

563

JOGO DE CHAVE ALLEN 1.5 A 10 MM COM 9 PEÇAS

JG

3

FERTAK

R$ 23,40

R$ 70,20

564

JOGO PONTEIRASEM BITS DUPLAS 50MM PARA

JG

3

UZZY

R$ 13,10

R$ 39,30

PARAFUSADEIRA COM 5 PCS
565

JUNCAO ESGOTO 100

PÇ

11

TUBOZAN

R$ 21,97

R$ 241,67

566

JUNCAO ESGOTO 150

PÇ

3

TUBOZAN

R$ 95,00

R$ 285,00

567

JUNCAO ESGOTO 75

PÇ

7

PLASTILIT

R$ 15,30

R$ 107,10

568

JUNCAO ESGOTO 50

PÇ

7

PLASTILIT

R$ 10,15

R$ 71,05

569

JUNCAO ESGOTO 40

PÇ

7

PLASTILIT

R$ 4,60

R$ 32,20

570

JUNCAO ESGOTO 100 X 75

PÇ

7

PLASTILIT

R$ 17,50

R$ 122,50

571

JUNCAO ESGOTO 100 X 50

PÇ

7

PLASTILIT

R$ 15,20

R$ 106,40

572

JUNCAO ESGOTO 75 X 50

PÇ

7

PLASTILIT

R$ 13,15

R$ 92,05

573

KIT ACESSORIO 5 PCS ALUMINIO/INOX STANDER

UN

14

FORT

R$ 70,50

R$ 987,00

METAIS
574

KIT ALCAPAO PVC.

UN

7

FORRSUL

R$ 60,00

R$ 420,00

575

KIT ANEIS PARA REGISTRO DE PRESSAO

UN

3

DOCOL

R$ 20,00

R$ 60,00

576

KIT BUJAO COMPLETO REGISTRO PRESSAO

UN

3

DOCOL

R$ 36,00

R$ 108,00

577

KIT REPARO COMPLETO 1.1/2 PARA VALVULA

UN

3

DOCOL

R$ 53,00

R$ 159,00

579

LAJOTA CONCRETO SEXTAVADA 30 X 30 X 08 .

M2

350

STANG

R$ 44,00

R$ 15.400,00

580

LAMPADA BULBO LED BRANCA 6500 K 07 W

UN

70

BELPRO

R$ 9,53

R$ 667,10

581

LAMPADA BULBO LED BRANCA 6500 K 10 W

UN

70

BELPRO

R$ 10,60

R$ 742,00

582

LAMPADA BULBO LED BRANCA 6500 K 15 W

UN

70

BELPRO

R$ 18,50

R$ 1.295,00

583

LAMPADA DICROICA LED 1.5W / 220V COM LENTE

UN

14

AVANT

R$ 20,00

R$ 280,00

584

LAMPADA ECONOMICA 15 W

UN

70

SILVANIA

R$ 13,40

R$ 938,00

585

LAMPADA ECONOMICA 20 W

UN

70

AVANT

R$ 15,60

R$ 1.092,00

586

LAMPADA ECONOMICA 20 W/220V

UN

70

FOXLUX

R$ 15,70

R$ 1.099,00

587

LAMPADA ECONOMICA 25 W/220V

UN

70

OUROLUX

R$ 16,50

R$ 1.155,00

588

LAMPADA ECONOMICA 30 W

UN

70

FOXLUX

R$ 29,40

R$ 2.058,00

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 688

589

LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 15 W LUZ BRANCA

UN

70

FOXLUX

R$ 16,50

R$ 1.155,00

590

LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 15 W/220V 6500K

UN

70

AVANT

R$ 16,90

R$ 1.183,00

591

LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 20W

UN

70

FOXLUX

R$ 15,70

R$ 1.099,00

592

LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 23 W

UN

70

FOXLUX

R$ 20,00

R$ 1.400,00

593

LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 30 W

UN

35

FOXLUX

R$ 26,00

R$ 910,00

594

LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 45 W

UN

35

FOXLUX

R$ 41,50

R$ 1.452,50

595

LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 75 W

UN

35

AVANT

R$ 66,00

R$ 2.310,00

596

LAMPADA FLUOERESCENTE 20 W - T10 5000 K

UN

70

OUROLUX

R$ 14,50

R$ 1.015,00

597

LAMPADA FLUOERESCENTE 40 W - T10 5000K

UN

70

OUROLUX

R$ 16,50

R$ 1.155,00

598

LAMPADA HO LED 40 W

UN

21

AVANT

R$ 79,00

R$ 1.659,00

599

LAMPADA VAPOR METALICO HQI TUBOLAR E-40

UN

21

OUROLUX

R$ 60,00

R$ 1.260,00

600

LANTERNA MANUAL

UN

7

CHARGER

R$ 46,00

R$ 322,00

601

LAPIS PARA CARPINTEIRO.

UN

35

FABER

R$ 3,25

R$ 113,75

CASTEL
602

LAVATORIO CONVENCIONAL BRANCO

UN

14

LOGASA

R$ 126,00

R$ 1.764,00

603

LAVATORIO PLASTICO GRANDE BRANCO

UN

7

METASUL

R$ 47,80

R$ 334,60

604

LEVANTADOR ZINCADO

PÇ

21

LOTH

R$ 3,40

R$ 71,40

605

LIMA MOTOSERRA 8" X 3/16

UN

14

NICHOLSO

R$ 7,80

R$ 109,20

606

LIMA MOTOSERRA 8" X 5/32

UN

14

NICHOLSO

R$ 10,90

R$ 152,60

607

LIMA MOTOSERRA 8" X 7/32

UN

14

NICHOLSO

R$ 7,80

R$ 109,20

608

LIMA PARA ENXADA 8" COM CABO CARTELA

UN

7

NICHOLSO

R$ 30,00

R$ 210,00

609

LIMPA OBRA 1 LT

UN

14

RODOQUIM

R$ 12,20

R$ 170,80

610

LINHA DE EUCALIPTO 08 X 16

MT

56

PAZETO

R$ 19,73

R$ 1.104,88

611

LINHA DE EUCALIPTO 10 X 10.

MT

105

PAZETO

R$ 17,47

R$ 1.834,35

612

LINHA DE EUCALIPTO ROLICA.

MT

154

PAZETO

R$ 15,50

R$ 2.387,00

613

LINHA DE EUCALIPTO ROLICA GROSSA.

MT

84

PAZETO

R$ 26,67

R$ 2.240,28

614

LINHA DE PINOS AUTO CLAVE 08 X 16

MT

84

PAZETO

R$ 30,92

R$ 2.597,28

615

LINHA EUCALIPTO ROLICA COM AUTO CLAVE

MT

105

PAZETO

R$ 15,50

R$ 1.627,50

616

LINHA NYLON 80 100 MT

UN

14

EQUIPESCA

R$ 10,30

R$ 144,20

617

LINHA PARA CORTAR GRAMA CARRETEL 1.6

MC

140

EKILON

R$ 0,58

R$ 81,20

618

LIXA MADEIRA AMARELA GR125 120.

MC

63

DOBLEA

R$ 3,90

R$ 245,70

619

LIXA MADEIRA AMARELA GR125 150

MC

63

DOBLEA

R$ 3,90

R$ 245,70

620

LIXA MADEIRA AMARELA GR125 220

MC

63

DOBLEA

R$ 3,90

R$ 245,70

621

LIXA MADEIRA AMARELA GR125 80

MC

84

DOBLEA

R$ 4,70

R$ 394,80

622

LIXEIRA DE TELA ZINCADA PARA MURO

UN

3

BURIM

R$ 106,00

R$ 318,00

623

LIXEIRA DE INOX COM PEDAL 5 LTS

UN

7

MOR

R$ 81,00

R$ 567,00

624

LIXEIRA TELA ZINCADA COM PE

UN

3

BURIM

R$ 117,00

R$ 351,00

625

LONA AMARELA 4 X 100 30 KG

MT

140

NEGREIRA

R$ 8,00

R$ 1.120,00

626

LONA MULTIUSO SUPER AZUL 3 X 3 - 200 MC

UN

3

NOVE54

R$ 60,00

R$ 180,00

627

LONA MULTIUSO SUPER AZUL 4 X 4 - 200 MC

UN

3

NOVE54

R$ 93,00

R$ 279,00

628

LONA MULTIUSO SUPER AZUL 5 X 4 - 200 MC

UN

3

AJAX

R$ 100,00

R$ 300,00

629

LONA MULTIUSO SUPER AZUL 6 X 4 - 200 MC

UN

3

AJAX

R$ 117,00

R$ 351,00

630

LONA MULTIUSO SUPER AZUL 7 X 4 - 200 MC

UN

3

AJAX

R$ 136,00

R$ 408,00

631

LONA PRETA 4 X 100 30 KG

MT

210

NEGREIRA

R$ 4,90

R$ 1.029,00

632

LONA PRETA 6 X 100 45 KG

MT

140

NEGREIRA

R$ 6,90

R$ 966,00

633

LONA PRETA/BRANCA 6 X 50

MT

210

NEGREIRA

R$ 15,40

R$ 3.234,00

634

LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS

UN

21

SEGURIMA

R$ 29,20

R$ 613,20

635

LUMINARIA TUBOLAR LED STYLE TUBE 18W 6000K 60

PÇ

35

AVANT

R$ 45,80

R$ 1.603,00

PÇ

35

AVANT

R$ 53,00

R$ 1.855,00

CM
636

LUMINARIA TUBOLAR LED STYLE TUBE 36W 6000K 120
CM

637

LUVA BRANCA ROSCA 1/2

PÇ

7

PLASTUBOS

R$ 1,50

R$ 10,50

638

LUVA BRANCA ROSCA 3/4

PÇ

7

PLASTUBOS

R$ 2,25

R$ 15,75

639

LUVA DE COURO CURTA

PR

14

KS

R$ 14,40

R$ 201,60

640

LUVA DE MALHA ALGODAO REVESTIDA BORRACHA

PR

14

DELTAPLUS

R$ 14,90

R$ 208,60

641

LUVA DE MALHA PIGMENTADA

PR

14

CLASSIC

R$ 5,70

R$ 79,80

642

LUVA DE MALHA REVESTIDA EMBORRACHADA

PR

14

SUPERSAFE

R$ 16,80

R$ 235,20

643

LUVA DE PVC AZUL FORRADA 36 CM

PR

14

BIGCOMPRA

R$ 28,20

R$ 394,80

644

LUVA ESGOTO 100 MM.

PÇ

14

PLASTILIT

R$ 6,90

R$ 96,60
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645

LUVA ESGOTO 75 MM.

PÇ

7

TUBOZAN

R$ 6,50

R$ 45,50

646

LUVA ESGOTO 50 MM.

PÇ

21

PLASTILIT

R$ 2,80

R$ 58,80

647

LUVA ESGOTO 40 MM.

PÇ

21

PLASTILIT

R$ 1,75

R$ 36,75

648

LUVA LATEX FORRADA.

PR

14

SUPERSAFE

R$ 7,00

R$ 98,00

649

LUVA LATEX REFORCADA NEOPREME AZUL/AMARELO

PR

14

SUPERSAFE

R$ 15,33

R$ 214,62

650

LUVA LR AZUL 20 X 1/2

PÇ

14

PLASTILIT

R$ 5,30

R$ 74,20

651

LUVA LR AZUL 25 X 1/2.

PÇ

21

PLASTILIT

R$ 7,10

R$ 149,10

652

LUVA LR AZUL 25 X 3/4.

PÇ

11

PLASTILIT

R$ 7,50

R$ 82,50

653

LUVA REDUCAO ROSCAVEL 3/4 X 1/2

PÇ

7

PLASTILIT

R$ 3,00

R$ 21,00

654

LUVA REDUCAO ROSCAVEL 1 X 3/4

PÇ

7

PLASTILIT

R$ 4,40

R$ 30,80

655

LUVA SOLDAVEL 20 MM.

PÇ

14

PLASTILIT

R$ 1,00

R$ 14,00

656

LUVA SOLDAVEL 25 MM.

PÇ

35

PLASTILIT

R$ 1,10

R$ 38,50

657

LUVA SOLDAVEL 32 MM

PÇ

14

PLASTILIT

R$ 2,65

R$ 37,10

658

LUVA SOLDAVEL 50 MM,

PÇ

14

PLASTILIT

R$ 5,00

R$ 70,00

659

LUVA SOLDAVEL REDUCAO CURTA 25 X 20.

PÇ

14

PLASTILIT

R$ 1,10

R$ 15,40

660

LUVA SOLDAVEL REDUCAO CURTA 32 X 25

PÇ

7

PLASTILIT

R$ 1,30

R$ 9,10

661

LUVA SOLDAVEL REDUCAO LONGA 25 X 20.

PÇ

14

PLASTILIT

R$ 1,80

R$ 25,20

662

LUVA SOLDAVEL REDUCAO LONGA 32 X 25

PÇ

7

PLASTILIT

R$ 4,00

R$ 28,00

663

LUVA SOLDAVEL REDUCAO LONGA 50 X 25.

PÇ

14

PLASTILIT

R$ 4,80

R$ 67,20

664

LUVA SOLDAVEL REDUCAO LONGA 50 X 32

PÇ

7

PLASTILIT

R$ 5,30

R$ 37,10

665

LUVA TATIL PRETA

PR

14

UZZY

R$ 10,00

R$ 140,00

666

LUVA TRICOTADA REVESTIDA AZUL

PR

14

DELTAPLUS

R$ 13,50

R$ 189,00

667

MACANETA P FECHADURA POP LINE

PR

7

SOPRANO

R$ 20,00

R$ 140,00

668

MACHADINHA FERREIRO COM CABO

UN

7

FERREIRO

R$ 40,00

R$ 280,00

669

MANGUEIRA ESPECIAL 1 X 2.0 X 100 MT AZUL

MT

210

DELPLAST

R$ 2,45

R$ 514,50

670

MANGUEIRA ESPECIAL 1/2 X 2,0 AZUL/CINZA

MT

700

DELPLAST

R$ 1,25

R$ 875,00

671

MANGUEIRA ESPECIAL 3/4 X 2,0 AZUL/CINZA

MT

700

DELPLAST

R$ 2,00

R$ 1.400,00

672

MANGUEIRA GAZ MULTIUSO TRACADA 3/8 X 3,00MM

MT

21

UNIFORTE

R$ 6,40

R$ 134,40

673

MANGUEIRA CORRUGADA 1'' AMARELA 2KG

MT

210

OUROPLAST

R$ 2,20

R$ 462,00

674

MANGUEIRA CORRUGADA 1/2 AMARELA

MT

210

OUROPLAST

R$ 1,10

R$ 231,00

675

MANGUEIRA CORRUGADA 3/4 REFORCADA 3KG

MT

490

OUROPLAST

R$ 1,20

R$ 588,00

676

MANGUEIRA DE NIVEL CRISTAL 5/16 X 1,3 MM

MT

140

UNIFORTE

R$ 2,30

R$ 322,00

677

MANGUEIRA FLEX PARA JARDIM 1/2 PREMIUM

MT

280

PLASBHON

R$ 4,90

R$ 1.372,00

678

MANGUEIRA FLEX PARA JARDIM 1/2 X 2,00 MM

MT

350

UNIFORTE

R$ 3,95

R$ 1.382,50

679

MANTA ISOLAMENTO TERMICO 2 FACES DE ALUMINIO.

M2

490

MVM

R$ 5,70

R$ 2.793,00

680

MARRETA 1,0 KG COM CABO

UN

4

MINASUL

R$ 34,80

R$ 139,20

681

MARRETA 1,5 KG COM CABO

UN

4

MINASUL

R$ 43,90

R$ 175,60

682

MARRETA 2,0 KG COM CABO

UN

4

MINASUL

R$ 60,50

R$ 242,00

683

MARRETA 5,0 KG COM CABO

UN

3

MINASUL

R$ 117,00

R$ 351,00

684

MARTELO CABO DE FIBRA 27MM,

UN

14

FERTAK

R$ 41,50

R$ 581,00

685

MARTELO CABO DE MADEIRA 27 MM

UN

14

MONFORT

R$ 33,50

R$ 469,00

686

MASCARA DESCARTAVEL COM RESPIRADOR

UN

21

DELTAPLUS

R$ 4,75

R$ 99,75

687

MASSA CORRIDA 18 LTS

LT

7

SUVINIL

R$ 147,00

R$ 1.029,00

688

MASSA CORRIDA PVA 06 KG 3,6 LTS

GL

11

INKOR

R$ 34,00

R$ 374,00

689

MASSA CORRIDA PVA 15 KG

SC

7

INKOR

R$ 37,00

R$ 259,00

690

MASSA CORRIDA PVA 25 KG

BALDE

7

INKOR

R$ 80,50

R$ 563,50

691

MASSA PARA CORRECAO DE MADEIRA F12 1,65 KG

LT

7

VIAPOL

R$ 33,50

R$ 234,50

692

MECANISMO ENTRADA UNIVERSAL PARA CAIXA

UN

7

BLUKIT

R$ 55,50

R$ 388,50

UN

7

BLUKIT

R$ 38,80

R$ 271,60

ACOPLADA
693

MECANISMO SAIDA UNIVERSAL PARA CAIXA
ACOPLADA

694

MEIA CANA DE EUCALIPTO

MT

210

ZE CRESPO

R$ 2,00

R$ 420,00

695

MEIA CANA DE PINOS TRATADO

MT

210

PAZETO

R$ 2,80

R$ 588,00

696

MEIA CANA DE PVC COLONIAL 6MTS POR BARRA

MT

420

FORROSUL

R$ 6,30

R$ 2.646,00

697

MEIA TELHA PORTUGUESA NATURAL 11,75 X 41CM

UN

140

BELEM

R$ 2,00

R$ 280,00

VERMELHA
698

MEIA TELHA PORTUGUESA 13,5 X 41 CM NATURAL

UN

140

SILVA

R$ 2,30

R$ 322,00

699

MEIO FIO DE CONCRETO 10 X 30 X 65

MT

700

CONCRETUB

R$ 28,00

R$ 19.600,00

700

MESA PLASTICA MONOBLOCO 70 X 70 PE FIXO.

UN

70

MOR

R$ 109,00

R$ 7.630,00
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701

METRO PLASTICO 1MT

UN

7

LINANN

R$ 9,80

R$ 68,60

702

MICTORIO COM SIFAO CONVENCIONAL

UN

7

MONDIALE

R$ 322,00

R$ 2.254,00

703

MOERAO DE CONCRETO 2,0M 10X10.

UN

70

CONCRETUB

R$ 44,50

R$ 3.115,00

704

MOERAO DE CONCRETO 2,5M 10X10.

UN

35

CONCRETUB

R$ 51,50

R$ 1.802,50

705

MOERAO DE CONCRETO 3,0M 10X10

UN

35

CONCRETUB

R$ 70,00

R$ 2.450,00

706

MOERAO DE CONCRETO 3,0M 12 X 12

UN

21

CONCRETUB

R$ 82,00

R$ 1.722,00

707

MOERAO DE CONCRETO ALAMBRADO 3 MT 10 X 10

UN

70

ARTEFATOS

R$ 71,00

R$ 4.970,00

GRAVATAL
708

MOLA AEREA PARA PORTA HIDRAULICA NUMERO 2

UN

2

SOPRANO

R$ 160,00

R$ 320,00

709

MOP BALDE 360 GIRATOTIO COM ESFREGÃO

UN

5

MOR

R$ 109,00

R$ 545,00

710

MULTIMASSA TAPA TUDO 340 GR

UN

21

INKOR

R$ 29,20

R$ 613,20

711

NIPEL METAL AMARELO 1/2

PÇ

4

FORT

R$ 10,00

R$ 40,00

METAIS
712

NIPEL ROSCA 1/2

PÇ

35

PLASTILIT

R$ 0,95

R$ 33,25

713

NIPEL ROSCA 3/4

PÇ

21

PLASTILIT

R$ 1,40

R$ 29,40

714

NIVEL DE ALUMINIO ECONOMICO 20" 50 CM

PÇ

5

MONFORT

R$ 38,00

R$ 190,00

715

OCULOS INCOLOR LINHA SKY

UN

14

DELTAPLUS

R$ 7,80

R$ 109,20

716

OLEO MAQUINA MULTIUSO 100 ML

UN

3

DIMEC

R$ 6,15

R$ 18,45

717

PA DE CORTE DE BICO SEM CABO

UN

11

PANDOLFO

R$ 22,90

R$ 251,90

718

PA DE JUNTAR RETA SEM CABO

UN

14

PANDOLFO

R$ 24,50

R$ 343,00

719

PADRAO CASAN PVC COM TAMPA (CAIXA)

UN

21

AC&A

R$ 78,90

R$ 1.656,90

720

PAPELEIRA COM TAMPA INOX LINHA CHROMA

UN

14

FORT

R$ 19,80

R$ 277,20

721

PARAFUSO FORRO DRYWALL FENDA PHILIPS PONTA

UN

10.500

BELENUS

R$ 8,10

R$ 85.050,00

UN

350

MISTER

R$ 0,06

R$ 21,00

UN

350

MISTER

R$ 0,06

R$ 21,00

UN

1.050

V

R$ 0,09

R$ 94,50

UN

350

MISTER

R$ 0,09

R$ 31,50

UN

350

MISTER

R$ 0,11

R$ 38,50

UN

350

MISTER

R$ 0,14

R$ 49,00

UN

350

MISTER

R$ 0,14

R$ 49,00

UN

350

MISTER

R$ 0,15

R$ 52,50

UN

350

MISTER

R$ 0,24

R$ 84,00

UN

350

MISTER

R$ 0,26

R$ 91,00

UN

350

MISTER

R$ 0,28

R$ 98,00

UN

350

MISTER

R$ 0,63

R$ 220,50

UN

350

MISTER

R$ 0,48

R$ 168,00

UN

350

MISTER

R$ 0,52

R$ 182,00

METAIS
AGULHA 42 X 13
722

PARAFUSO MADEIRA PHILLIPS BICROMADO CHIP 3,0 X
12

723

PARAFUSO MADEIRA PHILLIPS BICROMADO CHIP 3,0 X
16

724

PARAFUSO MADEIRA PHILLIPS BICROMADO CHIP 3,5 X
25

725

PARAFUSO MADEIRA PHILLIPS BICROMADO CHIP 3,5 X
30

726

PARAFUSO MADEIRA PHILLIPS BICROMADO CHIP 3,5 X
40

727

PARAFUSO MADEIRA PHILLIPS BICROMADO CHIP 4,0 X
35

728

PARAFUSO MADEIRA PHILLIPS BICROMADO CHIP 4,0 X
45

729

PARAFUSO MADEIRA PHILLIPS BICROMADO CHIP 4,0 X
50

730

PARAFUSO MADEIRA PHILLIPS BICROMADO CHIP 5,0 X
60

731

PARAFUSO MADEIRA PHILLIPS BICROMADO CHIP 5,0
X70

732

PARAFUSO MADEIRA PHILLIPS BICROMADO CHIP 5,0 X
80

733

PARAFUSO MADEIRA PHILLIPS BICROMADO CHIP 6,0 X
100

734

PARAFUSO MADEIRA PHILLIPS BICROMADO CHIP 6,0 X
70

735

PARAFUSO MADEIRA PHILLIPS BICROMADO CHIP 6,0 X
80

736

PARAFUSO PARABOLD 3/8 X 3.1/2

PÇ

70

MISTER

R$ 3,13

R$ 219,10

737

PARAFUSO PARABOLD 5/16 X 3.1/4

PÇ

70

MISTER

R$ 2,70

R$ 189,00

738

PARAFUSO SEXTAVADO SOBERBA 1/4 X 50MM

UN

140

MISTER

R$ 0,45

R$ 63,00

739

PARAFUSO SEXTAVADO SOBERBA 1/4 X 65MM

UN

140

MISTER

R$ 0,55

R$ 77,00

740

PARAFUSO SEXTAVADO SOBERBA 1/4 X 80MM

UN

140

MISTER

R$ 0,62

R$ 86,80

741

PARAFUSO SEXTAVADO SOBERBA 1/4 X 90MM

UN

140

MISTER

R$ 0,73

R$ 102,20
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742

PARAFUSO SEXTAVADO SOBERBA 5/16 X 80MM

UN

140

MISTER

R$ 0,85

R$ 119,00

743

PARAFUSO TELHEIRO 5/16 X 110

UN

700

PREGO FORT

R$ 60,90

R$ 42.630,00

745

PASSARINHEIRA PLASTICA ROMANA SEM PREGO

UN

700

FORTE

R$ 32,00

R$ 22.400,00

746

PASTA LUBRIFICANTE 1000G

KG

7

FIRMEX

R$ 24,80

R$ 173,60

747

PASTA LUBRIFICANTE 160G

UN

7

FIRMEX

R$ 10,40

R$ 72,80

748

PAVER 10 X 20 X 6

M2

700

ARTEFATOS

R$ 39,00

R$ 27.300,00

749

PAVER 10 X 20 X 8

M2

700

R$ 44,00

R$ 30.800,00

GRAVATAL
ARTEFATOS
GRAVATAL
750

PE DE CABRA FERREIRO 70 CM

UN

7

FERREIRO

R$ 45,80

R$ 320,60

751

PEDRA DE AFIAR RETANGULAR 6" DUAS FACES

UN

3

MTX

R$ 5,30

R$ 15,90

752

PENEIRA PARA AREIA 55 BORDA PLASTICA

UN

14

TELAS MM

R$ 26,10

R$ 365,40

753

PIA INOX 1.60 MT X 53 CM

UN

3

PIANOX

R$ 390,00

R$ 1.170,00

754

PICARETA PONTA E PA SEM CABO

UN

7

FERREIRO

R$ 70,00

R$ 490,00

755

PINCEL 1" CERDA GRIS AMARELO.

UN

14

COMPEL

R$ 3,80

R$ 53,20

756

PINCEL 1.1/2 CERDA GRIS AMARELO.

UN

14

COMPEL

R$ 4,20

R$ 58,80

757

PINCEL 1/2" CERDA BRANCA

UN

7

COMPEL

R$ 3,10

R$ 21,70

758

PINCEL 2" CERDA GRIS AMARELO.

UN

14

COMPEL

R$ 5,90

R$ 82,60

759

PINCEL 2.1/2" CERDA GRIS AMARELO

UN

14

COMPEL

R$ 7,00

R$ 98,00

760

PINCEL 3" CERDA GRIS AMARELO.

UN

14

COMPEL

R$ 9,00

R$ 126,00

761

PINCEL 3/4" CERDA GRIS AMARELO

UN

7

COMPEL

R$ 4,00

R$ 28,00

762

PINCEL 4" CERDA GRIS AMARELO

UN

14

COMPEL

R$ 13,20

R$ 184,80

763

PINGADEIRA DE CONCRETO 17 CM X 80 CM INCLINADA

PÇ

70

CARRER

R$ 11,90

R$ 833,00

764

PINGADEIRA DE CONCRETO 19 CM X 80 CM INCLINADA

PÇ

105

CARRER

R$ 13,00

R$ 1.365,00

765

PINGADEIRA DE CONCRETO 23 CM X 80 CM INCLINADA

PÇ

140

CARRER

R$ 14,50

R$ 2.030,00

766

PISO 31 X 59 PEI 4 BRANCO

M2

280

CEJATEL

R$ 16,20

R$ 4.536,00

767

PISO 31 X 59 PEI 4 BEGE CLARO

M2

280

CEJATEL

R$ 16,20

R$ 4.536,00

768

PISO 31 X 59 PEI 4 BRANCO COM DETALHES BEGES

M2

280

CEJATEL

R$ 16,20

R$ 4.536,00

769

PISO 31 X 59 PEI 4 BEGE ESCURO

M2

280

CEJATEL

R$ 16,20

R$ 4.536,00

770

PISO 31 X 59 PEI 4 BEGE COM DETALHES EM RISCOSZ

M2

280

CEJATEL

R$ 16,20

R$ 4.536,00

771

PISO 48 X 48 PEI 4 BEGE CLARO

M2

350

CEJATEL

R$ 23,20

R$ 8.120,00

772

PISO 48 X 48 PEI 4 BRANCO COM DETALHES BEGES

M2

350

CEJATEL

R$ 23,20

R$ 8.120,00

773

PISO 48 X 48 PEI 4 CINZA CLARO

M2

350

CEJATEL

R$ 23,20

R$ 8.120,00

774

PISO 48 X 48 PEI 4 BEGE ESCURO

M2

350

CEJATEL

R$ 24,33

R$ 8.515,50

775

PISO 48 X 48 PEI 5 ANTI DERRAPANTE BEGE

M2

210

CEJATEL

R$ 23,20

R$ 4.872,00

776

PISO 48 X 48 PEI 5 ANTI DERRAPANTE, IMITAÇÃO DE

M2

210

CEJATEL

R$ 23,20

R$ 4.872,00

M2

350

CEJATEL

R$ 23,20

R$ 8.120,00

M2

210

CEJATEL

R$ 23,20

R$ 4.872,00

PEDRAS
777

PISO 48 X 48 PEI 5 BRANCO COM DETALHES EM
PRETO

778

PISO 48 X 48 PEI 5 ANTI DERRAPANTE - IMITAÇÃO
PEDRAS MIRACEMA

779

PISO 55 X 55 PEI 4 BEGE

M2

210

ANGEL GRE

R$ 22,20

R$ 4.662,00

780

PISO TATIL CONTINUO

PÇ

350

CARRER

R$ 9,40

R$ 3.290,00

781

PISTOLA METAL APLICATIVA SILICONE

UN

3

FERTAK

R$ 15,90

R$ 47,70

782

PLACA RETANGULAR CEGA BRANCA 2 X 4

UN

35

PEZZY

R$ 6,00

R$ 210,00

783

PLACA RETANGULAR CEGA BRANCA 4 X 4

UN

35

PEZZY

R$ 8,50

R$ 297,50

784

PLAFON NYLON COM BOCAL PORCELANA

UN

140

OLIVO

R$ 5,80

R$ 812,00

785

PLAFON QUADRADO 29 X 29

UN

14

DITAL

R$ 97,00

R$ 1.358,00

786

PLASTIFICANTE PARA ARGAMASSA 1 LT

LT

21

MAXTON

R$ 7,90

R$ 165,90

787

PLASTIFICANTE PARA ARGAMASSA 3,2 LT

GL

11

MAXTON

R$ 23,00

R$ 253,00

788

PLUGUE FEMEA 2 P 10 A.

PÇ

14

TRAMONTIN

R$ 4,80

R$ 67,20

789

PLUGUE FEMEA 2P + T 10 A

UN

14

MARGIRIUS

R$ 5,40

R$ 75,60

790

PLUGUE FEMEA 2P + T 20 A

PÇ

14

ILIMI

R$ 6,40

R$ 89,60

791

PLUGUE MACHO 2 P 10 A

UN

14

TRAMONTIN

R$ 5,60

R$ 78,40

792

PLUGUE MACHO 2 P 20 A

PÇ

14

TRAMONTIN

R$ 5,70

R$ 79,80

793

PLUGUE MACHO 2 P + T 10 A

UN

14

MARGIRIUS

R$ 6,00

R$ 84,00

794

PLUGUE MACHO 2 P + T 20 A

UN

14

ILIMI

R$ 8,50

R$ 119,00

795

PLUGUE ROSCA 1/2

UN

35

PLASTILIT

R$ 0,95

R$ 33,25

796

PLUGUE ROSCA 3/4

PÇ

35

PLASTILIT

R$ 1,40

R$ 49,00
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797

PNEU 3,25 X 8 DUAS LONAS

UN

14

DECABOR

R$ 33,10

R$ 463,40

798

PORCA 1/2 ZINCADA

UN

140

JOMARCA

R$ 0,78

R$ 109,20

799

PORCA 1/4 ZINCADA

UN

140

JOMARCA

R$ 0,15

R$ 21,00

800

PORCA 3/8 ZINCADA

UN

140

JOMARCA

R$ 0,25

R$ 35,00

801

PORCA 5/16 ZINCADA

UN

140

JOMARCA

R$ 0,20

R$ 28,00

802

PORTA ALMOFADA TIPO MEXICANA 80 X 210

UN

21

HC

R$ 250,00

R$ 5.250,00

EUCALIPTO
803

PORTA CHAPEADA AMESCLA 60 X 210 3,5CM

UN

11

MEURER

R$ 114,00

R$ 1.254,00

804

PORTA CHAPEADA AMESCLA 60 X 210 3CM

UN

11

DAGOSTIM

R$ 100,00

R$ 1.100,00

805

PORTA CHAPEADA AMESCLA 70 X 210 3,5CM

UN

14

MEURER

R$ 114,00

R$ 1.596,00

806

PORTA CHAPEADA AMESCLA 70 X 210 3CM

UN

14

DAGOSTIM

R$ 100,00

R$ 1.400,00

807

PORTA CHAPEADA AMESCLA 80 X 210 3,5CM

UN

21

MEURER

R$ 136,00

R$ 2.856,00

808

PORTA CHAPEADA AMESCLA 80 X 210 3CM

UN

21

DAGOSTIM

R$ 100,00

R$ 2.100,00

809

PORTA CHAPEADA AMESCLA 90 X 210 3,5CM

UN

7

MEURER

R$ 155,00

R$ 1.085,00

810

PORTA CHAPEADA AMESCLA 90 X 210 3,0CM

UN

7

DAGOSTIM

R$ 127,00

R$ 889,00

811

PORTA PAPEL INOX COM TAMPA

PÇ

14

FORTE

R$ 33,00

R$ 462,00

812

PORTA PAPEL HIGIENICO

UN

11

NOBRE

R$ 47,50

R$ 522,50

813

PORTA PAPEL TOALHA UNIVERSAL ABS

UN

11

NOBRE

R$ 196,00

R$ 2.156,00

814

PORTA POPULAR 80 X 210 MISTA MADEIRA DO NORTE

UN

14

BASCHIROT

R$ 272,00

R$ 3.808,00

815

PORTA SANFONADA 70 X 2,10

UN

4

VITESSE

R$ 128,50

R$ 514,00

816

PORTA SANFONADA 80 X 2,10

UN

4

VITESSE

R$ 133,00

R$ 532,00

817

PORTA SANFONADA 90 X 2,10

UN

4

VITESSE

R$ 142,00

R$ 568,00

818

PORTA SHAMPOO VIDRO/METAL DE CANTO

UN

7

FORTE

R$ 46,50

R$ 325,50

R$ 46,50

R$ 325,50

METAIS

METAIS
819

PORTA SHAMPOO VIDRO/METAL RETANGULAR

UN

7

FORTE
METAIS

820

PORTA SHAMPOO PLASTICO DE CANTO

UN

7

METASUL

R$ 28,50

R$ 199,50

821

PORTA TOALHA REDONDO ALUMINIO

UN

11

FORTE

R$ 12,80

R$ 140,80

R$ 23,50

R$ 258,50

METAIS
822

PORTA TOALHA RETO ALUMINIO 60 CM

UN

11

FORTE
METAIS

823

POSTE DE CONCRETO DT 7/100 DAN

UN

11

TEZZA

R$ 438,50

R$ 4.823,50

824

PREGO ACO NIQUELADO 12 X 12 X 1,8 X 28 M

UN

14

MULTIFIX

R$ 10,60

R$ 148,40

825

PREGO ACO NIQUELADO 15 X 15 X 2,8 X 30

UN

1.400

MULTIFIX

R$ 16,70

R$ 23.380,00

826

PREGO ACO NIQUELADO 17 X 24 3 X 55

UN

1.400

MULTIFIX

R$ 31,70

R$ 44.380,00

827

PREGO ACO NIQUELADO 17 X 27 X 3 X 60MM

UN

1.400

MULTIFIX

R$ 34,40

R$ 48.160,00

828

PREGO GALVANIZADO 13 X 10 FORRO DE PVC

KG

7

GERDAU

R$ 28,50

R$ 199,50

829

PREGO 11 X 11

KG

28

GERDAU

R$ 28,50

R$ 798,00

830

PREGO 13 X 15

KG

28

GERDAU

R$ 23,60

R$ 660,80

831

PREGO 14 X 18

KG

28

GERDAU

R$ 23,60

R$ 660,80

832

PREGO 15 X 21

KG

70

GERDAU

R$ 22,70

R$ 1.589,00

833

PREGO 16 X 24

KG

140

GERDAU

R$ 21,40

R$ 2.996,00

834

PREGO 17 X 27

KG

210

AVANT

R$ 19,30

R$ 4.053,00

835

PREGO 18 X 30

KG

28

GERDAU

R$ 18,20

R$ 509,60

836

PREGO 18 X 36

KG

84

GERDAU

R$ 18,20

R$ 1.528,80

837

PREGO 19 X 39

KG

42

GERDAU

R$ 18,20

R$ 764,40

838

PREGO 20 X 48

KG

84

GERDAU

R$ 18,20

R$ 1.528,80

839

PREGO 22 X 54

KG

42

GERDAU

R$ 18,20

R$ 764,40

840

PREGO 23 x 60

KG

84

GERDAU

R$ 23,10

R$ 1.940,40

841

PREGO 24 X 60

KG

84

GERDAU

R$ 23,10

R$ 1.940,40

842

PREGO 25 X 72

KG

70

GERDAU

R$ 23,10

R$ 1.617,00

843

PREGO 26 X 84

KG

112

GERDAU

R$ 23,10

R$ 2.587,20

844

PREGO TELHERO POLIDO LISO 18 X 30

KG

42

TELAS

R$ 16,80

R$ 705,60

845

PROTETOR DE PIA INOX 1,20MT

UN

7

PETROPOLIS

R$ 45,30

R$ 317,10

846

PROTETOR DE PIA INOX 1,60 MTS

UN

7

PETROPÓLIS

R$ 60,50

R$ 423,50

847

PRUMO FERRO 500 GR

UN

11

PETROPOLIS

R$ 23,90

R$ 262,90

848

PUNHO DE CENTRO ZINCADO

PAR

14

ISERO

R$ 14,50

R$ 203,00

TUBARAO
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849

PUXACOR TIPO ALCA CROMADO 15 CM

UN

21

SOPRANO

R$ 21,30

R$ 447,30

850

QUEROSENE 900 ML

LT

21

ARARAS

R$ 14,10

R$ 296,10

851

RADIO AM/FM/USB DE 03 BANDAS

UN

7

LAGUNA

R$ 176,00

R$ 1.232,00

852

RALINHO JAPONES 3.1/2

UN

14

OVERTIME

R$ 8,40

R$ 117,60

853

RALO LINEAR SIFONADO 500 X 72 X 84 MM

PÇ

7

HERC

R$ 65,90

R$ 461,30

854

RALO SECO 100 X 100

UN

7

PLASTILIT

R$ 9,00

R$ 63,00

855

REATOR ELETROMAGNETICO HQI/SODIO 400 W G

UN

14

SERWAL

R$ 158,00

R$ 2.212,00

856

REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50.

PÇ

14

TUBOZAN

R$ 8,50

R$ 119,00

857

REDUCAO EXCENTRICA 100 X 75

PÇ

14

PLASTILIT

R$ 9,50

R$ 133,00

858

REDUCAO EXCENTRICA 150 X 100

PÇ

14

TUBOZAN

R$ 18,80

R$ 263,20

859

REDUCAO EXCENTRICA 50 X 40,

PÇ

14

PLASTILIT

R$ 1,30

R$ 18,20

860

REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50.

PÇ

7

PLASTILIT

R$ 7,70

R$ 53,90

861

REFIL APARADOR DE GRAMA 2 MM X 15 MT BRANCO

UN

14

MISTER

R$ 11,90

R$ 166,60

862

REGADOR PLASTICO VERDE 10 LT

UN

7

METASUL

R$ 30,10

R$ 210,70

863

REGISTRO ESFERA 20,

PÇ

14

PLASTILIT

R$ 7,50

R$ 105,00

864

REGISTRO ESFERA 25

PÇ

14

PLASTILIT

R$ 9,20

R$ 128,80

865

REGISTRO ESFERA 32

PÇ

7

PLASTILIT

R$ 20,40

R$ 142,80

866

REGISTRO ESFERA 50,

PÇ

14

PLASTILIT

R$ 23,00

R$ 322,00

867

REGISTRO PRESSAO PVC 3/4 COM ACABAMENTO

UN

14

DOCOL

R$ 78,80

R$ 1.103,20

868

REGISTRO "TIPO GAVETA" PVC DE25

UN

14

DOCOL

R$ 81,10

R$ 1.135,40

869

REGUA DE PEDREIRO ALUMINIO EXTRA 07 X 2.5 X 2,0

UN

7

NOVO

R$ 58,00

R$ 406,00

R$ 73,00

R$ 511,00

MT
870

HORIZONTE

REGUA DE PEDREIRO ALUMINIO EXTRA 07 X 2.5 X 2,5

UN

7

MT

NOVO
HORIZONTE

871

REGULADOR DE GAS GRANDE

UN

7

ALIANCA

R$ 43,00

R$ 301,00

872

REGULADOR GAS PEQUENO 505/01 BT

UN

7

ALIANCA

R$ 25,00

R$ 175,00

873

REJUNTE FINO 1 KG.

KG

350

INKOR

R$ 3,25

R$ 1.137,50

874

RELE FOTO ELETRICO SEM BASE

UN

7

EXATRON

R$ 35,20

R$ 246,40

875

RELOGIO MEDIDOR ENERGIA MONO ELETRONICO.

UN

3

BRUVER

R$ 150,00

R$ 450,00

876

RIPA DE EUCALIPTO 2,5 X 5,0.

MT

2.100

RWB

R$ 1,47

R$ 3.087,00

877

RIPA DE EUCALIPTO 2,5 X 5,0 COM AUTO CLAVE

MT

1.400

PAZETO

R$ 2,73

R$ 3.822,00

878

RIPA DE EUCALIPTO 2,5 X 7,5.

MT

420

RWB

R$ 2,65

R$ 1.113,00

879

RODA CARRO MAO COMPLETA FLEXIVEL FURO 1"

UN

2

ROMA

R$ 104,33

R$ 208,66

880

RODA, PNEU E CAMARA 3.25 X 8

JG

3

MAESTRO

R$ 73,00

R$ 219,00

881

RODAPE DE EUCALIPTO DE 2 X 5

MT

175

ZE CRESPO

R$ 7,57

R$ 1.324,75

882

ROLDANA COM PREGO 36 X 36

PÇ

140

R4

R$ 0,80

R$ 112,00

883

ROLDANA CONCAVA FIXA ALUMINIO NATURAL COM

UN

21

VAM

R$ 11,30

R$ 237,30

ESFERA
884

ROLDANA DE PORCELANA 72 X 72.

UN

14

GERMER

R$ 9,20

R$ 128,80

885

ROLDANA POCO COM GANCHO 12

UN

3

MINASUL

R$ 43,00

R$ 129,00

886

ROLDANA POCO COM GANCHO 14

UN

3

MINASUL

R$ 50,80

R$ 152,40

887

ROLO ESPUMA 05 CM COM CABO

UN

14

COMPEL

R$ 5,20

R$ 72,80

888

ROLO ESPUMA 09 CM COM CABO

UN

14

COMPEL

R$ 7,60

R$ 106,40

889

ROLO ESPUMA 15 CM COM CABO

UN

14

COMPEL

R$ 9,00

R$ 126,00

890

ROLO ESPUMA 23 CM.

UN

14

COMPEL

R$ 11,30

R$ 158,20

891

ROLO LA CARNEIRO 09 CM COM CABO

UN

14

COMPEL

R$ 7,80

R$ 109,20

892

ROLO LA CARNEIRO 15 CM COM CABO

UN

14

COMPEL

R$ 9,80

R$ 137,20

893

ROLO LA CARNEIRO 23 CM EXTRA

UN

14

COMPEL

R$ 31,80

R$ 445,20

894

ROLO LA POLIESTER 23 CM

UN

14

COMPEL

R$ 10,10

R$ 141,40

895

SABONETEIRA INOX DE PAREDE

PÇ

14

FORTE

R$ 14,60

R$ 204,40

METAIS
896

SARRAFO DE EUCALIPTO 2,5 X 10

MT

350

RWB

R$ 2,80

R$ 980,00

897

SELADOR ACRILICO PIGMENTADO 16,8 LT

BD

21

INKOR

R$ 80,50

R$ 1.690,50

898

SELADOR ACRILICO PIGMENTADO 3,6 LT.

GL

14

INKOR

R$ 27,33

R$ 382,62

899

IPERMEABILIZANTE CONCRETO 3,2 LT

GL

7

MAXTON

R$ 17,70

R$ 123,90

900

IPERMEABILIZANTE REBOCO 1 LT

LT

17

MAXTON

R$ 13,80

R$ 234,60

901

IPERMEABILIZANTE REBOCO 3,2 LT

GL

7

MAXTON

R$ 37,40

R$ 261,80

902

SENSOR DE PRESENCA FRONTAL PAREDE COM FOTO

UN

7

EXATRON

R$ 73,00

R$ 511,00

CELULA
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903

SENSOR DE PRESENÇA EMBUTIR TETO E PAREDE

UN

7

EXATRON

R$ 53,00

R$ 371,00

904

SENSOR PRESENCA EMBUTIR PAREDE COM FOTO

UN

7

INTELBRAS

R$ 85,00

R$ 595,00

CELULA
905

SERRA COPO KIT 11 PECAS

JG

4

UZZY

R$ 45,00

R$ 180,00

906

SERRA COPO KIT 6 PC

JG

3

UZZY

R$ 30,00

R$ 90,00

907

SERRINHA FLEXIVEL BIMETAL CORTAR FERRO

PÇ

14

NICHOLSON

R$ 9,00

R$ 126,00

908

SERROTE ARTESANAL DENTES TRAIRA

UN

4

FERREIRO

R$ 58,00

R$ 232,00

909

SERROTE CABO MADEIRA DENTE TEMPERADO 22"

UN

5

FERTAK

R$ 15,70

R$ 78,50

910

SIFAO SANFONADO 150MM,

UN

14

BLUKIT

R$ 8,90

R$ 124,60

911

SIFAO SANFONADO 72 CM

UN

21

BLUKIT

R$ 8,90

R$ 186,90

912

SIFAO SANFONADO DUPLO

UN

7

KRONA

R$ 20,70

R$ 144,90

913

SILICONE ACRILICO BASE D'AGUA 425 GR

UN

14

TEKBOND

R$ 16,00

R$ 224,00

914

SILICONE INCOLOR 265 GR

UN

14

TEKBOND

R$ 16,00

R$ 224,00

915

SILICONE INCOLOR 280 GR

UN

14

TEKBOND

R$ 16,00

R$ 224,00

916

SILICONE INCOLOR 50 GR SEM BLISTER

UN

21

TEKBOND

R$ 6,50

R$ 136,50

917

SILICONE PU 420 GR

UN

14

TEKBOND

R$ 23,90

R$ 334,60

918

SILICONE PU 35 400 GR CINZA

UN

14

TEKBOND

R$ 23,80

R$ 333,20

919

SILICONE PU 387GR CINZA

UN

14

TEKBOND

R$ 22,00

R$ 308,00

920

SINALIZACAO SAIDA AUTONOMA LED 3W

UN

35

BLUMENAU

R$ 56,00

R$ 1.960,00

921

SOLVENTE AGUA RAZ 5 LT.

GL

7

SAYERLAK

R$ 93,00

R$ 651,00

922

SOLVENTE AGUA RAZ 900ML.

LT

21

INKOR

R$ 13,00

R$ 273,00

923

SUMIDOURO DE CIMENTO 100 X 100.

UN

7

ARTEFATO

R$ 305,00

R$ 2.135,00

924

SUPORTE POUPADOR DE COPOS 150/160/200 ML

UN

7

MULTICOPO

R$ 80,00

R$ 560,00

925

SUPORTE TV/LCD UNIVERSAL 10 A 71

UN

3

THOMPSON

R$ 27,00

R$ 81,00

926

TABUA DE CAIXARIA DE PINOS 07 CM.

UN

700

SERRA

R$ 4,70

R$ 3.290,00

R$ 6,40

R$ 4.480,00

R$ 8,00

R$ 5.600,00

R$ 9,80

R$ 6.860,00

R$ 12,90

R$ 5.418,00

R$ 16,20

R$ 6.804,00

R$ 20,20

R$ 14.140,00

GRAVTAL

NORTE
927

TABUA DE CAIXARIA DE PINOS 10 CM.

UN

700

SERRA
NORTE

928

TABUA DE CAIXARIA DE PINOS 12,50 CM

UN

700

SERRA
NORTE

929

TABUA DE CAIXARIA DE PINOS 15 CM

UN

700

930

TABUA DE CAIXARIA DE PINOS 20 CM.

UN

420

SERRA
NORTE
SERRA
NORTE

931

TABUA DE CAIXARIA DE PINOS 25 CM

UN

420

SERRA
NORTE

932

TABUA DE CAIXARIA DE PINOS 30 CM.

UN

700

SERRA

933

TABUA DE EUCALIPTO BRUTA VERDE

M3

21

RWB

R$ 780,00

R$ 16.380,00

934

TALHADEIRA CHATA FERREIRO 14"

UN

14

GB2

R$ 17,80

R$ 249,20

935

TALHADEIRA SDS PLUS 14 X 250 X 20

PÇ

7

UZZY

R$ 21,60

R$ 151,20

936

TAMPA DE FERRO PASSAGEM CELESC 45 X 65

UN

3

UNIAO

R$ 322,00

R$ 966,00

937

TAMPA DE FERRO PASSAGEM TELEFONE 45 X 65

UN

3

UNIAO

R$ 322,00

R$ 966,00

938

TANQUE CONCRETO COM LAVADOR SEM PE

UN

3

LIDER

R$ 338,00

R$ 1.014,00

939

TANQUE CONCRETO COM LAVADOR COM PE FIXO

UN

3

ARTECON

R$ 189,00

R$ 567,00

940

TANQUE DE PLASTICO 15 LTS

UN

4

METASUL

R$ 59,00

R$ 236,00

941

TANQUE DE PLASTICO 24 LTS.

UN

7

METASUL

R$ 73,00

R$ 511,00

942

TANQUE FIBRA 30 LT GRANITADO PRETO

UN

2

FIBERBLU

R$ 435,00

R$ 870,00

943

TANQUE FIBRA 40 LT ELEGANCE GRANITADO BR

UN

2

FIBERBLU

R$ 560,00

R$ 1.120,00

944

TANQUE FIBRA 52 LT COM TULHA BRANCA

UN

2

FIBERBLU

R$ 660,00

R$ 1.320,00

945

TANQUE MARMORITE COM COLUNA PRETO GRANITA

UN

2

FIBERBLU

R$ 222,00

R$ 444,00

946

TEE BRANCO ROSCA 1/2

PÇ

7

PLASTILIT

R$ 90,00

R$ 630,00

947

TEE BRANCO ROSCA 3/4

PÇ

7

PLASTILIT

R$ 4,00

R$ 28,00

948

TEE ESGOTO 100 X 100.

PÇ

21

PLASTILIT

R$ 15,50

R$ 325,50

949

TEE ESGOTO 75.

PÇ

14

PLASTILIT

R$ 14,50

R$ 203,00

950

TEE ESGOTO 50.

PÇ

21

TUBOZAN

R$ 5,10

R$ 107,10

951

TEE ESGOTO 40.

PÇ

21

PLASTILIT

R$ 3,20

R$ 67,20

952

TEE ESGOTO REDUCAO 150 X 100

PÇ

7

PLASTILIT

R$ 38,00

R$ 266,00

NORTE
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953

TEE ESGOTO REDUCAO 100 X 75.

PÇ

11

PLASTILIT

R$ 15,00

R$ 165,00

954

TEE ESGOTO REDUCAO 100 X 50.

PÇ

14

TUBOZAN

R$ 11,50

R$ 161,00

955

TEE ESGOTO REDUCAO 75 X 50.

PÇ

14

PLASTILIT

R$ 13,00

R$ 182,00

956

TEE INTERNO TRIPLO 1

PÇ

14

BIAMPLAST

R$ 3,20

R$ 44,80

957

TEE INTERNO TRIPLO 1/2

PÇ

21

BIAMPLAST

R$ 1,50

R$ 31,50

958

TEE INTERNO TRIPLO 3/4

PÇ

21

BIAMPLAST

R$ 2,17

R$ 45,57

959

TEE LR AZUL 20 X 1/2

PÇ

14

PLASTILIT

R$ 8,50

R$ 119,00

960

TEE LR AZUL 25 X 1/2.

PÇ

21

TUBOZAN

R$ 6,80

R$ 142,80

961

TEE LR AZUL 25 X 3/4.

PÇ

14

PLASTILIT

R$ 9,22

R$ 129,08

962

TEE SOLDAVEL 20.

PÇ

35

PLASTILIT

R$ 1,20

R$ 42,00

963

TEE SOLDAVEL 25.

PÇ

70

PLASTILIT

R$ 1,30

R$ 91,00

964

TEE SOLDAVEL 32.

PÇ

21

PLASTILIT

R$ 5,00

R$ 105,00

965

TEE SOLDAVEL 50.

PÇ

21

TUBOZAN

R$ 8,00

R$ 168,00

966

TEE SOLDAVEL REDUCAO 50 X 25

PÇ

14

PLASTILIT

R$ 10,00

R$ 140,00

967

TELA ALAMBRADO MALHA 7 X 16 X 1.00 MT.

MT

70

TIDAO

R$ 13,57

R$ 949,90

968

TELA ALAMBRADO MALHA 7 X 16 X 1.20 MT.

MT

105

TIDAO

R$ 17,28

R$ 1.814,40

969

TELA ALAMBRADO MALHA 7 X 16 X 1.50 MT.

MT

140

TIDAO

R$ 21,43

R$ 3.000,20

970

TELA ALAMBRADO MALHA 7 X 16 X 1.80 MT.

MT

105

TIDAO

R$ 25,33

R$ 2.659,65

971

TELA SOLDADA FIO 2,3MM X 5 X 15 X 1,02 M

MT

140

BELGO

R$ 20,73

R$ 2.902,20

972

TELA SOLDADA FIO 2,3MM X 5 X 15 X 1,22 M

MT

175

BELGO

R$ 24,20

R$ 4.235,00

973

TELA SOLDADA FIO 2,3MM X 5 X 15 X 1,52MT

MT

105

BELGO

R$ 30,13

R$ 3.163,65

974

TELA VIVEIRO HEXAGONAL 1/2 X 24 X 1 MT

MT

140

TIDAO

R$ 16,58

R$ 2.321,20

975

TELHA AMERICANA NATURAL VERMELHA

UN

7.000

SILVA

R$ 1,18

R$ 8.260,00

976

TELHA CUMEEIRA LARGA NATURAL VELMELHA

UN

210

SILVA

R$ 3,87

R$ 812,70

977

TELHA CUMEEIRA LARGA NATURAL VELMELHA 1ª

UN

140

BELEM

R$ 3,23

R$ 452,20

978

TELHA CUMIEIRA IMBRALIT 1,10 X 5 MM X 10

UN

35

IMBRALIT

R$ 45,60

R$ 1.596,00

979

TELHA CUMIEIRA IMBRALIT 1,10 X 5 MM X 15

UN

35

IMBRALIT

R$ 45,60

R$ 1.596,00

980

TELHA CUMIEIRA IMBRALIT 1,10 X 5 MM X 20

UN

35

IMBRALIT

R$ 45,60

R$ 1.596,00

981

TELHA CUMIEIRA IMBRALIT 1,10 X 5 MM X 25

UN

35

IMBRALIT

R$ 45,60

R$ 1.596,00

982

TELHA CUMIEIRA IMBRALIT 1,10 X 6 MM X 10

UN

35

IMBRALIT

R$ 45,60

R$ 1.596,00

983

TELHA CUMIEIRA IMBRALIT 1,10 X 6 MM X 15

UN

35

IMBRALIT

R$ 45,60

R$ 1.596,00

984

TELHA CUMIEIRA IMBRALIT 1,10 X 6 MM X 20

UN

35

IMBRALIT

R$ 45,60

R$ 1.596,00

985

TELHA CUMIEIRA PORTUGUESA NATURAL VERMELHA.

UN

210

BELEM

R$ 2,00

R$ 420,00

986

TELHA 1.22 X 4 MM SEM AMIANTO

UN

70

IMBRALIT

R$ 10,70

R$ 749,00

987

TELHA IMBRALIT 1.22 X 5 MM X 110MT

UN

35

IMBRALIT

R$ 29,30

R$ 1.025,50

988

TELHA 1.53 X 4 MM SEM AMIANTO

UN

105

IMBRALIT

R$ 13,28

R$ 1.394,40

989

TELHA 1.53 X 5 MM X 110MT

UN

49

IMBRALIT

R$ 36,32

R$ 1.779,68

990

TELHA 1.83 X 4 MM SEM AMIANTO

UN

210

IMBRALIT

R$ 15,73

R$ 3.303,30

991

TELHA 1.83 X 5 MM X 110MT

UN

49

IMBRALIT

R$ 43,53

R$ 2.132,97

992

TELHA 2.13 X 5 MM X 110MT

UN

49

IMBRALIT

R$ 49,97

R$ 2.448,53

993

TELHA 2.44 X 4 MM SEM AMIANTO

UN

280

IMBRALIT

R$ 21,58

R$ 6.042,40

994

TELHA 2.44 X 5 MM X 110MT

UN

70

IMBRALIT

R$ 58,03

R$ 4.062,10

995

TELHA PORTUGUESA NATURAL VERMELHA.

UN

7.000

BELEM

R$ 1,10

R$ 7.700,00

996

THINNER 5 LITROS

GL

7

ARARAS

R$ 65,00

R$ 455,00

997

THINNER 900ML.

UN

26

ARARAS

R$ 14,00

R$ 364,00

998

TIJOLO 11,5 X 14 X 24 CM 09 FUROS

UN

14.000

SCHMIDT

R$ 0,98

R$ 13.720,00

999

TIJOLO 9 X 14 X 29 6 FUROS

UN

14.000

SCMIDT

R$ 0,98

R$ 13.720,00

1000

TIJOLO MACICO 5,5 X 11 X 23

UN

3.500

SCHMIDT

R$ 1,20

R$ 4.200,00

1001

TINTA DEMARCACAO VIARIA AMARELO 3,6L.

GL

7

PARIS

R$ 155,00

R$ 1.085,00

1002

TINTA DEMARCACAO VIARIA BRANCO 3,6L.

GL

7

PARIS

R$ 148,00

R$ 1.036,00

1003

TINTA PISO NOVO 18 LTS

LT

7

INKOR

R$ 230,00

R$ 1.610,00

1004

TINTA PISO NOVO 3,6 LT

GL

14

INKOR

R$ 58,00

R$ 812,00

1005

TINTA SPRAY 400 ML

UN

18

TEK BOND

R$ 17,00

R$ 306,00

1006

TIRANTE DE EUCALIPTO

MT

350

PAZETO

R$ 2,50

R$ 875,00

1007

TOMADA 2P + T UNIVERSAL LINHA BRANCA 10 A

UN

105

PEZZY

R$ 12,43

R$ 1.305,15

1008

TOMADA 2P + T UNIV. LINHA BRANCA 10 A DU

UN

35

PEZZY

R$ 17,50

R$ 612,50

1009

TOMADA 2P + T UNIVERSAL LINHA BRANCA 20 A

UN

35

PEZZY

R$ 12,00

R$ 420,00

1010

TOMADA BARRA QUADRUPLA 2P + T 10A - 250

UN

4

INTERNEED

R$ 23,50

R$ 94,00

1011

TOMADA SX. 2P + T 10 A DUPLA COM CAIXA

UN

21

PEZZY

R$ 20,50

R$ 430,50
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1012

TOMADA SX. 2P + T 10 A COM CAIXA

UN

42

PEZZY

R$ 13,60

R$ 571,20

1013

TOMADA SX. 2P + T 20 A COM CAIXA

UN

21

PEZZY

R$ 13,60

R$ 285,60

1014

TORNEIRA COZINHA BICA MOVEL ALTA STANDARD

UN

14

FORT

R$ 64,30

R$ 900,20

R$ 90,50

R$ 633,50

R$ 82,00

R$ 574,00

R$ 128,00

R$ 384,00

R$ 144,33

R$ 432,99

R$ 91,83

R$ 1.285,62

METAIS
1015

TORNEIRA COZINHA BICA MOVEL ALTA MESA LUXO

UN

7

FORT
METAIS

1016

TORNEIRA COZINHA BICA MOVEL BAIXA STANDARD

PÇ

7

FORT
METAIS

1017

TORNEIRA COZINHA GOURMET MESA 1/4 DE VOLTA

UN

3

FORT
METAIS

1018

TORNEIRA COZINHA GOURMET PAREDE 1/4 DE VOLTA

UN

3

1019

TORNEIRA COZINHA PAREDE BICA MOVEL ALTA

UN

14

FORT
METAIS
FORT
METAIS

1020

TORNEIRA ELETRICA ARTICULADA 4T 5500 W

UN

4

HIDRA

R$ 132,00

R$ 528,00

1021

TORNEIRA ELETRICA ARTICULAVEL BICA ALTA

UN

7

HIDRA

R$ 147,00

R$ 1.029,00

1022

TORNEIRA ELETRICA ARTICULAVEL LUMEN 5500

UN

4

HIDRA

R$ 253,00

R$ 1.012,00

1023

TORNEIRA ESFERA METAL PARA JARDIM/TANQUE 1

UN

7

FERTAK

R$ 19,50

R$ 136,50

1024

TORNEIRA JARDIM LONGA CROMADA COM BICO

UN

7

FORT

R$ 36,40

R$ 254,80

METAIS
1025

TORNEIRA JARDIM PRETA 1/2 COM ADAPTADOR 3/4

UN

21

HERC

R$ 6,00

R$ 126,00

1026

TORNEIRA COZINHA PAREDE BICA ALTA ABS

UN

11

VIT

R$ 45,30

R$ 498,30

1027

TORNEIRA COZINHA MESA BICA MOVEL ALTA ABS

UN

3

VIT

R$ 45,30

R$ 135,90

1028

TORNEIRA LAVATORIO BICA ALTA

UN

14

FORT

R$ 62,00

R$ 868,00

R$ 90,00

R$ 1.260,00

METAIS
1029

TORNEIRA LAVATORIO BICA MOVEL ALTA MESA.

UN

14

FORT
METAIS

1030

TORNEIRA MAQUINA LAVAR ABS BRANCA

UN

3

VIT

R$ 34,50

R$ 103,50

1031

TORNEIRA MAQUINA LAVAR METAL 1/2 C 33

UN

3

FORT

R$ 73,00

R$ 219,00

METAIS
1032

TORNEIRA PARA LAVATORIO BRANCA 1/2

UN

84

HERC

R$ 14,00

R$ 1.176,00

1033

TORNEIRA PARA TANQUE 1/2 E 3/4 15 CM

UN

14

HERC

R$ 9,20

R$ 128,80

1034

TORQUES ARMADOR 12" PREMIUM AZUL

UN

14

SAO ROMA

R$ 43,00

R$ 602,00

1035

TRAVESSA FINA DE EUCALIPTO

MT

84

ZE CRESPO

R$ 8,00

R$ 672,00

1036

TRAVESSA GROSSA DE EUCALIPTO

MT

84

ZE CRESPO

R$ 9,20

R$ 772,80

1037

TRELICA 6,0 X 4,2 X 4,2 X 12 MT

BR

21

MULTIMARC

R$ 96,00

R$ 2.016,00

1038

TRELICA 6,0 X 5,0 X 4,2 X 12 MT

BR

14

MULTIMARC

R$ 104,00

R$ 1.456,00

1039

TRENA DE FIBRA 20 MT ABERTA

UN

3

FERTAK

R$ 39,00

R$ 117,00

1040

TRENA DE FIBRA 30 MT ABERTA

UN

3

FERTAK

R$ 42,77

R$ 128,31

1041

TRENA DE FIBRA 50 MT ABERTA

UN

3

FERTAK

R$ 46,70

R$ 140,10

1042

TRENA EMBORRACHADA 19 X 5 M

UN

14

FERTAK

R$ 17,20

R$ 240,80

1043

TRENA EMBORRACHADA 25 X 7,5 M

UN

14

FERTAK

R$ 27,70

R$ 387,80

1044

TUBO CONCRETO 20 CM.

UN

350

CONCRETUB

R$ 28,10

R$ 9.835,00

1045

TUBO CONCRETO 30 CM.

UN

350

CONCRETUB

R$ 35,00

R$ 12.250,00

1046

TUBO CONCRETO 40 CM.

UN

350

CONCRETUB

R$ 54,00

R$ 18.900,00

1047

TUBO CONCRETO 50 CM.

UN

210

CONCRETUB

R$ 75,00

R$ 15.750,00

1048

TUBO CONCRETO 60 CM.

UN

210

CONCRETUB

R$ 94,00

R$ 19.740,00

1049

TUBO CONCRETO 80 CM

UN

140

CONCRETUB

R$ 179,00

R$ 25.060,00

1050

TRILHO VIGA U 12 MM

MT

21

ID

R$ 8,10

R$ 170,10

1051

TUBO DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA 1,6 COM

UN

14

PLASTUBOS

R$ 19,40

R$ 271,60

CURVA
1052

TUBO HIDRO DE DESCIDA COM JOELHO AZUL

UN

14

PLASTILIT

R$ 13,00

R$ 182,00

1053

TUBO LIGACAO ABS CROMADA AJUSTAVEL.

UN

21

BLUKIT

R$ 21,60

R$ 453,60

1054

TUBO PVC ESGOTO PRIMARIO - 6M - DN 200

BR

14

TUBOZAN

R$ 390,00

R$ 5.460,00

1056

TUBO PVC ESGOTO PRIMARIO - 6M - DN 100

BR

105

TUBOZAN

R$ 80,90

R$ 8.494,50

1057

TUBO PVC ESGOTO PRIMARIO - 6M - DN 75

BR

49

TUBOZAN

R$ 79,80

R$ 3.910,20

1058

TUBO PVC ESGOTO PRIMARIO - 6M - DN 50

BR

105

TUBOZAN

R$ 60,80

R$ 6.384,00

1059

TUBO PVC ESGOTO SECUNDARIO - 6M - DN 40

BR

70

TUBOZAN

R$ 34,70

R$ 2.429,00

1060

TUBO PVC SOLDAVEL - 6M - 20MM

BR

49

TUBOZAN

R$ 21,60

R$ 1.058,40
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1061

TUBO PVC SOLDAVEL - 6M - 25MM

BR

210

TUBOZAN

R$ 25,13

R$ 5.277,30

1062

TUBO PVC SOLDAVEL - 6M - 32MM

BR

35

TUBOZAN

R$ 44,30

R$ 1.550,50

1063

TUBO PVC SOLDAVEL - 6M - 50MM

BR

35

TUBOZAN

R$ 90,00

R$ 3.150,00

1064

UNIAO INTERNA 1/2.

PÇ

14

BIAMPLAST

R$ 1,10

R$ 15,40

1065

UNIAO INTERNA 3/4

PÇ

14

BIAMPLAST

R$ 1,30

R$ 18,20

1066

UNIAO INTERNO 1"

PÇ

7

BIAMPLAST

R$ 1,80

R$ 12,60

1067

UNIAO INTERNO REDUCAO 1 X 3/4

PÇ

7

BIAMPLAST

R$ 2,20

R$ 15,40

1068

UNIAO PARA MANGUEIRA DE JARDIM

UN

7

HERC

R$ 8,00

R$ 56,00

1069

UNIAO SOLDAVEL 25

UN

7

PLASTILIT

R$ 8,00

R$ 56,00

1070

UNIAO SOLDAVEL 32

UN

3

PLASTILIT

R$ 13,50

R$ 40,50

1071

UNIAO SOLDAVEL 50

UN

3

PLASTILIT

R$ 22,00

R$ 66,00

1072

VALVULA DE DESCARGA 1.1/2" BAIXA PRESSAO.

UN

14

DOCOL

R$ 94,30

R$ 1.320,20

1073

VALVULA DE PIA ACO INOX COZINHA 3.1/2'

UN

7

FORT

R$ 30,20

R$ 211,40

R$ 21,90

R$ 459,90

METAIS
1074

VALVULA LAVATORIO 7/8 METAL CROMADO

UN

21

FORT
METAIS

1075

VALVULA LAVATOTIO V8 7/8 BRANCA LONGA

UN

21

PLASTILIT

R$ 5,40

R$ 113,40

1076

VALVULA MICTORIO COM ENGATE FLEXIVEL 34 CM

UN

14

BLUKIT

R$ 75,00

R$ 1.050,00

1077

VARA CREMONE MACICA ZINCADA 1.20 MT

UN

14

SOPRANO

R$ 9,50

R$ 133,00

1078

VARA CREMONE OCA ZINCADA 1,20 MT

UN

14

SOPRANO

R$ 18,20

R$ 254,80

1079

VARAL CHAO COM ABAS ALUMINIO

UN

7

ALLUOR

R$ 120,00

R$ 840,00

1080

VARAL DE TETO 120 X 56

UN

7

MOR

R$ 88,00

R$ 616,00

1081

VARAL SANFONADO ALUMINIO DE 80 CM

UN

7

NACIONAL

R$ 50,50

R$ 353,50

1082

VASSOURA DE PALHA;

UN

21

EDSON LUIZ

R$ 29,00

R$ 609,00

1083

VASSOURA GARI COM CABO PLASTICO

UN

14

MAX

R$ 30,00

R$ 420,00

1084

VASSOURA GRAMA 18 DENTES COM REGULAGEM

UN

14

SCHNEIDER

R$ 36,00

R$ 504,00

COM CABO
1085

VASSOURA PARA GRAMA PVC 22 DENTES

UN

14

MAX

R$ 20,50

R$ 287,00

1086

VASSOURA PLASTICA ANGULAR COM CABO

UN

18

GOULART

R$ 11,90

R$ 214,20

1087

VENTILADOR DE TETO COMERCIAL 3 PAS

UN

7

VENTISOL

R$ 205,00

R$ 1.435,00

1088

VERNIZ MARITIMO BRILHANTE 3.6

GL

14

SAYERLACK

R$ 113,00

R$ 1.582,00

1089

VERNIZ MARITIMO BRILHANTE 900M

LT

14

SAYERLACK

R$ 35,20

R$ 492,80

1090

VISTA COM REBAIXO DE EUCALIPTO DE 2 X 6

MT

84

HC

R$ 7,40

R$ 621,60

1091

VISTA DE EUCALIPTO DE 6 X 1.

MT

147

HC

R$ 4,13

R$ 607,11

1092

VISTA DE CEDRO DE 1 X 7

JG

14

BASCHIROT

R$ 68,67

R$ 961,38
R$
1.674.579,87

Total

Gravatal (SC), 21 de dezembro de 2020.
WANDERLEY NAZARIO MAREGA
Prefeito Municipal

Câmara Municipal
PORTARIA Nº. 01/2021

Publicação Nº 2788829

PORTARIA Nº. 01/2021, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.
“DESIGNA FUNCIONÁRIA PARA ASSINAR CHEQUES DA CONTA BANCÁRIA”.
O Vereador RAFAEL FERNANDES MACHADO, Presidente da Câmara Municipal, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica
Municipal em seu artigo 20, inciso III, c/c o artigo 38, inciso XXV, da Resolução nº. 01/1994, de 14/12/1994 – Regimento interno;
RESOLVE:
Designar a servidora Patrícia Vicenzi Machado, matrícula nº. 40, inscrita no CPF sob o nº. 790.062.809-68, do quadro permanente de pessoal, para assinar cheques da conta corrente nº. 45.465-6 do Banco do Brasil, Agência 2089-3, em Gravatal, mantida pela Câmara Municipal
de Gravatal.
Neste mesmo ATO delego poderes para a mesma fazer qualquer transação bancária que achar necessário, entre elas movimentações via
internet, cartão ou direto na agência bancária.
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Câmara Municipal de Gravatal, 01 de janeiro de 2021.
RAFAEL FERNANDES MACHADO
Presidente
Registrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal de Gravatal em 01 de janeiro de 2021.

TERMO DE POSSE 2021

Publicação Nº 2789213

TERMO DE POSSE EM 01/01/2021
Ao primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às dezessete horas, no Salão Comunitário do Centro de Gravatal, situado à rua Engenheiro Annes Gualberto, realizou-se Sessão Solene de Instalação sob a presidência da vereadora mais idosa, Senhora Maria
Lucinda Neves de Medeiros. Na seq-ência, após apresentarem os documentos exigidos por lei, prestaram compromisso fazendo o seguinte
juramento “PROMETO CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, OBSERVAR AS
LEIS, DESEMPENHAR O MANDATO A QUE ME FOI CONFERIDO E TRABALHAR PELO PROGRESSO DO MUNICIPIO E PELO BEM ESTAR DE
SEU POVO”. Em continuação a Presidente declarou empossados os agentes políticos eleitos no pleito de novembro de 2020. Posteriormente
a Presidente agradeceu a presença de todos, convocando os Vereadores para se fazerem presentes na sede do Poder Legislativo Gravatalense, objetivando a eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Gravatal para o biênio 2021/2022 e 2023/2024. Foi em seguida lavrado
este Termo de Posse que segue assinado pelos empossados.
Gravatal/SC, 01 de janeiro de 2021.
VEREADORES:
ALCIDE KUHNEN BROGNARA: ...................................................
DOUGLAS LIMA HONORATO: ......................................................
EVANDRO CARDOSO IUNG: .....................................................
FRANCIELE MENDES MACHADO: ................................................
JUCINEI SALAZAR CARDOSO:. ..................................................
MARCOS MEDEIROS CORRÊA: ...................................................
MARIA LUCINDA NEVES DE MEDEIROS: ...................................
RAFAEL FERNANDES MACHADO: .............................................
VALDINEI BONELLI DOS SANTOS: ..............................................
PREFEITO:
CLEINILS RODRIGUES DA SILVA: .....................................................................
VICE-PREFEITO:
JUCEMAR ZANELATO: ...........................................
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Guaramirim
Prefeitura
EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 07/2017 PMG

Publicação Nº 2788480

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/SETOR DE LICITAÇÕES
EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 07/2017 - PMG
Processo Licitatório: 02/2017 - PMG
Modalidade: Dispensa de Licitação.
Objeto da Licitação: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
(CIGA) PARA O EXERCÍCIO DE 2016.
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM (SC), inscrito no CNPJ sob o no 83.102.475/0001-16, com sede na Rua 28 de
Agosto, n. º2.042, Município de Guaramirim, Estado de Santa Catarina.
Contratada: CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL – CIGA, inscrito no CNPJ sob o n.º 09.427.503/0001-12, com
sede à Rua General Liberato Bittencourt, n.º 1885, Sala 102, Bairro Canto, CEP 88.070-800, Florianópolis –SC.
Resumo do aditivo: O presente termo aditivo tem por objeto:
a) prorrogar o prazo de vigência do contrato;
Início da Vigência: 01/01/2021 Final da Vigência 31/12/2021
Guaramirim (SC), 02 de dezembro de 2020.
LUIS ANTONIO CHIODINI
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 86/2017 PMG

Publicação Nº 2788368

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/SETOR DE LICITAÇÕES
EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 86/2017 - PMG
Processo de Licitação: 141/2017 - PMG
Modalidade: Pregão Presencial.
Objeto da Licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM (01) LINK DEDICADO PARA ACESSO A INTERNET (COM INSTALAÇÃO) E INTERLIGAÇÃO DE PONTOS ATRAVÉS DE REDE DE FIBRA ÓTICA.
Contratante: MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM/SC, inscrito no CNPJ sob o no 83.102.475/0001-16, com sede na Rua 28 de Agosto, nº 2.042.
Contratada: UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.255.187/0001-08, com sede na Rua Duque de Caxias,
n° 831, bairro Centro, em Timbó - SC, CEP 89.120-000.
Resumo do aditivo: O presente termo aditivo tem por objeto:
a) prorrogar o prazo de vigência do contrato;
Vigência: Início: 07/12/2020 Término: 06/06/2021
Guaramirim (SC), 03 de dezembro de 2020.
LUIS ANTONIO CHIODINI
PREFEITO MUNICIPAL
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Guarujá do Sul
Prefeitura
1/2021

Publicação Nº 2788701

DECRETO Nº 001/2021
AUTORIZA A ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
ATRAVÉS DA ABERTURA DE UM CRÉDITO ADICIONAL
SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de GUARUJA DO SUL
e autorização contida na Lei Municipal nº002.693/2020 de 26 de novembro de 2020.
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 155.290,52 (cento e cinquenta
e cinco mil, duzentos e noventa reais e cinquenta e dois centavos), no orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Guarujá do Sul, no
exercício de 2020, destinado ao reforço do seguinte item orçamentário:
Órgão 11- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:
Unidade 04- Coordenação de programas:
Atividade: 1104.10.301.0010.2.069
3.3.90.00-00.00.3105 Aplicações Diretas .............................. R$ 150.000,00
Atividade: 1104.10.301.0010.2.101
3.3.90.00-00.00.382 Aplicações Diretas .............................. R$ 5.290,52
Art. 2º Para dar cobertura do crédito adicional suplementar de que trata o art. 1º, fica reduzido o Superavit Financeiro do Exercício de 2020,
referente aos recursos do SUS/ Emendas Parlamentares Individuais MAC- inciso II o valor de R$ 150.000,00, e Excesso de Arrecadação do
Exercício de 2021, referente aos recursos do SUS/APAE o valor de R$ 5.290,52.
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guarujá do Sul, 04 de janeiro de 2021.
Claudio Junior Weschenfelder
Prefeito Municipal

DECRETOS 02 E 03/2021

Publicação Nº 2788962

Decreto Administrativo 02/2021.
Nomeia membros integrantes da Comissão Permanente de Licitações e adota outras providências.
O Prefeito Municipal de Guarujá do Sul, estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas e, em especial o Artigo 51,
Seção IV, Capítulo II da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores:
D e c r e t a:
Art. 1º Para o Exercício de 2021, a Comissão Permanente de Licitações nas modalidades de CONVITE, TOMADA DE PREÇOS, CONCORRÊNCIA PÚBLICA E LEILÃO do Município de Guarujá do Sul, Estado de Santa Catarina, incumbidas nos trabalhos de processamento, avaliação
e julgamento da: habilitação preliminar, avaliação de pedidos de inscrição em registro cadastral, a sua alteração ou cancelamento, e das
propostas, passa a ser integrada pelos seguintes servidores:
Membros Titulares
I - Claudenice Caramori
II – Francisco Junior Garcia de Mattos
III- Janice Ines Riffel
Parágrafo único A presidência da Comissão será exercida pelo servidor indicado no inciso I deste artigo.
Art. 2º Integrarão a Comissão de que trata este Decreto, na condição de suplentes, os seguintes servidores:
Membros Suplentes
I – Veridiana Fatima Barth
II – Tatiana Teresinha Zavascki
Parágrafo único. O membro suplente será convocado a atuar na Comissão na ausência do titular.
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Art. 3º Os servidores nomeados através deste Decreto exercerão suas funções pelo prazo de 01 (um) ano.
Parágrafo Único. O membro titular da Comissão Permanente de Licitação poderá ser reconduzido à função respeitando-se o disposto no
artigo 51, § 4º da Lei nº 8.666/93.
Art. 4º As funções de membro da Comissão Permanente de Licitação serão exercidas no horário de expediente da administração, não sendo
remunerada.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ DO SUL, SC, em, 04 de janeiro de 2021.
69º ano da Fundação e 59º ano da Instalação
Claudio Junior Weschenfelder
Prefeito Municipal
Decreto Administrativo nº 03/2021.
Designa Pregoeiro e altera membros da Equipe de Apoio, contendo outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ DO Sul, ESTADO DE SANTA CATARINA, com fundamento no artigo 63, inciso VII da lei Orgânica
e artigo 3º, Inciso IV da Lei 10.520 de 20 de setembro de 2019, e Artigo 16, do Decreto Municipal 0118/2020 de 07 de agosto de 2020,
considerando a necessidade da designação de servidor municipal para atuar como pregoeiro, nos Pregões a serem realizados pela Administração Municipal:
DECRETA:
Art. 1º Designa a servidora CLAUDENICE CARAMORI, ocupantedo cargo de provimento efetivo de Técnica em Compras, para atuar como
PREGOEIRO na modalidade PREGÃO na forma de Pregão Presencial e Pregão Eletrônica de Licitação, a serem realizados pela Administração
Municipal.
Art. 2º Para cumprimento disposto no Inciso IV, do Art. 3º. da Lei 10.520, e o caput do Artigo 16, Inciso II do Decreto Municipal 0118/2020,
ainda combinado com o Artigo 18 do mesmo Decreto que delega as incumbências a Equipe de Apoio em auxiliar o Pregoeiro nas etapas do
Processo Licitatório, é que: Designa os Servidores abaixo relacionados, para comporem a Equipe de Apoio na Modalidade Pregão em suas
formas: Presencial ou eletrônica.
- Francisco Junior Garcia de Mattos- ocupante do cargo de provimento efetivo de Fiscal de Tributos;
- Janice Ines Riffel , ocupante do cargo de provimento efetivo de Tesoureiro; e,
- Veridiana Fatima Barth, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente de Apoio Operacional.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Fica revogada as disposições em contrario.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ DO SUL, SC, em, 04 de janeiro de 2021.
69º ano da Fundação e 59º ano da Instalação
Claudio Junior Weschenfelder
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO - 04.01.2021

Publicação Nº 2788956

MUNICIPIO DE GUARUJÁ DO SUL
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº. 01/2021
PROCESSO LICITATORIO Nº. 62/2020 – PREGÃO PRESENCIAL Nº.38/2020
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUARUJÁ DO SUL
CONTRATADO: AUTO POSTO GUARUJA LTDA
OBJETO: Aquisição de combustíveis ( Gasolina Comum, Óleo Diesel e Óleo Diesel S10 ) para a manutenção da frota de maquinas e veículos
do Município de Guarujá do Sul ( Município de Guaruja - Prefeitura, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social )
para o exercício de 2021.
MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL - PREF
Ite

Qtida

Uni

Especificação

Marca

Pr Unit

Pr Total

01
02
03

15.000
68.000
97.000

L
L
L

Gasolina Comum / AF 01,02, 04, 05 e 06
Óleo Diesel S10- AF 01, 03 e 04
Óleo Diesel – AF 01, 02 e 03
TOTAL

Rodoil
Rodoil
Rodoil

4,36
3,58
3,52

65.400,00
243.440,00
341.440,00
650.280,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ite

Qtida

Uni

Especificação

Marca

Pr Unit

Pr Total

01
02
03

25.000
20.000
5.000

L
L
L

Gasolina Comum / AF 07, 08, 09 e 10
Óleo Diesel S10 - AF 07
Óleo Diesel – AF 07

Rodoil
Rodoil
Rodoil

4,36
3,58
3,52

109.000,00
71.600,00
17.600,00
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TOTAL

198.200,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ite

Qtida

Uni

Especificação

Marca

Pr Unit

Pr Total

01

4.000

L

Gasolina Comum / AF 11
TOTAL

Rodoil

4,36

17.440,00
17.400,00

VALOR TOTAL: R$ 865.920,00
VIGENCIA: 31/12/2021
Guarujá do Sul, SC, 04 de janeiro de 2021.
Claudio Junior Weschenfelder,
Prefeito Municipal
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GUARUJÁ DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº. 01/2021
PROCESSO LICITATORIO Nº. 18/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 15/2020
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATADO: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR GUARUJA
OBJETO: Contratação de empresa para prestar serviço de plantão medico e sobre aviso na área de saúde para o atendimento a população
do munícipio de Guarujá do Sul.
VALOR TOTAL: R$ 492.000,00
VIGENCIA DO CONTRATO: 01/01/2021 a 31/12/2021
Guarujá do Sul, SC, 04 de janeiro de 2021.
Franciane Baseggio,
Secretaria Municipal de Saúde.
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GUARUJÁ DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº. 01/2021
PROCESSO LICITATORIO Nº. 06/2020 – INEXIGIBILIDADE Nº.01/2020
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATADO: ELOIDE APARECIDA ODY
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço de acolhimento a idosa carente ( Luiza Canton ) do Munícipio de Guarujá do
Sul, com acompanhamento psicológico, assistência social, enfermeiro, alimentação e vestuário, conforme determinação judicial proveniente
dos Autos nº. 065.10.001524-1 Ministério Publico / Comarca São Jose do Cedro - SC.
VALOR TOTAL: R$ 18.000,00
VIGENCIA: 01/01/2021 a 31/12/2021
Guarujá do Sul, SC, 04 de janeiro de 2021.
Júlio Cesar Della Flora,
Responsável do FMAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GUARUJÁ DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº. 01/2020 / CREDENCIAMENTO Nº. 01/2020
PROCESSO LICITATORIO Nº. 19/2020 – INEXIGIBILIDADE Nº. 02/2020
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATADO: EDITE DE OLIVEIRA MIRANDA ME
OBJETO: Aquisição de serviço para realização de exames laboratoriais destinados aos pacientes da Secretaria Municipal de Saúde de Guarujá do Sul.
VALOR: TABELA SUS, SIGTAP e CIS AMEOSC.
VIGENCIA: 04/01/2021 ate 31/12/2021
Guarujá do Sul, SC, 04 de janeiro de 2021.
Franciane Baseggio
Secretaria Municipal de Saúde.
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GUARUJÁ DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº. 02/2020 / CREDENCIAMENTO Nº. 01/2020
PROCESSO LICITATORIO Nº. 20/2020 – INEXIGIBILIDADE Nº. 03/2020
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CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATADO: LABORATÓRIO PREVENT LTDA
OBJETO: Aquisição de serviço para realização de exames laboratoriais destinados aos pacientes da Secretaria Municipal de Saúde de Guarujá do Sul.
VALOR: TABELA SUS, SIGTAP e CIS AMEOSC.
VIGENCIA: 04/01/2021 ate 31/12/2021
Guarujá do Sul, SC, 04 de janeiro de 2021.
Franciane Baseggio
Secretaria Municipal de Saúde.
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GUARUJÁ DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº. 03/2020 / CREDENCIAMENTO Nº. 01/2020
PROCESSO LICITATORIO Nº. 21/2020 – INEXIGIBILIDADE Nº. 04/2020
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATADO: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR GUARUJA
OBJETO: Aquisição de serviço para realização de exames laboratoriais destinados aos pacientes da Secretaria Municipal de Saúde de Guarujá do Sul.
VALOR: TABELA SUS, SIGTAP e CIS AMEOSC.
VIGENCIA: 04/01/2021 ate 31/12/2021
Guarujá do Sul, SC, 04 de janeiro de 2021.
Franciane Baseggio
Secretaria Municipal de Saúde.
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GUARUJÁ DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº.03/2021 / CHAMADA PUBLICA Nº. 01/2020
PROCESSO LICITATORIO Nº. 22/2020 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 01/2020
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATADO: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE
OBJETO: Contratação de Instituição, prestadora de serviço de Atendimento /Acompanhamento de Paciente em Reabilitação do Desenvolvimento Neuropsicomotor
VALOR TOTAL: R$ 105.737,28
VIGENCIA DO CONTRATO 31/12/2021
Guarujá do Sul, SC, 04 de janeiro de 2021.
Franciane Baseggio,
Secretaria Municipal de Saúde
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GUARUJÁ DO SUL
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº. 02/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO – COMPRA DIRETA Nº. 01/2021
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUARUJÁ DO SUL
CONTRATADO: MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA EPP
OBJETO: Aquisição dos serviços de locação, manutenção, reposição de tintas e substituição dos equipamentos cedido para a impressão de
documentos diversos na Prefeitura Municipal ( Departamento de Tributação e Finanças e Secretaria Municipal de Administração e Fazenda
) e Secretaria Municipal de Educação.
VALOR TOTAL: R$ 14.052,00
VIGENCIA: 31/12/2021
Guarujá do Sul, SC, 04 de janeiro de 2021.
Claudio Junior Weschenfelder,
Prefeito Municipal.
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GUARUJÁ DO SUL
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº. 03/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO – COMPRA DIRETA Nº. 02/2021
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUARUJÁ DO SUL
CONTRATADO: IMPACTO SISTEMAS DE INFORMAÇÕES LTDA ME
OBJETO: Contratação de serviço especializado na área de informática, para licença de uso do software Sicas Rural - para gestão da Secretaria Municipal de Agricultura, bem treinamento no referido sistema.
VALOR TOTAL: R$ 5.711,04
VIGENCIA: 31/12/2021
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Guarujá do Sul, SC, 04 de janeiro de 2021.
Claudio Junior Weschenfelder,
Prefeito Municipal.
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GUARUJÁ DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº. 02/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO – COMPRA DIRETA Nº. 2021
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATADO: MAXCOPY EQUIOPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA EPP
OBJETO: Aquisição dos serviços de locação, manutenção, reposição de tintas e substituição dos equipamentos cedido para a impressão de
documentos diversos do Fundo Municipal de Saúde.
VALOR TOTAL: R$ 11.556,00
VIGENCIA: 31/12/2021
Guarujá do Sul, SC, 04 de janeiro de 2021.
Franciane Baseggio,
Secretaria Municipal de Saúde.
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GUARUJÁ DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº. 02/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO – COMPRA DIRETA Nº. 2021
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATADO: MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA EPP
OBJETO: Aquisição dos serviços de locação, manutenção, reposição de tintas e substituição dos equipamentos cedido para a impressão de
documentos diversos do Fundo Municipal de Assistência Social ( CRAS - Centro de Referencia da Assistência Social, Secretaria Municipal de
Assistência Social e Centro de Convivência dos Idosos).
VALOR TOTAL: R$ 10.040,00
VIGENCIA: 31/12/2021
Guarujá do Sul, SC, 04de janeiro de 2021.
Veriadana t F. Barth,
Responsável FMAS.
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35(d26
2SUD]RGHYDOLGDGHGD$WDGH5HJLVWURGH3UHoRVVHUiGH GR]H PHVHVDFRQWDUGDGDWDGDDVVLQDWXUDGDDWDFRPSXWDGDVQHVWHSUD]RDV
HYHQWXDLVSURUURJDo}HV

&/È868/$48$57$'26',5(,726(2%5,*$d®(6'$63$57(6
Ï5*2*(5(1&,$'25
 3URPRYHU DWUDYpV GH VHX UHSUHVHQWDQWH R DFRPSDQKDPHQWR H D ILVFDOL]DomR GD HQWUHJD GRV PDWHULDLV HRX SUHVWDomR GRV VHUYLoRV VRE RV
DVSHFWRV TXDQWLWDWLYRVH TXDOLWDWLYRVDQRWDQGR HP UHJLVWUR SUySULDVIDOKDV GHWHFWDGDVH FRPXQLFDQGR DV RFRUUrQFLDVGH TXDLVTXHUIDWRV TXHD VHX
FULWpULRH[LMDPPHGLGDVFRUUHWLYDVSRUSDUWHGD'HWHQWRUDGD$WD
'(7(1725$'$$7$
$'HWHQWRUDGD$WDDVVXPLUiUHVSRQVDELOLGDGHSHODHQWUHJDGRVPDWHULDLVHRXSUHVWDomRGRVVHUYLoRVQRVTXDQWLWDWLYRVVROLFLWDGRVEHPFRPR
SRUTXDLVTXHUGDQRVGHFRUUHQWHVFDXVDGRVDPXQLFLSDORXDWHUFHLURVVHPSUHMXt]RGDUHVSRQVDELOLGDGHFLYLOSUHYLVWDQDOHJLVODomRHVSHFtILFD
2EVHUYDUULJRURVDPHQWHWRGDVDVQRUPDVGHSUHYHQomRHVHJXUDQoDLQHUHQWHDRUHVSHFWLYRUDPRGHDWLYLGDGH

&/È868/$48,17$'2&$1&(/$0(172'2635(d265(*,675$'26
$$WDGH5HJLVWURGH3UHoRVVHUiFDQFHODGDDXWRPDWLFDPHQWHSRUGHFXUVRGHSUD]RGHYLJrQFLDRXTXDQGRQmRUHVWDUHPIRUQHFHGRUHVUHJLVWUDGRV
HSRULQLFLDWLYDGRyUJmRJHUHQFLDGRUGD$WDGH5HJLVWURGH3UHoRVTXDQGR
3HOD$'0,1,675$d2TXDQGR
D RGHWHQWRUGDDWDGHVFXPSULUDVFRQGLo}HVGD$WDGH5HJLVWURGH3UHoRVDTXHHVWLYHUYLQFXODGR
E RGHWHQWRUQmRUHWLUDUQRWDGHHPSHQKRRXLQVWUXPHQWRHTXLYDOHQWHQRSUD]RHVWDEHOHFLGRVHPMXVWLILFDWLYDDFHLWiYHO
F HPTXDOTXHUKLSyWHVHGHLQH[HFXomRWRWDORXSDUFLDOGRFRQWUDWRGHIRUQHFLPHQWR
G QmRDFHLWDUUHGX]LURVHXSUHoRUHJLVWUDGRQDKLSyWHVHGHVWDDSUHVHQWDUVXSHULRUDRSUDWLFDGRQRPHUFDGR
    H  HVWLYHU LPSHGLGR SDUD OLFLWDU RX FRQWUDWDU WHPSRUDULDPHQWH FRP D DGPLQLVWUDomR RX IRU GHFODUDGR LQLG{QHR SDUD OLFLWDU RX FRQWUDWDU FRP D
DGPLQLVWUDomRS~EOLFDQRWHUPRVGD/HL)HGHUDOQGHGHIHYHUHLURGH
I SRUUD]}HVGHLQWHUHVVHS~EOLFRGHYLGDPHQWHIXQGDPHQWDGDV
3HOD'(7(1725$GDDWDTXDQGRPHGLDQWHVROLFLWDomRSRUHVFULWRFRPSURYDUHVWDULPSRVVLELOLWDGDGHH[HFXWDURFRQWUDWRGHDFRUGRFRPDDWD
GHUHJLVWURGHSUHoRVGHFRUUHQWHGHFDVRIRUWXLWRRXGHIRUoDPDLRU
1DVKLSyWHVHVSUHYLVWDVQRVXELWHPDFRPXQLFDomRGRFDQFHODPHQWRGHSUHoRUHJLVWUDGRVHUiSXEOLFDGDQDLPSUHQVDRILFLDOMXQWDQGRVHR
FRPSURYDQWHDRH[SHGLHQWHTXHGHXRULJHPDRUHJLVWUR
2FDQFHODPHQWRGRUHJLVWURDVVHJXUDGRVRFRQWUDGLWyULRHDDPSODGHIHVDVHUiIRUPDOL]DGRSRUGHVSDFKRGDDXWRULGDGHFRPSHWHQWH
$VROLFLWDomRGDGHWHQWRUDGDDWDSDUDFDQFHODPHQWRGRUHJLVWURGRSUHoRGHYHUiVHUSURWRFRODGDQRSURWRFRORJHUDOGD$'0,1,675$d2IDFXOWDGD
DHVWDDDSOLFDomRGDVVDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDVSUHYLVWDVQRHGLWDOVHQmRDFHLWDUDVUD]}HVGRSHGLGRVHQGRDVVHJXUDGRDRIRUQHFHGRURFRQWUDGLWyULR
HDDPSODGHIHVD
&DQFHODGDDDWDHPUHODomRDXPDGHWHQWRUDRÏUJmR*HUHQFLDGRUSRGHUiHPLWLURUGHPGHIRUQHFLPHQWRjTXHODFRPFODVVLILFDomRLPHGLDWDPHQWH
VXEVHTXHQWH
&/È868/$6(;7$'2)251(&,0(172/2&$/(35$=2'((175(*$

2VPDWHULDLVHRXVHUYLoRVVHUmRIRUQHFLGRVGHDFRUGRFRPDQHFHVVLGDGHVHQGRTXHDHQWUHJDHRXSUHVWDGRVGHYHUmRVHUFRQIRUPHRFRQVWDQWH
QR7HUPRGH5HIHUrQFLD$QH[R,EHPFRPRGHPDLVLQIRUPDo}HV
$HQWUHJDVHUiGLUHWDPHQWHQD6HFUHWDULDRX'HSDUWDPHQWRFRQVWDQWHQD$XWRUL]DomRGH)RUQHFLPHQWR
7RGDHTXDOTXHUGHVSHVDGHFRUUHQWHVGDHQWUHJDGRVPDWHULDLVHRXVHUYLoRVVHUmRGHH[FOXVLYDUHVSRQVDELOLGDGHGDHPSUHVDVHPTXDOTXHU{QXV
SDUDR0XQLFtSLR

&/È868/$6e7,0$'23$*$0(172
2SDJDPHQWRVHUiHPDWpGLDVDSyVDHQWUHJDGRVROLFLWDGRRXH[HFXomRGRVVHUYLoRVHPPRHGDFRUUHQWHQDFLRQDOPHGLDQWHDSUHVHQWDomRGD
1RWD)LVFDO(OHWU{QLFDFRUUHVSRQGHQWH
$DSUHVHQWDomRGD1RWD)LVFDO(OHWU{QLFDGHYHVHHPREVHUYkQFLDDR3URWRFRORGR,&06QGHGHMXOKRGH
2VPDWHULDLVHRXVHUYLoRVVHP1RWD)LVFDO(OHWU{QLFDVHUmRUHFXVDGRVSRUQmRHVWDUHPDFRPSDQKDGRVGHGRFXPHQWRILVFDOKiELO
 &DVRDV GDWDVHVWLSXODGDV QHVWD&OiXVXOD RFRUUDPHP GLDVHP H[SHGLHQWHQD 3UHIHLWXUDR SDJDPHQWRSRGHUi VHUHIHWXDGR QRSULPHLUR GLD~WLO
VXEVHTXHQWH
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2VFDVRVRPLVVRVRXVLWXDo}HVQmRH[SOLFLWDGDVQDVFOiXVXODVGHVWH,QVWUXPHQWRVHUmRGHFLGLGRVSHOR0XQLFtSLRGH*XDUXMiGR6XOVHJXQGRDV
GLVSRVLo}HV FRQWLGDVQD /HLQ H VXDVDOWHUDo}HV SRVWHULRUHVH GHPDLVUHJXODPHQWRV HQRUPDV DGPLQLVWUDWLYDVTXH ID]HPSDUWH LQWHJUDQWH
GHVWD$WDLGHSHQGHQWHGHVXDVWUDQVFULo}HV

&/È868/$121$'$'27$d225d$0(17È5,$
$VGHVSHVDVGHFRUUHQWHVGDFRQWUDWDomRGRVREMHWRVGDSUHVHQWH$WDGH5HJLVWURGH3UHoRVFRUUHUmRDFDUJRGRVÏUJmRVRX(QWLGDGHV8VXiULRVGD
$WD FXMRV 3URJUDPDV GH 7UDEDOKR H (OHPHQWRV GH 'HVSHVDV FRQVWDUmR QDV UHVSHFWLYDV $XWRUL]Do}HV GH )RUQHFLPHQWR REVHUYDGD DV FRQGLo}HV
HVWDEHOHFLGDVQRHGLWDOHDRTXHGLVS}HRDUWLJRGD/HLQHDOWHUDo}HV

&/È868/$'e&,0$'$63(1$/,'$'(6('$608/7$6
¬'HWHQWRUDGD$WDTXHQmRFXPSULUFRPDVREULJDo}HVDVVXPLGDVRXFRPRVSUHFHLWRVOHJDLVSRGHUiVRIUHUDVVHJXLQWHVSHQDOLGDGHVLVRODGDH
FRQMXQWDPHQWH
$GYHUWrQFLD
0XOWDGHVREUHRYDORUGR&RQWUDWR
6XVSHQVmRGRGLUHLWRGHOLFLWDUMXQWRDR0XQLFtSLRSRUDWpGRLV  DQRV
     'HFODUDomR GH ,QLGRQHLGDGH SDUD OLFLWDU RX FRQWUDWDU FRP D $GPLQLVWUDomR 3~EOLFD HQTXDQWR SHUGXUDUHP RV PRWLYRV GHWHUPLQDQWHV GD
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Câmara Municipal
PORTARIA LEGISLATIVA N. 01/2021

Publicação Nº 2789950

PORTARIA LEGISLATIVA Nº 01/2021.
NOMEIA ASSESSOR JURÍDICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUARUJÁ DO SUL, ESTADO DE SANTA CATARINA.
O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores do Município de Guarujá do Sul, Estado de Santa Catarina, CLEBER JONAS WESCHENFELDER, no uso das atribuições legais, e de conformidade com o que lhe faculta a Legislação em vigor e prerrogativas estabelecidas na
Lei Municipal n.º 903/89, de 27 de setembro de 1989, regulamentada pela Resolução n.º 02/2008, de 19 de março de 2008, e Resolução
n.º01/2010, de 03 de março de 2010 e pela Resolução n. º 10/2016, de 08 de novembro de 2016.
RESOLVE:
Art. 1º Nomear FERNANDA RECH, com RG de n.º 5.153.558, órgão emissor, SSP - SC, CPF sob o n.º 048.696.709-33, para exercer o Cargo
de Assessora Jurídica da Câmara Municipal de Vereadores de Guarujá do Sul, Estado de Santa Catarina, com vencimentos previstos no
Anexo I da Resolução n.º 01/2010, de 03 de março de 2010, a partir do dia 04 de janeiro de 2021, com a carga horária de 20 (vinte) horas
semanais.
Art. 2º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Art. 3º A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Da Secretaria da Câmara Municipal de Vereadores de Guarujá do Sul, Estado de Santa Catarina, em 04 de janeiro de 2021.
Em sua 15ª Legislatura, 1ª Sessão Legislativa, 1º Período, 58º ano de sua Instalação Legislativa.
Cleber Jonas Weschenfelder
Presidente
Certificamos que a presente Portaria Legislativa foi publicada e registrada nesta Secretaria em data supra.
Marcos Vinícius dos Santos
Secretário Executivo

PORTARIA LEGISLATIVA N. 02/2021

Publicação Nº 2789989

PORTARIA LEGISLATIVA Nº 02/2021.
NOMEIA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUARUJÁ DO SUL, ESTADO DE SANTA
CATARINA.
O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores do Município de Guarujá do Sul, Estado de Santa Catarina, CLEBER JONAS WESCHENFELDER, no uso das atribuições legais e de conformidade com o que lhe faculta a Legislação em vigor e prerrogativas estabelecidas na
Resolução nº 06/2015, Regimento Interno.
RESOLVE:
Art. 1º Nomear, Marcos Vinícius dos Santos, Keli Fátima Griebler, e Cristiana Maggioni, para sob a presidência do primeiro, comporem a
Comissão de Licitação da Câmara Municipal de Vereadores de Guarujá do Sul, pelo período de 04 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de
2021.
Art. 2º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Art. 3º A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Da Secretaria da Câmara Municipal de Vereadores de Guarujá do Sul, Estado de Santa Catarina, em 04 de janeiro de 2021.
Em sua 15ª Legislatura, 1ª Sessão Legislativa, 1º Período, 58º ano de sua Instalação Legislativa.
Cleber Jonas Weschenfelder
Presidente
Certificamos que a presente Portaria Legislativa foi publicada e registrada nesta Secretaria em data supra.
Marcos Vinícius dos Santos
Secretário Executivo
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Guatambú
Prefeitura
DECRETO 001 / 2021

Publicação Nº 2788967

DECRETO N. 001/2021 DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.
“Exonera, cargo efetivo, o Servidor Público Municipal, Admir Antonio Mistura, do Cargo efetivo de Motorista, lotado na Secretaria Municipal
de Saúde.
LUIZ CLÓVIS DAL PIVA, PREFEITO MUNICIPAL DE GUATAMBU, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
Lei Orgânica do Município, e, de conformidade com o disposto no artigo 72;
CONSIDERANDO, falecimento do servidor;
DECRETA:
Art. 1º - Exonerar, a partir de 01 de janeiro de 2021, o Servidor ADMIR ANTONIO MISTURA, matrícula 966-0, do cargo efetivo de Motorista,
lotado na Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos retroativos à 01 de janeiro de 2021.
Art. 3º Revogam-se as disposições e contrário.
Registre e Publique-se.
Guatambu, 04 de janeiro de 2021.
LUIZ CLÓVIS DAL PIVA
Prefeito Municipal

DECRETO 002 / 2021

Publicação Nº 2788969

DECRETO N.002/2021 DO MÊS JANEIRO DE 2021.
NOMEIA COORDENADOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES.
LUIZ CLÓVIS DAL PIVA, PREFEITO MUNICIPAL DE GUATAMBU, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
inciso IV do artigo 72 Lei Orgânica do Município.
DECRETA: Fica nomeado o Senhor LUCAS POMPEU DA SILVA, inscrito no CPF sob o n. 085.033.779-85, para o cargo comissionado de COORDENADOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, lotado no Departamento de Administração, Fazenda e Planejamento, recebendo à remuneração
de Lei.
Art. 1º Para fazer face as despesas decorrentes da aplicação deste Decreto serão utilizados recursos do Orçamento Municipal vigente.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposição e contrário.
Registre e Publique-se.
Guatambu, 04 de janeiro de 2021.
LUIZ CLÓVIS DAL PIVA
Prefeito Municipal

DECRETO 003 / 2021

Publicação Nº 2788973

DECRETO N.003/2021 DO MÊS JANEIRO DE 2021.
NOMEIA ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO.
LUIZ CLÓVIS DAL PIVA, PREFEITO MUNICIPAL DE GUATAMBU, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
inciso IV do artigo 72 Lei Orgânica do Município.
DECRETA: Fica nomeado o Senhor MARCELO ROSSATO, inscrito no CPF sob o n. 036.617.459-21, para o cargo comissionado de ASSESSOR
DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO, lotado no Departamento de Administração, Fazenda e Planejamento, recebendo à remuneração de
Lei.
Art. 1º Para fazer face as despesas decorrentes da aplicação deste Decreto serão utilizados recursos do Orçamento Municipal vigente.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposição e contrário.
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Registre e Publique-se.
Guatambu, 04 de janeiro de 2021.
LUIZ CLÓVIS DAL PIVA
Prefeito Municipal
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Herval d'Oeste
Prefeitura
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 001/2021/HO

Publicação Nº 2788729

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 001/2021/HO
05 DE JANEIRO DE 2021
ABRE INSCRIÇÕES E FIXA NORMAS AO PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL EM CARATER TEMPORÁRIO PARA AS
SECRETARIAS MUNICIPAIS DE HERVAL D’OESTE.
O Prefeito do Município de HERVAL D’OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e tendo por base as Leis Municipais
nº 280/2011, 281/2011, 313/2013 e a Constituição Federal do Brasil, Lei maior que rege as contratações temporárias, demais dispositivos
legais pertinentes à matéria, e,
Considerando a necessidade de excepcional interesse público, estabelece normas para realização de Processo Seletivo de Provas para contratação de servidores em caráter temporário para atuar no município de Herval d’ Oeste, que se regerá pelas normas fixadas neste Edital
e disposições da legislação vigente.
I. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 .O presente Processo Seletivo originado por este Edital será realizado sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, com
sede na Rua Nereu Ramos, nº 15, Centro, Herval d’Oeste (SC), telefone (49) 3554-8250.
1.2 .O Processo Seletivo destina-se ao provimento das vagas existentes, de acordo com o previsto no anexo I.
1.3 .A habilitação no Processo Seletivo não assegura ao candidato a sua contratação, mas apenas a expectativa de ser admitido segundo as
vagas existentes, de acordo com a necessidade da Administração Municipal, respeitada a ordem de classificação.
II. DAS INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições serão recebidas na Secretaria Municipal de Saúde, na cidade de Herval d’Oeste, SC, no período de 05/01/2021 à
15/01/2021 no horário das 08:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 16:00 hs.
2.2. A inscrição neste Processo Seletivo implicará, desde logo, no conhecimento e na aceitação, pelo candidato, das condições estabelecidas
neste Edital.
2.3. A inscrição somente será efetuada pelo próprio candidato, ou por procurador devidamente habilitado, com poderes específicos para
representá-lo.
2.4. A inscrição será efetuada mediante o preenchimento de requerimento padronizado fornecido pelo Município, ocasião em que o candidato, sob as penas da Lei, declarará:
2.4.1- Ter nacionalidade brasileira;
2.4.2- Estar quite com as obrigações resultantes da legislação eleitoral e, quando do sexo masculino, estar quite também, com as obrigações
do serviço militar;
2.4.3 - Ser portador de CPF válido;
2.4.4- Gozar de boa saúde;
2.4.5- Não ter sofrido, quando no exercício de cargo, função ou emprego público, demissão a bem do serviço público ou por justa causa,
fato a ser comprovado, no ato da contratação, por meio da assinatura de regular termo de declaração;
2.4.6- Não ter antecedentes criminais, achando-se no pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
2.4.7- Ter conhecimento das exigências contidas neste Edital e nas instruções específicas contidas nos comunicados e em outros avisos
pertinentes ao presente Processo Seletivo;
2.5. Os documentos relativos à comprovação de escolaridade, requisitos mínimos exigidos para o exercício do cargo, deverão ser apresentados e comprovados quando da convocação para a contratação do candidato.
2.6. O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou que não satisfizer a todas as condições estabelecidas neste Edital, não terá sua
inscrição homologada, e, em conseq-ência, serão anulados todos os atos decorrentes, mesmo que o candidato tenha sido aprovado e que
o fato seja constatado posteriormente.
2.7. A inscrição será somente presencial, não podendo ser feita pelo correio, e-mail ou fac-símile, e não será aceita inscrição condicional ou
fora do prazo estabelecido.
2.8. Uma vez efetuada a inscrição, não serão aceitos pedidos de alteração da identificação do candidato inscrito.
2.9. Verificando-se mais de uma inscrição de um mesmo candidato, será considerada apenas a inscrição mais recente.
2.10. A adulteração de qualquer elemento constante da Cédula de Identidade ou a não veracidade de qualquer declaração ou documento
apresentado, verificada a qualquer tempo, eliminará o candidato do Processo Seletivo.
2.11. A fidedignidade das informações contidas na Ficha de Inscrição, a qual estará disponível no local das inscrições, é de inteira responsabilidade do candidato ou de seu representante legal.
III. DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
3.1. Ao candidato portador de necessidades especiais é assegurado o direito de se inscrever neste Processo Seletivo, para os cargos cujas
atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadores, num percentual de 5 % (cinco por cento) das vagas oferecidas, de
acordo com o artigo 37, inciso VIII da Constituição Federal.
3.2. Serão consideradas necessidades especiais somente àquelas conceituadas na medicina especializada, de acordo com os padrões mundialmente estabelecidos e que se enquadrem nas categorias descritas no art. 4º do Decreto Federal nº. 3.298/99.
3.3. Na sua inscrição, o portador de necessidades especiais deverá indicar no espaço apropriado, constante da Ficha de Inscrição, as
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condições especiais que necessitar para realizar as provas.
3.4. O candidato portador de deficiência visual que solicitar provas e o cartão-resposta com letras ampliadas, receberá os mesmos com
tamanho de letra correspondente à fonte 24, cabendo ao candidato sua leitura e marcação das respostas no respectivo cartão-resposta.
3.5. A declaração de necessidades especiais, para efeito de inscrição e realização das provas, não substitui, em hipótese alguma, a avaliação para fins de aferição da compatibilidade ou não da deficiência física, que julgará a aptidão física e mental necessárias para exercer as
atribuições do cargo.
3.6. O candidato portador de necessidades especiais, após realizar sua inscrição, no prazo previsto no item 2.1, deverá entregar laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com o respectivo enquadramento na Classificação Internacional de Doenças (CID),
bem como a provável causa da necessidade especial e o não impedimento do candidato ao exercício do cargo pretendido, pessoalmente ou
por intermédio de procurador, no local das inscrições, impreterivelmente até o último dia e horário estabelecido para as inscrições.
a) Somente serão aceitos atestados médicos cuja data de expedição seja igual ou posterior à data de publicação deste Edital.
b) O candidato portador de necessidades especiais submeter-se-á, quando convocado, a exame perante comissão interdisciplinar credenciada pelo Município de Herval d’Oeste, que verificará a existência da deficiência declarada na Ficha de Inscrição, bem como de sua compatibilidade com o exercício das atribuições do cargo.
3.7. O candidato portador de necessidades especiais participará deste Processo Seletivo em igualdade de condições aos demais candidatos,
no que se refere ao conteúdo das provas, avaliação e critérios de aprovação, horário, data, local de aplicação e nota mínima exigida para
todos os demais candidatos.
3.8. O candidato portador de necessidades especiais que necessitar de tempo adicional para realização das provas, deverá requerê-lo com
justificativa, quando da sua inscrição.
3.9 A solicitação de condições diferenciadas será atendida segundo os critérios de viabilidade e de razoabilidade, e será deferida pela Comissão Especial para o Processo Seletivo devendo obedecer aos seguintes requisitos: ser datilografada ou digitada em duas vias devidamente
assinadas com a argumentação da solicitação.
3.10. A publicação do resultado final do certame será feita em duas listas, contendo, a primeira, a pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos portadores de deficiência e a segunda, somente a pontuação destes.
3.11. Não havendo candidatos classificados para a vaga reservada aos portadores de necessidades especiais, esta será preenchida pelos
demais candidatos classificados, respeitando-se a ordem de classificação.
IV. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
4.1. As inscrições que preencherem todas as condições deste Edital serão homologadas e deferidas pela autoridade competente no prazo
previsto no cronograma constante no anexo III deste Edital, e estarão disponíveis no mural público da Prefeitura Municipal de Herval d´Oeste/SC.
4.2. Somente será divulgada a relação das inscrições que forem deferidas.
4.3. O candidato deverá verificar a relação de inscrições homologadas para confirmar sua inscrição; caso sua inscrição não tenha sido homologada, o mesmo não poderá prestar provas.
V. DO REGIME EMPREGATÍCIO E DO REGIME PREVIDENCIÁRIO
5.1. No caso dos médicos, os candidatos habilitados e classificados neste Processo Seletivo serão admitidos em caráter temporário e a contratação obedecerá ao Regime Jurídico do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Herval d´Oeste, sendo os mesmo vinculados ao
Regime Geral de Previdência Social – RGPS, como contribuintes obrigatórios do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.
VI. DAS PROVAS
6.1. O Processo Seletivo constará de prova objetiva, de acordo com as especificações e disposições deste Edital.
6.2. Todos os candidatos deverão realizar a prova no mesmo dia, horário e local, não podendo a mesma ser realizada individualmente ou
em data, horário ou local que não seja o especificado neste Edital e em suas alterações posteriores.
6.3. A prova será realizada no dia 21/01/2021 no Centro de Educação Infantil Peq ueno Príncipe, sito à Rua Senador Euzébio – Bairro
Centro – Herval d’Oeste – SC, tendo início às 19h e término às 22h (prazo de duração de três horas), sendo que o fechamento dos portões
ocorrerá às 18: 45h, recomendando-se que o candidato esteja no local das provas até às 18h30min munido de documento de identidade
ou documento que contenha foto.
VII. DA PROVA OBJETIVA
7.1 A prova será objetiva e constará de 25 (vinte e cinco) questões, com 4 (quatro) alternativas de respostas cada uma, sendo que apenas
01 (uma) deve ser assinalada.
7.2. A prova objetiva inclui questões de Português e Conhecimentos específicos, conforme ementa das disciplinas constantes do anexo II,
parte integrante deste Edital, e será realizada em etapa única com três (03) horas de duração, incluído o tempo para preenchimento do
cartão-resposta.
7.3. A pontuação de cada questão será de 0,4 pontos.
7.4. Para a realização da prova objetiva, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica, de tinta azul ou preta, sendo as questões respondidas em cartão-resposta, que não será substituído em caso de erro do candidato.
7.5. A adequada marcação do cartão-resposta é de inteira responsabilidade do candidato.
7.6. Para a entrada nos locais de prova, os candidatos deverão apresentar a cédula de identidade original ou carteira expedida pelo órgão
de classe original.
a) Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública,
pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte; certificado de reservista; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal
ou estadual, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação (somente o modelo novo, com foto).
b) Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização da prova, documento de identidade original, por motivo de
perda, furto ou roubo, deverá apresentar documento que ateste o registro de ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, trinta
(30) dias.
c) Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo antigo),
carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade nem documentos ilegíveis, não-identificáveis e/ou danificados.
d) Não será aceita cópia de documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo de documento.
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e) Por ocasião da realização da prova, o candidato que não apresentar documento de identidade original, na forma definida acima, não
poderá fazer a prova e será automaticamente eliminado do certame.
7.7. Não serão aceitos quaisquer outros documentos ou papéis em substituição aos exigidos.
7.8. No dia de realização das provas não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou pelas autoridades
presentes, informações referentes ao conteúdo e aos critérios de avaliação da prova.
7.9. Durante a realização das provas é vedada consulta a livros, revistas, folhetos ou anotações, bem como o uso de máquinas de calcular,
relógios e aparelhos celulares, ou ainda, qualquer equipamento elétrico ou eletrônico, sob pena de eliminação do candidato no Processo
Seletivo. Os telefones celulares e outros equipamentos eletrônicos serão entregues desligados aos fiscais da sala antes do início da prova,
para serem devolvidos na saída, sob pena de eliminação do candidato.
7.10. Será atribuída nota 0 (zero) às respostas de questão(ões) que contenha(m):
a) emenda (s) e/ou rasura(s), ainda que legível (eis), no cartão-resposta;
b) mais de uma opção de resposta assinalada no cartão-resposta;
c) espaço não assinalado (s) no cartão-resposta;
d) cartão-resposta preenchido fora das especificações, ou seja, preenchido com lápis ou caneta esferográfica de tinta cuja cor for diferente
de azul ou preta ou, ainda, com marcação diferente da indicada no modelo previsto no cartão.
7.11. No decurso das provas, o candidato somente poderá ausentar-se temporariamente da sala se acompanhado por um fiscal.
7.12. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de prova após 30 (trinta) minutos de seu início.
7.13. O candidato, ao encerrar a prova e antes de se retirar do local de sua realização, entregará ao fiscal de prova/sala, o cartão-resposta
devidamente assinado e o caderno de prova. Caso não o faça, será eliminado automaticamente do Processo Seletivo.
7.14. Os três últimos candidatos de cada sala somente poderão entregar as suas provas e retirar-se definitivamente do local simultaneamente.
7.15. Os candidatos deverão comparecer ao local de prova com antecedência de quinze (15) minutos em relação ao início da mesma, sendo
vedado o acesso ao local de prova ao candidato que se apresentar após o seu início.
7.16. Não haverá, em qualquer hipótese, segunda chamada para a prova, nem a realização de prova fora do horário e local estabelecidos
no Edital para todos os candidatos.
7.17. A prova objetiva será avaliada na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), sendo as notas expressas com 1 (uma) decimal, sem arredondamento.
7.18 Será considerado aprovado na prova objetiva o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5,00 (cinco).
7.19. O Gabarito referente à prova objetiva será divulgado a partir das 10 horas do primeiro dia útil após a realização da referida prova, no
mural público da Prefeitura Municipal e no site oficial da Prefeitura.
7.20. Havendo impugnação de questões da prova objetiva, o candidato poderá preencher um requerimento no momento em que estiver
prestando a prova e entregar ao fiscal de sala.
a) O formulário de impugnação de questão poderá ser fornecido ao candidato no dia da realização da prova, caso este o solicite.
b) As respostas às eventuais impugnações de questão serão publicadas juntamente com a classificação final do Processo Seletivo, bem como
o gabarito oficial definitivo, na ocorrência de recurso procedente.
c) A questão anulada será computada como resposta correta para todos os candidatos.
VIII. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
8.1. A classificação final dos candidatos obedecerá à ordem decrescente da nota final.
8.2. Ocorrendo empate na classificação, serão usados, sucessivamente, os seguintes critérios para desempate:
a) maior nota na prova de conhecimentos específicos;
b) por idade, dando preferência aos mais velhos;
c) maior nota na prova de língua portuguesa;
d) se mesmo assim persistir o empate, o critério adotado será o sorteio.
8.3. A data da divulgação da classificação final é a constante no cronograma previsto no anexo III deste Edital e será divulgada nos meios
oficiais de publicação a critério da Administração Pública Municipal.
8.4. A listagem a que se refere o item acima conterá somente os candidatos aprovados, em ordem de classificação, com as notas detalhadas
de acordo com a modalidade de prova.
8.4.1. Os candidatos que não lograrem aprovação e desejarem saber suas notas poderão enviar solicitação à comissão especial, por escrito,
digitado ou datilografado.
8.4.2 A solicitação de que trata o item acima deverá conter: nome, CPF e data de nascimento do candidato interessado.
IX. DOS RECURSOS
9.1. Será admitido recurso para cada uma das fases do Processo Seletivo, que deverá ser interposto, exclusivamente, pelo candidato, desde
que devidamente fundamentado e apresentado nos prazos constantes do anexo III;
a) homologação das inscrições;
b) publicação do gabarito provisório da prova objetiva;
c) divulgação da nota da prova objetiva;
d) divulgação do resultado final do Processo Seletivo.
9.2. O recurso deverá obedecer aos seguintes requisitos: ser datilografado ou digitado em duas vias, assinado; ser fundamentado, com
argumentação lógica e consistente; ser apresentado em folhas separadas, para questões diferentes.
9.3. Os recursos e os pedidos de impugnação e revisão de nota deverão ser entregues e protocolados pessoalmente pelo candidato ou por
seu procurador, no Departamento Pessoal da Prefeitura de Herval d’ Oeste, dentro do seu horário de funcionamento, cabendo à Comissão
Especial do Processo Seletivo a apreciação.
9.4. O candidato que desejar obter o teor das provas após a realização do Processo Seletivo, poderá fazê-lo através de contato com a Comissão Especial.
9.4.1. A solicitação de que trata o item acima deverá conter: nome, CPF e data de nascimento do candidato interessado.
9.5. Os recursos que não estiverem de acordo com o disposto nos subitens acima serão liminarmente indeferidos.
9.6. Não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile, Internet ou qualquer meio postal, sendo que os intempestivos serão desconsiderados
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e indeferidos.
9.7. As decisões dos recursos serão dadas a conhecer, coletivamente.
9.8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos que realizaram a prova objetiva.
9.9. Os candidatos poderão solicitar revisão da nota das provas, sendo que a nota poderá ser mantida, aumentada ou diminuída, conforme
se verifique ou não erros na conferência.
a) Não serão admitidos pedidos de revisão de nota de prova de outros candidatos, ou seja, o candidato poderá requerer revisão apenas da
sua nota.
b) As decisões dos pedidos de revisão da nota das provas serão dadas a conhecer, coletivamente.
9.10. A Comissão Especial do Processo Seletivo constitui-se em última instância para recurso ou revisão, sendo soberana em suas decisões.
Não caberão recursos ou revisões adicionais.
X. DA HOMOLOGAÇÃO
10.1. O resultado final do Processo Seletivo objeto deste Edital será homologado pela autoridade competente e publicado no site e no órgão
de publicação oficial do Município de Herval d’Oeste.
XI. DA CONTRATAÇÃO
11.1. Previamente à contratação, mediante convocação, serão exigidos dos candidatos classificados, cópia dos seguintes documentos:
a) Cadastro de Pessoa Física – CPF
b) Carteira de Identidade – CI
c) Carteira de Trabalho, com comprovante do PIS
d) Titulo de Eleitor
e) Comprovante de regularidade com as obrigações militares (em caso de candidato do sexo masculino);
f) Comprovante de regularidade com as obrigações eleitorais;
g) Certidão negativa expedida pelo poder Judiciário Cível e Criminal – Comarca de Herval d` Oeste;
h) Certidão de nascimento dos filhos e CPF dos filhos
i) Declaração de NÃO percepção de aposentadoria por invalidez, paga pelo INSS ou por qualquer outro órgão previdenciário;
j) Declaração de Imposto de renda ou Declaração de bens (modelo junto ao RH);
k) comprovante de endereço e telefone atualizado;
l) Declaração de ter sofrido ou não, no exercício de função pública, processo disciplinar/penalidades disciplinares (modelo junto RH);
m) Declaração que não esta acumulando cargos públicos na forma disposta na Constituição Federal; (modelo junto ao RH);
n) uma foto 3x4;
o) Diploma de conclusão de curso conforme habilitação mínima exigida no anexo I deste Edital;
p) Registro no respectivo Conselho Profissional regulamentador da profissão, caso seja exigido como habilitação mínima constante no anexo
I deste Edital;
q) Ter aptidão física e mental, adequada ao exercício do cargo, mediante atestado fornecido por médico do trabalho, que serão custeados
pelo candidato classificado;
r) Ter idade mínima de (dezoito) 18 anos no ato da contratação;
s) Conta Banco Bradesco S.A (somente após retirar Declaração no RH);
t) Declaração de Ficha Limpa (modelo junto ao RH).
11.2. Os documentos comprobatórios de atendimento aos requisitos acima serão exigidos apenas dos candidatos classificados e convocados
para a contratação;
11.3. O não-cumprimento dos requisitos necessários impede a contratação do candidato, passando o mesmo a ocupar o último lugar na
lista dos classificados.
11.4. Os candidatos classificados deverão aguardar a convocação, a qual será feita via ligação telefônica e ou via publicação no Diário oficial
dos Municípios – DOM/SC.
11.5. O candidato convocado terá o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da data de ciência da convocação para entregar a documentação exigida no serviço de pessoal e assumir a vaga;
11.6. Não será efetuada oferta de vagas para este processo seletivo, ficando a critério da Administração a indicação do local de trabalho,
sendo observadas as atribuições inerentes a função.
11.7. A recusa do local indicado para o local de trabalho implica em desistência ao cargo/função, sendo convocado o próximo candidato
classificado para o cargo.
XII. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA
12.1. Delega-se competência à Comissão Especial do Processo Seletivo para:
a) elaborar, aplicar, julgar, corrigir e avaliar as provas objetivas;
b) apreciar todos os recursos administrativos previstos neste Edital;
c) emitir relatórios de classificação dos candidatos;
d) prestar informações sobre o Processo Seletivo;
e) definir normas para aplicação das provas;
f) constituir comissão interna do Processo Seletivo e designar bancas examinadoras, conforme a necessidade.
XIII. DO FORO JUDICIAL
13.1. O foro para dirimir qualquer questão relacionada ao Processo Seletivo de que trata este Edital é o da Comarca de Herval d´Oeste.
XIV. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1. As cláusulas deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não consumada a providência ou
evento que lhes disser respeito, até a data de convocação dos candidatos para a prova correspondente.
14.2. Os candidatos aprovados e classificados neste certame serão contratados pela ordem de classificação, respeitado o número de vagas
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previsto em lei, garantindo-se a vaga ao candidato portador de deficiência, que atingir a media mínima e devidamente qualificado para
atender as atribuições do cargo a que for necessário.
14.3. O candidato classificado no Processo Seletivo, que não quiser ser contratado ou não entregar os documentos exigidos quando convocado, poderá requerer, de forma expressa, sua reclassificação para o último lugar dos classificados.
14.4. A classificação no Processo Seletivo não assegura ao candidato o direito à contratação automática.
14.5. Será excluído do certame, por ato da Comissão Especial do Processo Seletivo, o candidato que:
a) tornar-se culpado por agressões ou descortesias para com qualquer membro da equipe encarregada de realização das provas, desde que
devidamente comprovado;
b) for surpreendido, durante a aplicação das provas, em comunicação com outro candidato, verbalmente, por escrito ou por qualquer outra
forma;
c) for flagrado, utilizando-se de qualquer meio, visando burlar a prova, ou que apresentar falsa identificação pessoal;
d) ausentar-se da sala de prova durante a sua realização, sem autorização ou sem estar acompanhado de um fiscal.
14.6. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das condições estabelecidas neste Edital.
14.7. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas, além de solicitar o atendimento especial para esse
fim.
14.8. A validade deste Teste Seletivo, para efeito de chamamento, é para 01 (um) ano podendo ser prorrogado por igual período.
14.9 Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Especial do Processo Seletivo do Município de Herval d´Oeste.
Herval d’ Oeste, 04 de janeiro de 2021.
MAURO SERGIO MARTINI
Prefeito
ANEXO I
DAS VAGAS E HABILITAÇÕES
CARGO

VAGAS

Agente de Serviços Gerais

01

Motorista

01

CARGA HORÁRIA
40 hs
semanais

VCTO

HABILITAÇÃO MINIMA

R$ 1.156,43

Alfabetizado

40 hs
semanais

R$ 1.682,93

Ensino fundamental (1º grau) e Carteira Nacional de Habilitação CATEGORIA “D”.

Auxiliar de serviços de Saúde 01

40 hs
semanais

R$ 1.902,44

Ensino médio com Certificado de Auxiliar/Técnico de Enfermagem e
registro no respectivo Conselho de Classe.

Auxiliar de Saúde Bucal

01

40hs semanais

R$ 1.902,44

Ensino médio com Certificado de Auxiliar de Saúde Bucal e registro no
respectivo Conselho de Classe.

Fisioterapeuta

01

30 hs
semanais

R$ 4.348,79

Curso superior de Fisioterapia e registro no conselho de classe

ANEXO II
DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS:
FISIOTERAPEUTA
- Realizar consulta e/ou atendimento individual;
- Promover atendimento de fisioterapia em patologia neurológica, processos diatróficos, paralisia cerebral e retardo do desenvolvimento
motor;
- Realizar atendimento de fisioterapia em patologias vasculares periférica como disfunções decorrentes de distúrbios circulatórios artereo-venoso e linfáticos;
- Realizar atendimento de fisioterapia em patologias respiratórias como assistência em pré e pós operatório com uso ou não de equipamento, reeducação ventilatória em doenças pulmonares;
- Realizar atendimento de fisioterapia em patologia traumáticas e ortopédicas;
- Realizar atendimento de fisioterapia em patologias reumáticas como disfunções decorrentes de alterações de ordem reumática degenerativa ou inflamatória de membros ou coluna vertebral;
- Participar de grupo de trabalhos médicos que orientem a população;
- Realizar outras tarefas atinentes a função.
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE SAUDE
Fazer curativos, aplicar injeções e vacinas, medir pressão arterial, auxiliar o trabalho do enfermeiro e do médico.
Realizar outras atividades correlatas.
AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS
– zelar pela manutenção das instalações, mobiliários e equipamentos do órgão;
– executar trabalhos braçais;
– executar serviços de limpeza nas dependências internas e externas do órgão, jardins, garagens e seus veículos;
– executar os serviços auxiliares de limpeza, revisão e acondicionamento das peças e lubrificação das máquinas;
– manter em condições de funcionamento os equipamentos de proteção contra incêndios ou quaisquer outras relativas à segurança dos
órgãos;
– executar serviços de copa, cozinha, com atendimento aos servidores e alunos;
– receber, protocolar e entregar correspondência interna e externa;
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– requisitar material necessário aos serviços;
– processar cópia de documentos;
– receber, orientar e encaminhar o público, informando sobre localização de pessoas ou dependência do órgão;
– receber e transmitir mensagens;
– encarregar-se da abertura e fechamento das dependências do órgão;
– encarregar-se da limpeza e polimento de veículos e máquinas;
– relatar as normalidades verificadas;
– atender telefone e transmitir ligações;
– executar outras tarefas afins, de acordo com as necessidades peculiares do órgão;
- desempenhar atividades relacionadas com a construção civil, conservação e manutenção de obras e vias públicas, zeladoria, vigilância,
limpeza pública e serviços braçais.
MOTORISTA
– dirigir veículos oficiais, transportando materiais, pessoas e equipamentos;
– zelar pelo abastecimento, conservação e limpeza do veículo sob sua responsabilidade;
– efetuar pequenos reparos no veículo sob sua responsabilidade;
– comunicar ao chefe imediato a ocorrência de irregularidades ou avarias com a viatura sob sua responsabilidade;
– proceder ao controle contínuo de consumo de combustível, lubrificantes e manutenção em geral;
– proceder ao mapeamento de viagens, identificando o usuário, tipo de carga, seu destino, quilometragem, horários de saídas e chegada;
– auxiliar na carga e descarga do material ou equipamento;
– tratar os passageiros com respeito e urbanidade;
– manter atualizado o documento de habilitação profissional e do veículo;
– executar outras tarefas afins.
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL
-Sob a supervisão do cirurgião dentista, realizar procedimentos preventivos, individuais ou coletivos, nos usuários para o atendimento
clinico, como escovação supervisionada, evidenciação de placa bacteriana, aplicação tópica de flúor, selantes, raspagem, alisamento e polimento, bochechos com flúor, entre outros;
-Realizar procedimentos reversíveis em atividades restauradoras, sob supervisão do cirurgião dentista;
-Cuidar da manutenção e conservação dos equipamentos odontológicos;
-Acompanhar e apoiar o desenvolvimento dos trabalhos da equipe de saúda da família no tocante à saúde bucal.
ANEXO III
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Motorista
Lingua Portuguesa: Compreensão e interpretação de frase, palavra ou texto; classe das palavras; substantivo, adjetivo, artigo, utilização de
consoantes e de vogais; flexão dos adjetivos e dos substantivos em gênero, grau e número; pontuação e acentuação gráfica; conjugação de
verbos; regência nominal e verbal; concordância nominal e verbal; língua padrão ou norma culta; ortografia; morfologia; emprego dos pronomes; emprego dos verbos; sintaxe; virtudes e vícios da linguagem; regras gramaticais, tudo nos termos das normas ortográficas vigentes.
Conhecimentos específicos: Direção defensiva; Conhecimentos sobre cidadania e consciência ecológica; Noções sobre primeiros socorros;
Manutenção básica e preventiva de veículos; Conhecimentos básicos de funcionamento mecânico, hidráulico e de motorização; Sistemas de
direção (convencional, direção hidráulica); Sistemas de freios: freios mecânicos e hidráulicos; Suspensão: molas e amortecedores; Rodas e
pneus; desgaste de pneus; geometria de eixo; Conhecimentos sobre o uso correto, manutenção e durabilidade dos pneus e outros produtos pneumáticos; Motores: tipos de motores (elementos essenciais dos motores, ignição); .Sistema de injeção; bomba; filtragem de óleo,
lubrificação; Sistema de refrigeração, partida, freio-motor, graxas para rolamento, manutenção e lubrificação; Sistemas hidráulicos, elétricos
e mecânicos automotores; Sistema de lubrificação; Sistema de arrefecimento; Sistema elétrico; Sistema de transmissão; Equipamentos de
proteção individual (EPI); Leis de Transito.
Auxiliar de Serviços de Saúde
Lingua Portuguesa: Separação silábica; Sinonímia, Antonímia, Homonímia, Paronímia; Classe de palavras; Grafia das palavras. Conjugação
verbal; Regras de acentuação, fonética, pontuação, ortografia, semântica, concordância nominal, concordância verbal, regência verbal,
crase, análise sintática e morfológica, colocação pronominal, pontuação, emprego de certas palavras, emprego das iniciais, plural dos compostos, emprego do hífen, vícios de linguagem, figuras de linguagem, estrutura das palavras, estilística, Conjugação de verbos, utilização
de pronomes, adjetivos, substantivos e suas flexões, gramática em geral.
Conhecimentos específicos: Ética profissional; lei do exercício profissional; Trabalho em equipe; Fundamentos de enfermagem; Assistência
de enfermagem em: consulta clinica, doenças crônicas degenerativas e doenças transmissíveis (doenças de notificação compulsória), saúde
mental, saúde do idoso e saúde da Criança e do Adolescente. Procedimentos técnicos de enfermagem: enfermagem na administração de
medicamentos, técnicas básicas de enfermagem; Programa nacional de imunização e Calendário de vacinação para o estado Santa Catarina;
Assistência de Enfermagem em Primeiros Socorros. Enfermagem em saúde do trabalhador, enfoque na Promoção e Prevenção em Saúde;
Aplicação de medidas de biossegurança. Medidas de controle de infecção, esterilização e desinfecção;
Fisioterapeuta
Lingua Portuguesa: Separação silábica; Sinonímia, Antonímia, Homonímia, Paronímia; Classe de palavras; Grafia das palavras. Conjugação
verbal; Regras de acentuação, fonética, pontuação, ortografia, semântica, concordância nominal, concordância verbal, regência verbal,
crase, análise sintática e morfológica, colocação pronominal, pontuação, emprego de certas palavras, emprego das iniciais, plural dos compostos, emprego do hífen, vícios de linguagem, figuras de linguagem, estrutura das palavras, estilística, Conjugação de verbos, utilização
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de pronomes, adjetivos, substantivos e suas flexões, gramática em geral.
Conhecimentos Específicos: Fundamentos de Fisioterapia, Conhecimentos anatômicos, fisiológicos e patológicos das alterações musculoesqueléticas, neurológicas e mentais, cardiorrespiratórias, angiológicas e pediátricas; conhecimento dos princípios básicos da cinesiologia;
Exame clinico, físico, semiologia, exames complementares e plano de trabalho em fisioterapia; Fisioterapia geral: efeitos fisiológicos, indicações e contra-indicações de termoterapia, crioterapia, hidroterapia, massoterapia, mecanoterapia, cinesioterapia motora e respiratória,
eletroterapia, manipulação vertebral; Fisioterapia em traumatologia, ortopedia e reumatologia; Fisioterapia em neurologia; Fisioterapia em
ginecologia e obstétricia; Fisioterapia em pediatria, geriatria e Neonatologia; Fisioterapia cardiovascular; Amputação: indicações e tipos de
prótese e orteses; mastectomias; Fisioterapia em pneumologia; fisioterapia respiratória: fisioterapia pulmonar; insuficiência respiratória
aguda e crônica; infecção do sistema respiratório; Fisioterapia na saúde do trabalhador: conceito de ergonomia, doenças relacionadas ao
trabalho, praticas preventivas no ambiente de trabalho; Assistência fisioterapeutica domiciliar; Riscos ocupacionais na fisioterapia e sua prevenção, Código de ética e legislação profissional. Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº8.142 de 28/12/90; Fisioterapia respiratória em pacientes
COVID.
Auxiliar de Saúde Bucal
Lingua Portuguesa: Separação silábica; Sinonímia, Antonímia, Homonímia, Paronímia; Classe de palavras; Grafia das palavras. Conjugação
verbal; Regras de acentuação, fonética, pontuação, ortografia, semântica, concordância nominal, concordância verbal, regência verbal,
crase, análise sintática e morfológica, colocação pronominal, pontuação, emprego de certas palavras, emprego das iniciais, plural dos compostos, emprego do hífen, vícios de linguagem, figuras de linguagem, estrutura das palavras, estilística, Conjugação de verbos, utilização
de pronomes, adjetivos, substantivos e suas flexões, gramática em geral.
Conhecimentos Específicos: Materiais para restaurações estéticas diretas; Diagnóstico de Cárie; Promoção de saúde bucal; Amálgama, Resina Composta (Tipo Adaptic), Resina Fotopolimerizável, Curativo, Forramento, Profilaxia e aplicação Tópica de Flúor, Exodontia (instrumental
e material necessário). Serviços odontológicos: prevenção e controle de riscos. Esterilização: meios, material utilizado, aparelhos utilizados.
Revelação de Radiografias: material utilizado, revelação, fixação, secagem. Indumentária Completa. Higiene dentária. Odontologia social:
processo Saúde/Doença. Epidemiologia em Saúde Bucal. Políticas de Saúde. Organização e planejamento dos serviços de saúde. Responsabilidades dos profissionais de saúde bucal na promoção de saúde. Medidas de biossegurança em odontologia. Primeiros socorros. Anatomia
bucal e dental. Prontuário odontológico. Lei Orgânica da Saúde 8080 e 8142/90. Constituição Federal do Brasil (1988). Política Nacional
de Atenção Básica, Saúde da Família - PNAB 2017. Código de Ética Odontológica. Políticas de Saúde Bucal. Organização da saúde bucal na
Atenção Básica.
Agente de Serviços Gerais
Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de frase, palavra ou texto; classe das palavras; substantivo, adjetivo, artigo, utilização de consoantes e
de vogais; flexão dos adjetivos e dos substantivos em gênero, grau e número; pontuação e acentuação gráfica; conjugação de verbos; regência nominal
e verbal; concordância nominal e verbal; língua padrão ou norma culta; ortografia; morfologia; emprego dos pronomes; emprego dos verbos; sintaxe;
virtudes e vícios da linguagem; regras gramaticais, tudo nos termos das normas ortográficas vigentes.
Conhecimentos Específicos: Conhecimentos sobre a limpeza de ambientes nas repartições públicas municipais; limpeza de dependências de circulação,
dependências de trabalho e dependências sanitárias;
Conhecimentos sobre a prática de limpeza de pisos, assoalhos, madeiras, vidraças, mobiliário, em geral; conhecimentos sobre produtos químicos, bioquímicos e orgânicos para execução das limpezas antes relacionadas; normas de segurança nos serviços de limpeza, inclusive acerca do uso de materiais
e equipamentos e proteção individual; conhecimentos de serviços de copa (preparação de café, chás); formas e procedimentos para servir (café, chás,
água) no ambiente de trabalho; conhecimentos relacionados ao lixo, sua classificação, separação, coleta e destino adequado.

ANEXO III
CRONOGRAMA PREVISTO
(sujeito a alterações)
1. PUBLICAÇÃO DO EDITAL: 05/01/2021
2. PERÍODO DE INSCRIÇÕES: 05/01/2021 à 15/01/2021
4. DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DEFERIDAS: 18/01/2021
5. RECURSO QUANTO ÁS INSCRIÇÕES INDEFERIDAS: 19/01/2021.
6. HOMOLOGAÇÃO FINAL DAS INSCRIÇÕES: 20/01/2021.
7. REALIZAÇÃO DAS PROVAS: 21/01/2021 – das 19h às 22h.
8. DIVULGAÇÃO DO GABARITO: 22/01/2021
9. PRAZO PARA RECURSO QUANTO ÀS QUESTÕES DA PROVA: 25/01/2021
10. DIVULGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO: 26/01/2021.
11. PRAZO PARA RECURSOS QUANTO AO RESULTADO: 27/01/2021.
12. HOMOLOGAÇÃO FINAL: 28/01/2021.
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Publicação Nº 2789329

PORTARIA Nº 012/2021
MAURO SÉRGIO MARTINI, Prefeito Municipal de Herval d`Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei
Orgânica Municipal,
RESOLVE:
CONTRATAR EM CARÁTER TEMPORÁRIO, CAMILA VERRUCK (Matr. 5353), para exercer a função de PSICÓLOGO, Nível/Referência – 12/1/A,
Anexo V da LC Nº 280/2011, 40 horas semanais; para atuar na Secretaria Municipal de Saúde, junto ao CAPS, em substituição à servidora
Gerusa Lucian, a partir de 04 de janeiro de 2021, enquanto perdurar seu afastamento, limitado à vigência do Processo Seletivo nº 004/2020
em que fora classificada em 1º (primeiro) lugar, homologado através do Decreto nº 4.349/2020 de 23 de dezembro de 2020, de conformidade com o que preceitua a Lei Complementar nº 313/2013. Sendo que seu contrato de trabalho será regido pelo Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Herval d’Oeste.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Herval d’Oeste/SC, 04 de Janeiro de 2021.
Mauro Sérgio Martini
Prefeito

PORTARIA Nº 013/2021

Publicação Nº 2789340

PORTARIA Nº 013/2021
MAURO SÉRGIO MARTINI, Prefeito Municipal de Herval d`Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei
Orgânica Municipal,
RESOLVE:
NOMEAR, AMARILDO SOARES DE LIMA (MATRÍCULA 5354), para ocupar o cargo de provimento em comissão de GERENTE DE SERVIÇOS
URBANOS, Nível – DAS-4, Anexo I da LC Nº 374/2018, constante do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal, a partir de 04 de
janeiro de 2021, de conformidade com o que preceitua a Lei Complementar nº 374/2018. Sendo que seu contrato de trabalho será regido
pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Herval d`Oeste.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Herval d’Oeste/SC, 04 de janeiro de 2021.
Mauro Sérgio Martini
Prefeito

PORTARIA Nº 014/2021

Publicação Nº 2789343

PORTARIA Nº 014/2021
MAURO SÉRGIO MARTINI, Prefeito Municipal de Herval d`Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei
Orgânica Municipal,
RESOLVE:
CONTRATAR EM CARÁTER TEMPORÁRIO, VITÓRIA CAROLINE SURDI (Matr. 5355), para exercer a função de RECEPCIONISTA, Nível/Referência – 4/3/A, Anexo V da LC Nº 280/2011, 42 horas semanais; para atuar na Secretaria Municipal de Saúde, junto ao UPA 24 Horas,
a partir de 04 de janeiro de 2021, limitado à vigência do Processo Seletivo nº 004/2020 em que fora classificada em 2º (segundo) lugar,
homologado através do Decreto nº 4.349/2020 de 23 de dezembro de 2020, de conformidade com o que preceitua a Lei Complementar nº
313/2013. Sendo que seu contrato de trabalho será regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Herval d’Oeste.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Herval d’Oeste/SC, 04 de Janeiro de 2021.
Mauro Sérgio Martini
Prefeito
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Publicação Nº 2789345

PORTARIA Nº 015/2021
MAURO SÉRGIO MARTINI, Prefeito Municipal de Herval d`Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei
Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Dispensar por Término de Contrato Temporário, a Servidora JANETE RODRIGUES (Matr. 5229), a partir de 04 de janeiro de 2021, a qual
exercia a função de Professor - Nível – 2 - Referência “A”, Anexo XI da LC Nº 316/2013, com carga horária de (40) quarenta horas semanais,
em conformidade com o que preceitua a Lei Complementar nº 291/2011. Sendo que seu contrato de trabalho era regido pelo Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Herval d’Oeste.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Herval d’Oeste/SC, 04 de Janeiro de 2021.
Mauro Sérgio Martini
Prefeito

PORTARIA Nº 016/2021

Publicação Nº 2789348

PORTARIA Nº 016/2021
MAURO SÉRGIO MARTINI, Prefeito Municipal de Herval d`Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei
Orgânica Municipal,
RESOLVE:
CONVOCAR PARA O RETORNO IMEDIATO AO TRABALHO, para fins de superior interesse público, interrompendo o gozo de férias a contar
de 04 de janeiro de 2021, a servidora SILVANA LAZZARINI BULLA (MATRÍCULA 2571), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de PROFESSOR, Nível – 7, Referência “D”, Anexo XI da Lei Complementar nº 316/2013, designada para ocupar o Cargo de Provimento em Comissão
de Secretário de Educação, Cultura e Esportes, conforme o disposto nos art. 94 e 97 da Lei Complementar Nº 281/2011.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Herval d’Oeste/SC, 04 de Janeiro de 2021.
Mauro Sérgio Martini
Prefeito

PORTARIA Nº 017/2021

Publicação Nº 2789350

PORTARIA Nº 017/2021
MAURO SÉRGIO MARTINI, Prefeito Municipal de Herval d`Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei
Orgânica Municipal,
RESOLVE:
EXONERAR, a partir de 04 de janeiro de 2021, a servidora VERA LÚCIA DA SILVA BILIBIO (MATRÍCULA 4526), a qual ocupa o cargo em
provimento em comissão de DIRETOR DE GESTÃO E PATRIMÔNIO, Nível – DAS - 3, Anexo I da LC Nº 374/2018, 40 horas semanais, de
conformidade com o que preceitua a Lei Complementar nº 281/2011, sendo que seu contrato de trabalho era regido pelo Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Herval d´Oeste
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Herval d’Oeste/SC, 04 de janeiro de 2021.
Mauro Sérgio Martini
Prefeito
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Publicação Nº 2789353

PORTARIA Nº 018/2021
MAURO SÉRGIO MARTINI, Prefeito Municipal de Herval d`Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei
Orgânica Municipal,
RESOLVE:
CESSAR OS EFEITOS da Portaria Nº 547/2019, do servidor WILLIAM CÉSAR GAVASSO (MATRÍCULA 2751), o qual ocupa o cargo em provimento efetivo de ENFERMEIRO, Nível – 12/1, Referência “E”, Anexo V da LC Nº 280/2011, 40 horas semanais.
E, DESIGNAR o servidor supracitado para responder pelo Cargo em Provimento em Comissão de DIRETOR DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE, Nível – DAS-3, Anexo I da Lei Complementar nº 374/2018, a contar de 04 de janeiro de 2021.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Herval d’Oeste/SC, 04 de janeiro de 2021.
Mauro Sérgio Martini
Prefeito

PORTARIA Nº 019/2021

Publicação Nº 2789399

PORTARIA Nº 019/2021
MAURO SÉRGIO MARTINI, Prefeito Municipal de Herval d`Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei
Orgânica Municipal,
RESOLVE:
CESSAR OS EFEITOS da Portaria Nº 851/2019, do servidor EDUARDO JANIR DE SOUZA (MATRÍCULA 4054), o qual ocupa o cargo em provimento efetivo de ENFERMEIRO, Nível – 12/1, Referência “B”, Anexo V da LC Nº 280/2011, 40 horas semanais.
E, DESIGNAR o servidor supracitado para responder pelo Cargo em Provimento em Comissão de GERENTE DE ATENÇÃO BÁSICA, Nível –
DAS - 4, Anexo I da Lei Complementar nº 374/2018, a contar de 04 de janeiro de 2021.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Herval d’Oeste/SC, 04 de janeiro de 2021.
Mauro Sérgio Martini
Prefeito

PORTARIA Nº 020/2021

Publicação Nº 2789400

PORTARIA Nº 020/2021
MAURO SÉRGIO MARTINI, Prefeito Municipal de Herval d`Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei
Orgânica Municipal,
RESOLVE:
DESIGNAR, a servidora NAIANA CAROLINE LESSA (MATRÍCULA 4018), a qual ocupa o cargo em provimento efetivo de ENFERMEIRO, Nível
– 12/1, Referência “B”, Anexo V da LC Nº 280/2011, 40 horas semanais, para atuar como Responsável Técnico do UPA 24 horas, de conformidade com o Artigo 7º, Inciso I, da Lei Complementar nº 320/2014, a contar de 04 de janeiro de 2021.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Herval d’Oeste/SC, 04 de janeiro de 2021.
Mauro Sérgio Martini
Prefeito
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Publicação Nº 2789401

PORTARIA Nº 021/2021
MAURO SÉRGIO MARTINI, Prefeito Municipal de Herval d`Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei
Orgânica Municipal,
RESOLVE:
CONCEDER FÉRIAS REGULAMENTARES, à Servidora MARIA MARGARETE RAMOS (MATRÍCULA 4146), ocupante do Cargo de Provimento
Efetivo de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, Nível – 3, Referência “A”, Anexo V da Lei Complementar nº 280/2011, 40 horas semanais, referente ao período aquisitivo compreendido entre 21 de julho de 2019 e 02 de agosto de 2020, para serem usufruídas a partir de 04 de janeiro
de 2021 a 02 de fevereiro de 2021, conforme dispõe o art. 94 da Lei Complementar nº 281/2011.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Herval d’Oeste/SC, 04 de janeiro de 2021.
Mauro Sérgio Martini
Prefeito

PORTARIA Nº 022/2021

Publicação Nº 2789402

PORTARIA Nº 022/2021
MAURO SÉRGIO MARTINI, Prefeito Municipal de Herval d`Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei
Orgânica Municipal,
RESOLVE:
CONCEDER FÉRIAS REGULAMENTARES, à Servidora ADRIANA DO AMARAL E SILVA LEBKUCHEN (MATRÍCULA 3756), ocupante do Cargo
de Provimento Efetivo de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, Nível – 3, Referência “B”, Anexo V da Lei Complementar nº 280/2011, 40 horas
semanais, referente ao período aquisitivo compreendido entre 20 de abril de 2019 e 22 de abril de 2020, para serem usufruídas a partir de
04 de janeiro de 2021 a 02 de fevereiro de 2021, conforme dispõe o art. 94 da Lei Complementar nº 281/2011.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Herval d’Oeste/SC, 04 de janeiro de 2021.
Mauro Sérgio Martini
Prefeito

PORTARIA Nº 023/2021

Publicação Nº 2789403

PORTARIA Nº 023/2021
MAURO SÉRGIO MARTINI, Prefeito Municipal de Herval d`Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei
Orgânica Municipal,
RESOLVE:
CONCEDER FÉRIAS REGULAMENTARES, ao Servidor ALVANEI JOSÉ FIORENTIN (MATRÍCULA 42), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo
de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, Anexo V da Lei Complementar nº 280/2011, 40 horas semanais, referente ao período aquisitivo compreendido entre 17 de julho de 2019 e 16 de julho de 2020, para serem usufruídas a partir de 04 de janeiro de 2021 a 02 de fevereiro de
2021, conforme dispõe o art. 94 da Lei Complementar nº 281/2011.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Herval d’Oeste/SC, 04 de janeiro de 2021.
Mauro Sérgio Martini
Prefeito
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Publicação Nº 2789405

PORTARIA Nº 024/2021
MAURO SÉRGIO MARTINI, Prefeito Municipal de Herval d`Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei
Orgânica Municipal,
RESOLVE:
CONCEDER FÉRIAS REGULAMENTARES, à Servidora ANA CÉLIA DE ANDRADE SEVERO DOMINGUES (MATRÍCULA 1075), ocupante do Cargo
de Provimento Efetivo de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, Nível – 3, Referência “E”, Anexo V da Lei Complementar nº 280/2011, 40 horas
semanais, referente ao período aquisitivo compreendido entre 20 de abril de 2019 e 19 de abril de 2020, para serem usufruídas a partir de
04 de janeiro de 2021 a 02 de fevereiro de 2021, conforme dispõe o art. 94 da Lei Complementar nº 281/2011.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Herval d’Oeste/SC, 04 de janeiro de 2021.
Mauro Sérgio Martini
Prefeito

PORTARIA Nº 025/2021

Publicação Nº 2789406

PORTARIA Nº 025/2021
MAURO SÉRGIO MARTINI, Prefeito Municipal de Herval d`Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei
Orgânica Municipal,
RESOLVE:
CONCEDER FÉRIAS REGULAMENTARES, à Servidora ANA PAULA ANTUNES DOS SANTOS (MATRÍCULA 4937), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, Nível – 3, Referência “A”, Anexo V da Lei Complementar nº 280/2011, 40 horas semanais,
referente ao período aquisitivo compreendido entre 11 de fevereiro de 2019 e 10 de fevereiro de 2020, para serem usufruídas a partir de
04 de janeiro de 2021 a 02 de fevereiro de 2021, conforme dispõe o art. 94 da Lei Complementar nº 281/2011.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Herval d’Oeste/SC, 04 de janeiro de 2021.
Mauro Sérgio Martini
Prefeito

PORTARIA Nº 026/2021

Publicação Nº 2789437

PORTARIA Nº 026/2021
MAURO SÉRGIO MARTINI, Prefeito Municipal de Herval d`Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei
Orgânica Municipal,
RESOLVE:
CONCEDER FÉRIAS REGULAMENTARES, à Servidora AUGUSTA POLO BERTUSSO (MATRÍCULA 4024), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, Nível – 3, Referência “B”, Anexo V da Lei Complementar nº 280/2011, 40 horas semanais, referente
ao período aquisitivo compreendido entre 08 de outubro de 2019 e 07 de outubro de 2020, para serem usufruídas a partir de 04 de janeiro
de 2021 a 02 de fevereiro de 2021, conforme dispõe o art. 94 da Lei Complementar nº 281/2011.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Herval d’Oeste/SC, 04 de janeiro de 2021.
Mauro Sérgio Martini
Prefeito
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Publicação Nº 2789438

PORTARIA Nº 027/2021
MAURO SÉRGIO MARTINI, Prefeito Municipal de Herval d`Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei
Orgânica Municipal,
RESOLVE:
CONCEDER FÉRIAS REGULAMENTARES, à Servidora DÉBORA DUARTE (MATRÍCULA 5036), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de
AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, Nível – 3, Referência “A”, Anexo V da Lei Complementar nº 280/2011, 40 horas semanais, referente ao
período aquisitivo compreendido entre 15 de abril de 2019 e 17 de abril de 2020, para serem usufruídas a partir de 04 de janeiro de 2021
a 02 de fevereiro de 2021, conforme dispõe o art. 94 da Lei Complementar nº 281/2011.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Herval d’Oeste/SC, 04 de janeiro de 2021.
Mauro Sérgio Martini
Prefeito

PORTARIA Nº 028/2021

Publicação Nº 2789441

PORTARIA Nº 028/2021
MAURO SÉRGIO MARTINI, Prefeito Municipal de Herval d`Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei
Orgânica Municipal,
RESOLVE:
CONCEDER FÉRIAS REGULAMENTARES, à Servidora DEILY CRISTINE PRUDÊNCIO LUVISON (MATRÍCULA 4709), ocupante do Cargo de
Provimento Efetivo de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, Nível – 3, Referência “A”, Anexo V da Lei Complementar nº 280/2011, 40 horas
semanais, referente ao período aquisitivo compreendido entre 08 de fevereiro de 2019 e 08 de fevereiro de 2020, para serem usufruídas a
partir de 04 de janeiro de 2021 a 02 de fevereiro de 2021, conforme dispõe o art. 94 da Lei Complementar nº 281/2011.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Herval d’Oeste/SC, 04 de janeiro de 2021.
Mauro Sérgio Martini
Prefeito

PORTARIA Nº 029/2021

Publicação Nº 2789445

PORTARIA Nº 029/2021
MAURO SÉRGIO MARTINI, Prefeito Municipal de Herval d`Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei
Orgânica Municipal,
RESOLVE:
CONCEDER FÉRIAS REGULAMENTARES, à Servidora EDI SPIER EBERT (MATRÍCULA 3714), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de
AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, Nível – 3, Referência “B”, Anexo V da Lei Complementar nº 280/2011, 40 horas semanais, referente ao
período aquisitivo compreendido entre 07 de setembro de 2019 e 06 de setembro de 2020, para serem usufruídas a partir de 04 de janeiro
de 2021 a 02 de fevereiro de 2021, conforme dispõe o art. 94 da Lei Complementar nº 281/2011.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Herval d’Oeste/SC, 04 de janeiro de 2021.
Mauro Sérgio Martini
Prefeito
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Publicação Nº 2789448

PORTARIA Nº 030/2021
MAURO SÉRGIO MARTINI, Prefeito Municipal de Herval d`Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei
Orgânica Municipal,
RESOLVE:
CONCEDER FÉRIAS REGULAMENTARES, à Servidora EDNA ALVES CASSIANO (MATRÍCULA 3762), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo
de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, Nível – 3, Referência “B”, Anexo V da Lei Complementar nº 280/2011, 40 horas semanais, referente ao
período aquisitivo compreendido entre 08 de fevereiro de 2019 e 07 de fevereiro de 2020, para serem usufruídas a partir de 04 de janeiro
de 2021 a 02 de fevereiro de 2021, conforme dispõe o art. 94 da Lei Complementar nº 281/2011.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Herval d’Oeste/SC, 04 de janeiro de 2021.
Mauro Sérgio Martini
Prefeito

PORTARIA Nº 031/2021

Publicação Nº 2790610

PORTARIA Nº 031/2021
MAURO SÉRGIO MARTINI, Prefeito Municipal de Herval d`Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei
Orgânica Municipal,
RESOLVE:
CONCEDER FÉRIAS REGULAMENTARES, à Servidora ELIANE APARECIDA LIRA (MATRÍCULA 4029), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, Nível – 3, Referência “A”, Anexo V da Lei Complementar nº 280/2011, 40 horas semanais, referente
ao período aquisitivo compreendido entre 04 de janeiro de 2020 e 03 de janeiro de 2021, para serem usufruídas a partir de 04 de janeiro
de 2021 a 02 de fevereiro de 2021, conforme dispõe o art. 94 da Lei Complementar nº 281/2011.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Herval d’Oeste/SC, 04 de janeiro de 2021.
Mauro Sérgio Martini
Prefeito

PORTARIA Nº 032/2021

Publicação Nº 2790627

PORTARIA Nº 032/2021
MAURO SÉRGIO MARTINI, Prefeito Municipal de Herval d`Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei
Orgânica Municipal,
RESOLVE:
CONCEDER FÉRIAS REGULAMENTARES, à Servidora ELIANE VICENTE (MATRÍCULA 4798), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de
AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, Nível – 3, Referência “A”, Anexo V da Lei Complementar nº 280/2011, 40 horas semanais, referente ao
período aquisitivo compreendido entre 21 de fevereiro de 2019 e 21 de fevereiro de 2020, para serem usufruídas a partir de 04 de janeiro
de 2021 a 02 de fevereiro de 2021, conforme dispõe o art. 94 da Lei Complementar nº 281/2011.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Herval d’Oeste/SC, 04 de janeiro de 2021.
Mauro Sérgio Martini
Prefeito
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Publicação Nº 2790628

PORTARIA Nº 033/2021
MAURO SÉRGIO MARTINI, Prefeito Municipal de Herval d`Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei
Orgânica Municipal,
RESOLVE:
CONCEDER FÉRIAS REGULAMENTARES, à Servidora EVANILDA APARECIDA MACHADO (MATRÍCULA 3753), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, Nível – 3, Referência “B”, Anexo V da Lei Complementar nº 280/2011, 40 horas semanais,
referente ao período aquisitivo compreendido entre 21 de fevereiro de 2019 e 02 de março de 2020, para serem usufruídas a partir de 04
de janeiro de 2021 a 02 de fevereiro de 2021, conforme dispõe o art. 94 da Lei Complementar nº 281/2011.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Herval d’Oeste/SC, 04 de janeiro de 2021.
Mauro Sérgio Martini
Prefeito

PORTARIA Nº 034/2021

Publicação Nº 2790630

PORTARIA Nº 034/2021
MAURO SÉRGIO MARTINI, Prefeito Municipal de Herval d`Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei
Orgânica Municipal,
RESOLVE:
CONCEDER FÉRIAS REGULAMENTARES, à Servidora FÁBIA ROBERTA DOS SANTOS FERREIRA (MATRÍCULA 5122), ocupante do Cargo de
Provimento Efetivo de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, Nível – 3, Referência “A”, Anexo V da Lei Complementar nº 280/2011, 40 horas semanais, referente ao período aquisitivo compreendido entre 02 de janeiro de 2020 e 01 de janeiro de 2021, para serem usufruídas a partir
de 04 de janeiro de 2021 a 02 de fevereiro de 2021, conforme dispõe o art. 94 da Lei Complementar nº 281/2011.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Herval d’Oeste/SC, 04 de janeiro de 2021.
Mauro Sérgio Martini
Prefeito

PORTARIA Nº 035/2021

Publicação Nº 2790633

PORTARIA Nº 035/2021
MAURO SÉRGIO MARTINI, Prefeito Municipal de Herval d`Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei
Orgânica Municipal,
RESOLVE:
CONCEDER FÉRIAS REGULAMENTARES, à Servidora GESLAINE FERREIRA (MATRÍCULA 3760), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo
de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, Nível – 3, Referência “B”, Anexo V da Lei Complementar nº 280/2011, 40 horas semanais, referente ao
período aquisitivo compreendido entre 21 de fevereiro de 2019 e 26 de março de 2020, para serem usufruídas a partir de 04 de janeiro de
2021 a 02 de fevereiro de 2021, conforme dispõe o art. 94 da Lei Complementar nº 281/2011.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Herval d’Oeste/SC, 04 de janeiro de 2021.
Mauro Sérgio Martini
Prefeito
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Publicação Nº 2790635

PORTARIA Nº 036/2021
MAURO SÉRGIO MARTINI, Prefeito Municipal de Herval d`Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei
Orgânica Municipal,
RESOLVE:
CONCEDER FÉRIAS REGULAMENTARES, à Servidora GISELI CRISTINA DOS SANTOS (MATRÍCULA 4730), ocupante do Cargo de Provimento
Efetivo de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, Nível – 3, Referência “B”, Anexo V da Lei Complementar nº 280/2011, 40 horas semanais, referente ao período aquisitivo compreendido entre 21 de fevereiro de 2019 e 26 de março de 2020, para serem usufruídas a partir de 04 de
janeiro de 2021 a 02 de fevereiro de 2021, conforme dispõe o art. 94 da Lei Complementar nº 281/2011.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Herval d’Oeste/SC, 04 de janeiro de 2021.
Mauro Sérgio Martini
Prefeito

Câmara Municipal
RESOLUÇÃO 0283/2021

Publicação Nº 2789523

R E S O L U Ç Ã O Nº CM 0283/2021
“Nomeia Servidor Público da Câmara Municipal de Herval d’Oeste que especifica e dá outras providências”
DHIEGO COSTA, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Herval d’Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições
legais e de conformidade com a legislação em vigor,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica nomeada a partir do dia 04 de janeiro de 2021, a servidora JOCIRLEI FÁTIMA PEREIRA, portadora da CI n.º 11/R – 1.515.438
- SSP/SC, CPF sob N.º 486.510.959-53 e inscrição junto a FENAJ/SC sob n.º 383, que responderá pelo Cargo de Assessor de Imprensa do
Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Vereadores de Herval d’Oeste – SC.
Art. 2º - As despesas decorrentes desta Resolução correrão por conta de dotação orçamentária própria.
Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Herval d’Oeste (SC), 04 de janeiro de 2021.
DHIEGO COSTA
Presidente
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Ibicaré
Prefeitura
CHAMADA PÚBLICA 1 - 2021 MERENDA PRODUTOR RURAL

Publicação Nº 2788658

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IBICARÉ
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 1/2021.
Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, nos termos da Lei 11.947/2009.
Gianfranco Volpato, Prefeito, no uso de suas atribuições legais torna público o EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO para aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, nos termos da Lei 11.947/2009, Resolução
FNDE/CD nº 26 de 17 de Junho de 2013 e Resolução nº4, de 2 de abril de 2015.
OBJETO: O Edital de chamamento público tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao atendimento ao Programa
Nacional de Alimentação Escolar, nos termos da Lei 11.947/2009 a serem adquiridos dos fornecedores individuais, grupos informais e grupos formais de Agricultores Familiares, destinados à elaboração da Alimentação Escolar para os alunos da Escola Municipal do Município
de Ibicaré – Santa Catarina, com verba FNDE/PNAE, durante o ano de 2021, na forma condições e cronograma estabelecidos no presente
Edital e seus Anexos, abrangendo o fornecimento dos gêneros alimentícios, nas quantificações e nos preços máximos, tudo conforme discriminado no edital.
Entrega e abertura: documentos até as 09:00 horas, para abertura às 09:05 horas do dia 04/02/2021
Informações e entrega do edital de chamamento: Prefeitura Municipal de Ibicaré, setor de licitação, Rua Dom Pedro II, 133 e no sítio: www.
ibicare.sc.gov.br, telefone no (049)3538 - 0222.
Horário: das 8:00 às 11:30 horas e das 13:30 às 17:30 horas.
Ibicaré, 04 de janeiro de 2021.
Gianfranco Volpato
Prefeito

PORTARIA 001/2021 - CÂMARA DE VEREADORES DE IBICAR

Publicação Nº 2789393

PORTARIA Nº 001/2021 de 04 de Janeiro de 2021
“Exonera servidor que menciona”.
O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Ibicaré - SC
No uso de suas atribuições legais e, de conformidade com a Legislação em vigor, RESOLVE:
Art. 1º - Exonerar o servidor DAVI ROMERO DADALT HUGEN, brasileiro, casado, nascido no dia 12 do mês de julho do ano de 1.958, ocupante do cargo Comissionado de Assessor Jurídico da Câmara de Vereadores de Ibicaré, conforme Anexo I da Lei Complementar nº 046/2018.
Parágrafo Único. A presente exoneração tem seus efeitos a partir da data de 04 de janeiro de 2021.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 04 de janeiro de 2021.
Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.
Câmara de Vereadores de Ibicaré – SC, em 04 de janeiro de 2021.
Diogo José Sonda
PRESIDENTE

PORTARIA 002/2021 - CÂMARA DE VEREADORES DE IBICAR

Publicação Nº 2789431

PORTARIA Nº 002/2021 de 04 de Janeiro de 2021
“Concede férias regulares a servidor que menciona”.
O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Ibicaré - SC
No uso de suas atribuições legais e, de conformidade com a Legislação em vigor, RESOLVE:
CONCEDER:
Férias regulares ao servidor Erickson Butzen, brasileiro, solteiro, nascido aos 11 dias do mês de abril do ano de 1973, ocupante do cargo de
provimento efetivo de Escriturário, Série de Classe 01, Letra “F”, constante do Quadro de Pessoal do Poder Legislativo Municipal e referentes
ao período de aquisição de 25 de maio de 2019 a 24 de maio de 2020, a que faz juz, gozadas de:
1 – 07 de janeiro de 2021 à 25 de janeiro de 2021 (19 dias);
2 – 15 de julho de 2021 à 27 de julho de 2021 (12 dias).
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Câmara de Vereadores de Ibicaré – SC, em 04 de janeiro de 2021.
Diogo José Sonda
PRESIDENTE

PORTARIA 003/2021 - CÂMARA DE VEREADORES DE IBICAR

Publicação Nº 2789434

PORTARIA Nº 003/2020 de 04 de Janeiro de 2021
“Concede férias regulares a servidor que menciona”.
O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Ibicaré - SC
No uso de suas atribuições legais e, de conformidade com a Legislação em vigor, RESOLVE:
CONCEDER:
Férias regulares para a servidora GISELA GANDIN, brasileira, casada, nascida aos 02 dias do mês de agosto do ano de 1.976, portadora do
CPF nº 016.790.939-83, Identidade nº 3.538.105 e inscrita no Conselho Regional de Contabilidade através do nº SC-025557/O-8, ocupante
do cargo efetivo de CONTADORA, desta Câmara de Vereadores, e referentes ao período de aquisição de 02 de janeiro de 2020 a 01 de
janeiro de 2021, a que faz juz, gozadas de 04 de janeiro de 2021 à 02 de fevereiro de 2021.
Câmara de Vereadores de Ibicaré – SC, em 04 de janeiro de 2021.
Diogo José Sonda
PRESIDENTE

PORTARIA Nº 001-2021

Publicação Nº 2789774

PORTARIA Nº 001, de 04 de janeiro de 2021.
“NOMEIA SERVIDOR PARA CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO”
O Prefeito de Ibicaré - SC:
No uso de suas atribuições, de conformidade com o Inciso II do artigo 08 da Lei Complementar nº 1.230/00 de 15 de março de 2000, Lei
Complementar nº 004/2007 de 16 de maio de 2007 e artigo 96, Inciso V e IX da Lei Orgânica do Município de Ibicaré.
RESOLVE:
Art. 1º. NOMEIA, o servidor MARCIO ALEXANDRE BUNN, ocupante do cargo de provimento em comissão de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
FOMENTO AGROPECUÁRIO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE, nível Agente Político, Anexo I – Quadro de Pessoal Comissionado,
constante do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de Ibicaré, em 04 de janeiro de 2021.
GIANFRANCO VOLPATO
Prefeito

PORTARIA Nº 002-2021

Publicação Nº 2789783

PORTARIA Nº 002, de 04 de janeiro de 2021.
“NOMEIA SERVIDOR PARA CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO”
O Prefeito de Ibicaré - SC:
No uso de suas atribuições, de conformidade com o Inciso II do artigo 08 da Lei Complementar nº 1.230/00 de 15 de março de 2000, Lei
Complementar nº 004/2007 de 16 de maio de 2007 e artigo 96, Inciso V e IX da Lei Orgânica do Município de Ibicaré.
RESOLVE:
Art. 1º. NOMEIA, o servidor ISRAEL FACCHIN, ocupante do cargo de provimento em comissão de DIRETOR DE TRÂNSITO, nível DAÍ-02,
Anexo I – Quadro de Pessoal Comissionado, constante do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de Ibicaré, em 04 de janeiro de 2021.
GIANFRANCO VOLPATO
Prefeito
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Ibirama
Prefeitura
CONTRATO Nº: 118/2019 ADITIVO Nº: 1/2020

Publicação Nº 2788678

MUNICIPIO DE IBIRAMA
-------------------------------------------------------------------Contrato Nº: 118/2019
Aditivo Nº: 1/2020
Tipo Aditivo: Rescisão Contratual
Fundamentação: art. 78, inciso I, II, III e V, art. 79, inciso I, da Lei nº 8.666/93
Contratante: MUNICIPIO DE IBIRAMA
Contratada: CONSTRUTORA F & F EIRELI número inscrição 12.595.052/0001-37
Licitação: Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia 108/2019
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS DE CONCRETO, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA,
DAS RUAS ANDREAS WESCHENFELDER (EXT. 93,00 M - ÁREA 670,60 M2), - PONTO CHIC, ERWIN KOPSCH (EXT. 142,30 M - ÁREA 914,40
M2) - AREADO, E ALMIRANTE TAMANDARÉ (EXT. 160,00 M - ÁREA 1.245,20 M2) - PONTO CHIC - IBIRAMA / SC.
Vigência: Início: 15/12/2020 Término: 15/12/2020
Assinatura: 15/12/2020
--------------------------------------------------------------------
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Ilhota
Prefeitura
PORTARIA 01/2021

Publicação Nº 2788861

PORTARIA Nº 01/2021
REVOGA PORTARIA 76/2020
Erico de Oliveira, Prefeito Municipal de Ilhota, no uso de suas atribuições legais, contidas no art. 72, II e XXV da Lei orgânica Municipal,
RESOLVE
Revogar portaria 76/2020, que designava Sr. Carlos Eduardo Schmitt, no cargo de SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, nas atribuições, funções e responsabilidades do cargo de Secretário de Indústria e Comércio e Gestão de Convênios, a partir de 01 de janeiro de 2021.
Dê-se ciência, publique-se e cumpre-se.
Prefeitura Municipal de Ilhota.
Em 01 de janeiro de 2021.
ERICO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

PORTARIA 05/2021

Publicação Nº 2788863

PORTARIA Nº 05/2021
Erico de Oliveira, Prefeito Municipal de Ilhota, no uso de suas atribuições legais, contidas no art. 72, II e XXV da Lei orgânica Municipal,
RESOLVE
EXONERAR A PEDIDO, a Sra. Fabiane Engelmann Quintino, do cargo de Secretária de Finanças, em caráter comissionado, no regime jurídico
estatutário e regime previdenciário próprio (IPRESP) com 200 horas mês, a partir de 01 de janeiro de 2021.
Dê-se ciência, publique-se e cumpre-se.
Prefeitura Municipal de Ilhota.
Em 04 de janeiro de 2021.
ERICO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
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Imarui
Prefeitura
653 - ALESSANDRO DE RESENDE - EXONERAÇÃO DE COORDENADOR DE TRANPORTES, OBRAS E SERVIÇOS
URBANOS

Publicação Nº 2788826

PORTARIA GP N° 653/2020, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020.
Exoneração de Coordenador de Transportes, Obras e Serviços Urbanos
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMARUÍ, SR. RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR, usando de suas atribuições, de acordo com a Lei Orgânica do
Município de Imaruí e posteriores alterações, resolve,
EXONERAR:
ALESSANDRO DE RESENDE do cargo de Coordenador de Transportes, Obras e Serviços Urbanos, de acordo com a CI nº 012/2020 da Secretaria de Governo.
Imaruí, 18 de dezembro de 2020.
RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR
Prefeito Municipal
Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios/ DOM
ADRIANO MATIAS JUSTINO
Secretário de Governo

654 - ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA COSTA - EXONERAÇÃO DE CHEFE DE OFICINA

Publicação Nº 2788825

PORTARIA GP N° 654/2020, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020.
Exoneração de Chefe de Oficina
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMARUÍ, SR. RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR, usando de suas atribuições, de acordo com a Lei Orgânica do
Município de Imaruí e posteriores alterações, resolve,
EXONERAR:
ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA COSTA do cargo de Chefe de Oficina, de acordo com a CI nº 012/2020 da Secretaria de Governo.
Imaruí, 18 de dezembro de 2020.
RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR
Prefeito Municipal
Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios/ DOM
ADRIANO MATIAS JUSTINO
Secretário de Governo

655 - ANNE CAROLINE DE SOUSA RICARDO - EXONERAÇÃO DE COORDENADOR DE ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE

Publicação Nº 2788824

PORTARIA GP N° 655/2020, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020.
Exoneração de Coordenador de Atenção Básica de Saúde
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMARUÍ, SR. RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR, usando de suas atribuições, de acordo com a Lei Orgânica do
Município de Imaruí e posteriores alterações, resolve,
EXONERAR:
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ANNE CAROLINE DE SOUSA RICARDO do cargo de Coordenador de Atenção Básica de Saúde, de acordo com a CI nº 012/2020 da Secretaria
de Governo.
Imaruí, 18 de dezembro de 2020.
RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR
Prefeito Municipal
Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios/ DOM
ADRIANO MATIAS JUSTINO
Secretário de Governo

656 - DARLAN DOS PASSOS - EXONERAÇÃO DE COORDENADOR DE LICITAÇÃO

Publicação Nº 2788823

PORTARIA GP N° 656/2020, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020.
Exoneração de Coordenador de Licitação
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMARUÍ, SR. RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR, usando de suas atribuições, de acordo com a Lei Orgânica do
Município de Imaruí e posteriores alterações, resolve,
EXONERAR:
DARLAN DOS PASSOS do cargo de Coordenador de Licitação, de acordo com a CI nº 012/2020 da Secretaria de Governo.
Imaruí, 18 de dezembro de 2020.
RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR
Prefeito Municipal
Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios/ DOM
ADRIANO MATIAS JUSTINO
Secretário de Governo

657 - EVANDRO DE SOUSA ALVES - EXONERAÇÃO DE ASSISTENTE

Publicação Nº 2788821

PORTARIA GP N° 657/2020, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020.
Exoneração de Assistente
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMARUÍ, SR. RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR, usando de suas atribuições, de acordo com a Lei Orgânica do
Município de Imaruí e posteriores alterações, resolve,
EXONERAR:
EVANDRO DE SOUSA ALVES do cargo de Assistente, de acordo com a CI nº 012/2020 da Secretaria de Governo.
Imaruí, 18 de dezembro de 2020.
RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR
Prefeito Municipal
Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios/ DOM
ADRIANO MATIAS JUSTINO
Secretário de Governo
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658 - HALINE DE MENDONÇA JACQUES DIAS - EXONERAÇÃO DE COORDENADOR DE PLANEJAMENTO

Publicação Nº 2788820

PORTARIA GP N° 658/2020, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020.
Exoneração de Coordenador de Planejamento
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMARUÍ, SR. RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR, usando de suas atribuições, de acordo com a Lei Orgânica do
Município de Imaruí e posteriores alterações, resolve,
EXONERAR:
HALINE DE MENDONÇA JACQUES DIAS do cargo de Coordenador de Planejamento, de acordo com a CI nº 012/2020 da Secretaria de
Governo.
Imaruí, 18 de dezembro de 2020.
RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR
Prefeito Municipal
Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios/ DOM
ADRIANO MATIAS JUSTINO
Secretário de Governo

659 - HELTON LAURINDO EVANGELISTA - EXONERAÇÃO DE COORDENADOR DE TRIBUTOS

Publicação Nº 2788819

PORTARIA GP N° 659/2020, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020.
Exoneração de Coordenador de Tributos
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMARUÍ, SR. RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR, usando de suas atribuições, de acordo com a Lei Orgânica do
Município de Imaruí e posteriores alterações, resolve,
EXONERAR:
HELTON LAURINDO EVANGELISTA do cargo de Coordenador de Tributos, de acordo com a CI nº 012/2020 da Secretaria de Governo.
Imaruí, 18 de dezembro de 2020.
RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR
Prefeito Municipal
Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios/ DOM
ADRIANO MATIAS JUSTINO
Secretário de Governo

660 - JESSICA ROSA DE SOUZA - EXONERAÇÃO DE ASSISTENTE

Publicação Nº 2788818

PORTARIA GP N° 660/2020, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020.
Exoneração de Assistente
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMARUÍ, SR. RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR, usando de suas atribuições, de acordo com a Lei Orgânica do
Município de Imaruí e posteriores alterações, resolve,
EXONERAR:
JESSICA ROSA DE SOUZA do cargo de Assistente, de acordo com a CI nº 012/2020 da Secretaria de Governo.
Imaruí, 18 de dezembro de 2020.
RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR
Prefeito Municipal
Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios/ DOM
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ADRIANO MATIAS JUSTINO
Secretário de Governo

661 - JOICE BITTENCOURT FELIPE - EXONERAÇÃO DE ASSISTENTE

Publicação Nº 2788817

PORTARIA GP N° 661/2020, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020.
Exoneração de Assistente
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMARUÍ, SR. RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR, usando de suas atribuições, de acordo com a Lei Orgânica do
Município de Imaruí e posteriores alterações, resolve,
EXONERAR:
JOICE BITTENCOURT FELIPE do cargo de Assistente, de acordo com a CI nº 012/2020 da Secretaria de Governo.
Imaruí, 18 de dezembro de 2020.
RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR
Prefeito Municipal
Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios/ DOM
ADRIANO MATIAS JUSTINO
Secretário de Governo

662 - VICTORIA MELO DE SOUZA - EXONERAÇÃO DE ASSISTENTE

Publicação Nº 2788816

PORTARIA GP N° 662/2020, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020.
Exoneração de Assistente
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMARUÍ, SR. RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR, usando de suas atribuições, de acordo com a Lei Orgânica do
Município de Imaruí e posteriores alterações, resolve,
EXONERAR:
VICTORIA MELO DE SOUZA do cargo de Assistente, de acordo com a CI nº 012/2020 da Secretaria de Governo.
Imaruí, 18 de dezembro de 2020.
RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR
Prefeito Municipal
Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios/ DOM
ADRIANO MATIAS JUSTINO
Secretário de Governo

663 - YURI INACIO ELEUTERIO - EXONERAÇÃO DE ASSISTENTE

Publicação Nº 2788815

PORTARIA GP N° 663/2020, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020.
Exoneração de Assistente
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMARUÍ, SR. RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR, usando de suas atribuições, de acordo com a Lei Orgânica do
Município de Imaruí e posteriores alterações, resolve,
EXONERAR:
YURI INACIO ELEUTERIO do cargo de Assistente, de acordo com a CI nº 012/2020 da Secretaria de Governo.
Imaruí, 18 de dezembro de 2020.
RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR
Prefeito Municipal
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Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios/ DOM
ADRIANO MATIAS JUSTINO
Secretário de Governo

664 - ADRIANA CARVALHO PACHECO PEREIRA - REVOGAÇÃO DE PORTARIA DE APOIO PEDAGOGICO

Publicação Nº 2788814

PORTARIA GP N° 664/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020.
Revoga Portaria
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMARUÍ, SR. RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR, usando de suas atribuições legais, resolve:
REVOGAR:
A Portaria GP Nº 021/2018 de ADRIANA CARVALHO PACHECO PEREIRA para atuar Coordenador Pedagógico da Secretaria de Educação e
reduzir a carga horária de 40h para 20h semanais, de acordo com a CI nº 117/2020 da Secretaria de Educação.
Imaruí, 18 de dezembro de 2020.
RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR
Prefeito Municipal
Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios/DOM
ADRIANO MATIAS JUSTINO
Secretário de Governo

665 - ISRAEL CORREA - REVOGAÇÃO DE PORTARIA DE APOIO PEDAGOGICO

Publicação Nº 2788813

PORTARIA GP N° 665/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020.
Revoga Portaria
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMARUÍ, SR. RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR, usando de suas atribuições legais, resolve:
REVOGAR:
A Portaria GP Nº 440/2018 de ISRAEL CORREA para atuar Coordenador Pedagógico da Secretaria de Educação e reduzir a carga horária de
40h para 10h semanais, de acordo com a CI nº 117/2020 da Secretaria de Educação.
Imaruí, 18 de dezembro de 2020.
RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR
Prefeito Municipal
Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios/DOM
ADRIANO MATIAS JUSTINO
Secretário de Governo

666 - LILIA SANTOS DA ROSA FERNANDES - REVOGAÇÃO DE PORTARIA DE APOIO PEDAGOGICO

Publicação Nº 2788812

PORTARIA GP N° 666/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020.
Revoga Portaria
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMARUÍ, SR. RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR, usando de suas atribuições legais, resolve:
REVOGAR:
A Portaria GP Nº 021/2018 de LILIA SANTOS DA ROSA FERNANDES para atuar como Coordenador Pedagógico da Secretaria de Educação,
de acordo com a CI nº 117/2020 da Secretaria de Educação.
Imaruí, 18 de dezembro de 2020.
RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR
Prefeito Municipal
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Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios/DOM
ADRIANO MATIAS JUSTINO
Secretário de Governo

667 - MARTA DA SILVA MAIA - REVOGAÇÃO DE PORTARIA DE APOIO PEDAGOGICO

Publicação Nº 2788811

PORTARIA GP N° 667/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020.
Revoga Portaria
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMARUÍ, SR. RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR, usando de suas atribuições legais, resolve:
REVOGAR:
A Portaria GP Nº 021/2018 de MARTA DA SILVA MAIA para atuar como Coordenador Pedagógico da Secretaria de Educação, de acordo com
a CI nº 117/2020 da Secretaria de Educação.
Imaruí, 18 de dezembro de 2020.
RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR
Prefeito Municipal
Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios/DOM
ADRIANO MATIAS JUSTINO
Secretário de Governo

668 - JAIR PAULO - REVOGAÇÃO DE PORTARIA

Publicação Nº 2788810

PORTARIA GP N° 668/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020.
Revogação de Portaria
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMARUÍ, SR. RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR, usando de suas atribuições legais, resolve:
REVOGAR:
A Portaria GP Nº 052/2020 que concede licença sem vencimentos para tratar de assuntos particulares o funcionário JAIR PAULO, ocupante
do cargo de Professor História, a partir do dia 15 de dezembro de 2020.
Imaruí, 18 de dezembro de 2020.
RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR
Prefeito Municipal
Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios/DOM
ADRIANO MATIAS JUSTINO
Secretário de Governo

669 - NADIR WESTRUP RAULINO - APOSENTADORIA CONCEDIDA PELO INSS

Publicação Nº 2788808

PORTARIA GP N° 669/2020, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020.
Exoneração de Funcionário Público Municipal
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMARUÍ, SR. RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR, usando de suas atribuições, de acordo com a Lei Orgânica do
Município de Imaruí e posteriores alterações, resolve:
EXONERAR:
NADIR WESTRUP RAULINO do cargo de Professor Anos Iniciais, decorrente de aposentadoria concedida pelo INSS.
Imaruí, 18 de dezembro de 2020.
RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR
Prefeito Municipal
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Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios/ DOM
ADRIANO MATIAS JUSTINO
Secretário de Governo

670 - VIVIANE DE CARVALHO SELVINO - NOMEAÇÃO DE ASSESSOR CONTABIL

Publicação Nº 2788806

PORTARIA GP N° 670/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020.
Nomeação para o cargo de Assessor Contábil
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMARUÍ, SR. RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR, usando de suas atribuições, e de acordo com a Lei nº
1.028/2005 e posteriores alterações, resolve:
NOMEAR:
VIVIANE DE CARVALHO SELVINO com CPF nº 067.690.069-01 para exercer o cargo de Assessor Contábil, de acordo com a CI nº 015/2020
da Secretaria de Governo.
Imaruí, 18 de dezembro de 2020.
RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR
Prefeito Municipal
Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios/DOM
ADRIANO MATIAS JUSTINO
Secretário de Governo

671 - VIVIANE DE CARVALHO SELVINO - REVOGAÇÃO DE PORTARIA

Publicação Nº 2788804

PORTARIA GP N° 671/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020.
Revogação de Portaria
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMARUÍ, SR. RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR, usando de suas atribuições legais, resolve:
REVOGAR:
A Portaria GP Nº 308/2019 de VIVIANE DE CARVALHO SELVINO para atuar na comissão de Licitação e Contratos.
Imaruí, 18 de dezembro de 2020.
RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR
Prefeito Municipal
Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios/DOM
ADRIANO MATIAS JUSTINO
Secretário de Governo

672 - SERGIO JEREMIAS - EXONERAÇÃO DE COORDENADOR DE ENSINO

Publicação Nº 2788799

PORTARIA GP N° 672/2020, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020.
Exoneração de Coordenador de Ensino
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMARUÍ, SR. RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR, usando de suas atribuições, de acordo com a Lei Orgânica do
Município de Imaruí e posteriores alterações, resolve,
EXONERAR:
SERGIO JEREMIAS do cargo de Coordenador de Ensino de acordo com a CI nº 120/2020 da Secretaria de Educação.
Imaruí, 18 de dezembro de 2020.
RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR
Prefeito Municipal
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Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios/ DOM
ADRIANO MATIAS JUSTINO
Secretário de Governo

673 - DEBORA DA SILVA FERNANDES - EXONERAÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR

Publicação Nº 2788794

PORTARIA GP N° 673/2020, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020.
Exoneração de Conselheiro Tutelar
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMARUÍ, SR. RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR, usando de suas atribuições, de acordo com a Lei Orgânica do
Município de Imaruí e posteriores alterações, resolve,
EXONERAR:
DEBORA DA SILVA FERNANDES do cargo de Conselheiro Tutelar, de acordo com a CI n° 154/2020 da Secretaria de Promoção Social.
Imaruí, 18 de dezembro de 2020.
RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR
Prefeito Municipal
Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios/ DOM
ADRIANO MATIAS JUSTINO
Secretário de Governo

674 - ALBINO TEIXEIRA JUNIOR - NOMEAÇÃO DE DIRETOR GERAL

Publicação Nº 2788791

PORTARIA GP N° 674/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020.
Nomeação para o cargo de Diretor Geral
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMARUÍ, SR. RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR, usando de suas atribuições, e de acordo com a Lei nº
1.028/2005 e posteriores alterações, resolve:
NOMEAR:
ALBINO TEIXEIRA JUNIOR com CPF nº 052.104.959-81 para exercer o cargo de Diretor Geral, de acordo com a CI nº 156/2020 da Secretaria de Promoção Social.
Imaruí, 18 de dezembro de 2020.
RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR
Prefeito Municipal
Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios/DOM
ADRIANO MATIAS JUSTINO
Secretário de Governo

675 - ADRIANO MATIAS JUSTINO - RESP PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS ENTIDADES MUNICIPAIS

Publicação Nº 2788787

PORTARIA GP N° 675/2020 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020.
Designa Responsável pela Prestação de contas das Entidades Municipais
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMARUÍ, SR. RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR, usando de suas atribuições, e de acordo com a Lei nº
1.028/2005 e posteriores alterações, resolve:
DESIGNAR:
ADRIANO MATIAS JUSTINO com CPF nº 674.017.439-68 responsável pela Prestação de contas das Entidades Municipais que possuem
convênio com o Município de Imaruí.
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Imaruí, 21 de dezembro de 2020.
RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR
Prefeito Municipal
Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios/DOM
ADRIANO MATIAS JUSTINO
Secretário de Governo

676 - ALCINOE AURINO FERNANDES - EXONERAÇÃO DE MOTORISTA

Publicação Nº 2788786

PORTARIA GP N° 676/2020, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020.
Exoneração de Motorista
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMARUÍ, SR. RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR, usando de suas atribuições, de acordo com a Lei Orgânica do
Município de Imaruí e posteriores alterações, resolve,
EXONERAR:
ALCINOE AURINO FERNANDES do cargo de Motorista, de acordo com a CI nº 118/2020 da Secretaria de Saúde.
Imaruí, 30 de dezembro de 2020.
RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR
Prefeito Municipal
Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios/ DOM
ADRIANO MATIAS JUSTINO
Secretário de Governo

677 - ANDRE RICARDO PEDROSO - EXONERAÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM

Publicação Nº 2788785

PORTARIA GP N° 677/2020, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020.
Exoneração de Técnico de Enfermagem
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMARUÍ, SR. RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR, usando de suas atribuições, de acordo com a Lei Orgânica do
Município de Imaruí e posteriores alterações, resolve,
EXONERAR:
ANDRE RICARDO PEDROSO do cargo de Técnico de Enfermagem, de acordo com a CI nº 118/2020 da Secretaria de Saúde.
Imaruí, 30 de dezembro de 2020.
RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR
Prefeito Municipal
Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios/ DOM
ADRIANO MATIAS JUSTINO
Secretário de Governo

678 - JOÃO PAULO DE SOUZA - EXONERAÇÃO DE MOTORISTA

Publicação Nº 2788784

PORTARIA GP N° 678/2020, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020.
Exoneração de Motorista
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMARUÍ, SR. RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR, usando de suas atribuições, de acordo com a Lei Orgânica do
Município de Imaruí e posteriores alterações, resolve,
EXONERAR:
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JOÃO PAULO DE SOUZA do cargo de Motorista, de acordo com a CI nº 118/2020 da Secretaria de Saúde.
Imaruí, 30 de dezembro de 2020.
RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR
Prefeito Municipal
Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios/ DOM
ADRIANO MATIAS JUSTINO
Secretário de Governo

679 - JOEL MANOEL DE CAMPOS - EXONERAÇÃO DE MOTORISTA

Publicação Nº 2788783

PORTARIA GP N° 679/2020, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020.
Exoneração de Motorista
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMARUÍ, SR. RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR, usando de suas atribuições, de acordo com a Lei Orgânica do
Município de Imaruí e posteriores alterações, resolve,
EXONERAR:
JOEL MANOEL DE CAMPOS do cargo de Motorista, de acordo com a CI nº 118/2020 da Secretaria de Saúde.
Imaruí, 30 de dezembro de 2020.
RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR
Prefeito Municipal
Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios/ DOM
ADRIANO MATIAS JUSTINO
Secretário de Governo

680 - JULIO CESAR CRISPIM ALBINO - EXONERAÇÃO DE MOTORISTA

Publicação Nº 2788782

PORTARIA GP N° 680/2020, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020.
Exoneração de Motorista
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMARUÍ, SR. RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR, usando de suas atribuições, de acordo com a Lei Orgânica do
Município de Imaruí e posteriores alterações, resolve,
EXONERAR:
JULIO CESAR CRISPIM ALBINO do cargo de Motorista, de acordo com a CI nº 118/2020 da Secretaria de Saúde.
Imaruí, 30 de dezembro de 2020.
RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR
Prefeito Municipal
Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios/ DOM
ADRIANO MATIAS JUSTINO
Secretário de Governo

681 - PAULO RICARDO CASTRO DOS SANTOS - EXONERAÇÃO DE MOTORISTA

Publicação Nº 2788780

PORTARIA GP N° 681/2020, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020.
Exoneração de Motorista
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMARUÍ, SR. RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR, usando de suas atribuições, de acordo com a Lei Orgânica do
Município de Imaruí e posteriores alterações, resolve,
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EXONERAR:
PAULO RICARDO CASTRO DOS SANTOS do cargo de Motorista, de acordo com a CI nº 118/2020 da Secretaria de Saúde.
Imaruí, 30 de dezembro de 2020.
RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR
Prefeito Municipal
Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios/ DOM
ADRIANO MATIAS JUSTINO
Secretário de Governo

682 - JEVERSON DE OLIVEIRA - EXONERAÇÃO DE ASSISTENTE

Publicação Nº 2788779

PORTARIA GP N° 682/2020, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020.
Exoneração de Assistente
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMARUÍ, SR. RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR, usando de suas atribuições, de acordo com a Lei Orgânica do
Município de Imaruí e posteriores alterações, resolve, a pedido,
EXONERAR:
JEVERSON DE OLIVEIRA do cargo de Assistente, a partir de 18 de dezembro de 2020.
Imaruí, 30 de dezembro de 2020.
RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR
Prefeito Municipal
Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios/ DOM
ADRIANO MATIAS JUSTINO
Secretário de Governo

683 - SYLVESTER VIEIRA ROCHADEL DA SILVA - EXONERAÇÃO DE PROCURADOR JURÍDICO

Publicação Nº 2788777

PORTARIA GP N° 683/2020, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020.
Exoneração de Procurador Jurídico
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMARUÍ, SR. RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR, usando de suas atribuições, de acordo com a Lei Orgânica do
Município de Imaruí e posteriores alterações, resolve,
EXONERAR:
SYLVESTER VIEIRA ROCHADEL DA SILVA do cargo de Procurador Jurídico, de acordo com a CI nº 013/2020 da Secretaria de Governo.
Imaruí, 30 de dezembro de 2020.
RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR
Prefeito Municipal
Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios/ DOM
ADRIANO MATIAS JUSTINO
Secretário de Governo

684 - NELIO SOUZA - EXONERAÇÃO DE COORDENADOR DE AGRICULTURA

Publicação Nº 2788774

PORTARIA GP N° 684/2020, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020.
Exoneração de Coordenador de Agricultura
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMARUÍ, SR. RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR, usando de suas atribuições, de acordo com a Lei Orgânica do
Município de Imaruí e posteriores alterações, resolve,
EXONERAR:
NELIO SOUZA do cargo de Coordenador de Agricultura, de acordo com a CI nº 013/2020 da Secretaria de Governo.
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Imaruí, 30 de dezembro de 2020.
RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR
Prefeito Municipal
Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios/ DOM
ADRIANO MATIAS JUSTINO
Secretário de Governo

685 - FRANCISMARI ROSSI LESSA - EXONERAÇÃO DE SECRETÁRIO DE SAÚDE

Publicação Nº 2788772

PORTARIA GP N° 685/2020, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020.
Exoneração de Secretário de Saúde
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMARUÍ, SR. RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR, usando de suas atribuições, de acordo com a Lei Orgânica do
Município de Imaruí e posteriores alterações, resolve,
EXONERAR:
FRANCISMARI ROSSI LESSA do cargo de Secretário de Saúde, de acordo com a CI nº 013/2020 da Secretaria de Governo.
Imaruí, 30 de dezembro de 2020.
RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR
Prefeito Municipal
Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios/ DOM
ADRIANO MATIAS JUSTINO
Secretário de Governo

686 - DANIEL CRESCENCIO - REVOGAÇÃO DE PORTARIA

Publicação Nº 2788770

PORTARIA GP N° 686/2020 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020.
Revogação de Portaria
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMARUÍ, SR. RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR, usando de suas atribuições legais, resolve:
REVOGAR:
A Portaria GP Nº 496/2020 que designa DANIEL CRESCENCIO responsável pela Secretaria de Administração e Finanças, de acordo com a
CI n° 014/2020 da Secretaria de Governo.
Imaruí, 30 de dezembro de 2020.
RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR
Prefeito Municipal
Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios/DOM
ADRIANO MATIAS JUSTINO
Secretário de Governo

687 - DANIEL CRESCENCIO - EXONERAÇÃO DE SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

Publicação Nº 2788768

PORTARIA GP N° 687/2020, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020.
Exoneração de Secretário de Educação
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMARUÍ, SR. RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR, usando de suas atribuições, de acordo com a Lei Orgânica do
Município de Imaruí e posteriores alterações, resolve,
EXONERAR:
DANIEL CRESCENCIO do cargo de Secretário de Educação, de acordo com a CI nº 013/2020 da Secretaria de Governo.
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Imaruí, 30 de dezembro de 2020.
RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR
Prefeito Municipal
Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios/ DOM
ADRIANO MATIAS JUSTINO
Secretário de Governo

688 - ANA CLAUDIA SOARES DOS SANTOS - EXONERAÇÃO DE SECRETÁRIO DE PROMOÇÃO SOCIAL

Publicação Nº 2788766

PORTARIA GP N° 688/2020, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020.
Exoneração de Secretário de Promoção Social
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMARUÍ, SR. RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR, usando de suas atribuições, de acordo com a Lei Orgânica do
Município de Imaruí e posteriores alterações, resolve,
EXONERAR:
ANA CLAUDIA SOARES DOS SANTOS do cargo de Secretário de Promoção Social, de acordo com a CI nº 013/2020 da Secretaria de Governo.
Imaruí, 30 de dezembro de 2020.
RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR
Prefeito Municipal
Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios/ DOM
ADRIANO MATIAS JUSTINO
Secretário de Governo

689 - ALEXANDRE TEIXEIRA DE SÁ - EXONERAÇÃO DE SECRETÁRIO DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS
URBANOS

Publicação Nº 2788764

PORTARIA GP N° 689/2020, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020.
Exoneração de Secretário de Transportes, Obras e Serviços Urbanos
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMARUÍ, SR. RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR, usando de suas atribuições, de acordo com a Lei Orgânica do
Município de Imaruí e posteriores alterações, resolve,
EXONERAR:
ALEXANDRE TEIXEIRA DE SÁ do cargo de Secretário de Transportes, Obras e Serviços Urbanos, de acordo com a CI nº 013/2020 da Secretaria de Governo.
Imaruí, 30 de dezembro de 2020.
RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR
Prefeito Municipal
Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios/ DOM
ADRIANO MATIAS JUSTINO
Secretário de Governo

690 - ADRIANO MATIAS JUSTINO - EXONERAÇÃO DE SECRETÁRIO DE GOVERNO

Publicação Nº 2788763

PORTARIA GP N° 690/2020, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020.
Exoneração de Secretário de Governo
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMARUÍ, SR. RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR, usando de suas atribuições, de acordo com a Lei Orgânica do
Município de Imaruí e posteriores alterações, resolve,
EXONERAR:
ADRIANO MATIAS JUSTINO do cargo de Secretário de Governo, de acordo com a CI nº 013/2020 da Secretaria de Governo.
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Imaruí, 30 de dezembro de 2020.
RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR
Prefeito Municipal
Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios/ DOM
ADRIANO MATIAS JUSTINO
Secretário de Governo

691 - DAIANA MICHELE WASUM DE SOUSA - REVOGAÇÃO DE PORTARIA

Publicação Nº 2788761

PORTARIA GP N° 691/2020 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020.
Revogação de Portaria
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMARUÍ, SR. RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR, usando de suas atribuições legais, resolve:
REVOGAR:
A Portaria GP Nº 110/2020 que concede licença sem vencimentos para tratar de assuntos particulares o(a) funcionário(a) DAIANA MICHELE
WASUM DE SOUSA, ocupante do cargo de Professor Educação Física, a partir do dia 15 de dezembro de 2020.
Imaruí, 30 de dezembro de 2020.
RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR
Prefeito Municipal
Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios/DOM
ADRIANO MATIAS JUSTINO
Secretário de Governo

692 - ADRIANO MATIAS JUSTINO - REVOGAÇÃO DE PORTARIA

Publicação Nº 2788758

PORTARIA GP N° 692/2020 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020.
Revogação de Portaria
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMARUÍ, SR. RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR, usando de suas atribuições legais, resolve:
REVOGAR:
A Portaria GP Nº 351/2020 que designa ADRIANO MATIAS JUSTINO Presidente da Fundação Municipal de Meio Ambiente – FUNDEMA.
Imaruí, 30 de dezembro de 2020.
RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR
Prefeito Municipal
Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios/DOM
ADRIANO MATIAS JUSTINO
Secretário de Governo

693 - ADRIANO PEREIRA NUNES - EXONERAÇÃO DE MOTORISTA

Publicação Nº 2788755

PORTARIA GP N° 693/2020, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020.
Exoneração de Motorista
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMARUÍ, SR. RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR, usando de suas atribuições, de acordo com a Lei Orgânica do
Município de Imaruí e posteriores alterações, resolve,
EXONERAR:
ADRIANO PEREIRA NUNES do cargo de Motorista, de acordo com a CI nº 118/2020 da Secretaria de Saúde.
Imaruí, 30 de dezembro de 2020.
RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR
Prefeito Municipal
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Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios/ DOM
ADRIANO MATIAS JUSTINO
Secretário de Governo

694 - PATRICIO ANGELO COSTA JUNIOR - EXONERAÇÃO DE CHEFE DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO

Publicação Nº 2788753

PORTARIA GP N° 694/2020, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020.
Exoneração de Chefe de Auditoria e Controle Interno
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMARUÍ, SR. RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR, usando de suas atribuições, de acordo com a Lei Orgânica do
Município de Imaruí e posteriores alterações, resolve, a pedido,
EXONERAR:
PATRICIO ANGELO COSTA JUNIOR do cargo de Chefe de Auditoria e Controle Interno.
Imaruí, 30 de dezembro de 2020.
RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR
Prefeito Municipal
Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios/ DOM
ADRIANO MATIAS JUSTINO
Secretário de Governo

695 - CRISTIANE DOS SANTOS CARVALHO - REVOGAÇÃO DE PORTARIA

Publicação Nº 2788752

PORTARIA GP N° 695/2020 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020.
Revogação de Portaria
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMARUÍ, SR. RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR, usando de suas atribuições legais, resolve:
REVOGAR:
A Portaria GP Nº 031/2020 que concede licença sem vencimentos para tratar de assuntos particulares a funcionária CRISTIANE DOS SANTOS CARVALHO, ocupante do cargo de Professor Anos Iniciais, a partir de 21/ de dezembro de 2020.
Imaruí, 30 de dezembro de 2020.
RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR
Prefeito Municipal
Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios/DOM
ADRIANO MATIAS JUSTINO
Secretário de Governo

696 - ALBINO TEIXEIRA JUNIOR - EXONERAÇÃO DE DIRETOR GERAL

Publicação Nº 2788751

PORTARIA GP N° 696/2020, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020.
Exoneração de Diretor Geral
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMARUÍ, SR. RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR, usando de suas atribuições, de acordo com a Lei Orgânica do
Município de Imaruí e posteriores alterações, resolve,
EXONERAR:
ALBINO TEIXEIRA JUNIOR do cargo de Diretor Geral, de acordo com a CI nº 156/2020 da Secretaria de Promoção Social.
Imaruí, 30 de dezembro de 2020.
RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR
Prefeito Municipal
Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios/ DOM
ADRIANO MATIAS JUSTINO
Secretário de Governo
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Imbituba
Prefeitura
LEI N.º 5.183, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789714

LEI N.º 5.183, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre a obrigatoriedade de licenciamento e emplacamento no Município de Imbituba dos veículos locados para prestarem serviços
ao Poder Público Municipal, e dá outras providencias.
O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA Faço saber que a Câmara Municipal de Imbituba aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1ª Os veículos utilizados na prestação do serviço das empresas concessionárias, permissionárias e os veículos contratados, locados para
a prestação de serviço junto à Administração Pública direta ou indireta e ao Poder Legislativo, ficam obrigadas a emplacar e licenciar os
veículos no Município de Imbituba e cadastrá-los no Departamento Estadual de Trânsito de Santa Catarina - DETRAN-SC.
Art. 2° A partir da publicação desta Lei, os contratos novos celebrados e, no caso de renovação contratual, deverão conter cláusula própria
mencionando a presente Lei e consignando que a empresa deverá dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, emplacar, licenciar e cadastrar os
veículos conforme artigo 1º.
Art. 3º Fica excluída da obrigatoriedade prevista no artigo 1º as empresas cujo prazo de vigência do contrato seja igual ou inferior a 180
(cento e oitenta) dias, computando-se todas as eventuais prorrogações.
Art. 4° O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a partir de sua publicação.
Art. 5° O descumprimento ao disposto na presente Lei sujeitará os infratores às penalidades de rescisão do contrato de prestação de serviço,
a bem do interesse público.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Imbituba, 17 de dezembro de 2020.
Rosenvaldo da Silva Júnior
Prefeito
Registre-se e Publique-se.
Registrado e publicado, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC
Luciano Alves Zanini
Administrador

PORTARIA DE POSSE E EXERCÍCIO PMI/SEAD Nº 01/2021

Publicação Nº 2789374

PORTARIA DE POSSE E EXERCÍCIO
PMI/SEAD Nº 01/2021
O Prefeito Municipal de Imbituba, Sr. ROSENVALDO DA SILVA JÚNIOR, em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 4.800, de
28 de março de 2017, EMPOSSA nesta data, o servidor nomeado pela PORTARIA PMI/SEAD Nº 03, de 04 de janeiro de 2021, para exercer
o cargo (Agente Político) de PROCURADOR GERAL, junto a Procuradoria Geral do Município - PGM.
Art. 1º O servidor abaixo descrito, apresentou os documentos exigidos pela Administração Pública Municipal e prestou o compromisso de
fielmente cumprir com os deveres e atribuições do cargo, bem como, comprometeu-se a observar a Legislação Municipal vigente.
Nome

Cargo

CPF

LEANDRO DE SOUZA RIBEIRO

PROCURADOR GERAL

025.702.419-03

Art. 2º Em conformidade com o disposto na legislação vigente, o servidor entra em exercício em 04/01/2021.
Art. 3º Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presente Portaria de Posse e Exercício, que vai devidamente assinado pela autoridade
competente, com a respectiva publicação junto ao Diário Oficial dos Municípios.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Imbituba, 04 de janeiro de 2021.
Rosenvaldo da Silva Júnior 		
Prefeito Municipal 			
(Interina)
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Registre-se e Publique-se.
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC.
Rodrigo de Farias Rosa
Agente Administrativo

PORTARIA DE POSSE E EXERCÍCIO PMI/SEAD Nº 02/2021

Publicação Nº 2789549

PORTARIA DE POSSE E EXERCÍCIO
PMI/SEAD Nº 02/2021
O Prefeito Municipal de Imbituba, Sr. ROSENVALDO DA SILVA JÚNIOR, em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 4.800, de
28 de março de 2017, EMPOSSA nesta data, a servidora nomeada pela PORTARIA PMI/SEAD Nº 05, de 04 de janeiro de 2021, para exercer
o cargo (Agente Político) de SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, junto a Secretaria Municipal de Educação,
Cultura e Esportes – SEDUCE.
Art. 1º A servidora abaixo descrita, apresentou os documentos exigidos pela Administração Pública Municipal e prestou o compromisso de
fielmente cumprir com os deveres e atribuições do cargo, bem como, comprometeu-se a observar a Legislação Municipal vigente.
Nome

Cargo

CPF

CRISTIANE TOKARSKI ESPEZIM

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

730.160.049-68

Art. 2º Em conformidade com o disposto na legislação vigente, a servidora entra em exercício em 04/01/2021.
Art. 3º Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presente Portaria de Posse e Exercício, que vai devidamente assinado pela autoridade
competente, com a respectiva publicação junto ao Diário Oficial dos Municípios.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Imbituba, 04 de janeiro de 2021.
Rosenvaldo da Silva Júnior 		
Prefeito Municipal 			
(Interina)

Adriane Martins Luiz
Secretária Municipal de Administração

Registre-se e Publique-se.
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC.
Rodrigo de Farias Rosa
Agente Administrativo

PORTARIA PMI/SEAD Nº 01/2021

Publicação Nº 2789274

PORTARIA PMI/SEAD Nº 01, de 04 de janeiro de 2021.
Dispõe sobre a Nomeação de Vigilante, e dá outras providências.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO INTERINA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor, e com
base na Lei n.º 4.644, de 15 de dezembro de 2015 e o artigo 37, II, da CR/88, considerando ainda o Memorando nº 22.103/2020;
RESOLVE:
Art. 1º Nomear, em 05 de janeiro de 2021, o Sr. CLEITON DA SILVA, brasileiro, inscrito no CPF sob o n.º 008.962.409-24, em decorrência
de sua aprovação em 05º lugar no Processo Seletivo Simplificado Edital nº 08/2016, para exercer a função temporária de Vigilante, com a
remuneração consignada na legislação pertinente, em razão do desligamento do servidor Sr. Daniel de Paula.
Art. 2º O(A) nomeado(a) para a referida função temporária tem o prazo de até 30 dias, a contar da publicação deste ato, para entregar toda
a documentação exigida como requisito fundamental à sua contratação e, com isso, tomar posse.
Art. 3º Após assinatura do termo de posse caso constatada a sua aptidão de acordo com os preceitos da Instrução Normativa CI nº
002/2019, o(a) nomeado(a) terá o prazo de até 15 (quinze) dias para se apresentar para o labor e entrar em exercício.
Art. 4º Será tornado sem efeito o ato de nomeação se a posse não ocorrer no prazo apontado no art. 2º.
Art. 5º O(A) servidor(a) empossado(a) que não entrar em exercício no prazo estabelecido no art. 3º será exonerado(a), de ofício, da função
temporária ao qual fora nomeado(a).
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Imbituba, 04 de janeiro de 2021.
Adriane Martins Luiz
Secretária Municipal de Administração
(Interina)
Registre-se e Publique-se.
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC.
Rodrigo de Farias Rosa
Agente Administrativo

PORTARIA PMI/SEAD Nº 02/2021

Publicação Nº 2789287

PORTARIA PMI/SEAD Nº 02, de 04 de janeiro de 2021.
Dispõe sobre a Nomeação de Odontólogo, e dá outras providências.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO INTERINA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor, e com
base na Lei n.º 4.644, de 15 de dezembro de 2015 e o artigo 37, II, da CR/88, considerando ainda o Memorando nº 19.936/2020;
RESOLVE:
Art. 1º Nomear, em 05 de janeiro de 2021, o Sr. ANDRÉ LUIZ FIGUEIREDO DAVID, brasileiro, inscrito no CPF sob o n.º 085.183.249-04,
em decorrência de sua aprovação em 2º lugar no Processo Seletivo Simplificado Edital nº 21/2019, para exercer a função temporária de
Odontólogo, com a remuneração consignada na legislação pertinente, em razão do desligamento da titular do cargo, a Sra. Hellen Fischer
Schwalb, e da ausência de aprovados em concurso público.
Art. 2º O(A) nomeado(a) para a referida função temporária tem o prazo de até 30 dias, a contar da publicação deste ato, para entregar toda
a documentação exigida como requisito fundamental à sua contratação e, com isso, tomar posse.
Art. 3º Após assinatura do termo de posse caso constatada a sua aptidão de acordo com os preceitos da Instrução Normativa CI nº
002/2019, o(a) nomeado(a) terá o prazo de até 15 (quinze) dias para se apresentar para o labor e entrar em exercício.
Art. 4º Será tornado sem efeito o ato de nomeação se a posse não ocorrer no prazo apontado no art. 2º.
Art. 5º O(A) servidor(a) empossado(a) que não entrar em exercício no prazo estabelecido no art. 3º será exonerado(a), de ofício, da função
temporária ao qual fora nomeado(a).
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Imbituba, 04 de janeiro de 2021.
Adriane Martins Luiz
Secretária Municipal de Administração
(Interina)
Registre-se e Publique-se.
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC.
Rodrigo de Farias Rosa
Agente Administrativo

PORTARIA PMI/SEAD Nº 03/2021

Publicação Nº 2789330

PORTARIA PMI/SEAD Nº 03, de 04 de janeiro de 2021.
Dispõe sobre a Nomeação de Procurador Geral do Município - PGM, e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais previstas nos Artigos 32 e 93 da Lei Orgânica do Município
de Imbituba – LOM, com base na Lei Complementar nº 4.800, de 28 de março de 2017, considerando o Memorando nº 037/2021 e ainda
o disposto na legislação em vigor,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear, em 04 de janeiro de 2021, o Sr. LEANDRO DE SOUZA RIBEIRO, brasileiro, Advogado inscrito na OAB/SC nº 18.740, inscrito
no CPF sob o n.º 025.702.419-03, para exercer o cargo de Procurador Geral do Município junto a Procuradoria Geral do Município, com a
remuneração consignada na legislação pertinente.
Art. 2º O(A) nomeado(a) para o referido cargo tem o prazo de até 30 dias, a contar da publicação deste ato, para entregar toda a documentação exigida como requisito fundamental à sua contratação e, com isso, tomar posse.
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Art. 3º Após assinatura do termo de posse caso constatada a sua aptidão de acordo com os preceitos da Instrução Normativa CI nº
002/2019, o(a) nomeado(a) terá o prazo de até 15 (quinze) dias para se apresentar para o labor e entrar em exercício.
Art. 4º Será tornado sem efeito o ato de nomeação se a posse não ocorrer no prazo apontado no art. 2º.
Art. 5º O(A) servidor(a) empossado(a) que não entrar em exercício no prazo estabelecido no art. 3º será exonerado(a), de ofício, do cargo
ao qual fora nomeado(a).
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Imbituba, 04 de janeiro de 2021.
Rosenvaldo da Silva Júnior 		
Prefeito Municipal 			
(Interina)

Adriane Martins Luiz
Secretária Municipal de Administração

Registre-se e Publique-se.
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC.
Rodrigo de Farias Rosa
Agente Administrativo

PORTARIA PMI/SEAD Nº 04/2021

Publicação Nº 2789467

PORTARIA PMI/SEAD Nº 04, de 04 de janeiro de 2021.
Dispõe sobre a Nomeação de Diretor Presidente – DP/SAMAE, e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais previstas nos Artigos 32 e 93 da Lei Orgânica do Município de
Imbituba – LOM, com base na Lei Complementar n.º 5.041, de 19 de julho de 2019; Lei n.º 5.079, de 09 de outubro de 2019; considerando
ainda o Memorando nº 037/2021 e ainda o disposto na legislação em vigor,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear, em 04 de janeiro de 2021, o Sr. CLÁUDIO ROBERTO VICENTE, brasileiro, inscrito no CPF sob o n.º 776.157.789-72, para
exercer o cargo/função de Diretor Presidente junto ao Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE, com a remuneração consignada na legislação pertinente.
Art. 2º O(A) nomeado(a) para o referido cargo/função tem o prazo de até 30 dias, a contar da publicação deste ato, para entregar toda a
documentação exigida como requisito fundamental à sua contratação e, com isso, tomar posse.
Art. 3º Após assinatura do termo de posse caso constatada a sua aptidão de acordo com os preceitos da Instrução Normativa CI nº
002/2019, o(a) nomeado(a) terá o prazo de até 15 (quinze) dias para se apresentar para o labor e entrar em exercício.
Art. 4º Será tornado sem efeito o ato de nomeação se a posse não ocorrer no prazo apontado no art. 2º.
Art. 5º O(A) servidor(a) empossado(a) que não entrar em exercício no prazo estabelecido no art. 3º será exonerado(a), de ofício, do cargo/
função ao qual fora nomeado(a).
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Imbituba, 04 de janeiro de 2021.
Rosenvaldo da Silva Júnior 		
Prefeito Municipal 			
(Interina)

Adriane Martins Luiz
Secretária Municipal de Administração

Registre-se e Publique-se.
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC.
Rodrigo de Farias Rosa
Agente Administrativo
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PORTARIA PMI/SEAD Nº 05/2021

Publicação Nº 2789497

PORTARIA PMI/SEAD Nº 05, de 04 de janeiro de 2021.
Dispõe sobre a nomeação de Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes - SEDUCE, e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais previstas nos Artigos 32 e 93 da Lei Orgânica do Município
de Imbituba – LOM, com base na Lei Complementar nº 4.800, de 28 de março de 2017, considerando o Memorando nº 043/2021 e ainda
o disposto na legislação em vigor,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear, em 04 de janeiro de 2021, a Sra. CRISTIANE TOKARSKI ESPEZIM, brasileira, Professora, matrícula nº 105, inscrita no CPF
sob o n.º 730.160.049-68, para exercer o cargo de Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes, junto a Secretaria Municipal de
Educação, Cultura e Esportes, com a remuneração consignada na legislação pertinente.
Art. 2º O(A) nomeado(a) para o referido cargo tem o prazo de até 30 dias, a contar da publicação deste ato, para entregar toda a documentação exigida como requisito fundamental à sua contratação e, com isso, tomar posse.
Art. 3º Após assinatura do termo de posse caso constatada a sua aptidão de acordo com os preceitos da Instrução Normativa CI nº
002/2019, o(a) nomeado(a) terá o prazo de até 15 (quinze) dias para se apresentar para o labor e entrar em exercício.
Art. 4º Será tornado sem efeito o ato de nomeação se a posse não ocorrer no prazo apontado no art. 2º.
Art. 5º O(A) servidor(a) empossado(a) que não entrar em exercício no prazo estabelecido no art. 3º será exonerado(a), de ofício, do cargo
ao qual fora nomeado(a).
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Imbituba, 04 de janeiro de 2021.
Rosenvaldo da Silva Júnior 		
Prefeito Municipal 			
(Interina)

Adriane Martins Luiz
Secretária Municipal de Administração

Registre-se e Publique-se.
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC.
Rodrigo de Farias Rosa
Agente Administrativo

PORTARIA PMI/SEAD Nº 06/2021

Publicação Nº 2789614

PORTARIA PMI/SEAD Nº 06, de 04 de janeiro de 2021.
Dispõe sobre a Nomeação de servidores investidos em cargos de provimento em comissão, junto aos órgãos superiores correspondentes,
e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais previstas nos Artigos 32 e 93 da Lei Orgânica do Município
de Imbituba – LOM, com base na Lei Complementar nº 4.800, de 28 de março de 2017, considerando o Memorando nº 042/2021 e ainda
o disposto na legislação em vigor,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear, em 04 de janeiro de 2021, os servidores abaixo descritos, junto aos cargos de provimento em comissão dos órgãos superiores correspondentes, de acordo com o quadro a seguir.
NOME
Amanda Domiciano Possenti
Thiago Agostinho Martins

Órgão
SEFAZ
SEMUSA

CARGO
Diretor Executivo Financeiro
Diretor Financeiro

CPF
077.644.029-23
057.851.919-46

Art. 2º O(A) nomeado(a) para o referido cargo tem o prazo de até 30 dias, a contar da publicação deste ato, para entregar toda a documentação exigida como requisito fundamental à sua contratação e, com isso, tomar posse.
Art. 3º Após assinatura do termo de posse caso constatada a sua aptidão de acordo com os preceitos da Instrução Normativa CI nº
002/2019, o(a) nomeado(a) terá o prazo de até 15 (quinze) dias para se apresentar para o labor e entrar em exercício.
Art. 4º Será tornado sem efeito o ato de nomeação se a posse não ocorrer no prazo apontado no art. 2º.
Art. 5º O(A) servidor(a) empossado(a) que não entrar em exercício no prazo estabelecido no art. 3º será exonerado(a), de ofício, do cargo
ao qual fora nomeado(a).
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Adriane Martins Luiz
Secretária Municipal de Administração

Registre-se e Publique-se.
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC.
Rodrigo de Farias Rosa
Agente Administrativo

PORTARIA PMI/SEAD Nº 07/2021

Publicação Nº 2789704

PORTARIA PMI/SEAD Nº 07, de 04 de janeiro de 2021.
Dispõe sobre concessão de licença-prêmio, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor, com base na Lei n.º 1.144,
de 29 de abril de 1991, Lei Complementar nº 2.952, 29 de agosto de 2006, considerando o Protocolo nº 7.467/2020 ainda o disposto na
legislação em vigor;
RESOLVE:
Art. 1º Conceder licença-prêmio, ao servidor, Sr. EVALDO ALVES ROSA, Motorista, inscrito no CPF sob o n.º 342.722.679-49, admitido em
14 de maio de 1998, contrato nº 152, referente ao q-inq-ênio devido, e fruição conforme quadro abaixo:
Período aquisitivo
2008 a 2013

Períodos de Fruição
04.01.2021 a 03.04.2021

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Imbituba, 04 de janeiro de 2021.
Rosenvaldo da Silva Júnior 		
Prefeito Municipal 			
(Interina)

Adriane Martins Luiz
Secretária Municipal de Administração

Registre-se e Publique-se.
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC.
Rodrigo de Farias Rosa
Agente Administrativo

PORTARIA PMI/SEAD Nº 08/2021

Publicação Nº 2789753

PORTARIA PMI/SEAD Nº 08, de 04 de janeiro de 2021.
Dispõe sobre a Nomeação de Fiscal de Controle ao Enfrentamento do COVID-19, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor; com base na Lei n.º 4.644,
de 15 de dezembro de 2015; considerando a necessidade de contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público; considerando a necessidade de se manter a fiscalização ostensiva nos estabelecimentos, bem
como, a fiscalização de áreas públicas no município de Imbituba, assegurando medidas de prevenção e enfrentamento ao COVID-19; considerando ainda o artigo 37, II, da CR/88,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear, em 04 de janeiro de 2021, o candidato abaixo relacionado, visando a contratação emergencial e imediata de pessoal em
caráter temporário, para exercer o cargo de Fiscal de Controle ao Enfrentamento do COVID-19, com a remuneração consignada na legislação pertinente, conforme quadro abaixo:
Nome

CPF

Gabriel Moreira Dias

093.619.149-01

Art. 2º O nomeado para a referida função temporária deverá apresentar-se na Prefeitura Municipal de Imbituba no dia 04/01/2021, a partir
dás 09:00h, data da expedição deste ato, para tomar posse em caráter de emergência.
Parágrafo único. O não comparecimento do nomeado na data e horário estabelecido no art.2º deste ato, será tomado sem efeito o ato de
nomeação por desistência.
Art. 3º O servidor empossado, não entrando em exercício, será exonerada de ofício, da função temporária ao qual fora nomeado.
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Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Imbituba, 04 de janeiro de 2021.
Rosenvaldo da Silva Júnior 		
Prefeito Municipal 			
(Interina)

Adriane Martins Luiz
Secretária Municipal de Administração

Registre-se e Publique-se.
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC.
Rodrigo de Farias Rosa
Agente Administrativo

PORTARIA PMI/SEAD Nº 09/2021

Publicação Nº 2789963

PORTARIA PMI/SEAD Nº 09, de 04 de janeiro de 2021.
Dispõe sobre a Nomeação de Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano Interino - SEDURB, e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais previstas nos Artigos 32 e 93 da Lei Orgânica do Município
de Imbituba – LOM, com base na Lei Complementar nº 4.800, de 28 de março de 2017, considerando o Memorando nº 065/2021 e ainda
o disposto na legislação em vigor,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear, em 04 de janeiro de 2021, o Sr. ANGELO MANOEL DA SILVA FILHO, brasileiro, inscrito no CPF sob o n.º 591.490.789-68,
para exercer o cargo de Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano Interino junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
- SEDURB, com a remuneração consignada na legislação pertinente.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Imbituba, 04 de janeiro de 2021.
Rosenvaldo da Silva Júnior 		
Prefeito Municipal 			
(Interina)

Adriane Martins Luiz
Secretária Municipal de Administração

Registre-se e Publique-se.
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC.
Rodrigo de Farias Rosa
Agente Administrativo

PORTARIA PMI/SEAD Nº 1060/2020

Publicação Nº 2790285

PORTARIA PMI/SEAD Nº 1060, de 31 de dezembro de 2020.
Dispõe sobre a exoneração de servidores de carreira, de suas respectivas funções gratificadas de dos órgãos superiores correspondentes,
e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais previstas nos Artigos 32 e 93 da Lei Orgânica do Município
de Imbituba – LOM, com base na Lei Complementar nº 4.800, de 28 de março de 2017; Lei Complementar n.º 5.043, de 19 de julho de
2019; ainda, considerando a alteração da redação da Lei nº 2.904, de 25 de maio de 2006 dada pela Lei nº 4.819, de 28 de junho de 2017;
considerando o Memorando nº 22.461/2020, ainda o disposto na legislação em vigor,
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar, em 31 de dezembro de 2020, os servidores de carreira abaixo descritos, de suas respectivas funções gratificadas junto aos
respectivos órgãos superiores, conforme quadro abaixo:
MATR.
43
6224
1873
4451
4772
5429
8618
5523

NOME
ANA MARIA ESPÍNDOLA
DIEGO DA ROSA SENA SILVEIRA
ADRIANO ELPÍDIO DUARTE
LUIZ OCTÁVIO RIBEIRO DE CASTRO ROCHA
RAMON PEREIRA SILVA
CARLOS AUGUSTO DA SILVA
CRISTINA DA SILVA MARTINS
JOSIANE DOS SANTOS
ASSINADO DIGITALMENTE

ÓRGÃO
PGM
PGM
PGM
PGM
PGM
PGM
PGM
PGM

FUNÇÃO
Gerente de Apoio Técnico e Administrativo
Gerente de Ações Estratégicas
Oficial de Justiça
Oficial de Justiça
Oficial de Justiça
Assistente de Cartório
Assistente de Cartório
Assistente de Cartório
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8512
647
201
263
7922
8576
5844
388
6833
39
7813
8147
7860
6008
4583
1048
9424
9409
5014
9709
7808
5189
6041
6418
5153
8562
5809
5907
1338
4527
10546
8606
8429

LICARIANE DE ANDRADE MARTINS
ERICO JOSÉ LAURENTINO
JAILSON MARIA
LADJANE BELLINA BITTENCOURT
ERALDO BITTENCOURT MOTA
FLÁVIO SANCEVERINO
SÉRGIO FERREIRA DA SILVA
MARLENE MACHADO DE CARVALHO TIM
EDUARDA DA SILVA CARVALHO
AMILTON MARTINS
RODRIGO DE FARIAS ROSA
MOISÉS VICENTE CARVALHO
ANDERSON NASCIMENTO GUILHERME
WAGNER LUIZ RAUSSENG OLEGÁRIO
ANDREZA BARCELOS CARVALHO
FERNANDO MELO DA SILVA
GUILHERME CASSAFUZ ANTUNES
PAULO ROBERTO MORAES FILHO
ÁUREA BEATRIS FERNANDES
JANAINA LIVRAMENTO
EDNA DOS SANTOS DE SOUZA DEMÉTRIO
VIVIANE MARQUES BEZERRA
RAMON FERNANDO DA SILVA
GESSILENE PEREIRA SILVEIRA
MARIANE LUIZE DE OLIVEIRA
ANA CAROLINA VICHIETT ARGUIM VIEIRA
CRISTINA PULUCENO DE OLIVEIRA MELLO
VALÉRIA MACIEL COSTA CARVALHO
ROMÀRIO DA ROSA
DIEGO HUORLIN LEOPOLDO
ROGERIO MIRANDA CORDEIRO
PAULA DA ROCHA VIEIRA
RUDNEI DE CAMPOS TIM

PGM
PGM
PGM
PGM
SEAD
SEAD
SEAD
SEAD
SEAD
SEAD
SEAD
SEAD
SEAD
SEAD
SEAD
SEAD
SEAD
SEAD
SEAD
SEAD
SEASTH
SEASTH
SEASTH
SEASTH
SEASTH
SEASTH
SEASTH
SEASTH
SEASTH
SEDAP
SEDAP
SEDETUR
SEDUCE

6152

GLÁUCIA MAINDRA DA SILVA

SEDUCE

4754
5042
52
4982
5905
8619
156
68
8500
436
8525
10676
4278
5451
582
262
557
583
97
4703
2008
9410
107
8527
501
8605
7725
5079
8832

JEFERSON DOS SANTOS
OTO ARAÚJO FILHO
ANGELO MANOEL DA SILVA FILHO
CLEBER DE MELO
LEONARDO DA SILVA TEIXEIRA
IARA PITTIGLIANI CARVALHO MENDES
EZEQUIEL DE SOUZA
ASSIS GARCIA ALVES
DANIEL FERNANDES DE CARVALHO
OSMARINA TEIXEIRA MACHADO DO CARMO
JULIANA BARTH MENEGATTI
DANILO DOS SANTOS
HELLEN MONTEIRO CORRÊA
EDUARDO CRISTIANO MORAES
VOLMAR NUNES FRANCISCO
LAUDENIR DE SOUZA JUNIOR
VALTAIR AURINO DA SILVA
VOLNEI ABREU DE ARAÚJO
CLAUDIONOR MARCOS DE CASTRO
NAZARENO DE SOUZA PACHECO
CÉLIO NUNES NASCIMENTO
JAIR BRAGA NETO
DANIEL HENRIQUE DE SÁ
RENATA VIEIRA ADRIANO
RUBENS DAVID
GILNEI CARDOSO
LEANDRO MORAES
JOSÉ FRANCISCO RODRIGUES FLORES
CHERIS ANTÔNIO CARVALHO DE SOUZA

SEDUCE
SEDUCE
SEDURB
SEDURB
SEDURB
SEDURB
SEFAZ
SEFAZ
SEFAZ
SEFAZ
SEFAZ
SEFAZ
SEFAZ
SEFAZ
SEFAZ
SEFAZ
SEFAZ
SEFAZ
SEFAZ
SEGAB
SEGAB
SEGAB
SEINFRA
SEINFRA
SEINFRA
SEINFRA
SEINFRA
SEINFRA
SEINFRA
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Assistente de Cartório
Conciliador
Assistente de Dívida Ativa
Cooperadora de Dívida Ativa
Coordenador de Controle e Fiscalização de Frota
Coordenador de Gestão e Controle de Folha de Pagamento
Coordenador de Manutenção Predial
Coordenador do Sistema de Telefonia
Coordenadora de Organização e Serviços de Almoxarifado
Coordenador de Organização e Manutenção do Arquivo
Gerente de Atos de Pessoal
Gerente de Defesa Civil
Gerente de Patrimônio e Arquivo Público Municipal
Gerente de Tecnologia da Informação
Gerente de Pessoal
Gestor da Unidade Gestora Organizacional de Análise Procedimental
Supervisor de Segurança Patrimonial do Paço Municipal
Supervisor de Vigilância do Paço Municipal
Supervisora de Limpeza do Paço Municipal
Supervisora de Organização e Serviços de Copa do Paço Municipal
Assessor do Secretário
Coordenadora de Transferência e Complementação de Renda
Coordenador de Captação para Emprego e Geração de Renda
Coordenadora do CRAS Norte
Coordenadora do CRAS Sul
Coordenadoria do Programa Acalento
Gerente das Proteções Sociais
Gerente de Habitação e Regularização Fundiária
Gerente de Carteira de Trabalho e Economia Solidária
Gerente de Desenvolvimento Agrário
Gerente de Operações Agrícolas
Gestora Organizacional Administrativa
Coordenador de Segurança Patrimonial da Educação
Coordenadora do Sistema Municipal de Bibliotecas, Livros, Leituras e
Literaturas
Gerente de Mobilidade Escolar
Supervisor de Logística de Suprimentos e Serviços Gerais
Assessor de Secretário
Gerente de Atualização Cadastral Imobiliária
Gerente de Cadastro Técnico Multifinalitário
Gerente de Protocolos e Despachos
Assessor de Secretário
Coordenador de Econômico Fiscal
Coordenador de Fiscalização Tributária
Coordenadora de Organização e Manutenção do Arquivo Geral
Coordenadora de Protestos
Gerente Administrativo de Processos Contábeis e Fiscais
Gerente de Dívida Ativa
Gestor da Unidade Gestora Organizacional Fazendária
Supervisor de Conciliação Bancária
Supervisor de Organização Administrativa
Supervisor de Cobrança
Assistente de Dívida Ativa
Agente de Dívida Ativa
Assessor de Gabinete
Coordenador de Projetos e Fiscalização
Supervisor de Vigilância
Coordenador de Abastecimento de Frota
Coordenadora de Serviços
Coordenador de Execução de Vias
Coordenador de Água e Esgoto
Coordenador de Drenagem Urbana
Coordenador de Fiscalização de Trânsito
Coordenador de Iluminação Pública e Eficiência Energética
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4442
1720
8539
510
9018
5987
221
396
7702
6217
5858
8819
4454
4455
4423

PAULO FRANCISCO DEMÉTRIO
JAELSON FERREIRA RIBEIRO
CEZAR CASAGRANDE
SANDRA MARIA DOS SANTOS
CARLOS FERNANDO DEMÉTRIO
ADRIANO JOSÉ DE SOUZA DALBOSCO
JOÃO CARLOS ROCHA
MAURICIO MAZZOCA PIRES
RAMON CORREIA
CÉSAR NILTON ROCHA
ALEXSANDRO ANCELMO
EVERTON LUIZ DE FARIAS
EUGÊNIO DA ROSA
JANKIEL SOIREFMAN
ALEXANDRE SOARES

SEINFRA
SEINFRA
SEINFRA
SEINFRA
SEINFRA
SEINFRA
SEINFRA
SEINFRA
SEINFRA
SEINFRA
SEINFRA
SEINFRA
SEINFRA
SEINFRA
SEINFRA

6285

DANIELA DAVID CARDOSO

SEINFRA

6272

ROSANA CRESCENCIO DE SOUZA LAURENTINO

SEINFRA

1765

VILZA CARLA DA ROCHA

SEINFRA

7304
10636
7785
5822
446
1723
269
9026
7771
282
5179
6387
6327
4524
5602
1731
924
5043
1716
209
370
5941
363
8356
9618

EDUARDO CANARIN
IGOR ROMUALDO SÁ RUFINO
HEMERSON MAFRA
VANESSA GOMES RAFAEL
PAULO LAUDELINO DE SENNA
PATRÍCIA DA ROSA TEIXEIRA
LINDOMAR PIRES DO NASCIMENTO
HELOÍSA HELENA SELL
MARIA DE LOURDES BARCELOS
LUCIMAR FORTUNATO RODRIGUES
INAJARA FERREIRA DE ALMEIDA
KARYNE PULITA
GEOVANA SILVA DE MELLO
MARIA LUIZA DE SOUZA SPECK
GICÉLIA PITTIGLIANI JORGE
JOANA DIAS MELO
MARIVONE MENDONÇA DAMÁZIO
JOANA DE FÁTIMA NASCIMENTO DINIZ
SUSANA CAMPOS SOUTO
JATIR JOÃO DE AMORIM
MARÍLIA MENDONÇA
ANDRÉ DE MATOS PACHECO
MARILANDI FERNANDES COSTA DA ROSA
ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
BRUNA MARTINS DUARTE

SEMA
SEMA
SEMA
SEMUSA
SEMUSA
SEMUSA
SEMUSA
SEMUSA
SEMUSA
SEMUSA
SEMUSA
SEMUSA
SEMUSA
SEMUSA
SEMUSA
SEMUSA
SEMUSA
SEMUSA
SEMUSA
SEMUSA
SEMUSA
SEMUSA
SEMUSA
SEMUSA
UCSCI
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Coordenador de Limpeza de Praças, Parques e Jardins
Coordenador de Operações Viárias
Coordenador de Transporte de Materiais
Coordenadora de Organização e Serviços das Agências do Correio
Gerente da Balsa do Sambaqui
Gerente de Análise de Trânsito
Gerente de Controle Operacional de Frota
Gerente de Educação de Trânsito
Gerente de Execução de Obras Públicas
Gerente de Infraestrutura e Serviços Públicos - Regional Norte
Gerente de Operações de Máquinas Pesadas
Gestor Organizacional de Manutenção Viária
Gestor Organizacional de Serviços e Manutenção de Veículos
Supervisor Administrativo da Agência de Correio de Ibiraquera
Supervisor de Fiscalização de Trânsito
Supervisora de Serviços de Limpeza e Organização da Agência de
Correio do Alto Arroio
Supervisora de Serviços de Limpeza e Organização da Agência de
Correio do Mirim
Supervisora de Serviços de Limpeza e Organização da Superintendência de Infraestrutura Regional/Oeste
Coordenador de Licenciamento Ambiental
Gerente de Atividades Administrativas
Gerente do Meio Ambiente
Coordenadora de Acolhimento ao Paciente COVID
Coordenador do Laboratório de Análises Clínicas
Coordenadora de Autorização de Internação Hospitalar
Coordenadora de Controle e Agendamentos de Transporte
Coordenadora de Farmácia Pública
Coordenadora do Centro de Atenção Psicossocial
Coordenadora do Remume
Coordenadora do SISREG Municipal
Coordenadora Técnica do Laboratório de Análises Clínicas
Coordenadora de Atenção Especializada
Gerente da Policlínica
Gerente de Assistência à Pessoa Ostomizada
Gerente de Imunização
Gerente de Programas NASF/ESF
Gerente de Vigilância em Saúde e Assistência Farmacêutica
Gerente de Vigilância Epidemiológica
Gerente do Centro de Especialidades Odontológicas
Gerente do Centro de Referência de Saúde da Mulher
Gerente de Manutenção
Gestora da Unidade Gestora Organizacional de Saúde Pública
Gestor Organizacional de Transporte de Urgência
Controladora Geral

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Imbituba, 31 de dezembro de 2020.
Rosenvaldo da Silva Júnior
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se.
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC.
Rodrigo de Farias Rosa
Agente Administrativo
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PPE - PMI/SEAD Nº 03/2021

Publicação Nº 2789626

PORTARIA DE POSSE E EXERCÍCIO
PPE - PMI/SEAD Nº 03/2021
O Prefeito Municipal de Imbituba, Sr. ROSENVALDO DA SILVA JÚNIOR, em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 4.800,
de 28 de março de 2017, EMPOSSA nesta data, os servidores nomeados pela PORTARIA PMI/SEAD Nº 06, de 04 de janeiro de 2021, para
exercerem os cargos de provimento em comissão de acordo com o quadro abaixo.
Art. 1º Os servidores abaixo descritos, apresentaram os documentos exigidos pela Administração Pública Municipal e prestaram o compromisso de fielmente cumprir com os deveres e atribuições do cargo, bem como, comprometeram-se a observar a Legislação Municipal
vigente.
NOME
Amanda Domiciano Possenti
Thiago Agostinho Martins

Órgão
SEFAZ
SEMUSA

CARGO
Diretor Executivo Financeiro
Diretor Financeiro

CPF
077.644.029-23
057.851.919-46

Art. 2º Em conformidade com o disposto na legislação vigente, os servidores entram em exercício em 04/01/2021.
Art. 3º Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presente Portaria de Posse e Exercício, que vai devidamente assinado pela autoridade
competente, com a respectiva publicação junto ao Diário Oficial dos Municípios.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Imbituba, 04 de janeiro de 2021.
Rosenvaldo da Silva Júnior 		
Prefeito Municipal 			
(Interina)

Adriane Martins Luiz
Secretária Municipal de Administração

Registre-se e Publique-se.
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC.
Rodrigo de Farias Rosa
Agente Administrativo

PPE - PMI/SEAD Nº 04/2021

Publicação Nº 2789775

PORTARIA DE POSSE E EXERCÍCIO
PPE - PMI/SEAD Nº 04/2021
O Prefeito Municipal de Imbituba, Sr. ROSENVALDO DA SILVA JÚNIOR, em conformidade com o disposto na Lei n.º 4.644, de 15 de dezembro de 2015 e o artigo 37, II, da CR/88, e no uso da competência que lhe foi delegada pela Lei Complementar nº 4.800, de 28 de março
de 2017, EMPOSSA nesta data, o servidor nomeado pela PORTARIA PMI/SEAD Nº 08, de 04 de janeiro de 2021, para exercer a função
temporária de Fiscal de Controle ao Enfrentamento do COVID-19.
Art. 1º O servidor abaixo descrito, apresentou os documentos exigidos pela Administração Pública Municipal e prestou o compromisso de
fielmente cumprir com os deveres e atribuições da função, bem como, comprometeu-se a observar a Legislação Municipal vigente.
Nome

CPF

Gabriel Moreira Dias

093.619.149-01

Art. 2º Em conformidade com a legislação que rege os contratos temporários, o servidor entra em exercício em 05/01/2021.
Art. 3º Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presente Portaria de Posse e Exercício, que vai devidamente assinado pela autoridade
competente, com a respectiva publicação junto ao Diário Oficial dos Municípios.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Imbituba, 04 de janeiro de 2021.
Rosenvaldo da Silva Júnior 		
Prefeito Municipal 			
(Interina)

Adriane Martins Luiz
Secretária Municipal de Administração

Registre-se e Publique-se.
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC.
Rodrigo de Farias Rosa
Agente Administrativo
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PRORROGAÇÃO - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL PMI/CERSP/PSS Nº 14/2018

Publicação Nº 2789001

PRORROGAÇÃO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL PMI/CERSP/PSS Nº 14/2018
O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA, Senhor ROSENVALDO DA SILVA JÚNIOR, no uso de suas atribuições legais e prerrogativas que
lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município, tendo em vista o Processo Seletivo Simplificado realizado para o preenchimento dos
empregos públicos temporários existentes no Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal, conforme Lei Complementar nº 1.984, de 16 de
dezembro de 1999 e Lei n.º 4.644, de 15 de dezembro de 2015, e ainda, por recomendação da Comissão Especial de Recrutamento e Seleção de Pessoal – CERSP, PRORROGA o prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado, objeto do EDITAL PMI/CERSP/PSS n.º 14/2018.
Determina, por sua vez, a publicação no órgão oficial, no site da Prefeitura Municipal de Imbituba, no DOM – Diário Oficial dos Municípios,
para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Imbituba, 04 de janeiro de 2021.
Rosenvaldo da Silva Júnior
Prefeito Municipal

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 758

Indaial
Prefeitura
DECRETO Nº 2828/2021

Publicação Nº 2788627

. DECRETO Nº 2828/21
. De 04 de janeiro de 2021
Nomeia Coordenador de Comunicação / Jonatas Mizael Rosenbrock
André Luiz Moser, Prefeito do Município de Indaial, no uso de suas atribuições legais, de acordo com artigo 92, incisos I, VIII, XI e XII da
Lei Orgânica do Município, com base na Lei Complementar nº 227/19 e demais dispositivos legais em vigor,
DECRETA:
Art. 1º - Fica nomeado em 04 de janeiro de 2021, para exercer o Cargo em Comissão de Coordenador de Comunicação (CC-2), previsto no
Anexo III, Lei Complementar nº 227/19, com vencimento pertinente ao respectivo cargo, Jonatas Mizael Rosenbrock, inscrito no CPF sob
o nº 067.387.819-89.
Art. 2º - As despesas decorrentes da execução do presente Decreto correrão por conta de dotação própria, prevista no orçamento vigente.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Município de Indaial, em 04 de janeiro de 2021.
André Luiz Moser
Prefeito
Publique-se na Forma da Lei
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Iomerê
Prefeitura
DECRETO Nº 1996/2021

Publicação Nº 2789010

DECRETO Nº 1996 DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Atualiza a Unidade Fiscal do Município – UFM
O PREFEITA MUNICIPAL DE IOMERE, considerando o disposto no art. 3º, da Lei Complementar nº 12 de 26 de março de 2003
DECRETA:
Art. 1º. Fica atualizada a Unidade Fiscal do Município – UFM, nos termos do Parágrafo Único, do artigo 3º, da Lei Complementar nº 12 de
26 de março de 2003, cujo valor passa a ser de R$ 6,97(Seis reais e noventa e sete centavos), servindo como referência financeira para
cobrança de tributos e multas.
Parágrafo Único: O valor da correção utilizado para a atualização da Unidade Fiscal do Município equivale a 23,13905% (vinte e três inteiros
e treze mil novecentos e cinco centésimos de milésimo por cento) correspondente ao Índice Geral de Preços de Mercado – IGP-M, apurado
pela Fundação Getulio Vargas – FGV – acumulado no ano de 2020.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário, com efeitos a partir de 01 de Janeiro
de 2021.
Iomerê, 04 de janeiro de 2021.
Luci Peretti
Prefeita Municipal
Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração e Finanças nesta mesma data.

DECRETO Nº 1997/2021

Publicação Nº 2790534

DECRETO Nº. 1997 de 04 de janeiro de 2021
Delega competência para movimentação de recursos do Município de Iomerê.
O PREFEITO MUNICIPAL DE IOMERÊ no uso de suas atribuições legais e em conformidade com art. 23 da Lei Orgânica do Município de 12
de novembro de 1997.
DECRETA:
Art. 1º - Fica delegada competência para movimentação dos recursos das contas bancárias do Município de Iomerê, CNPJ 01.612.744/000120 e do FIA-Fundo da Infância e Adolescência, CNPJ: 23.746.630/0001-05, junto a Instituição Financeira Banco do Brasil, Caixa Econômica
Federal e Sicoob – Banco Cooperativo do Brasil, conforme segue:
Nome
Luci Peretti
Luiz Carlos Bondicz
Josnei Bavaresco
Elizéte Barichello Baldo

CPF
731.388.609-82
687.475.789-04
023.001.309-04
844.866.609-78

Função
Prefeita Municipal
Sec. Administração e Finanças
Técnico em Contabilidade
Tesoureira

Art. 2º As combinações de assinaturas deverão ser sempre em número de duas, conforme segue:
Luci Peretti/Elizéte Barichello Baldo
Luci Peretti/Josnei Bavaresco
Luiz Carlos Bondicz/Elizéte Barichello Baldo
Luiz Carlos Bondicz/Josnei Bavaresco
Art 3º Todos os usuários terão os poderes de:
· Abrir contas de depósito
· Assinar contrato de abertura de crédito
· Assinar instrumento de convênio e contratos de prestação de serviços
· Atualizar faturamento pelo gerenciador financeiro/aasp
· Autorizar cobrança
· Autorizar debito em conta relativo a operações
· Baixar cheques
· Cadastrar, alterar e desbloquear senhas
· Cancelar cheques
· Cartão transporte - autorizar deb/transf meio
· Consultar contas/aplic.programas repasse recursos federais
· Consultar obrigações do débito direto autorizado
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Efetuar pagamentos por meio eletrônico
Efetuar resgates/aplicações financeiras
Efetuar saques - conta corrente
Efetuar saques – poupança
Efetuar transferências por meio eletrônico
Emitir cheques
Emitir comprovantes
Encerrar contas de depósito
Endossar cheque
Liberar arquivos de pagamentos no Ger. Financeiro/aasp
Movimentar conta corrente com cartão eletrônico
Receber, passar recibo e dar quitação
Requisitar cartão eletrônico
Requisitar talonários de cheques
Retirar cheques devolvidos
Solicitar saldos, extratos e comprovantes
Solicitar saldos/extratos de investimentos
Solicitar saldos/extratos de operações de crédito
Sustar/contra-ordenar cheques
Utilizar o crédito aberto na forma e condições

Art.4º O usuário administrador será Elizéte Barichello Baldo.
Art.5º Ficam revogados os decretos 1535/2014, 1558/2014, 1655/2016 e 1688/2016.
Art.6º Este decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade a publicação no Diário Oficial dos Municípios – DOM,
nos termos da Lei 524/2009.
LUCI PERETTI
Prefeita Municipal

DECRETO Nº 1998/2021

Publicação Nº 2790546

DECRETO Nº. 1998 de 04 de janeiro de 2021
Delega competência para movimentação de recursos do Fundo Municipal da Saúde de Iomerê e Fundo Municipal da Assistência Social de
Iomerê
O PREFEITO MUNICIPAL DE IOMERÊ no uso de suas atribuições legais e em conformidade com art. 23 da Lei Orgânica do Município de 12
de novembro de 1997.
DECRETA:
Art. 1º - Fica delegada competência para movimentação dos recursos das contas bancárias do Fundo Municipal da Saúde de Iomerê, CNPJ
10.423.190/0001-03 e Fundo Municipal da Assistência Social, CNPJ: 23.592.765/0001-63, junto a Instituição Financeira Banco do Brasil e
Caixa Econômica Federal, conforme segue:
Nome
Michele Réus Elias
Elizéte Barichello Baldo

CPF
005.552.479-61
844.866.609-78

Função
Secretária de Saúde e Ação Social
Tesoureira

Art. 2º As assinaturas deverão ser sempre em número de duas
Art 3º Os usuários terão os poderes de:
· Abrir contas de depósito
· Assinar contrato de abertura de crédito
· Assinar instrumento de convênio e contratos de prestação de serviços
· Atualizar faturamento pelo gerenciador financeiro/aasp
· Autorizar cobrança
· Autorizar debito em conta relativo a operações
· Baixar cheques
· Cadastrar, alterar e desbloquear senhas
· Cancelar cheques
· Cartão transporte - autorizar deb/transf meio
· Consultar contas/aplic.programas repasse recursos federais
· Consultar obrigações do débito direto autorizado
· Efetuar pagamentos por meio eletrônico
· Efetuar resgates/aplicações financeiras
· Efetuar saques - conta corrente
· Efetuar saques – poupança
· Efetuar transferências por meio eletrônico
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Emitir cheques
Emitir comprovantes
Encerrar contas de depósito
Endossar cheque
Liberar arquivos de pagamentos no ger. Financeiro/aasp
Movimentar conta corrente com cartão eletrônico
Receber, passar recibo e dar quitação
Requisitar cartão eletrônico
Requisitar talonários de cheques
Retirar cheques devolvidos
Solicitar saldos, extratos e comprovantes
Solicitar saldos/extratos de investimentos
Solicitar saldos/extratos de operações de crédito
Sustar/contra-ordenar cheques
Utilizar o crédito aberto na forma e condições

Art.4º O usuário administrador será Elizéte Barichello Baldo.
Art.5º Ficam revogados os decretos 1697/2016, 1714/2017 e 1920/2020.
Art.6º Este decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade a publicação no Diário Oficial dos Municípios – DOM,
nos termos da Lei 524/2009.
LUCI PERETTI
Prefeita Municipal

DECRETO Nº 1999/2021

Publicação Nº 2790553

DECRETO Nº. 1999 DE 04 de JANEIRO DE 2021
Delega competência para movimentação de recursos da Secretaria Municipal de Educação
O PREFEITO MUNICIPAL DE IOMERÊ no uso de suas atribuições legais e em conformidade com art. 23 da Lei Orgânica do Município de 12
de novembro de 1997.
DECRETA:
Art. 1º - Fica delegada competência para movimentação financeira dos recursos junto ao Banco do Brasil, das contas abertas com CNPJ:
01.612.744/0002-00 – Secretaria Municipal de Educação de Iomerê, conforme segue:
Nome
Luci Peretti
Ederson Leobet

CPF
731.388.609-82
009.456.649-66

Função
Prefeita Municipal
Secretário de Educação, Cultura, Esporte e Turismo

Art.2º O usuário com poderes de administrador será Ederson Leobet.
Art.3º Fica revogado o decreto 1791/2018.
Art.3º Este decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade a publicação no Diário Oficial dos Municípios – DOM,
nos termos da Lei 524/2009.
LUCI PERETTI
Prefeita Municipal

PORTARIA 3666/21

Publicação Nº 2789177

PORTARIA Nº 3666, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.
Nomeia Secretário Municipal de Administração e Finanças
A Prefeita Municipal de Iomerê – SC, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 88, inciso V, da Lei Orgânica do Município de
Iomerê e em conformidade com a com a Lei Complementar 042/2015, RESOLVE:
Art. 1º Nomear LUIZ CARLOS BONDICZ, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 687.475.789-04, no cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, lotado na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, a partir de 01 de janeiro de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2021, revogando-se as disposições
em contrário.
Iomerê (SC), 01 de janeiro de 2021.
LUCI PERETTI
Prefeita Municipal
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Publicação Nº 2789181

PORTARIA Nº 3667, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.
Nomeia Secretário Municipal de Agricultura, Urbanismo e Meio Ambiente
A Prefeita Municipal de Iomerê – SC, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 88, inciso V, da Lei Orgânica do Município de
Iomerê e em conformidade com a com a Lei Complementar 042/2015, RESOLVE:
Art. 1º Nomear VALDECIR BRUGNAGO, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 527.913.199-72, no cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE Agricultura, Urbanismo e Meio Ambiente, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, Urbanismo e Meio Ambiente, a partir de 01 de
janeiro de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2021, revogando-se as disposições
em contrário.
Iomerê (SC), 01 de janeiro de 2021.
LUCI PERETTI
Prefeita Municipal

PORTARIA 3668/21

Publicação Nº 2789183

PORTARIA Nº 3668, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.
Nomeia Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo
A Prefeita Municipal de Iomerê – SC, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 88, inciso V, da Lei Orgânica do Município de
Iomerê e em conformidade com a com a Lei Complementar 042/2015, RESOLVE:
Art. 1º Nomear EDERSON LEOBET, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 009.456.649-66, no cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
Educação, Cultura, Esporte e Turismo, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, a partir de 01 de janeiro de
2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de janeiro 2021, revogando-se as disposições em
contrário.
Iomerê (SC), 01 de janeiro de 2021.
LUCI PERETTI
Prefeita Municipal

PORTARIA 3669/21

Publicação Nº 2789186

PORTARIA Nº 3669, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.
Nomeia Secretária Municipal de Saúde e Assistência Social
A Prefeita Municipal de Iomerê – SC, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 88, inciso V, da Lei Orgânica do Município de
Iomerê e em conformidade com a com a Lei Complementar 042/2015, RESOLVE:
Art. 1º Nomear MICHELE REUS ELIAS, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o nº 005.552.479-61, no cargo de SECRETÁRIA MUNICIPAL
DE Saúde e Assistência Social, lotada na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, a partir de 01 de janeiro de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2021, revogando-se as disposições
em contrário.
Iomerê (SC), 01 de janeiro de 2021.
LUCI PERETTI
Prefeita Municipal

PORTARIA 3670/21

Publicação Nº 2789187

PORTARIA Nº 3670, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.
Nomeia Assessora Jurídica
A Prefeita Municipal de Iomerê – SC, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 88, inciso V, da Lei Orgânica do Município de
Iomerê e em conformidade com a com a Lei Complementar 042/2015, RESOLVE:
Art. 1º Nomear SUZANA TESTA MUGNOL, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº 048.961.259-83, no cargo de ASSESSORA JURÍDICA,
lotada no Gabinete da Prefeita, a partir de 02 de janeiro de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 02 de janeiro de 2021, revogando-se as disposições
em contrário.
ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 763

Iomerê (SC), 01 de janeiro de 2021.
LUCI PERETTI
Prefeita Municipal

PORTARIA 3671/21

Publicação Nº 2789188

PORTARIA Nº 3671, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.
Nomeia Chefe de Departamento de Saúde
A Prefeita Municipal de Iomerê – SC, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 88, inciso V, da Lei Orgânica do Município de
Iomerê e em conformidade com a com a Lei Complementar 042/2015, RESOLVE:
Art. 1º Nomear FABIOLA ANSILEIRO DE PAULA, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº 287.019.668-71, no cargo de CHEFE DE DEPARTAMENTO DE SAÚDE, lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, a partir de 01 de janeiro de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2021, revogando-se as disposições
em contrário.
Iomerê (SC), 01 de janeiro de 2021.
LUCI PERETTI
Prefeita Municipal

PORTARIA 3672/21

Publicação Nº 2789193

PORTARIA Nº 3672, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.
Nomeia Chefe de Departamento Esportivo
A Prefeita Municipal de Iomerê – SC, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 88, inciso V, da Lei Orgânica do Município de
Iomerê e em conformidade com a com a Lei Complementar 042/2015, RESOLVE:
Art. 1º Nomear HENRIQUE LOCATELLI, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o nº 084.614.809-96, no cargo de CHEFE DE DEPARTAMENTO
ESPORTIVO, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Turismo, a partir de 01 de janeiro de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2021, revogando-se as disposições
em contrário.
Iomerê (SC), 01 de janeiro de 2021.
LUCI PERETTI
Prefeita Municipal

PORTARIA 3673/21

Publicação Nº 2789194

PORTARIA Nº 3673, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.
Nomeia Chefe de Departamento de Cultura e Turismo
A Prefeita Municipal de Iomerê – SC, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 88, inciso V, da Lei Orgânica do Município de
Iomerê e em conformidade com a com a Lei Complementar 042/2015, RESOLVE:
Art. 1º Nomear Marines Maksimavic Colissi, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº 019.472.809-96, no cargo de CHEFE DE DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Turismo, a partir de 01 de janeiro de
2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2021, revogando-se as disposições
em contrário.
Iomerê (SC), 01 de janeiro de 2021.
LUCI PERETTI
Prefeita Municipal
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Publicação Nº 2789195

PORTARIA Nº 3674, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.
Nomeia Diretor de Urbanismo
A Prefeita Municipal de Iomerê – SC, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 88, inciso V, da Lei Orgânica do Município de
Iomerê e em conformidade com a com a Lei Complementar 042/2015, RESOLVE:
Art. 1º Nomear LUIZ ANTONIO MUGNOL, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 029.332.539-17, no cargo de DIRETOR DE URBANISMO, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, Urbanismo e meio Ambiente, a partir de 01 de janeiro de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2021, revogando-se as disposições
em contrário.
Iomerê (SC), 01 de janeiro de 2021.
LUCI PERETTI
Prefeita Municipal

PORTARIA 3675/21

Publicação Nº 2789198

PORTARIA Nº 3675, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.
Nomeia Assessora de Gabinete
A Prefeita Municipal de Iomerê – SC, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 88, inciso V, da Lei Orgânica do Município de
Iomerê e em conformidade com a com a Lei Complementar 042/2015, RESOLVE:
Art. 1º Nomear RUBIA rodrigues SCANDIEL, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº 771.214.650-00, no cargo de ASSESSORA DE GABINETE, lotado no Gabinete da Prefeita, a partir de 01 de janeiro de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2021, revogando-se as disposições
em contrário.
Iomerê (SC), 01 de janeiro de 2021.
LUCI PERETTI
Prefeita Municipal

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 765

CADASTRO FORNECEDORES

Publicação Nº 2788649

MUNICÍPIO DE IOMERÊ
EDITAL DE CHAMAMENTO AOS INTERESSADOS PARA INSCRIÇÕES NO CADASTRO DE
FORNECEDORES
Nº 0001/2021
O Município de Iomerê - SC, torna público para conhecimento de todos os interessados, que
estará recebendo, junto a sua Sede, sito a Rua João Rech, nº 500, Centro, na cidade de
Iomerê, SC., inscrições para fornecedores do Município, conforme determina a Lei nº 8.666/93
de 21 de junho de 1993 e suas alterações.
I - DO OBJETO:
1.1. O objeto do presente Edital é receber inscrições de fornecedores no cadastro de
fornecedores do Município de Iomerê, para efeito de habilitação para qualquer modalidade de
licitação e/ou contrato.
II - DA DOCUMENTAÇÃO:
2.1. Será exigido dos interessados para que comprovem a habilitação, os seguintes
documentos:
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado
documentos de eleição de seus administradores, ou Inscrição do ato constitutivo, no caso
sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício (de acordo com
exigências do Novo Código Civil);

se
de
de
as

b) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) ou Cadastro de Pessoa Física (CPF);
c) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal (Alvará), se houver
da sede da empresa proponente;
d) Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial;
e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS);
f) Prova de Inscrição Estadual;
g) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União;
h) Certidão Negativa com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor;
i) Certidão Negativa Municipal do domicílio ou sede do fornecedor;
j) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
k) Apresentar o Balanço Patrimonial registrado na Junta Comercial anexado em declaração do
Contador da Empresa, atestando boa situação financeira.
2.2. Os documentos no item 2.1 deverão ser apresentados em 01 (uma) via por fotocópia.

Iomerê, 04 de janeiro de 2021.

LUCÍ PERETTI
Prefeita Municipal

Rua João Rech, 500 – Centro
89.558-000 – Iomerê – SC
Fone: (49)3539-6000
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Câmara Municipal
ATA DA SESSÃO Nº 1207

Publicação Nº 2789060

ATA DA SESSÃO Nº 1207
Ao primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas, nas dependências da Câmara Municipal de Iomerê/SC,
realizou-se a sessão solene de instalação e posse de vereadores, prefeito e vice-prefeito, sendo a primeira sessão da sétima legislatura do
Município de Iomerê. A assessora jurídica, Marina Somavilla Feversani, na condição de cerimonialista, deu boas-vindas a todos e alertou
os convidados sobre as medidas de prevenção ao Coronavírus. Em ato contínuo, convidou a vereadora mais votada, a excelentíssima senhora Solange de Bortoli Beal, para que tomasse acento à Mesa e entregasse seu diploma fornecido pela Justiça Eleitoral à secretaria da
Câmara. Na condição de presidente, a vereadora Solange convidou o vereador Marcio Santini para secretariar os trabalhos da sessão. Para
compor a mesa de honra, a presidente convidou a prefeita eleita, senhora Luci Pereti; o vice-prefeito eleito, senhor Emannuel Sipp; e as
seguintes autoridades presentes: responsável pela Delegacia de Polícia Civil de Iomerê, senhora Haila Spiller; Pastora da Igreja Evangélica
de Confissão Luterana do Brasil, senhora Francinne De Oliveira Kerkhoff; o Pastor da Assembleia de Deus, senhor Vladimir Diego Streit; o
Pastor da Igreja Evangélica Madureira, senhor Gilberto; o Sargento da Polícia Militar, senhor Joacir Tessari. Composta a mesa, foi entoado o
Hino Nacional Brasileiro. Em continuação, na medida em que foram chamados, os vereadores eleitos, Marcio Santini, Adjovani Dalla Costa,
Aleomar Agostinho Penso, Luiz Carlos Zanon, Marcio Fernando Borga, Morgana Micheli Bavaresco, Graziele Faletti Rodrigues Batista e Salete
Silva Franciosi, posicionaram-se à frente da Mesa e entregaram o seu diploma fornecido pela Justiça Eleitoral e as suas declarações de bens
para posteriormente ser feito o termo de compromisso e posse, e, após, assinatura em livro próprio. Após o cumprimento das formalidades que determinam a Lei Orgânica Municipal, a presidente proferiu o juramento, solicitando posteriormente que o secretario realizasse a
chamada dos demais vereadores, que em pé e com a mão direita estendida e direcionada à bandeira do município, declararam, um a um,
“assim prometo”. Realizado o juramento, a presidente declarou empossados para a legislatura 2021/2024 os vereadores que prestaram o
compromisso. Em ato contínuo, foi dado início a eleição da mesa diretora que regerá os trabalhos da câmara no exercício de 2021/2022.
O secretário fez a leitura das capas apresentadas, a saber: CHAPA 01 – Presidente: Vereador Marcio Santini; 1º Vice-Presidente: Vereador
Aleomar Agostinho Penso; 2º Vice-Presidente: Vereador Marcio Fernando Borga; 1º Secretário: Vereadora Grazielle Faletti Rodrigues Batista;
2º Secretário: Vereadora Salete Silva Franciosi; e CHAPA 02 – Presidente: Vereadora Solange de Bortoli Beal;1º Vice-Presidente: Vereador
Luiz Carlos Zanon; 1º Secretário: Vereador Adjovani Dalla Costa; 2º Secretário: Vereadora Morgana Micheli Bavaresco. A presidente Solange colocou em votação as referidas chapas, sendo feita a chamada nominal dos veradores para votação secreta, conforme determina o
Regimento Interno. A assessora jurídica Marina entregou as cédulas de votação aos vereadores. O secretário realizou a chamada nominal
dos vereadores, que votaram. Na sequência, passou-se a contagem dos votos e proclamação dos eleitos, momento em que a presidente
Solange convidou os vereadores Morgana Micheli Bavaresco e Aleomar Agostinho Penso para acompanhar os trabalhos e o escrutínio. Em
ato continuo, a presidente divulgou o resultado da votação, sendo que a chapa 01 recebeu 05 votos e a chapa 02, 04 votos. A presidente
Solange então declarou eleita a Mesa Diretora para o biênio 2021/2020, com a seguinte composição: Presidente: Vereador Marcio Santini;
1º Vice-Presidente: Vereador Aleomar Agostinho Penso; 2º Vice-Presidente: Vereador Marcio Fernando Borga; 1º Secretária: Vereadora
Grazielle Faletti Rodrigues Batista; 2º Secretária: Vereadora Salete Silva Franciosi. Empossado o presidente da Câmara para o exercício
2021/2022, a vereadora Solange o convidou para que assumisse o seu lugar junto à Mesa, declarando empossados os demais membros da
Mesa Diretora. O presidente eleito fez a sua declaração e em seguida concedeu a palavra à vereadora mais votada no pleito de 2020, Solange Bortoli Beal, para que fizesse seu pronunciamento. Após o pronunciamento, o vereador Marcio Santini agradeceu o trabalho da nobre
vereadora e na qualidade de presidente eleito da Câmara de Vereadores de Iomerê passou a dar posse a Prefeita e Vice-Prefeito eleitos do
município. Para tanto, solicitou à secretária, vereadora Grazielle Faletti Rodrigues Batista, que fizesse parte da Mesa e em seguida fizesse
a leitura do termo de posse da Prefeita e do Vice-Prefeito Municipal. Após a leitura, o presidente convidou a Prefeita eleita, senhora Luci
Pereti, para que se posicionasse à frente da Mesa para apresentar seu diploma conferido pela Justiça Eleitoral, bem como a sua declaração
de bens para conferencia. Realizados tais atos, a prefeita manifestou seu compromisso assinou o termo de posse. Em seguida, o presidente
convidou o Vice-Prefeito eleito, senhor Emanuel Sipp, para que se posicionasse à frente da Mesa para apresentar seu diploma conferido pela
Justiça Eleitoral, bem como a sua declaração de bens para conferencia. Realizados tais atos, o vice-prefeito manifestou seu compromisso
assinou o termo de posse. Em ato continuo, o presidente Marcio Santini declarou empossados nos cargos de Prefeita a senhora Luci Pereti
e de Vice-Prefeito o senhor Emanuel Sipp para a legislatura 2021/2024. O presidente convidou a Prefeita Municipal de Iomerê, senhora Luci
Pereti, para que fizesse o seu pronunciamento, do qual o inteiro teor se encontra na gravação desta sessão. Posteriormente, o presidente
convidou o Vice-Prefeito Municipal de Iomerê, senhor Emanuel Sipp, para que fizesse o seu pronunciamento, do qual o inteiro teor se encontra na gravação desta sessão. Em ato contínuo, o presidente convidou a pastora da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil,
a senhora Francinne de Oliveira Kerkhoff; o pastor da Assembleia de Deus, o senhor Valdimir Diego Streit; e o pastor da Igreja Evangélica
Madureira, senhor Gilberto; para que realizassem os seus pronunciamentos, dos quais o inteiro teor se encontra na gravação desta sessão.
Ao finalizar a sessão solene, o presidente agradeceu a confiança de seus colegas vereadores pela indicação de seu nome à Presidência da
Câmara e falou sobre a sua intenção de bem representar o Poder Legislativo, com muita dignidade e desenvolver um trabalho em prol da
comunidade iomerense. Ainda, desejou aos novos administradores muito sucesso e realizações neste mandato que inicia. Agradeceu as
autoridades presentes, à comunidade e aos que prestigiaram a sessão em seus lares, através do Facebook e YouTube, desejando um feliz
2021 a todos. Por fim, o presidente declarou instalada a sétima legislatura e encerrou a presente sessão solene, solicitando que a mesa não
se desfizesse antes da assinatura da ata, agradecendo a todos.
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Publicação Nº 2790241

Processo Administrativo nº 03/2020
Inexigibilidade de Licitação nº 01/2020
Contrato Administrativo nº 05/2020
CÂMARA MUNICIPAL DE IOMERÊ – ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IOMERÊ/ CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO LTDA.
OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 05/2020, firmado entre as partes, consistente na locação de plataforma completa de transmissão ao vivo TV DO LEGISLATIVO – plano uma câmera.
DATA: 11 de dezembro de 2020.
PRAZO: 01 ano
VALOR GLOBAL: R$ 7.800,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3390 – Aplicações Diretas

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

Publicação Nº 2790239

Dispensa de Licitação
Contrato Administrativo nº 06/2017
CÂMARA MUNICIPAL DE IOMERÊ – ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IOMERÊ/ BETHA SISTEMAS LTDA
OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Prestação de Serviços nº 06/2017 para o fornecimento de licenças de uso, não
exclusiva, mediante a contratação de empresa para licenciamento do direito de uso dos aplicativos de Contabilidade, Folha, Compras e
Transparência, utilizando banco de dados relacional e implantação, treinamento e manutenção legal e corretiva durante o período contratual.
DATA: 11 de dezembro de 2020.
PRAZO: prorrogado até 22/03/2021.
VALOR GLOBAL: R$ 4.486,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3390 – Aplicações Diretas

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

Publicação Nº 2790237

Processo de Licitação nº 01/2016
Tomada de Preços nº 01/2016
CÂMARA MUNICIPAL DE IOMERÊ – ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IOMERÊ/ ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS – EPP
OBJETO: Prorrogação de prazo de vigência do Contrato Administrativo n. 001/2017, firmado entre as partes, consistente na prestação de
serviços contábeis, constantes do Processo Licitatório n. 001/2016 na modalidade de Tomada de Preços n. 001/2016 cuja vigência fica
prorrogada até 31 de dezembro de 2021.
DATA: 11 de dezembro de 2020.
PRAZO: 01 ano.
VALOR GLOBAL: R$ 36.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3390 – Aplicações Diretas

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

Publicação Nº 2790240

Dispensa de Licitação
Contrato Interadministrativo nº 04/2020
CÂMARA MUNICIPAL DE IOMERÊ – ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IOMERÊ/ CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL – CIGA
OBJETO: prorrogação do Contrato Interadministrativo nº 04/2020, nos termos do art. 57, IV, da Lei n. 8.666/1993, observando-se o limite
legal remanescente e em conformidade ao respectivo Contrato firmado pelas partes.
DATA: 11 de dezembro de 2020.
PRAZO: 01 ano.
VALOR GLOBAL: R$2.800,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3390 – Aplicações Diretas
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Publicação Nº 2790242

Dispensa de Licitação
Contrato Administrativo nº 01/2019
CÂMARA MUNICIPAL DE IOMERÊ – ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IOMERÊ/ INFOPASA TELECOMUNICAÇÕES LTDA
OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo n. 001/2019, firmado entre as partes, consistente na prestação de
serviços Plano Link Full 3Mpbs, cuja vigência fica prorrogada até 31 de dezembro de 2021.
DATA: 11 de dezembro de 2020.
PRAZO: 01 ano.
VALOR GLOBAL: R$ 3960,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3390 – Aplicações Diretas

PORTARIA N° 01, DE 1º DE JANEIRO DE 2020

Publicação Nº 2789143

PORTARIA N° 01, de 1º de janeiro de 2021.
Nomeia LARISSA CRESTANI como Assessora do Presidente da Câmara Municipal de Iomerê.
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IOMERÊ, com fundamento no art. 51, inciso III, da Lei Orgânica do Município e no
art. 47, inciso V, do Regimento Interno,
RESOLVE:
Art. 1° Fica nomeada LARISSA CRESTANI, inscrita no CPF sob n° 071.746.319-24, para exercer o cargo comissionado de Assessora do Presidente da Câmara Municipal de Iomerê.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 1º de janeiro de 2021.
Câmara de Vereadores de Iomerê/SC, 1º de janeiro de 2021.
MARCIO SANTINI
Presidente
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Ipuaçú
Prefeitura
2 ADITIVO AO CONTRATO PREF Nº. 96.2019

Publicação Nº 2789161

DATA DE ADITAMENTO: 30/12/2020.
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PREF Nº. 96 DE 05 DE JUNHO DE 2019.
Processo Licitatório PREF 43/2019 Pregão Presencial n. Pref 16/2019.
SEGUNDO tERMO ADITIVO AO CONTRATO PREF nº. 96/2019 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE IPUAÇU – SC E A EMPRESA “DOUGLAS
A VIEIRA PARA OS FINS QUE ESPECÍFICA – PRORROGAÇÃO DE PRAZO.
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE IPUAÇU/SC.
CONTRATADA: DOUGLAS A VIEIRA, inscrita no CNPJ sob Nº 23.807.618/0001-63.
DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO: O Contrato Pref. nº. 96 de 05 de junho de 2019, firmado entre as partes passa a ter a sua vigência prorrogada até a data de 31 de dezembro de 2021.

3 ADITIVO AO CONTRATO PREF Nº. 61.2018

Publicação Nº 2789366

DATA DE ADITAMENTO: 30/12/2020.
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PREF n. 61 DE 05 DE MARÇO DE 2018.
Processo Licitatório PREF 05/2018 Pregão Presencial n. Pref 03/2018 e Ata de Registro de Preços do processo 07/2018.
TERCEIRO tERMO ADITIVO AO CONTRATO PREF Nº. 61/2018 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE IPUAÇU – SC E A EMPRESA “DIEGO
GONÇALVES MEI” OS FINS QUE ESPECÍFICA – PRORROGAÇÃO DE PRAZO.
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE IPUAÇU/SC.
CONTRATADA: DIEGO GONÇALVES MEI, inscrito no CNPJ nº 14.860.533/0001-58.
DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO: O Contrato Pref. nº. 61 de 05 de março de 2018, firmado entre as partes passa a ter a sua vigência prorrogada até a data de 31 de dezembro de 2021.

4 ADITIVO AO CONTRATO PREF Nº. 23.2018

Publicação Nº 2789009

DATA DE ADITAMENTO: 30/12/2020.
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PREF Nº. 23 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2018.
Processo Licitatório PREF 02/2018 Pregão Presencial n. Pref 01/2018 e Ata de Registro de Preços Pref 05/2018.
QUARTO tERMO ADITIVO AO CONTRATO PREF Nº. 23/2018 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE IPUAÇU – SC E A EMPRESA “ADILSON
DE SOUZA BORGES04247257978” PARA OS FINS QUE ESPECÍFICA – PRORROGAÇÃO DE PRAZO.
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE IPUAÇU/SC.
CONTRATADA: ADILSON DE SOUZA BORGES04247257978 inscrita no CNPJ sob Nº 29.342.945/0001-73.
DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO: O Contrato Pref. nº. 23 de 05 de fevereiro de 2018, firmado entre as partes passa a ter a sua vigência
prorrogada até a data de 31 de dezembro de 2021.
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Câmara Municipal
DECRETO LEGISLATIVO N. 001/2021 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUAÇU - SC

Publicação Nº 2789732

DECRETO LEGISLATIVO N. 001/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DAS MEDIDAS TEMPORÁRIAS DE PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)
NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
MARIZETE LEOPOLDINO BELINO, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Ipuaçu em exercício, Estado de Santa Catarina, no
uso das atribuições legais e regimentais, em conformidade com o art. 48, inc. XIV da Lei Orgânica Municipal e art. 43, incisos II e XXV, do
Regimento Interno da Câmara Municipal, e
CONSIDERANDO que a saúde é direito social fundamental (art. 6º, CF/88), garantido mediante a implementação de políticas que, dentre
outros objetivos, visem a redução do risco de doenças e de outros agravos (art. 196, CF/88);
CONSIDERANDO a edição da Lei Federal n. 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus;
CONSIDERANDO que a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, em 11 de março de 2020, que a contaminação com o novo coronavírus, causador da COVID-19, caracteriza pandemia;
CONSIDERANDO a adoção de medidas que visam minimizar as possibilidades de contágio do novo coronavírus por diversos outros órgãos
da Administração Pública em todos os níveis da Federação, tais como o Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Senado
Federal, Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Tribunal de Justiça de Santa Catarina e Prefeitura
Municipal de Ipuaçu;
CONSIDERANDO a edição do Decreto Estadual nº 515, de 17 de março de 2020, que declara situação de emergência em todo o Estado de
Santa Catarina, bem como determina a suspensão das atividades e os serviços públicos não essenciais, atualizado pelo Decreto Estadual
nº 554, de 11 de abril de 2020, e pelo Decreto Estadual n° 562, de 17 de abril de 2020, que declarou estado de calamidade pública em
todo território catarinense, nos termos do COBRADE n° 1.5.1.1.0 – doenças infecciosas virais, para fins de enfrentamento à COVID-19, e
estabeleceu outras providências;
CONSIDERANDO a edição do Decreto nº 069, de 18 de março de 2020, do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a adoção de medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (COVID-19), e confere outras providências, atualizado
pelo Decreto Municipal nº 070, de 23 de março de 2020, pelo Decreto Municipal n° 071, de 24 de março de 2020, que declara situação de
emergência no município de Ipuaçu, define medidas adicionais para a prevenção e enfrentamento à COVID-19, Decreto Municipal n° 074,
de 31 de março de 2020, e, Decreto Municipal nº 200, de 27 de novembro de 2020 que regulamenta novas determinações, vedações e
recomendações para a prevenção e enfrentamento à COVID-19;
CONSIDERANDO a edição da Lei Municipal n° 923, de 28 de maio de 2020, que dispõe sobre normas obrigatórias a serem cumpridas pelas
pessoas físicas e jurídicas do município para combate à pandemia de Covid-19, estabelece sanções para os casos de descumprimento e dá
outras providências; e,
CONSIDERANDO a relevância de a Câmara Municipal de Vereadores assegurar ao Município de Ipuaçu a continuidade dos trabalhos legislativos e administrativos, notadamente aqueles em trâmite na Câmara Municipal e que necessitam da pronta deliberação em razão do cumprimento de disposições legais, além daquelas indispensáveis a apoiar medidas emergenciais que deverão ser construídas colegiadamente
durante esse período;
DECRETA:
Art. 1º O presente Decreto Legislativo dispõe sobre a prorrogação das medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Poder Legislativo Municipal.
Art. 2º Fica prorrogada, até o dia 31 de janeiro de 2021, contados desta data, a suspenção do expediente da Câmara Municipal de Ipuaçu,
bem como as atividades legislativas e administrativas presenciais do Poder Legislativo Municipal.
Art. 3° As atividades legislativas do Poder Legislativo Municipal serão realizadas, temporariamente, pelo período que durarem as restrições
de isolamento, de forma remota/virtual, devidamente autorizadas e regulamentadas por meio da Resolução n° 018/2020, de 23 de abril de
2020, e pela Portaria n° 010/2020, de 23 de abril de 2020, do Poder Legislativo, em conformidade com o Regimento Interno da Câmara.
Art. 4° As atividades administrativas da Câmara Municipal, desenvolvidas pelo quadro de servidores do órgão, serão realizadas, preferencialmente e desde que possíveis, por meio digital ou mediante trabalho remoto “home office”.
§ 1° As atividades que não possam ser realizadas na forma estabelecida no caput deste artigo, serão executadas, excepcionalmente, nas
dependências da Câmara Municipal, de forma interna e não aberta ao público, contando tão somente com a presença do(s) servidor(es)
responsável(eis), seguindo, rigorosamente, as recomendações de prevenção e enfrentamento à COVID-19, expedidos pela Organização
Mundial da Saúde (OMS) e órgãos nacionais de saúde.
§ 2° Fica vedado o acesso de pessoas não autorizadas neste Decreto, às dependências da Câmara Municipal, durante o período de suspenção previsto no art. 2° deste Decreto.
Art. 5° O protocolo de projetos, proposições e demais matérias legislativas ou de interesse da população poderão ser realizados e/ou solicitados através do e-mail da Câmara Municipal camara@cmvipuacu.sc.gov.br ou por meio de contato telefônico com o servidor Douglas S.
Mottin (49) 99940-7864.
Art. 6° Passado o período de suspensão das atividades, previsto no caput do art. 2º, e/ou verificada a necessidade de adoção de novas
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medidas pela manutenção ou agravamento da situação da pandemia, será expedido novo Decreto regulamentador, contendo as orientações
e medidas a serem adotadas pela Câmara Municipal, no tocante à pandemia e às atividades administrativas e legislativas do Poder Legislativo Municipal.
Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8° Revogam-se as disposições em contrário.
Câmara Municipal de Ipuaçu, em 04 de janeiro de 2021.
MARIZETE LEOPOLDINO BELINO
Presidente da Câmara Municipal em exercício
Este Decreto foi registrado e publicado em data supra.
GEAN LUCAS BASI
1º Secretário

PORTARIA N. 001/2021 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUAÇU - SC

Publicação Nº 2789740

PORTARIA Nº 001/2021
DESIGNA OS MEMBROS QUE IRÃO COMPOR A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE IPUAÇU - SC.
MARIZETE LEOPOLDINO BELINO, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Ipuaçu, Estado de Santa Catarina, no uso de suas
atribuições legais, visando a economia de recursos público e visando a igualdade direito a todos, bem resolve:
Art. 1º. Fica nomeada a Comissão de Licitação para o ano de 2020 com os seguintes membros.
- Presidente: Maiquel Orlandi
- Membro: Douglas Serena Mottin
- Membro: Marciano Carlos Girotto
- Membro: Adelino Levinski
- Membro: Adjalmo Jose Carneiro
- Membro: Celso Correia Melo
- Membro: Cesar de Paula
- Membro: Geal Lucas Basi
- Membro: Lucindo Mick
- Membro: Osmar Barbosa
- Membro: Vilson Ademir Paliano
Art. 2º. Este Portaria Legislativa entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Câmara Municipal de Vereadores de Ipuaçu – SC, em 04 de janeiro de 2021.
MARIZETE LEOPOLDINO BELINO
Presidente
Esta portaria foi registrada e publicada em data supra.
GEAN LUCAS BASI
1º Secretário

PORTARIA N. 002/2021 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUAÇU - SC

Publicação Nº 2789741

PORTARIA Nº 002/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Exonera Servidor Público de Cargo Comissionado de Assessor Legislativo.
MARIZETE LEOPOLDINO BELINO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUAÇU, Estado de Santa Catarina, no uso de
suas atribuições legais, e considerar de interesse público, resolve:
RESOLVE:
Art. 1º. Fica a Sra. SIMONE REGINA BORDIGNON, exonerada do Cargo Comissionado de ASSESSOR LEGISLATIVO, integrante do quadro de
funcionários da Câmara Municipal de Ipuaçu - SC.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Câmara Municipal de Vereadores de Ipuaçu – SC, em 04 de janeiro de 2021.
MARIZETE LEOPOLDINO BELINO
Presidente
Esta Portaria Legislativa foi registrada e publicada em data supra.
GEAN LUCAS BASI
1º Secretária

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 772

Iraceminha
Prefeitura
DECRETO 001 2021

Publicação Nº 2788378

Decreto n° 001/2021, de 04 de janeiro de 2021.
Nomeia Comissão Permanente de Licitações do Município de Iraceminha e dá outras Providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE IRACEMINHA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 99 da Lei Orgânica
Municipal de 05 de Julho de 1990, e o que determina o inciso II do Art. 1° da lei Municipal n° 316 de 09 de Setembro de 1993.
DECRETA:
Art. 1º - Fica pelo presente decreto, nomeada na nova Comissão Permanente de Licitações do Município de Iraceminha, composta pelos
seguintes membros:
PRESIDENTE: DÉBORA SPENAZZATTO
SECRETÁRIO: DANIELA ASSONI BOLFE
MEMBRO: GUSTAVO LUIZ DRESCHER
MEMBRO: ELIANE PROVENSI LARGO
MEMBRO: EVANDRO JOÃO RAUBER
Art. 2° - O mandato da Comissão Permanente de Licitações terá vigência até o dia 31 de Dezembro de 2021.
Art. 3° - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação.
Art. 4° - Ficam revogadas as disposições em contrario.
Iraceminha (SC), 04 de janeiro de 2021.
JEAN CARLOS NYLAND
Prefeito Municipal

DECRETO 002 2021

Publicação Nº 2788379

Decreto Nº 002/2021, de 04 de Janeiro de 2021.
Dispõe sobre o reajuste da unidade monetária fiscal para o pagamento dos tributos municipais no exercício de 2021, e dá outras providências.
JEAN CARLOS NYLAND, Prefeito Municipal de Iraceminha, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais de acordo com o
inciso VI do artigo 68 da Lei Orgânica:
DECRETA:
Art. 1º - Fica alterado o valor da UFRM conforme a correção do índice do IGPM acumulado nos últimos doze meses, na forma descrita pelo
artigo 467 do Código Tributário Municipal de Iraceminha/SC, (Lei Municipal Complementar nº 081/2017), fica também criado o calendário
fiscal para o exercício de 2020, conforme quadro anexo.
Art. 2º – O valor da UFRM passara para R$ 2,27 (Dois reais e vinte e sete centavos) entrando em vigor no dia 04/01/2021, tendo em vista
o IGP-M acumulado de 2020 (23,14%).
Art. 3º – Nos termos do artigo 204 do Código Tributário Municipal de Iraceminha/SC, o Imposto sobre a propriedade Predial e Territorial
Urbano (IPTU), será parcelado em 03 (três) vezes, vencendo a primeira em 10 de maio, segunda em 10 de junho e a terceira em 12 de
julho de 2021.
Art. 4º – O IPTU pago em quota única terá desconto de 20% (vinte), conforme preceitua a Lei Complementar Municipal nº 081/2017.
Art. 5º – O ISSQN FIXO COTA ÚNICA, ALVARÁ SANITÁRIO e a TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E PERMANÊNCIA serão pagas a vista,
em parcela única e sem desconto, com vencimento em 31 de março de 2021.
Art. 6º – O ISSQN HOMOLOGADO E O ISS FIXO PARCELADO deverão ser pago de acordo com as datas constantes no calendário fiscal
anexo a este Decreto.
Art. 7º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8º – Ficam Revogadas as disposições em contrário
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Iraceminha SC, 04 de Janeiro de 2021.
JEAN CARLOS NYLAND
Prefeito Municipal

DECRETO 003 2021

Publicação Nº 2788380

Decreto n° 003/2020, de 04 de janeiro de 2021.
Nomeia Pregoeiro Oficial do Município de Iraceminha e dá outras Providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE IRACEMINHA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 99 da Lei Orgânica
Municipal de 05 de Julho de 1990, e o que determina o inciso II do Art. 1° da lei Municipal n° 316 de 09 de Setembro de 1993.
DECRETA:
Art. 1º - Fica pelo presente decreto, nomeada a pregoeira oficial Município de Iraceminha:
PREGOEIRA OFICIAL: DÉBORA SPENAZZATTO
PREGOEIRO SUBSTITUTO: EVANDRO JOÃO RAUBER
MEMBRO: GUSTAVO LUIZ DRESCHER
MEMBRO: ELIANE PROVENSI LARGO
MEMBRO: DANIELA ASSONI BOLFE
Art. 2° - O mandato do Pregoeiro terá vigência até o dia 31 de Dezembro de 2021.
Art. 3° - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação.
Art. 4° - Ficam revogadas as disposições em contrario.
Iraceminha (SC), 04 de janeiro de 2021.
JEAN CARLOS NYLAND
Prefeito Municipal

DECRETO 004 2021

Publicação Nº 2788381

Decreto n° 004/2021, de 04 de Janeiro de 2021.
Nomeia servidor público municipal para desempenhar a função de leiloeiro oficial do município e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE IRACEMINHA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 99,
inciso IV da Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Art. 1° - Fica nomeado o servidor público Municipal, Sr. EVANDRO JOAO RAUBER, ocupante do cargo de Tesoureiro, para atuar como LEILOEIRO OFICIAL do município de Iraceminha, na alienação de bens móveis pertencente ao Patrimônio Público Municipal.
Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Iraceminha, (SC), 04 de Janeiro de 2021.
JEAN CARLOS NYLAND
Prefeito Municipal
Registrado e publicado em data supra:

EXTRATO DE CONTRATO 001/2021

Publicação Nº 2789422

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMINHA
EXTRATO CONTRATUAL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Contrato Nº..: 001/2021
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMINHA
Contratada...: ASSOC.SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS-ASPUMI
Valor ............ : 12.000,00 (doze mil reais)
Vigência ....... : Início: 04/01/2021 Término: 31/12/2021
Licitação ...... : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Recursos ..... : Dotação:
Objeto .......... : Constitui o objeto do presente contrato, a locação de um pavilhão de aproximadamente 600 metros quadrados de área construída, todo
fechado, com banheiros, cozinha e demais dependências, além da locação de uma quadra de vôlei de areia e campo de futebol, pertencentes ao complexo, para o funcionamento das aulas e atividades pedagógicas, esportivas e recreativas do CRAS- Centro de Referencia da Assistência Social do município
de Iraceminha, para a manutenção das atividades do Departamento Municipal
Iraceminha, 4 de Janeiro de 2021
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Publicação Nº 2789432

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMINHA
EXTRATO CONTRATUAL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Contrato Nº..: 002/2021
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMINHA
Contratada...: ROSANE DOS SANTOS COUTO
Valor ............ : 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais)
Vigência ....... : Início: 04/01/2021 Término: 31/12/2021
Licitação ...... : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Recursos ..... : Dotação:
Objeto .......... : Este Contrato tem como objeto a locação de uma residência de aproximadamente 90m² de propriedade do locador, situada na Rua
Albino Vivian s/n Centro de Iraceminha /SC, para fins de residência e para cumprimento de decisão judicial nos autos 0900004-18.2015.8.24.0042.
Iraceminha, 4 de Janeiro de 2021

EXTRATO DE CONTRATO 003/2021

Publicação Nº 2789433

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMINHA
EXTRATO CONTRATUAL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Contrato Nº..: 003/2021
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMINHA
Contratada...: CLAUDIO FLORIANO
Valor ............ : 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais)
Vigência ....... : Início: 04/01/2021 Término: 31/12/2021
Licitação ...... : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Recursos ..... : Dotação:
Objeto .......... : Este Contrato tem como objeto a locação de uma residência de aproximadamente 70m² de propriedade do locador, situada na Rua Ricardo Vivian, s/n, Centro de Iraceminha /SC, para fins de residência e para cumprimento de decisão judicial nos autos 0900004-18.2015.8.24.0042.
Iraceminha, 4 de Janeiro de 2021

EXTRATO DE CONTRATO 004/2021

Publicação Nº 2789436

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMINHA
EXTRATO CONTRATUAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------		
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Contrato Nº..: 004/2021
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMINHA
Contratada...: ELIRIO VALDIR DRUM
Valor ............ : 5.040,00 (cinco mil e quarenta reais)
Vigência ....... : Início: 04/01/2021 Término: 31/12/2021
Licitação ...... : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Recursos ..... : Dotação:
Objeto .......... : Este Contrato tem como objeto a locação de uma residência de aproximadamente 11/8 de propriedade do locador, situada na RUA VILSON ASSONI, s/n, Centro de Iraceminha /SC, para fins de residência e para cumprimento de decisão judicial nos autos 0900004-18.2015.8.24.0042
Iraceminha, 4 de Janeiro de 2021
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Publicação Nº 2789444

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMINHA
EXTRATO CONTRATUAL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Contrato Nº..: 005/2021
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMINHA
Contratada...: ENELI TEREZINHA WERNER
Valor ............ : 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais)
Vigência ....... : Início: 04/01/2021 Término: 31/12/2021
Licitação ...... : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Recursos ..... : Dotação:
Objeto .......... : Constitui o objeto do presente contrato, a locação de uma sala comercial de propriedade do locador, construída em alvenaria, como aproximadamente 30 m2 (trinta metros quadrados) de área coberta, situada e localizada no Distrito de São José do Laranjal, junto a Rua Paes Lemes, s/n que
servirá para instalação da Agência de Correios Comunitário e da Central de Telefone Público do Distrito de São José do Laranjal.
Iraceminha, 4 de Janeiro de 2021
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXTRATO DE CONTRATO 006/2021

Publicação Nº 2789451

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMINHA
EXTRATO CONTRATUAL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contrato Nº..: 006/2021
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMINHA
Contratada...: DANIELA TEDESCO TECCHIO
Valor ............ : 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais)
Vigência ....... : Início: 04/01/2021 Término: 31/12/2021
Licitação ...... : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Recursos ..... : Dotação:
Objeto .......... : Constitui o objeto do presente contrato, a locação de uma área de terra de 2.000m² de propriedade do locador, nas margens da BR 282, linha Alto Biguá, matricula nº 4.422, que servirá para pátio de estadia
de veículos apreendidos pela policia militar e para outros veículos e equipamentos de propriedade do município de
Iraceminha.
Iraceminha, 4 de Janeiro de 2021
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXTRATO DE CONTRATO 007/2021

Publicação Nº 2789455

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMINHA
EXTRATO CONTRATUAL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Contrato Nº..: 007/2021
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMINHA
Contratada...: ANTONINHO VEDELAGO
Valor ............ : 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais)
Vigência ....... : Início: 04/01/2021 Término: 31/12/2021
Licitação ...... : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Recursos ..... : Dotação:
Objeto .......... : Este Contrato tem como objeto a LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA de aproximadamente 60m² de propriedade do locador, situada no
prolongamento da Rua Ricardo Vivian, s/n, Área Verde de Iraceminha /SC, para fins de residência e para cumprimento de decisão judicial nos autos
0900004-18.2015.8.24.0042.
Iraceminha, 4 de Janeiro de 2021
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Publicação Nº 2789457

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMINHA
EXTRATO CONTRATUAL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Contrato Nº..: 008/2021
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMINHA
Contratada...: INVIOCAR SEGURANCA DE VEICULOS LTDA - ME
Valor ............ : 8.112,00 (oito mil cento e doze reais)
Vigência ....... : Início: 04/01/2021 Término: 31/12/2021
Licitação ...... : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Recursos ..... : Dotação:
Objeto .......... : Locação mensal de software de rastreamento veicular, abrangendo monitoramento via internet implantação de sistema de acompanhamento, localização e imobilização automática de veículos, e serviço de posicionamento via satélite GPS, em tempo real e ininterrupto, para o controle de
veículos da frota municipal, incluindo o fornecimento de equipamentos em regime de comodato, componentes e licença de uso de software, e os respectivos serviços de instalação, configuração, capacitação e suporte técnico e
Iraceminha, 4 de Janeiro de 2021
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXTRATO DE CONTRATO 009/2021

Publicação Nº 2789462

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMINHA
EXTRATO CONTRATUAL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Contrato Nº..: 009/2021
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMINHA
Contratada...: CONSORCIO INTERESTADUALEINTERMUNICIPAL DE MUNICI
Valor ............ : 29.498,08 (vinte e nove mil quatrocentos e noventa e oito reais e oito centavos)
Vigência ....... : Início: 04/01/2021 Término: 31/12/2021
Licitação ...... : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Recursos ..... : Dotação:
Objeto .......... : O presente Contrato de Rateio tem como objeto disciplinar o repasse de recursos financeiros, pelo Município ao Consórcio, referente ao
custeio administrativo mensal do consórcio, bem como para participação no Programa SUASA -Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária
do Consórcio, o qual possui a finalidade de estruturação do Serviço de Inspeção Municipal, padronização, preparação e acompanhamento de estabelecimentos indicados para o Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Orige
Iraceminha, 4 de Janeiro de 2021
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

PORTARIA 001 2021

Publicação Nº 2788453

PORTARIA N° 001/2021, 04 DE JANEIRO DE 2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE IRACEMINHA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 99 da Lei Orgânica Municipal de 05 de Julho de 1990 e o que determina a Lei Complementar Municipal Nº 086/2018 de 17 de Dezembro de 2018, Estatuto
dos Servidores Públicos Municipais de Iraceminha.
RESOLVE
Art.1° - NOMEAR, a Sra. DANIELA ASSONI BOLFE, para ocupar o Cargo de Provimento em Comissão de DIRETOR GERAL, responsável pelo
setor de Recursos Humanos e Gestão Municipal de Convênios - GMC, com lotação na Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, A
PARTIR DESTA DATA.
Art. 2º - Esta portaria passa a vigorar na data de sua publicação.
Iraceminha/SC, 04 de Janeiro de 2021.
JEAN CARLOS NYLAND
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado em data supra.
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Publicação Nº 2788465

PORTARIA N° 002/2021, 04 DE JANEIRO DE 2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE IRACEMINHA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 99 da Lei Orgânica Municipal de 05 de Julho de 1990 e o que determina a Lei Complementar Municipal Nº 086/2018 de 17 de Dezembro de 2018, Estatuto
dos Servidores Públicos Municipais de Iraceminha.
RESOLVE
Art.1° - NOMEAR, a Sra. DÉBORA SPENAZZATTO, para ocupar o Cargo de Provimento em Comissão de DIRETOR GERAL, responsável pelo
setor de compras, licitações e contratos, com lotação na Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, A PARTIR DESTA DATA.
Art. 2º - Esta portaria passa a vigorar na data de sua publicação.
Iraceminha/SC, 04 de Janeiro de 2021.
JEAN CARLOS NYLAND
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado em data supra.

PORTARIA 003 2021

Publicação Nº 2788466

PORTARIA N° 003/2021, 04 DE JANEIRO DE 2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE IRACEMINHA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 99 da Lei Orgânica Municipal de 05 de Julho de 1990 e o que determina a Lei Complementar Municipal Nº 086/2018 de 17 de Dezembro de 2018, Estatuto
dos Servidores Públicos Municipais de Iraceminha.
RESOLVE
Art.1° - NOMEAR, o Sr. GUSTAVO LUIZ DRESCHER, para ocupar o Cargo de Provimento em Comissão de DIRETOR GERAL, responsável pelo
setor de Tesouraria, com lotação na Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, A PARTIR DESTA DATA.
Art. 2º - Esta portaria passa a vigorar na data de sua publicação.
Iraceminha/SC, 04 de Janeiro de 2021.
JEAN CARLOS NYLAND
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado em data supra.

PORTARIA 004 2021

Publicação Nº 2788470

PORTARIA N° 004/2021, 04 DE JANEIRO DE 2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE IRACEMINHA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 99 da Lei Orgânica Municipal de 05 de Julho de 1990 e o que determina a Lei Complementar Municipal Nº 086/2018 de 17 de Dezembro de 2018, Estatuto
dos Servidores Públicos Municipais de Iraceminha.
RESOLVE
Art.1° - DESIGNAR, o Sr. GUSTAVO LUIZ DRESCHER, ocupante do cargo de DIRETOR GERAL, Lotado na Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, para responder pelo expediente da TESOURARIA, com poderes para assinar cheques da Prefeitura Municipal de Iraceminha
e de seus Fundos, bem como praticar os demais atos necessários ao exercício da função, A PARTIR DESTA DATA.
Art. 2º - Esta portaria passa a vigorar na data de sua publicação.
Iraceminha/SC, 04 de Janeiro de 2021.
JEAN CARLOS NYLAND
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado em data supra.

PORTARIA 005 2021

Publicação Nº 2788471

PORTARIA N° 005/2021, 04 DE JANEIRO DE 2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE IRACEMINHA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 99 da Lei Orgânica Municipal de 05 de Julho de 1990 e o que determina a Lei Complementar Municipal Nº 086/2018 de 17 de Dezembro de 2018, Estatuto
dos Servidores Públicos Municipais de Iraceminha.
RESOLVE
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Art.1° - NOMEAR, o Sr. FABIANO DE MARCO, para ocupar o Cargo de Provimento em Comissão de ASSESSOR JURÍDICO, OAB nº25961/SC,
30 horas semanais, com lotação na Secretaria Municipal de Administração e Fazenda. A PARTIR DESTA DATA.
Art. 2º - Esta portaria passa a vigorar na data de sua publicação.
Iraceminha/SC, 04 de Janeiro de 2021.
JEAN CARLOS NYLAND
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado em data supra.

PORTARIA 006 2021

Publicação Nº 2788474

PORTARIA N° 006/2021, 04 DE JANEIRO DE 2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE IRACEMINHA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 99 da Lei Orgânica Municipal de 05 de Julho de 1990 e o que determina a Lei Complementar Municipal Nº 086/2018 de 17 de Dezembro de 2018, Estatuto
dos Servidores Públicos Municipais de Iraceminha.
RESOLVE
Art.1° - NOMEAR, o Sr. JAIR FERREIRA DA SILVA, para ocupar o Cargo de Provimento em Comissão de DIRETOR, responsável pelo Serviço
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, com lotação na Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, A PARTIR DESTA DATA.
Art. 2º - Esta portaria passa a vigorar na data de sua publicação.
Iraceminha/SC, 04 de Janeiro de 2021.
JEAN CARLOS NYLAND
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado em data supra.

PORTARIA 008 2021

Publicação Nº 2788475

PORTARIA N° 008/2021, 04 DE JANEIRO DE 2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE IRACEMINHA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 99 da Lei Orgânica Municipal de 05 de Julho de 1990 e o que determina a Lei Complementar Municipal Nº 086/2018 de 17 de Dezembro de 2018, Estatuto
dos Servidores Públicos Municipais de Iraceminha.
RESOLVE
Art.1° - NOMEAR, a Sra. MILENA STRAPAZZON, para ocupar o Cargo de Provimento em Comissão de DIRETOR ADJUNTO, responsável
pelo planejamento e organização das atividades do gabinete municipal, com lotação na Secretaria Municipal de Administração e Fazenda,
A PARTIR DESTA DATA.
Art. 2º - Esta portaria passa a vigorar na data de sua publicação.
Iraceminha/SC, 04 de Janeiro de 2021.
JEAN CARLOS NYLAND
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado em data supra.

PORTARIA 011 2021

Publicação Nº 2788477

PORTARIA N° 011/2021, 04 DE JANEIRO DE 2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE IRACEMINHA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 99 da Lei Orgânica Municipal de 05 de Julho de 1990 e o que determina a Lei Complementar Municipal Nº 086/2018 de 17 de Dezembro de 2018, Estatuto
dos Servidores Públicos Municipais de Iraceminha.
RESOLVE
Art.1° - NOMEAR, a Sra. ADRIANE BIASOLI DAL RI, para ocupar o Cargo de Provimento em Comissão de DIRETOR, responsável pelo setor
de Tributos, com lotação na Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, A PARTIR DESTA DATA.
Art. 2º - Esta portaria passa a vigorar na data de sua publicação.
Iraceminha/SC, 04 de Janeiro de 2021.
JEAN CARLOS NYLAND
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado em data supra.
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Publicação Nº 2789482
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Irani
Prefeitura
DECRETO Nº 001/2021

Publicação Nº 2790364

DECRETO Nº 001, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
“FIXA VALOR DE REFERÊNCIA MUNICIPAL - VRM”
VANDERLEI CANCI, Prefeito do Município de Irani, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições legais conferidas pela Lei Municipal nº
1.037, de 19/12/2000 e pelo inciso VIII do artigo 104 da Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Artigo 1º - Fica fixado em R$ 5,98 (cinco reais e noventa e oito centavos), o Valor de Referência Municipal – VRM, para o exercício de 2021,
em consonância com a Lei Municipal 1037/2000.
Artigo 2° - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação.
Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Irani, SC, 04 de janeiro de 2021.
VANDERLEI CANCI
Prefeito
Registrado e Publicado Nesta Secretaria em 04/01/2021.
ALUISIO DELINO BAVARESCO
Secretário Municipal de Administração e Gestão.

DECRETO Nº 002/2021

Publicação Nº 2790373

DECRETO Nº 002, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
“NOMEIA GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE”
VANDELEI CANCI, Prefeito do Município de Irani, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições legais e de conformidade com o Artigo
104, da Lei Orgânica,
DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeada a Sra. BERNARDETE LUCIA GRISA, CPF 385.260.429-04, para Gestora do Fundo Municipal de Saúde, podendo ordenar despesas, movimentar as contas bancárias do Fundo junto com o tesoureiro do município, assinar empenhos e ordens de pagamento.
Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Irani – SC, 04 de janeiro de 2021.
VANDERLEI CANCI
Prefeito
Publicado e Registrado nesta Secretaria em 04 de janeiro de 2021.
ALUISIO DELINO BAVARESCO
Secretário Municipal de Administração e Gestão.

DECRETO Nº 003/2021

Publicação Nº 2790379

DECRETO Nº 003, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
“DECRETA PODERES PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS”
VANDERLEI CANCI, Prefeito do Município de Irani, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições legais e de conformidade com o Artigo
104, da Lei Orgânica,
DECRETA:
Art. 1º. Concede poderes a Sra. BERNARDETE LUCIA GRISA, portadora do CPF 385.260.429-04, Gestora do Fundo Municipal de Saúde, CNPJ
11.267.522/0001-70, para movimentação de contas do MUNICIPIO DE IRANI podendo: juntamente com o tesoureiro NILSON RADAVELLI,
portador do CPF n° 506.413.289-15 ou com a tesoureira DENISE REGINA SALVADOR MAZIERO portadora do CPF 947.353.879-00, emitir
cheques, abrir contas de deposito, autorizar cobrança, utilizar o crédito aberto na forma e condição, receber passar recibo e dar quitação,
solicitar saldos e extratos, requisitar talonários de cheques, efetuar transferências e pagamento por qualquer meio, autorizar debito em
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conta relativo a operações, retirar cheques devolvidos, endossar cheques, sustar/contraordem cheques, cancelar cheques, baixar cheques,
efetuar resgates/aplicações financeiras, cadastrar alterar e desbloquear senhas, efetuar pagamento por meio eletrônico, efetuar transferência por meio eletrônico, efetuar movimentação financeira no RPG, liberar arquivos de pagamento no gerenciador financeiro/AASP, emitir
comprovantes, efetuar transferência para mesma titularidade-meio eletrônico, encerrar contas de deposito, assinar instrumento de convenio
e contrato de prestação de serviços.
Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Irani – SC, 04 de janeiro de 2021.
VANDERLEI CANCI
Prefeito
Publicado e Registrado nesta Secretaria em 04 de janeiro de 2021.
ALUISIO DELINO BAVARESCO
Secretário Municipal de Administração e Gestão.

DECRETO Nº 004/2021

Publicação Nº 2790391

DECRETO Nº 004, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
CONCEDE PODERES PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CNPJ 30.207.891/0001-12
VANDERLEI CANCI, Prefeito do Município de Irani, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições legais e de conformidade com o Artigo
104 da Lei Orgânica,
DECRETA:
Art. 1º. Concede poderes a Sr.ta MARIA INEZ DE BASTIANI, portadora do CPF nº 521.939.779-68, para Gestora da Unidade Secretaria de
Educação, Cultura e Esportes, CNPJ 30.207.891/0001-12, para movimentação de contas do MUNICÍPIO DE IRANI podendo, juntamente com
o tesoureiro NILSON RADAVELLI, portador do CPF n° 506.413.289-15 ou com a tesoureira DENISE REGINA SALVADOR MAZIERO portadora
do CPF 947.353.879-00: emitir cheques, abrir contas de depósito, autorizar cobrança, utilizar o crédito aberto na forma e condição, receber,
passar recibo e dar quitação, solicitar saldos e extratos, requisitar talonários de cheques, efetuar transferências e pagamento por qualquer
meio, autorizar debito em conta relativo a operações, retirar cheques devolvidos, endossar cheques, sustar/contraordem cheques, cancelar
cheques, baixar cheques, efetuar resgates/aplicações financeiras, cadastrar alterar e desbloquear senhas, efetuar pagamento por meio eletrônico, efetuar transferência por meio eletrônico, efetuar movimentação financeira no RPG, liberar arquivos de pagamento no gerenciador
financeiro/AASP, emitir comprovantes, efetuar transferência para mesma titularidade-meio eletrônico, encerrar contas de deposito, assinar
instrumento de convenio e contrato de prestação de serviços.
Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação.
Irani/SC, 04 de janeiro de 2021.
VANDERLEI CANCI
Prefeito Municipal
Publicado e Registrado na Secretária de Administração em 04/01/2021.
ALUISIO DELINO BAVARESCO
Secretário Municipal de Administração e Gestão.

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 001/2021 - FMS

Publicação Nº 2790511

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2021/FMS
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2021/FMS
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos, para atender a Estratégia de Saúde da Família - ESF, em regime de 8 (oito) horas diárias, de segunda a sexta-feira quando úteis, no horário das 07h30m às 11h30m e das 13h30 às 17h30.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IRANI
CONTRATADO: D. S. DIAS DA SILVA, CNPJ N° 10.934.258/0001-19.
VALOR TOTAL: R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais).
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: inciso IV do artigo 24, da Lei Federal nº 8666/93.
VIGÊNCIA: 180 dias.
Irani, SC, 05 de janeiro de 2021.
Bernardete Lucia Grisa – Gestora do Fundo Municipal de Saúde
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Publicação Nº 2789427

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 085/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 002/2020
MINUTA DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO Nº 003/2020
MUNICIPIO DE IRANI
EMERSON KASTER ME, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 20.256.981/0001-40, com sede na Avenida Governador Ivo Silveira, 1080, sala 03,
Centro, 89.680-000, Irani/SC,
Concessão de Direito Real de Uso, a título gratuito, de um lote de terra localizado na área industrial III deste Município, com a finalidade
exclusiva de implantação e operacionalização de empreendimentos do ramo FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS E
FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESQUADRIAS DE METAL, FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS.
Vigência: 10 anos.
Irani, SC, 04 de janeiro 2021.

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 783

Iratí
Prefeitura
CREDENCIAMENTO Nº 001/2021-FMS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS
– TABELA SUS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRATI/SC, NO EXERCÍCIO DE 2021

Publicação Nº 2789435

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRATI
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2021
EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2021
EXTRATO DE EDITAL
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRATI, Estado de Santa Catarina através do seu Gestor Municipal de Saúde Senhor MARCOS HENRIQUE
KEHL, TORNA PÚBLICO que a partir do dia 11 de janeiro de 2021, a Comissão Permanente de Licitações, estará recebendo os documentos
para o credenciamento de interessados no objeto do Edital de Credenciamento n° 001/2021, do Fundo Municipal de Saúde de Irati, para
interessados na PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS – TABELA SUS, conforme especificado neste Edital
e em conformidade com a Lei 8.666/93, suas alterações e demais normas pertinentes.
Demais informações, esclarecimentos ou cópias deste Edital, serão fornecidos pelo Departamento de Licitações da Secretaria de Administração, Planejamento, Fazenda e Recursos Humanos do Município de Irati - SC, Rua João Beux Sobrinho, nº 385, fone (049) 33490010,
3349-0000 ou 3349-0143 e e-mail: irati@irati.sc.gov.br, ou pessoalmente, no horário das 07:30 às 11:30 horas e das 13:00 às 17:00 horas.
Irati - SC, 05 de janeiro de 2021.
MARCOS HENRIQUE KEHL
Gestor Municipal de Saúde

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2021-PMI - AMPLIAR E FORTALECER A CAPACIDADE ADMINISTRATIVA,
ECONÔMICA E SOCIAL DOS MUNICÍPIOS, VISANDO FOMENTAR, PROMOVER E PROPORCIONAR MEIOS QUE
VIABILIZEM A MODERNIZAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS LOCAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A
DEZEMBRO DE 2021

Publicação Nº 2788699

Estado de Santa Catarina
Município de Irati
Rua João Beux Sobrinho, 385 – Centro – CEP 89.856-000
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
A Comissão de Licitação do Município de Irati, através do Secretario de Administração e Finanças, em cumprimento à ratificação procedida
pelo Sr. NEURI MEURER, Prefeito Municipal, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:
Objeto ........................ : AMPLIAR E FORTALECER A CAPACIDADE ADMINISTRATIVA, ECONÔMICA E SOCIAL DOS MUNICÍPIOS, VISANDO
FOMENTAR, PROMOVER E PROPORCIONAR MEIOS QUE VIABILIZEM A MODERNIZAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS LOCAIS, NO
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.
Contratado ................. : ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATARINA (AMNOROESTE), Associação Pública com
personalidade jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº 01.034.439/0001-06, com sede na Rua Jarbas mendes, nº 270, Edifício Martini,
sala 9, São Lourenço do Oeste, Estado de Santa Catarina.
Fundamento Legal...: Art. 24, inciso VIII , da Lei nº 8.666/93, e suas alterações
Valor ............................ : R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais).
Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificada pelo Sr. NEURI MEURER, Prefeito Municipal.
Irati/SC, em 05 de janeiro de 2021.
SÉRGIO PACHECO
Comissão de Licitação
Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 784

ERRATA T.P. Nº 013/2020-PMI - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA
EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO VISANDO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES, SERVENTE,
AUXILIAR ADMINISTRATIVO E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE IRATI/
SC
Publicação Nº 2789129

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE IRATI A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O
ERRATA
Processo Administrativo Nº 146/2020
Processo Licitatório Nº 146/2020
Edital: Tomada de Preços Nº 013/2020
Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto: REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO
PARA AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FAZENDA E RECURSOS HUMANOS
DE IRATI/SC, VISANDO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES, SERVENTE, AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2021.
ONDE SE LÊ:
Entrega dos Envelopes: 08:30 horas do dia 15.01.2021
Abertura dos Envelopes: 09:00 horas do dia 15.01.2021
LEIA-SE:
Entrega dos Envelopes: 08:30 horas do dia 19.01.2021
Abertura dos Envelopes: 09:00 horas do dia 19.01.2021
...
INCLUSÃO DO ANEXO VIII NO ÍTEM 5- DO EDITAL, ONDE PASSA A CONSTAR:
“VIII – Prova de inscrição/cadastro junto ao CRA – Conselho Regional de Administração de Santa Catarina.”
AS DEMAIS CLÁUSULAS PERMANECEM INALTERADAS.
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Rua João Beux Sobrinho, nº 385, centro, Irati – SC, nos
dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 07:30 às 11:30 horas e das 13:00 às 17:00 horas, pelo telefone (49) 3349-0010, (49) 3349-0000
ou (49) 3349-0143, pelo site: www.irati.sc.gov.br, ou através de do e-mail: irati@irati.sc.gov.br e/ou mauricio@irati.sc.gov.br
Irati – SC, 05 de janeiro de 2021.
NEURI MEURER
Prefeito Municipal

ERRATA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021-PMI - EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL
E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
QUENTE (CBUQ) SOBRE PAVIMENTAÇÃO PEDRAS IRREGULARES E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, C/ 1.487,05M2, DA
RUA PRES. CASTELO BRANCO

Publicação Nº 2788669

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE IRATI A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O
ERRATA
Processo Administrativo Nº 001/2021
Processo Licitatório Nº 001/2021
Edital: Tomada de Preço Nº 001/2021
Tipo: MENOR PREÇO POR ÍTEM
Objeto: EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) SOBRE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, COM
1.487,05M2, DA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, SEDE DO MUNICIPIO DE IRATI/SC, CONFORME PROJETO
ONDE SE LÊ:
Entrega dos Envelopes: 08h: 30min horas do dia 18/01/2021.
Abertura dos Envelopes: 09h: 00min horas do dia 18/01/2021.
LEIA-SE:
Entrega dos Envelopes: 08h: 30min horas do dia 21/01/2021.
Abertura dos Envelopes: 09h: 00min horas do dia 21/01/2021
As demais Cláusulas permanecem inalteradas.
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtido no seguinte endereço e horário: Rua João Beux Sobrinho, nº 385, centro, Irati – SC, nos dias
úteis, de segunda a sexta-feira, das 07h: 30min às 11h: 30min e 13:00mim às 17:00, pelo telefone (49) 3349-0010, pelo site: www.irati.
sc.gov.br, ou através de do e-mail: irati@irati.sc.gov.br.
Irati – SC, 04 de janeiro de 2021.
NEURI MEURER
Prefeito Municipal
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Irineópolis
Prefeitura
3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2018 - APOI

Publicação Nº 2788565

Extrato do Terceiro Termo de Colaboração 002/2018
Concedente: Município de Irineópolis, CNPJ 83.102.558/0001-05;
Convenente: APOI – Associação dos Pacientes Oncológicos do Município de Irineópolis, CNPJ 10.825.325/0001-67;
Objeto: Prorrogação da Vigência e Reajuste de Valores do Termo de Colaboração 02/2018
Valor: R$ 1000,00 (Um Mil reais) Mensais.
Vigência: 12 meses, de 01/Janeiro/2021 até 31/dez/2021.
Juliano Pozzi Pereira
Prefeito Municipal de Irineópolis/Concedente
Geni Carneiro Marques
Associação dos Pacientes Oncológicos do Município de Irineópolis/Convenente

3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 007/2018 - LAR DOS IDOSOS

Publicação Nº 2788584

Extrato do Terceiro Termo de Colaboração 007/2018
Concedente: Município de Irineópolis, CNPJ 83.102.558/0001-05;
Convenente: Lar dos Idosos Sant’ana, CNPJ 81.648.362/0007-80;
Objeto: Prorrogação da Vigência do Termo de Colaboração 07/2018
Valor: R$ 8000,00 (Oito Mil reais) Mensais.
Vigência: 12 meses, de 01/Janeiro/2021 até 31/dez/2021.
Juliano Pozzi Pereira
Prefeito Municipal de Irineópolis/Concedente
Catarina Zak
Lar dos Idosos Sant’ana /Convenente

ATA RP PROC 01/2020 FMAS

Publicação Nº 2788590

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO LICITATORIO Nº. 01/2020
PREGÃO PRESENCIAL 01/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
VALIDADE 12 MESES
Presentes à Sessão Pública para julgamento do(s) envelopes(s) de Proposta de Preços, com o objetivo de adquirir o objeto descrito no
Processo Licitatório nº 01/2020, Pregão Presencial para Registro de Preços nº 01/2020, a Sra. Andressa Bendlin - Pregoeira, Sra. Rosani
Rodrigues da Silva Mischka, Sr. Cristiano Back e Sr. Reinaldo Stasiak - Equipe de Apoio, designadas pela Portaria nº. 440/2019; Sr. Emerson
Mujol Leprevost representante da empresa Viantex Industria e Comercio Ltda. Inicialmente o Pregoeiro procedeu a leitura do teor do Instrumento Convocatório, bem como prestou esclarecimentos referentes aos procedimentos de julgamento das propostas e habilitações. Após
procedeu-se o Credenciamento do interessado na participação do certame, onde ficou comprovado que o representante da empresa proponente possui poderes para formular propostas e praticar os demais atos inerentes ao certame. Iniciada a fase de julgamento da proposta,
o Pregoeiro e equipe de apoio procederam a análise da Proposta, verificando a conformidade com o Instrumento Convocatório. Em seguida
foram realizadas a classificação das propostas da empresa que se apresentou para o certame. A empresa Viantex Industria e Comercio Ltda
segue classificada para a fase de lances e julgamento das propostas. O representante da empresa proponente não manifestou interesse
de interposição de recurso, quanto ao julgamento da proposta, encerrando-se o prazo para interposição de recurso nesta data. Nada mais
havendo- se a tratar, foi lavrada a presente ata.
Presentes à Sessão Pública para julgamento do(s) envelopes(s) de Documentos de Habilitação, com o objetivo de adquirir o objeto descrito
no Processo Licitatório nº 01/2020, Pregão Presencial para Registro de Preços nº 01/2020, a Sra. Andressa Bendlin - Pregoeira, Sra. Rosani
Rodrigues da Silva Mischka, Sr. Cristiano Back e Sr. Reinaldo Stasiak - Equipe de Apoio, designadas pela Portaria nº. 440/2019; Sr. Emerson Mujol Leprevost representante da empresa Viantex Industria e Comercio Ltda. Foi realizada a análise dos documentos apresentados
pela empresa: Viantex Industria e Comercio Ltda e foi constatado que a empresa apresentou todos os documentos exigidos na fase de
habilitação, conforme item 06 do Edital, sendo considerada HABILITADA no Processo Licitatório em epígrafe. O representante da empresa
proponente não manifestou interesse de interposição de recurso, quanto ao julgamento dos documentos de habilitação, encerrando-se o
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prazo para interposição de recurso nesta data. Nada mais havendo- se a tratar, foi lavrada a presente ata.
Viantex Industria e Comércio Ltda
Item

Quant.

Unid.

01

50

Metro

02

50

Metro

03

20

Rolo

04

300

Pacote

06

300

Pacote

07

100

Unidade

09

50

Unidade

10

100

Unidade

11
100
Unidade
12
100
Unidade
Valor total R$ 31.942,50 (trinta e um

DESCRIÇÃO
TECIDO TIPO OXFORD, MÍNIMO DE 1,50 M LARGURA – CORES
VARIADAS;
TECIDO TIPO MALHA, MÍNIMO DE 1,5 METROS LARGURA – CORES
VARIADAS
BARBANTE MESCLADO DIVERSAS CORES, COM NO MÍNIMO 220
METROS
PEDRA PARA BIJU, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 500 G
PEROLAS, DIVERSOS TAMANHOS, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO
500 G
PANO DE PRATO RISCADO - EM TECIDO DE ALGODÃO - TAMANHO
MÍNIMO 70 X 50 CM
AGULHA PARA CROCHÊ, DIVERSOS NÚMEROS;
FIO MEADA PARA BORDADO, COM NO MÍNIMO 65 METROS – DIVERSAS CORES
NOVELO DE LÃ COM NO MÍNIMO 40 GRAMAS – DIVERSAS CORES
BORDADO INGLÊS, PEÇA COM NO MÍNIMO 13 METROS
mil novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos)

Marca

Valor unitário R$

Valor
total R$

Rozac

12,24

612,00

Viantex

20,16

1.008,00

Piratininga

16,00

320,00

Ladera

44,16

13.248,00

Ladera

44,64

13.392,00

Fischer

5,13

513,00

Circulo

3,61

180,50

Circulo

2,04

204,00

Circulo
Filotex

3,61
21,04

361,00
2.104,00

Irineópolis 04 de janeiro de 2021.
Juliano Pozzi Pereira- Prefeito Municipal

ATA RP PROC 01/2020 PM

Publicação Nº 2788586

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO LICITATORIO Nº 01/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
VALIDADE 12 MESES
Presentes à Sessão Pública para julgamento do(s) envelopes(s) de Proposta de Preços, com o objetivo de adquirir o objeto descrito no
Processo Licitatório nº 01/2020, Pregão Presencial para Registro de Preços nº 01/2020, a Sra. Andressa Bendlin - Pregoeira, Sra. Rosani Rodrigues da Silva Mischka, Sr. Cristiano Back, e Sr. Reinaldo Stasiak - Equipe de Apoio, designadas pela Portaria nº. 440/2019; Sr. Andre Elias
Piermann representante da empresa Cimentela Industria de Telas e Artefatos de Concreto Ltda, Sr. Valdecir Galloti Coelho representante da
empresa Artecim Artefatos de Cimento Ltda, Sr. Odair Mauricio Weber representante da empresa Weber Artefatos e Concreto Ltda e Sr. João
Renato Schvetler representante da empresa Cimentec Artefatos de Cimento Ltda. Inicialmente o Pregoeiro procedeu a leitura do teor do
Instrumento Convocatório, bem como prestou esclarecimentos referentes aos procedimentos de julgamento das propostas e habilitações.
Após procedeu-se o Credenciamento do interessado na participação do certame, onde ficou comprovado que os representantes das empresas proponentes possuem poderes para formular propostas e praticar os demais atos inerentes ao certame.Iniciada a fase de julgamento da
proposta, o Pregoeiro e equipe de apoio procederam a análise da Proposta, verificando a conformidade com o Instrumento Convocatório.
Em seguida foi realizada a classificação das propostas das empresas que se apresentaram para o certame. As empresas Cimentela Industria
de Telas e Artefatos de Concreto Ltda, Artecim Artefatos de Cimento Ltda e Cimentec Artefatos de Cimento Ltda seguem classificadas para a
fase de lances e julgamento das propostas.A empresa Weber Artefatos e Concreto Ltda apresentou o item 5 subitem 5.1 alínea "b" proposta
de preços sem assinatura do responsável sendo desclassificada no presente certame. O representante da empresa retirou-se da sessão.
Os representantes das empresas proponentes não manifestaram interesse de interposição de recurso, quanto ao julgamento da proposta,
encerrando-se o prazo para interposição de recurso nesta data.Nada mais havendo- se a tratar, foi lavrada a presente ata.
Presentes à Sessão Pública para julgamento do(s) envelopes(s) de Documentos de Habilitação, com o objetivo de adquirir o objeto descrito
no Processo Licitatório nº 01/2020, Pregão Presencial para Registro de Preços nº 01/2020, a Sra. Andressa Bendlin - Pregoeira, Sra. Rosani
Rodrigues da Silva Mischka, Sr. Cristiano Back, e Sr. Reinaldo Stasiak - Equipe de Apoio, designadas pela Portaria nº. 440/2019; Sr. Andre
Elias Piermann representante da empresa Cimentela Industria de Telas e Artefatos de Concreto Ltda, Sr. Valdecir Galloti Coelho representante da empresa Artecim Artefatos de Cimento Ltda, Sr. Odair Mauricio Weber representante da empresa Weber Artefatos e Concreto Ltda e
Sr. João Renato Schvetler representante da empresa Cimentec Artefatos de Cimento Ltda.Foi realizada a análise dos documentos apresentados pela empresa: Cimentela Industria de Telas e Artefatos de Concreto Ltda, Artecim Artefatos de Cimento Ltda e Cimentec Artefatos de
Cimento Ltda e foi constatado que as empresas apresentaram todos os documentos exigidos na fase de habilitação, conforme item 07 do
Edital, sendo consideradas HABILITADAS no Processo Licitatório em epígrafe. O envelope de documentação da empresa Weber Artefatos
e Concreto Ltda permanece lacrado no presente processo.Os representantes das empresas proponentes não manifestaram interesse de
interposição de recurso, quanto ao julgamento dos documentos de habilitação, encerrando-se o prazo para interposição de recurso nesta
data.Nada mais havendo- se a tratar, foi lavrada a presente ata.
Artecim Artefatos de Cimento Ltda
Item

Quantidade

Descrição

Marca

Valor
Unitário R$

Valor
Total R$

01

120

Tubo de concreto simples (PS1) com diâmetro nominal interno de 20
cm, comprimento de 1metro e encaixe macho e fêmea

Artecim

18,80

2.256,00
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Tubo de Concreto Simples (PS1) com diâmetro nominal interno de 30
cm, comprimento de 1 metro e encaixe macho fêmea.
09
2000
Meio Fio de Concreto medindo 0,10 X 0,30 X 1,00m
TOTAL R$ 57.236,00 (cinquenta e sete mil duzentos e trinta e seis reais)
02

720

Artecim

24,00

17.280,00

Artecim

18,85

37.700,00

Cimentec Artefatos de Cimento Ltda
Item

Quantidade

Descrição

Marca

05

932

Tubo de Concreto Armado (PA1) com diâmetro nominal interno de 80
Postefibra
cm, comprimento de 1 metro e encaixe macho fêmea.

Valor
Unitário R$

Valor
Total R$

146,80

136.817,60

TOTAL R$ 136.817,60 (cento e trinta seis mil oitocentos e dezessete reais e sessenta centavos)

Cimentela Industria de Telas e Artefatos de Concreto Ltda ME
Item

Quantidade

Descrição

Tubo de Concreto Simples (PS1) com diâmetro nominal interno de 40 cm,
comprimento de 1 metro e encaixe macho fêmea.
Tubo de Concreto Armado (PA1) com diâmetro nominal interno de 60 cm,
04
1714
comprimento de 1 metro e encaixe macho fêmea.
Tubo de Concreto Armado (PA1) com diâmetro nominal interno de 100 cm,
06
720
comprimento de 1 metro e encaixe macho fêmea.
Tubo de Concreto Armado (PA1) com diâmetro nominal interno de 150 cm,
07
980
comprimento de 1 metro e encaixe macho fêmea.
Tubo de Concreto Armado (PA2) com diâmetro nominal interno de 200 cm,
08
20
comprimento de 1 metro e encaixe macho fêmea.
TOTAL R$ 838.712,46 (oitocentos e trinta e oito mil setecentos e doze reais e quarenta e seis centavos)
03

840

Marca

Valor
Unitário R$

Valor
Total R$

Cimentela

33,75

28.350,00

Cimentela

86,39

148.072,46

Cimentela

202,40

145.728,00

Cimentela

496,90

486.962,00

Cimentela

1.480,00

29.600,00

Irineópolis 04 de janeiro de 2021.
Juliano Pozzi Pereira- Prefeito Municipal

ATA RP PROC 02/2020 HMBJ

Publicação Nº 2788595

HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS DE IRINEÓPOLIS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO LICITATORIO Nº 02/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
VALIDADE 12 MESES
Presentes à Sessão Pública para julgamento do(s) envelopes(s) de Proposta de Preços, com o objetivo de adquirir o objeto descrito no
Processo Licitatório nº 02/2020, Pregão Presencial para Registro de Preços nº 01/2020, a Sra. Andressa Bendlin - Pregoeira, Sra. Rosani
Rodrigues da Silva Mischka, Sra. Cassiana Laís Brand Rodrigues, Sr. Cristiano Back e Sr Reinaldo Stasiak - Equipe de Apoio, designadas
pela Portaria nº. 440/2020; Sr. Mauricio Ranckel - representante da empresa Oxigenio Joaçaba Comercio de gases Atmosfericos e produtos
para Saude Ltda, Sr. Osmar de Oliveira Corti - representante da empresa Nandis - Transporte e Comercio de Gases Atmosfericos Ltda e Sr.
Claudiomar Nascimento - representante da empresa White Martins Gases Industriais Ltda. Inicialmente o Pregoeiro procedeu a leitura do
teor do Instrumento Convocatório, bem como prestou esclarecimentos referentes aos procedimentos de julgamento das propostas e habilitações. Após procedeu-se o Credenciamento dos interessados na participação do certame, onde ficou comprovado que os representantes
das empresas proponentes possuem poderes para formular propostas e praticar os demais atos inerentes ao certame. Iniciada a fase de
julgamento da proposta, o Pregoeiro e equipe de apoio procederam a análise da Proposta, verificando a conformidade com o Instrumento
Convocatório. Em seguida foi realizada a classificação das propostas das empresas que se apresentaram para o certame. As empresas
Oxigenio Joaçaba Comercio de gases Atmosfericos e produtos para Saude Ltda, Nandis - Transporte e Comercio de Gases Atmosfericos
Ltda e White Martins Gases Industriais Ltda seguem classificadas para a fase de lances e julgamento das propostas. Os representantes das
empresas proponentes não manifestaram interesse de interposição de recurso, quanto ao julgamento da proposta, encerrando-se o prazo
para interposição de recurso nesta data. Nada mais havendo- se a tratar, foi lavrada a presente ata.
Presentes à Sessão Pública para julgamento do(s) envelopes(s) de Documentos de Habilitação, com o objetivo de adquirir o objeto descrito
no Processo Licitatório nº 02/2020, Pregão Presencial para Registro de Preços nº 01/2020, a Sra. Andressa Bendlin - Pregoeira, Sra. Rosani
Rodrigues da Silva Mischka, Sra. Cassiana Laís Brand Rodrigues, Sr. Cristiano Back e Sr Reinaldo Stasiak - Equipe de Apoio, designadas pela
Portaria nº. 440/2020; Sr. Mauricio Ranckel - representante da empresa Oxigenio Joaçaba Comercio de gases Atmosfericos e produtos para
Saude Ltda, Sr. Osmar de Oliveira Corti - representante da empresa Nandis - Transporte e Comercio de Gases Atmosfericos Ltda e Sr. Claudiomar Nascimento - representante da empresa White Martins Gases Industriais Ltda. Foi realizada a análise dos documentos apresentados
pelas empresas: Oxigenio Joaçaba Comercio de gases Atmosfericos e produtos para Saude Ltda e Nandis - Transporte e Comercio de Gases
Atmosfericos Ltda e foi constatado que as empresas apresentaram todos os documentos exigidos na fase de habilitação, conforme item 07
do Edital, sendo consideradas HABILITADAS no Processo Licitatório em epígrafe. Os envelopes de documentação da empresa White Martins
Gases Industriais Ltda permanecem lacradas dentro do processo. Os representantes das empresas proponentes não manifestaram interesse
de interposição de recurso, quanto ao julgamento dos documentos de habilitação, encerrando-se o prazo para interposição de recurso nesta
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data. Nada mais havendo- se a tratar, foi lavrada a presente ata.
Nandis – Transportes e Comércio de Gases Atmosféricos Ltda
Item

Unidade

Quantidade

Produto

Gás Oxigênio Medicinal - carga para cilindro com capacidade de 10 m³ NANDIS
Gás Oxigênio Medicinal - carga para cilindro Q com capacidade de 3,0 m³03
M³
1.300
NANDIS
04
M³
1.500
Gás Oxigênio Medicinal - carga para cilindro PP- NANDIS
Valor total R$ 55.300,00 (cinquenta e cinco mil e trezentos reais)
01

M³

1.500

Valor unitário
R$

Valor total R$

4,80

7.200,00

14,50

18.850,00

19,50

29.250,00

Oxigênio Joaçaba Comércio de Gases Atmosféricos e Produtos para Saúde Ltda
Item

Unidade

Quantidade

Produto

02
M³
1.500
Gás Oxigênio Medicinal - carga para cilindro K com capacidade de 7 m³
Valor total R$ 5.850,00 (cinco mil oitocentos e cinquenta reais)

Valor unitário
R$
3,90

Valor
total R$
5.850,00

Irineópolis 04 de janeiro de 2021
Juliano Pozzi Pereira- Prefeito Municipal

ATA RP PROC 41/2020 PM

Publicação Nº 2788593

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO LICITATORIO Nº 41/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
VALIDADE 12 MESES
Presentes à Sessão Pública para julgamento do(s) envelopes(s) de Proposta de Preços, com o objetivo de adquirir o objeto descrito no
Processo Licitatório nº 41/2020, Pregão Presencial para Registro de Preços nº 25/2020, a Sra. Andressa Bendlin - Pregoeira, Sra. Rosani
Rodrigues da Silva Mischka, Sra. Cassiana Laís Brand Rodrigues, Sr. Cristiano Back e Sr Reinaldo Stasiak - Equipe de Apoio, designadas pela
Portaria nº. 440/2020; Sr. Josmar Kerber - representante da empresa Kerber & Cia Ltda. Inicialmente o Pregoeiro procedeu a leitura do
teor do Instrumento Convocatório, bem como prestou esclarecimentos referentes aos procedimentos de julgamento das propostas e habilitações. Após procedeu-se o Credenciamento do interessado na participação do certame, onde ficou comprovado que o representante da
empresa proponente possui poderes para formular propostas e praticar os demais atos inerentes ao certame. Iniciada a fase de julgamento
da proposta, o Pregoeiro e equipe de apoio procederam a análise da Proposta, verificando a conformidade com o Instrumento Convocatório. Em seguida foi realizada a classificação da proposta da empresa que se apresentou para o certame. A empresa Kerber & Cia Ltda
segue classificada para a fase de lances e julgamento das propostas. O representante das empresa proponente não manifestou interesse
de interposição de recurso, quanto ao julgamento da proposta, encerrando-se o prazo para interposição de recurso nesta data. Nada mais
havendo- se a tratar, foi lavrada a presente ata.
Presentes à Sessão Pública para julgamento do(s) envelopes(s) de Documentos de Habilitação, com o objetivo de adquirir o objeto descrito
no Processo Licitatório nº 41/2020, Pregão Presencial para Registro de Preços nº 25/2020, a Sra. Andressa Bendlin - Pregoeira, Sra. Rosani
Rodrigues da Silva Mischka, Sra. Cassiana Laís Brand Rodrigues, Sr. Cristiano Back e Sr Reinaldo Stasiak - Equipe de Apoio, designadas pela
Portaria nº. 440/2020; Sr. Josmar Kerber - representante da empresa Kerber & Cia Ltda. Foi realizada a análise dos documentos apresentados pela empresa: Kerber & Cia Ltda e foi constatado que a empresa apresentou todos os documentos exigidos na fase de habilitação,
conforme item 07 do Edital, sendo considerada HABILITADA no Processo Licitatório em epígrafe. O representante da empresa proponente
não manifestou interesse de interposição de recurso, quanto ao julgamento dos documentos de habilitação, encerrando-se o prazo para
interposição de recurso nesta data. Nada mais havendo- se a tratar, foi lavrada a presente ata..
Prefeitura Municipal de Irineópolis
Kerber Mineração e Transportes Ltda
Item

Qtd

Unidade

Descrição

CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado Quente), com
CAP
Valor total R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais)
01

1000

Tonelada

Marca

Valor
unitário R$

Valor
total R$

Kerber

320,00

320.000,00

Irineópolis 04 de janeiro 2021
Juliano Pozzi Pereira- Prefeito Municipal
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ATA RP PROC 46/2019 PM

Publicação Nº 2788588

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO LICITATORIO Nº 46/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
VALIDADE 12 MESES
Presentes à Sessão Pública para julgamento do(s) envelopes(s) de Proposta de Preços, com o objetivo de adquirir o objeto descrito no
Processo Licitatório nº 46/2019, Pregão Presencial para Registro de Preços nº 29/2019, a Sra. Andressa Bendlin - Pregoeira, Sra. Rosani
Rodrigues da Silva Mischka, Sr. Cristiano Back e Sr. Reinaldo Stasiak - Equipe de Apoio, designadas pela Portaria nº. 440/2019; Sra. Ana
Maria Onevetch - Advogada do Município. Sr. Rodrigo Padziora representante da empresa Hobi Extr. E Com. De Areia Ltda, Sra. Regiane
Bahr representante da empresa Revestical Extração e Comercio de Pedras Ltda e Sr. Josmar Kerber representante da empresa Kerber & Cia
Ltda. Inicialmente o Pregoeiro procedeu a leitura do teor do Instrumento Convocatório, bem como prestou esclarecimentos referentes aos
procedimentos de julgamento das propostas e habilitações.Após procedeu-se o Credenciamento do interessado na participação do certame,
onde ficou comprovado que os representantes das empresas proponentes possuem poderes para formular propostas e praticar os demais
atos inerentes ao certame.Iniciada a fase de julgamento da proposta, o Pregoeiro e equipe de apoio procederam a análise da Proposta,
verificando a conformidade com o Instrumento Convocatório. Em seguida foi realizada a classificação das propostas das empresas que se
apresentaram para o certame. As empresas Hobi Extr. E Com. De Areia Ltda, Revestical Extração E Comercio de Pedras Ltda. e Kerber & Cia
Ltda seguem classificadas para a fase de lances e julgamento das propostas.Os representantes das empresas proponentes não manifestaram interesse de interposição de recurso, quanto ao julgamento da proposta, encerrando-se o prazo para interposição de recurso nesta
data.Nada mais havendo- se a tratar, foi lavrada a presente ata.
Presentes à Sessão Pública para julgamento do(s) envelopes(s) de Documentos de Habilitação, com o objetivo de adquirir o objeto descrito
no Processo Licitatório nº 46/2019, Pregão Presencial para Registro de Preços nº 29/2019, a Sra. Andressa Bendlin - Pregoeira, Sra. Rosani
Rodrigues da Silva Mischka, Sr. Cristiano Back e Sr. Reinaldo Stasiak - Equipe de Apoio, designadas pela Portaria nº. 440/2019; Sra. Ana
Maria Onevetch - Advogada do Município. Sr. Rodrigo Padziora representante da empresa Hobi Extr. E Com. De Areia Ltda, Sra. Regiane
Bahr representante da empresa Revestical Extração e Comercio de Pedras Ltda e Sr. Josmar Kerber representante da empresa Kerber & Cia
Ltda.Foi realizada a análise dos documentos apresentados pelas empresas: Hobi Extr. E Com. De Areia Ltda, Revestical Extração E Comercio
de Pedras Ltda. e Kerber & Cia Ltda e foi constatado que as empresas apresentaram todos os documentos exigidos na fase de habilitação,
conforme item 07 do Edital, sendo consideradas HABILITADAS no Processo Licitatório em epígrafe. Os representantes das empresas não
manifestaram interesse de interposição de recurso, quanto ao julgamento dos documentos de habilitação, encerrando-se o prazo para interposição de recurso nesta data.Nada mais havendo- se a tratar, foi lavrada a presente ata.
Hobi Extração e Comércio de Areia Ltda
Item
Qtd
Unidade
Descrição
01
19.000
Tonelada
Areia
VALOR TOTAL R$ 532.000,00 (quinhentos e trinta e dois mil reais)

Marca
HOBI

Valor unitário R$
28,00

Valor total R$
532.000,00

Marca

Valor unitário R$

Valor total R$

KERBER

37,00

703.000,00

Marca

Valor unitário R$

Valor total R$

Revestical

40,00

40.000,00

Kerber & Cia Ltda
Item

Qtd

Unidade

02

20.000

Tonelada

Descrição
Pedra Brita Tipo
bica corrida

VALOR TOTAL R$ 703.000,00 (setecentos e três mil)

Revestical extração e Comercio de Pedras Ltda ME
Itens Exclusivos MEI – ME – EPP (Ref. Art. 48, III, da LC nº 123/2006)
Item

Quantidade

Unidade

04

1.000

Tonelada

Descrição
Pedra Brita tipo
bica corrida

TOTAL R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)

Irineópolis 04 de janeiro de 2021.
Juliano Pozzi Pereira- Prefeito Municipal

ATA RP PROC 46/2020 PM/FMAS/HMBJ

Publicação Nº 2788596

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO LICITATORIO Nº 46/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Presentes à Sessão Pública para julgamento do(s) envelopes(s) de Proposta de Preços, com o objetivo de adquirir o objeto descrito no
Processo Licitatório nº 46/2020, Pregão Presencial para Registro de Preços nº 26/2020, a Sra. Andressa Bendlin - Pregoeira, Sra. Rosani
Rodrigues da Silva Mischka, Sr. Cristiano Back, Sra. Cassiana Lais Brand e Sr. Reinaldo Stasiak - Equipe de Apoio, designadas pela Portaria
nº. 440/2019; Sr. Charles Gilson Ritzmann representante da empresa Papelaria São Bento Ltda e Sr. Clemente Jackiw representante da
empresa Jackiw Atacadista de Alimentos Eireli. A empresa Sulmedic Comercio de Medicamentos Eireli deixou seus envelopes na recepção da
ASSINADO DIGITALMENTE
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prefeitura através da transportadora MultiSCV. Inicialmente o Pregoeiro procedeu a leitura do teor do Instrumento Convocatório, bem como
prestou esclarecimentos referentes aos procedimentos de julgamento das propostas e habilitações. Após procedeu-se o Credenciamento do
interessado na participação do certame, onde ficou comprovado que os representantes das empresas proponentes possuem poderes para
formular propostas e praticar os demais atos inerentes ao certame. Iniciada a fase de julgamento da proposta, o Pregoeiro e equipe de apoio
procederam a análise da Proposta, verificando a conformidade com o Instrumento Convocatório. Em seguida foi realizada a classificação das
propostas das empresas que se apresentaram para o certame. As empresas Papelaria São Bento Ltda, Sulmedic Comercio de Medicamentos
Eireli e Jackiw Atacadista de Alimentos Eireli seguem classificadas para a fase de lances e julgamento das propostas. Os representantes das
empresas proponentes não manifestaram interesse de interposição de recurso, quanto ao julgamento da proposta, encerrando-se o prazo
para interposição de recurso nesta data. Nada mais havendo- se a tratar, foi lavrada a presente ata.
Presentes à Sessão Pública para julgamento do(s) envelopes(s) de Documentos de Habilitação, com o objetivo de adquirir o objeto descrito
no Processo Licitatório nº 46/2020, Pregão Presencial para Registro de Preços nº 26/2020, a Sra. Andressa Bendlin - Pregoeira, Sra. Rosani
Rodrigues da Silva Mischka, Sr. Cristiano Back, Sra. Cassiana Lais Brand e Sr. Reinaldo Stasiak - Equipe de Apoio, designadas pela Portaria nº.
440/2019; Sr. Charles Gilson Ritzmann representante da empresa Papelaria São Bento Ltda e Sr. Clemente Jackiw representante da empresa
Jackiw Atacadista de Alimentos Eireli. A empresa Sulmedic Comercio de Medicamentos Eireli deixou seus envelopes na recepção da prefeitura através da transportadora MultiSCV. Foi realizada a análise dos documentos apresentados pelas empresas: Papelaria São Bento Ltda e
Jackiw Atacadista de Alimentos Eireli e foi constatado que as empresas apresentaram todos os documentos exigidos na fase de habilitação,
conforme item 07 do Edital, sendo considerada HABILITADA no Processo Licitatório em epígrafe. Foi realizada a análise dos documentos
apresentados pela empresa: Sulmedic Comercio de Medicamentos Eireli e foi constatado que a empresa deixou de apresentar as notas
explicativas do balanço conforme solicitado no item 07 subitem 7.3 alínea "a", sendo considerada INABILITADA no Processo Licitatório em
epígrafe. Os representantes das empresas proponentes não manifestaram interesse de interposição de recurso, quanto ao julgamento dos
documentos de habilitação, encerrando-se o prazo para interposição de recurso nesta data. Nada mais havendo- se a tratar, foi lavrada a
presente ata.
Prefeitura Municipal de Irineópolis
Jackiw Atacadista de Alimentos Eireli EPP
Item

Quant

Unidade

01

130

Quilo

02

100

Quilo

03

20

Unidade

05

800

Unidade

06

10.000 Quilo

07

500

Quilo

Descrição dos Alimentos
Abacate
Características Técnicas: de 1ª qualidade, grau médio de maturação.
Embalagem: em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem.
O produto deverá ser transportado em veículo fechado.
Abóbora madura
Características técnicas: Abóbora madura, isenta de enfermidades, material terroso
e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e
transporte. De colheita recente.
Embalagem: em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem. O produto deverá ser transportado em
veículo fechado.
Adoçante líquido dietético com stévia
Embalagem: embalagens de 80ml
Prazo de Validade: Mínimo de 12 meses;
Data de Fabricação: Máximo de 60 dias.
Entrega: O produto deverá ser transportado em veículo fechado, em boas condições
higiênico-sanitárias e que garantam a qualidade e conservação do produto.
Alface
Características técnicas: – de 1ª qualidade, folhas firmes, íntegra, não poderá estar
murcha, tamanho médio.
Embalagem: o produto deve estar acondicionado em sacos plásticos resistentes transparentes. O produto deverá ser transportado em veículo fechado.
Banana
Características Técnicas: 1ª qualidade. Grau médio de amadurecimento, unidades
médias aproximadamente 120g. Produtos maduros ou deteriorados não serão aceitos.
Embalagem: em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem. O produto deverá ser transportado em
veículo fechado.
Beterraba
Características Técnicas: Deve apresentar as características de qualidade, bem formadas com coloração própria, superfície lisa, livre de danos mecânicos, fisiológicos,
pragas e doenças, estar em perfeitas condições de conservação e maturação. Produto
com tamanho muito pequeno ou deteriorados não serão aceitos.
Embalagem: em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem. O produto deverá ser transportado em
veículo fechado.
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Marca

Valor
unitário R$

Valor
total R$

CEASA

6,86

891,80

CEASA

1,91

191,00

MAGRO

7,58

151,60

CEASA

1,78

1.424,00

CEASA

3,56

35.600,00

CEASA

2,78

1.390,00
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10

2.000

Quilo

11

700

Quilo

15

3.200

Quilo

19

20

Unidade

20

2.000

Unidade

21

150

Unidade

22

100

Pacote

25

100

Quilo
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Carne Moída
Características Técnicas: Peça de carne bovina sem osso, congelada e moída sem
sebo. Deve apresentar cor, aparência, textura e aroma característicos.
Embalagem: Sem aberturas, intacta. Em plástico transparente, atóxico, resistente.
Deverá estar congelada, em pacotes de 2 kg, com informações sobre o produto,
procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do
produto, condições de armazenamento, número do registro no Ministério da Agricultura SIF/DIPOA e carimbo de inspeção SIF.
Prazo de Validade: Validade mínima de 60 dias a partir da data de entrega na unidade
requisitante.
Entrega: O produto deverá ser transportado em veículo fechado e refrigerado, ou em
caixas de isopor bem fechadas em boas condições higiênico-sanitárias e que garantam
a qualidade e conservação do produto.
Cebola de Cabeça
Características Técnicas: Cebola de 1ª qualidade, classe média Tipo especial, deve
apresentar as características de qualidade, bem formadas com coloração própria,
superfície lisa, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças, estar em
perfeitas condições de conservação e maturação.
Embalagem: em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem. O produto deverá ser transportado em
veículo fechado.
Frango Congelado – Coxa e Sobre-coxa:
Característica Técnicas: Coxa e sobre-coxa de frango congelado. A ave deve estar
firme e sem manchas, peça lisa e coloração clara, aderente, sem odores;
Deverão ser transportados de acordo com as normas da Vigilância Sanitária;
Embalagem: Deve estar intacta. O produto deve estar acondicionado em bandejas ou
sacos de polietileno leitoso ou transparente de 1 Kg.
Prazo de Validade: Mínimo de 60 dias.
Entrega: O produto deverá ser transportado em veículo fechado e refrigerado, ou em
caixas de isopor bem fechadas em boas condições higiênico-sanitárias e que garantam
a qualidade e conservação do produto.
Gelatina diet
Ingredientes: Gelatina contendo vitaminas A, C e D e os minerais selênio e zinco.
Embalagem: Caixa com 12 g. Deve apresentar embalagem e rotulagem conforme
legislação
Prazo de Validade: Mínimo 30 dias.
Entrega: O produto deverá ser transportado em veículo fechado, em boas condições
higiênico-sanitárias e que garantam a qualidade e conservação do produto.
Hambúrguer
Embalagem: Acondicionados em embalagens de 56g.
Iogurte 0% lactose
Características Técnicas: Iogurte zero lactose
Embalagem: Embalagem de 170g.
Prazo de validade: min 7 dias.
Fabricação: Max 5 dias.
Entrega: O produto deverá ser transportado em veículo fechado e refrigerado, ou em
caixas de isopor bem fechadas em boas condições higiênico-sanitárias e que garantam
a qualidade e conservação do produto.
Macarrão em formato de letrinhas
Características Técnicas: Macarrão com ovos e vitaminas. Não deverá apresentar
sujidade, bolor, manchas ou fragilidade à pressão dos dedos.
Embalagem: deve estar intacta, acondicionado em pacote bem vedados de 500g
Prazo de Validade: Mínimo de 06 meses
Data de Fabricação: Máximo de 60 dias.
Entrega: O produto deverá ser transportado em veículo fechado, em boas condições
higiênico-sanitárias e que garantam a qualidade e conservação do produto.
Moela de frango
Características técnicas: De 1.ª qualidade, resfriada. O miúdo deverá apresentar-se
com aspecto próprio, não amolecidos e nem pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, sem
manchas esverdeadas, livres de parasitas, sujidades e qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir qualquer alteração.
Embalagem: Deve estar intacta. Embalados em pacotes de 1Kg, constando peso, data
de fabricação, carimbo de inspeção estadual ou federal e procedência da carne.
Prazo de Validade: mín. 6 meses.
Data de Fabricação: máx. 30 dias.
Entrega: O produto deverá ser transportado em veículo fechado e refrigerado, ou em
caixas de isopor bem fechadas em boas condições higiênico-sanitárias e que garantam
a qualidade e conservação do produto.
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SANTA
19,49
BARBARA

38.980,00

CEASA

4,44

3.108,00

DANIELI

7,59

24.288,00

APTI

3,16

63,20

SEARA

1,48

2.960,00

TIROL

2,28

342,00

RENATA

3,29

329,00

DANIELI

8,93

893,00
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Mortadela fatiada sem gordura
Características técnicas: Produto cárneo industrializado, obtido de uma emulsão das
carnes, não acrescido de toucinho.
Embalagem: Embalados em isopor contendo especificados o local de origem do produ- EXCEL26
150
Quilo
14,69
to, peso, data de embalagem e data de vencimento.
SIOR
Entrega: O produto deverá ser transportado em veículo fechado e refrigerado, ou em
caixas de isopor bem fechadas em boas condições higiênico-sanitárias e que garantam
a qualidade e conservação do produto.
Músculo sem osso
Características Técnicas: Peça de carne bovina CORTADA EM CUBOS, sem sebo, carne
de cor vermelha cereja, elástica firme e com odor agradável.
Embalagem: Deve estar intacta. Embalados em pacotes de 1Kg de forma que não
grudem nos demais após congelados, constando peso, data de fabricação, carimbo de
SANTA
27
800
Quilo
inspeção estadual ou federal e procedência da carne.
19,49
BARBARA
Prazo de Validade: mín. 6 meses.
Data de Fabricação: máx. 30 dias.
Entrega: O produto deverá ser transportado em veículo fechado e refrigerado, ou em
caixas de isopor bem fechadas em boas condições higiênico-sanitárias e que garantam
a qualidade e conservação do produto.
Peixe – Filé de pescada
Característica: filé de pescada branca, congelado, sem pele, sem espinha, cheiro e
sabor próprios, sem manchas esverdeadas e parasitas.
Embalagem: Embalados em camadas separadas por filme plástico transparente e
atóxico. Sem aberturas, intacto. Deverá estar congelada, em pacotes de 1 kg, com
informações sobre o produto, procedência, informação nutricional, número do lote,
NACIO28
300
Quilo
data de validade, quantidade do produto, condições de armazenamento, número do
29,19
NAL
registro no Ministério da Agricultura SIF/DIPOA e carimbo de inspeção SIF.
Prazo de Validade: Validade mínima de 60 dias a partir da data de entrega na unidade
requisitante.
Entrega: O produto deverá ser transportado em veículo fechado e refrigerado, ou em
caixas de isopor bem fechadas em boas condições higiênico-sanitárias e que garantam
a qualidade e conservação do produto.
Pudim DIET
Características técnicas: Pudim diet contendo vitaminas A, C e D e os minerais selênio
e zinco.
29
30
Caixa
Embalagem: Embalagem de 30g
APTI
3,68
Prazo de validade: Mínimo 30 dias.
Entrega: O produto deverá ser transportado em veículo fechado, em boas condições
higiênico-sanitárias e que garantam a qualidade e conservação do produto.
VALOR TOTAL R$ 137.274,50 (CENTO E TRINTA E SETE MIL DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

2.203,50

15.592,00

8.757,00

110,40

Papelaria São Bento Ltda – EPP
Item

Quant

Unidade

12

1.500

Quilo

13

50

Lata

Descrição dos Alimentos

Marca

Valor
Valor
unitário R$ total R$

Feijão preto
Características técnicas: – preto Tipo I, novo, de primeira qualidade, constituído de
grãos inteiros e sãos, sem a presença de grãos mofados e/ou carunchados.
Embalagem: deve estar intacta, acondicionado em pacotes bem vedados de 1kg.
REI DA
7,50
Prazo de validade: mínimo de 06 meses
MESA
Data de fabricação: máximo de 30 dias
Entrega: O produto deverá ser transportado em veículo fechado, em boas condições
higiênico-sanitárias e que garantam a qualidade e conservação do produto.
Formula infantil em pó para lactantes de 0 a 6 meses
Ingredientes: Maltodextrina, leite de vaca desnatado (fonte protéica), oleína de palma,
óleo de palmiste, óleo de canola, óleo de milho, lecitina de soja, vitaminas (vitamina
C, taurina, vitamina E, vitamina PP, pantoteonato de cálcio, vitamina A, vitamina B6,
vitamina B1, vitamina D3, vitamina B2, ácido fólico, vitamina K1, biotina, vitamina B12),
ARTAMIL 24,74
minerais (sulfato ferroso, sulfato de zinco, sulfato de cobre, iodeto de potássio). NÃO
CONTÉM GLÚTEN.
Embalagem: Lata de 400g
Entrega: O produto deverá ser transportado em veículo fechado, em boas condições
higiênico-sanitárias e que garantam a qualidade e conservação do produto.
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Formula infantil em pó para lactantes de 6 a 12 meses
Ingredientes: Leite de vaca desnatado (fonte protéica), maltodextrina, oleína de palma,
óleo de palmiste, óleo de canola, óleo de milho, minerais (sulfato ferroso, sulfato de
zinco, sulfato de cobre, iodeto de potássio), lecitina de soja, vitaminas (vitamina C,
vitamina PP, vitamina E, pantoteonato de cálcio, vitamina A, , vitamina B6, vitamina
14
50
Lata
B1, vitamina D3, vitamina B2, ácido fólico, vitamina K1, biotina, vitamina B12). NÃO
CONTÉM GLÚTEN.
Embalagem: Lata de 400g
Entrega: O produto deverá ser transportado em veículo fechado, em boas condições
higiênico-sanitárias e que garantam a qualidade e conservação do produto.
Macarrão sem glúten
Característica Técnicas: Macarrão a base de milho/arroz/quinoa/linhaça, etc. Alimento
livre de glúten, sem gordura trans, sem sódio. Não deverá apresentar sujidade, bolor,
mancha ou fragilidade à pressão dos dedos.
Embalagem: Embalados em pacotes de polipropileno bem vedados, intactas, com peso
23
20
Pacote
líquido de 500g.
Prazo de Validade: Mínimo de 06 meses
Data de Fabricação: Máximo de 60 dias.
Entrega: O produto deverá ser transportado em veículo fechado, em boas condições
higiênico-sanitárias e que garantam a qualidade e conservação do produto.
Sardinha enlatada
Características técnicas: Sardinhas ao próprio suco c/ óleo comestível, reparada com
pescado fresco, limpo, eviscerado, cozido, imersa em óleo comestível. Ingredientes:
sardinhas, água de constituição (ao próprio suco), óleo comestível e sal.
30
100
Lata
Embalagem: Deve estar intacta, em latas de 125g. Prazo de Validade: mín.12 meses.
Data de Fabricação: máx. 60 dias.
Entrega: O produto deverá ser transportado em veículo fechado, em boas condições
higiênico-sanitárias e que garantam a qualidade e conservação do produto.
VALOR TOTAL R$ 14.131,10 (QUATORZE MIL CENTO E TRINTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS)

APTAMIL 22,99

1.149,50

URBANO 6,53

130,60

88

364,00

3,64

Fundo Municipal de Assistência de Irineópolis
Jackiw Atacadista de Alimentos Eireli EPP
Item

Quant

Unidade

05

100

Unidade

06

500

Quilo

10

300

Quilo

11

50

Quilo

Descrição dos Alimentos
Alface
Características técnicas: – de 1ª qualidade, folhas firmes, íntegra, não poderá estar
murcha, tamanho médio.
Embalagem: o produto deve estar acondicionado em sacos plásticos resistentes
transparentes. O produto deverá ser transportado em veículo fechado.
Banana
Características Técnicas: 1ª qualidade. Grau médio de amadurecimento, unidades
médias aproximadamente 120g. Produtos maduros ou deteriorados não serão
aceitos.
Embalagem: em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem. O produto deverá ser transportado
em veículo fechado.
Carne Moída
Características Técnicas: Peça de carne bovina sem osso, congelada e moída sem
sebo. Deve apresentar cor, aparência, textura e aroma característicos.
Embalagem: Sem aberturas, intacta. Em plástico transparente, atóxico, resistente.
Deverá estar congelada, em pacotes de 2 kg, com informações sobre o produto,
procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade
do produto, condições de armazenamento, número do registro no Ministério da
Agricultura SIF/DIPOA e carimbo de inspeção SIF.
Prazo de Validade: Validade mínima de 60 dias a partir da data de entrega na
unidade requisitante.
Entrega: O produto deverá ser transportado em veículo fechado e refrigerado, ou
em caixas de isopor bem fechadas em boas condições higiênico-sanitárias e que
garantam a qualidade e conservação do produto.
Cebola de Cabeça
Características Técnicas: Cebola de 1ª qualidade, classe média Tipo especial, deve
apresentar as características de qualidade, bem formadas com coloração própria,
superfície lisa, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças, estar em
perfeitas condições de conservação e maturação.
Embalagem: em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem. O produto deverá ser transportado
em veículo fechado.
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Marca

Valor
unitário R$

Valor
total R$

CEASA

1,78

178,00

CEASA

3,56

1.780,00

SANTA
BARBARA

19,49

5.847,00

CEASA

4,44

222,00
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Frango Congelado – Coxa e Sobre-coxa:
Característica Técnicas: Coxa e sobre-coxa de frango congelado. A ave deve estar
firme e sem manchas, peça lisa e coloração clara, aderente, sem odores;
Deverão ser transportados de acordo com as normas da Vigilância Sanitária;
Embalagem: Deve estar intacta. O produto deve estar acondicionado em bandejas
15
100
Quilo
ou sacos de polietileno leitoso ou transparente de 1 Kg.
Prazo de Validade: Mínimo de 60 dias.
Entrega: O produto deverá ser transportado em veículo fechado e refrigerado, ou
em caixas de isopor bem fechadas em boas condições higiênico-sanitárias e que
garantam a qualidade e conservação do produto.
Frango Congelado – Peito:
Característica Técnicas: Peito de frango congelado. A ave deve estar firme e sem
manchas, peça lisa e coloração clara, aderente, sem odores;
Deverão ser transportados de acordo com as normas da Vigilância Sanitária;
Embalagem: Deve estar intacta. O produto deve estar acondicionado em bandejas
16
100
Quilo
ou sacos de polietileno leitoso ou transparente de 1 Kg.
Prazo de Validade: Mínimo de 60 dias.
Entrega: O produto deverá ser transportado em veículo fechado e refrigerado, ou
em caixas de isopor bem fechadas em boas condições higiênico-sanitárias e que
garantam a qualidade e conservação do produto.
Gelatina diet
Ingredientes: Gelatina contendo vitaminas A, C e D e os minerais selênio e zinco.
Embalagem: Caixa com 12 g. Deve apresentar embalagem e rotulagem conforme
19
20
Unidade legislação
Prazo de Validade: Mínimo 30 dias.
Entrega: O produto deverá ser transportado em veículo fechado, em boas condições higiênico-sanitárias e que garantam a qualidade e conservação do produto.
VALOR TOTAL R$ 9.566,00 (NOVE MIL QUINHENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS)
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DANIELI

7,59

759,00

DANIELI

7,80

780,00

APTI

3,16

63,20

Papelaria São Bento Ltda – EPP
Item

Quant

Unidade

Descrição dos Alimentos

Feijão preto
Características técnicas: – preto Tipo I, novo, de primeira qualidade, constituído de
grãos inteiros e sãos, sem a presença de grãos mofados e/ou carunchados.
Embalagem: deve estar intacta, acondicionado em pacotes bem vedados de 1kg.
12
100
Quilo
Prazo de validade: mínimo de 06 meses
Data de fabricação: máximo de 30 dias
Entrega: O produto deverá ser transportado em veículo fechado, em boas condições
higiênico-sanitárias e que garantam a qualidade e conservação do produto.
GELATINA EM PÓ- DIVERSOS SABORES – 30 GR.
Características técnicas: produto diluível em água. Colorido e aromatizado artificialmente. Não contém adoçantes artificiais.
17
100
Caixa
Embalagem: embalagem externa em caixa e interna em pacote, contendo no mínimo
30 gr.
Prazo de validade: mínimo de 06 meses.
Data de fabricação: máximo de 45 dias.
Sardinha enlatada
Características técnicas: Sardinhas ao próprio suco c/ óleo comestível, reparada com
pescado fresco, limpo, eviscerado, cozido, imersa em óleo comestível. Ingredientes:
sardinhas, água de constituição (ao próprio suco), óleo comestível e sal.
30
50
Lata
Embalagem: Deve estar intacta, em latas de 125g. Prazo de Validade: mín.12 meses.
Data de Fabricação: máx. 60 dias.
Entrega: O produto deverá ser transportado em veículo fechado, em boas condições
higiênico-sanitárias e que garantam a qualidade e conservação do produto.
VALOR TOTAL R$ 1.001,00 (UM MIL E UM REAIS)

Marca

Valor
unitário R$

Valor
total R$

REI DA
MESA

7,50

750,00

NEILAR

0,69

69,00

88

3,64

182,00

Hospital Municipal Bom Jesus de Irineópolis
Jackiw Atacadista de Alimentos Eireli EPP
Item

01

Quant

50

Unidade

Descrição dos Alimentos

Marca

Valor
unitário R$

Valor
total R$

Quilo

Abacate
Características Técnicas: de 1ª qualidade, grau médio de maturação.
Embalagem: em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada,
apresentando na embalagem etiqueta de pesagem.
O produto deverá ser transportado em veículo fechado.

CEASA

6,86

343,00
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02

50

Quilo

03

20

Unidade

05

400

Unidade

06

500

Quilo

07

200

Quilo

09

50

Kg

10

500

Quilo

11

100

Quilo

DOM/SC - Edição N° 3371
Abóbora madura
Características técnicas: Abóbora madura, isenta de enfermidades, material
terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos de
manuseio e transporte. De colheita recente.
Embalagem: em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada,
apresentando na embalagem etiqueta de pesagem. O produto deverá ser transportado em veículo fechado.
Adoçante líquido dietético com stévia
Embalagem: embalagens de 80ml
Prazo de Validade: Mínimo de 12 meses;
Data de Fabricação: Máximo de 60 dias.
Entrega: O produto deverá ser transportado em veículo fechado, em boas condições higiênico-sanitárias e que garantam a qualidade e conservação do produto.
Alface
Características técnicas: – de 1ª qualidade, folhas firmes, íntegra, não poderá
estar murcha, tamanho médio.
Embalagem: o produto deve estar acondicionado em sacos plásticos resistentes
transparentes. O produto deverá ser transportado em veículo fechado.
Banana
Características Técnicas: 1ª qualidade. Grau médio de amadurecimento, unidades médias aproximadamente 120g. Produtos maduros ou deteriorados não
serão aceitos.
Embalagem: em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada,
apresentando na embalagem etiqueta de pesagem. O produto deverá ser transportado em veículo fechado.
Beterraba
Características Técnicas: Deve apresentar as características de qualidade, bem
formadas com coloração própria, superfície lisa, livre de danos mecânicos,
fisiológicos, pragas e doenças, estar em perfeitas condições de conservação e
maturação. Produto com tamanho muito pequeno ou deteriorados não serão
aceitos.
Embalagem: em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada,
apresentando na embalagem etiqueta de pesagem. O produto deverá ser transportado em veículo fechado.
Bisteca de porco
Embalagem: Deve estar intacta. Acondicionada em sacos de polipropileno
reforçado e revestido por caixa de papelão (tipo kraft) ou caixa plástica limpa.
Embalados em pacotes de até 1Kg de forma que não grudem nos demais após
congelados, constando peso, data de fabricação, carimbo de inspeção estadual
ou federal e procedência da carne.
Prazo de Validade: Validade mínima de 60 dias a partir da data de entrega na
unidade requisitante.
Entrega: O produto deverá ser transportado em veículo fechado e refrigerado,
ou em caixas de isopor bem fechadas em boas condições higiênico-sanitárias e
que garantam a qualidade e conservação do produto.
Carne Moída
Características Técnicas: Peça de carne bovina sem osso, congelada e moída
sem sebo. Deve apresentar cor, aparência, textura e aroma característicos.
Embalagem: Sem aberturas, intacta. Em plástico transparente, atóxico, resistente. Deverá estar congelada, em pacotes de 2 kg, com informações sobre o
produto, procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade,
quantidade do produto, condições de armazenamento, número do registro no
Ministério da Agricultura SIF/DIPOA e carimbo de inspeção SIF.
Prazo de Validade: Validade mínima de 60 dias a partir da data de entrega na
unidade requisitante.
Entrega: O produto deverá ser transportado em veículo fechado e refrigerado,
ou em caixas de isopor bem fechadas em boas condições higiênico-sanitárias e
que garantam a qualidade e conservação do produto.
Cebola de Cabeça
Características Técnicas: Cebola de 1ª qualidade, classe média Tipo especial,
deve apresentar as características de qualidade, bem formadas com coloração
própria, superfície lisa, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças,
estar em perfeitas condições de conservação e maturação.
Embalagem: em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada,
apresentando na embalagem etiqueta de pesagem. O produto deverá ser transportado em veículo fechado.
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CEASA

1,91

95,50

MAGRO

7,58

151,60

CEASA

1,78

712,00

CEASA

3,56

1.780,00

CEASA

2,78

556,00

ANA ROSA

12,90

645,00

SANTA
BARBARA

19,49

9.745,00

CEASA

4,44

444,00
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15

700

19

20

22

30

27

400

28

100

29

30

VALOR TOTAL
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Frango Congelado – Coxa e Sobre-coxa:
Característica Técnicas: Coxa e sobre-coxa de frango congelado. A ave deve
estar firme e sem manchas, peça lisa e coloração clara, aderente, sem odores;
Deverão ser transportados de acordo com as normas da Vigilância Sanitária;
Embalagem: Deve estar intacta. O produto deve estar acondicionado em bandeQuilo
jas ou sacos de polietileno leitoso ou transparente de 1 Kg.
Prazo de Validade: Mínimo de 60 dias.
Entrega: O produto deverá ser transportado em veículo fechado e refrigerado,
ou em caixas de isopor bem fechadas em boas condições higiênico-sanitárias e
que garantam a qualidade e conservação do produto.
Gelatina diet
Ingredientes: Gelatina contendo vitaminas A, C e D e os minerais selênio e
zinco.
Embalagem: Caixa com 12 g. Deve apresentar embalagem e rotulagem conforUnidade
me legislação
Prazo de Validade: Mínimo 30 dias.
Entrega: O produto deverá ser transportado em veículo fechado, em boas condições higiênico-sanitárias e que garantam a qualidade e conservação do produto.
Macarrão em formato de letrinhas
Características Técnicas: Macarrão com ovos e vitaminas. Não deverá apresentar
sujidade, bolor, manchas ou fragilidade à pressão dos dedos.
Embalagem: deve estar intacta, acondicionado em pacote bem vedados de 500g
Pacote
Prazo de Validade: Mínimo de 06 meses
Data de Fabricação: Máximo de 60 dias.
Entrega: O produto deverá ser transportado em veículo fechado, em boas condições higiênico-sanitárias e que garantam a qualidade e conservação do produto.
Músculo sem osso
Características Técnicas: Peça de carne bovina CORTADA EM CUBOS, sem sebo,
carne de cor vermelha cereja, elástica firme e com odor agradável.
Embalagem: Deve estar intacta. Embalados em pacotes de 1Kg de forma que
não grudem nos demais após congelados, constando peso, data de fabricação,
Quilo
carimbo de inspeção estadual ou federal e procedência da carne.
Prazo de Validade: mín. 6 meses.
Data de Fabricação: máx. 30 dias.
Entrega: O produto deverá ser transportado em veículo fechado e refrigerado,
ou em caixas de isopor bem fechadas em boas condições higiênico-sanitárias e
que garantam a qualidade e conservação do produto.
Peixe – Filé de pescada
Característica: filé de pescada branca, congelado, sem pele, sem espinha, cheiro
e sabor próprios, sem manchas esverdeadas e parasitas.
Embalagem: Embalados em camadas separadas por filme plástico transparente
e atóxico. Sem aberturas, intacto. Deverá estar congelada, em pacotes de 1 kg,
com informações sobre o produto, procedência, informação nutricional, número
do lote, data de validade, quantidade do produto, condições de armazenamenQuilo
to, número do registro no Ministério da Agricultura SIF/DIPOA e carimbo de
inspeção SIF.
Prazo de Validade: Validade mínima de 60 dias a partir da data de entrega na
unidade requisitante.
Entrega: O produto deverá ser transportado em veículo fechado e refrigerado,
ou em caixas de isopor bem fechadas em boas condições higiênico-sanitárias e
que garantam a qualidade e conservação do produto.
Pudim DIET
Características técnicas: Pudim diet contendo vitaminas A, C e D e os minerais
selênio e zinco.
Caixa
Embalagem: Embalagem de 30g
Prazo de validade: Mínimo 30 dias.
Entrega: O produto deverá ser transportado em veículo fechado, em boas condições higiênico-sanitárias e que garantam a qualidade e conservação do produto.
R$ 30.772,40 (TRINTA MIL SETECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)
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DANIELI

7,59

5.313,00

APTI

3,16

63,20

RENATA

3,29

98,70

SANTA
BARBARA

19,49

7.796,00

NACIONAL

29,19

2.919,00

APTI

3,68

110,40
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Papelaria São Bento Ltda – EPP
Item

Quant

Unidade

Descrição dos Alimentos

Feijão preto
Características técnicas: – preto Tipo I, novo, de primeira qualidade, constituído de
grãos inteiros e sãos, sem a presença de grãos mofados e/ou carunchados.
Embalagem: deve estar intacta, acondicionado em pacotes bem vedados de 1kg.
12
100
Quilo
Prazo de validade: mínimo de 06 meses
Data de fabricação: máximo de 30 dias
Entrega: O produto deverá ser transportado em veículo fechado, em boas condições higiênico-sanitárias e que garantam a qualidade e conservação do produto.
Formula infantil em pó para lactantes de 0 a 6 meses
Ingredientes: Maltodextrina, leite de vaca desnatado (fonte protéica), oleína de
palma, óleo de palmiste, óleo de canola, óleo de milho, lecitina de soja, vitaminas
(vitamina C, taurina, vitamina E, vitamina PP, pantoteonato de cálcio, vitamina
A, vitamina B6, vitamina B1, vitamina D3, vitamina B2, ácido fólico, vitamina K1,
13
20
Lata
biotina, vitamina B12), minerais (sulfato ferroso, sulfato de zinco, sulfato de cobre,
iodeto de potássio). NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Embalagem: Lata de 400g
Entrega: O produto deverá ser transportado em veículo fechado, em boas condições higiênico-sanitárias e que garantam a qualidade e conservação do produto.
Formula infantil em pó para lactantes de 6 a 12 meses
Ingredientes: Leite de vaca desnatado (fonte protéica), maltodextrina, oleína de
palma, óleo de palmiste, óleo de canola, óleo de milho, minerais (sulfato ferroso,
sulfato de zinco, sulfato de cobre, iodeto de potássio), lecitina de soja, vitaminas
(vitamina C, vitamina PP, vitamina E, pantoteonato de cálcio, vitamina A, , vitamina
14
20
Lata
B6, vitamina B1, vitamina D3, vitamina B2, ácido fólico, vitamina K1, biotina, vitamina B12). NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Embalagem: Lata de 400g
Entrega: O produto deverá ser transportado em veículo fechado, em boas condições higiênico-sanitárias e que garantam a qualidade e conservação do produto.
Macarrão sem glúten
Característica Técnicas: Macarrão a base de milho/arroz/quinoa/linhaça, etc.
Alimento livre de glúten, sem gordura trans, sem sódio. Não deverá apresentar
sujidade, bolor, mancha ou fragilidade à pressão dos dedos.
Embalagem: Embalados em pacotes de polipropileno bem vedados, intactas, com
23
20
Pacote
peso líquido de 500g.
Prazo de Validade: Mínimo de 06 meses
Data de Fabricação: Máximo de 60 dias.
Entrega: O produto deverá ser transportado em veículo fechado, em boas condições higiênico-sanitárias e que garantam a qualidade e conservação do produto.
Sardinha enlatada
Características técnicas: Sardinhas ao próprio suco c/ óleo comestível, reparada
com pescado fresco, limpo, eviscerado, cozido, imersa em óleo comestível. Ingredientes: sardinhas, água de constituição (ao próprio suco), óleo comestível e sal.
30
100
Lata
Embalagem: Deve estar intacta, em latas de 125g. Prazo de Validade: mín.12
meses.
Data de Fabricação: máx. 60 dias.
Entrega: O produto deverá ser transportado em veículo fechado, em boas condições higiênico-sanitárias e que garantam a qualidade e conservação do produto.
VALOR TOTAL R$ 2.199,20 (DOIS MIL CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS)

Marca

Valor
unitário R$

Valor
total R$

REI DA
MESA

7,50

750,00

ARTAMIL

24,74

494,80

APTAMIL

22,99

459,80

URBANO

6,53

130,60

88

3,64

364,00

Irineópolis 04 de janeiro de 2021.
Juliano Pozzi Pereira- Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 001/2021

Publicação Nº 2789506

PORTARIA Nº. 001/2021.
NOMEIA SERVIDOR PARA O CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de Irineópolis, cidadão LADEMIR FERNANDO ARCARI, usando da competência que lhe confere o item V, do artigo 65
e parágrafo único do artigo 72, da Lei Orgânica Municipal e amparado no que dispõe o Título II, Capítulo III, Seção I, Artigo 105, Inciso II,
da Lei Complementar n º. 007/2001 de 15/10/2001, consoante o anexo VIII da já citada Lei,
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR RODRIGO ANTONIO JURCK, nascido em 15/07/1993, portador do CPF n º 089.370.669-80, RG n º 5.064.770 – SESP/
SC, para exercer o Cargo de Agente Político de Secretário Municipal de Administração e Finanças, criado através da Lei Complementar n º
ASSINADO DIGITALMENTE
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007/2001, de 15/10/2001, com alterações dadas pela Lei Complementar nº 158/2020, de 16/12/2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar desta data.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Irineópolis, 04 de Janeiro de 2021.
LADEMIR FERNANDO ARCARI
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 002/2021

Publicação Nº 2789515

PORTARIA Nº. 002/2021.
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de Irineópolis, cidadão LADEMIR FERNANDO ARCARI, usando da competência que lhe confere o item V, do artigo 65
e parágrafo único do artigo 72, da Lei Orgânica Municipal e amparado no que dispõe o Título II, Capítulo III, Seção I, Artigo 105, Inciso II,
da Lei Complementar n º. 007/2001 de 15/10/2001, consoante o anexo VIII da já citada Lei,
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR VERA LUCIA PIOTROWSKI CUBAS, nascida em 26/06/1968, portadora do CPF n º 637.248.209-68, RG n º 1.798.154 –
SESP/SC, para exercer o Cargo de Agente Político de Secretária Municipal de Assistência Social, criado através da Lei Complementar n º
007/2001 de 15/10/2001, com alterações dadas pela Lei Complementar nº 158/2020, de 16/12/2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar desta data.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Irineópolis, 04 de Janeiro de 2021.
LADEMIR FERNANDO ARCARI
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 003/2021

Publicação Nº 2789520

PORTARIA Nº. 003/2021.
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de Irineópolis, cidadão LADEMIR FERNANDO ARCARI, usando da competência que lhe confere o item V, do artigo 65 e
parágrafo único do artigo 72, da Lei Orgânica Municipal e amparado no que dispõe o Título II, Capítulo III, Seção I, Artigo 105, Inciso VIII,
da Lei Complementar n º. 007/2001 de 15/10/2001, consoante o anexo II da já citada Lei,
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR CHIRLEI APARECIDA LEZAN KUYAVA, nascida em 12/03/1961, portadora do CPF nº 404.935.129-34, RG nº 861.724-4
SESP/SC, para exercer o Cargo de Agente Político de Secretária Municipal de Educação, criado através da Lei Complementar n º 007/2001
de 15/10/2001.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar desta data.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Irineópolis, 04 de Janeiro de 2021.
LADEMIR FERNANDO ARCARI
Prefeito Municipal.
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PORTARIA Nº 004/2021

Publicação Nº 2789527

PORTARIA Nº. 004/2021.
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de Irineópolis, cidadão LADEMIR FERNANDO ARCARI, usando da competência que lhe confere o item V, do artigo 65 e
parágrafo único do artigo 72, da Lei Orgânica Municipal e amparado no que dispõe o Título II, Capítulo III, Seção I, Artigo 105, Inciso VIII,
da Lei Complementar n º. 007/2001 de 15/10/2001, consoante o anexo II da já citada Lei,
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR VIRLEI DA SILVA, nascido em 20/02/1978, portador do CPF n º 027.303.369-74, RG n º 3.906.658, para exercer o Cargo
de Agente Político de Secretário Municipal de Infraestrutura, criado através da Lei Complementar n º 007/2001, de 15/10/2001.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar desta data.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Irineópolis, 04 de Janeiro de 2021.
LADEMIR FERNANDO ARCARI
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 005/2021

Publicação Nº 2789531

PORTARIA Nº. 005/2021.
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de Irineópolis, cidadão LADEMIR FERNANDO ARCARI, usando da competência que lhe confere o item V, do artigo 65
e parágrafo único do artigo 72, da Lei Orgânica Municipal e amparado no que dispõe o Título II, Capítulo III, Seção I, Artigo 105, Inciso II,
da Lei Complementar n º. 007/2001 de 15/10/2001, consoante o anexo VIII da já citada Lei,
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR GISELI KEMPINSKI, nascida em 26/04/1982, portadora do CPF n º 037.800.599-59, RG n º 7.617.918-2, para exercer o
Cargo de Agente Político de Secretária Municipal de Saúde, criado através da Lei Complementar nº 007/2001 de 15/10/2001.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar desta data.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Irineópolis, 04 de Janeiro de 2021.
LADEMIR FERNANDO ARCARI
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 006/2021

Publicação Nº 2789536

PORTARIA Nº. 006/2021.
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORA PARA O CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE TESOUREIRA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de Irineópolis, cidadão LADEMIR FERNANDO ARCARI, usando da competência que lhe confere o item V, do artigo 65
e parágrafo único do artigo 72, da Lei Orgânica Municipal e amparado no que dispõe o Título II, Capítulo III, Seção I, Artigo 105, Inciso II,
da Lei Complementar n º. 007/2001 de 15/10/2001, consoante o anexo II da já citada Lei, com redação dada pela Lei Complementar nº
158/2020, de 16/12/2020,
RESOLVE:
Art 1st - NOMEAR BERNADETE SCHUSTER LONGO, nascida em 26/12/1959, portadora do CPF n º 382.349.129-68, RG n º 962.557 – SSP/
SC, para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Tesoureira, criado através da Lei Complementar n º 158/2020 de 16/12/2020,
vinculada a Secretaria Municipal de Administração e Finanças.
Art 2nd - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar desta data.
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Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Irineópolis, 04 de Janeiro de 2021.
LADEMIR FERNANDO ARCARI
Prefeito Municipal.
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Itá
Prefeitura
AVISO DE REVOGAÇÃO PL 072/2020

Publicação Nº 2789240

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 006/2020
AVISO DE REVOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O Prefeito Municipal de Itá - SC torna público que devido a adequações ao edital REVOGOU a concessão não remunerada de incentivos econômicos, através da Cessão do Direito Real de Uso de Bens Públicos, de uma área de terras para projeto de humanização (ajardinamento),
visando o desenvolvimento econômico e social do Município, mediante a implantação e/ou ampliação no Município de unidades produtivas.
O aviso de revogação encontra-se disponível no site www.ita.sc.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas na Secretaria Municipal de
Administração e Fazenda e/ou pelo telefone (49) 3458-9510. Itá SC, 04 de janeiro de 2021.
CLEMOR ANTÔNIO BATTISTI
Prefeito Municipal

AVISO DE REVOGAÇÃO PL 080/2020

Publicação Nº 2789249

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2020
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2020
AVISO DE REVOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O Prefeito Municipal de Itá, Estado de Santa Catarina, torna público que por interesse publico REVOGOU a Tomada de Preços nº 013/2020,
visando a contratação de empresa, em regime de empreitada global, para montagem de deck, junto a um trecho da orla do lago da Usina Hidrelétrica Itá, na área conhecida como prainha. O aviso de revogação encontra-se disponível no site www.ita.sc.gov.br. Maiores informações
poderão ser obtidas na Secretaria Municipal de Administração e Fazenda e/ou pelo telefone (49) 3458-9510. Itá SC, 04 de janeiro de 2021.
CLEMOR ANTÔNIO BATTISTI
Prefeito Municipal

AVISO DE REVOGAÇÃO PL 082/2020

Publicação Nº 2789244

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2020
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2020
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
AVISO DE REVOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O Prefeito Municipal de Itá, Estado de Santa Catarina, torna público que por interesse publico REVOGOU o Pregão Presencial nº 039/2020,
para aquisição de tratores agrícolas, novos. O aviso de revogação encontra-se disponível no site www.ita.sc.gov.br. Maiores informações
poderão ser obtidas na Secretaria Municipal de Administração e Fazenda e/ou pelo telefone (49) 3458-9510. Itá SC, 04 de janeiro de 2021.
CLEMOR ANTÔNIO BATTISTI
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 001/2021

Publicação Nº 2790629

DECRETO Nº 001, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
“Decreta expediente interno nas dependências do Centro Administrativo Municipal, para fins de planejamento e reorganização administrativa
e dá outras providências.”
CLEMOR ANTÔNIO BATTISTI, Prefeito Municipal de Itá, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo e, de conformidade
com o inciso VII do artigo 69, da Lei Orgânica Municipal e:
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CONSIDERANDO a necessidade de programar e planejar as ações a serem desenvolvidas pela administração pública para o exercício de
2021;
CONSIDERANDO a necessidade de reorganização dos setores de tributação, contabilidade, licitações, compras e contratos, além de recursos
humanos, controladoria interna, dentre outros;
CONSIDERANDO a necessidade de conclusão das atividades precípuas à transição de governo, especialmente no que tange ao sistema de
gerenciamento e de gestão;
CONSIDERANDO a necessidade de prestação de serviço público eficiente, sem descuidar da legalidade, como princípio norteador da administração pública.
DECRETA:
Art. 1º Fica decretado expediente interno nas dependências do Centro Administrativo Municipal, do dia 04 ao dia 15 de janeiro de 2021.
Parágrafo único: o “caput” deste artigo não se aplica às atividades essenciais, inclusive setor de tributação, Junta Militar e Recursos Humanos.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Itá - SC, 04 de janeiro de 2021.
CLEMOR ANTÔNIO BATTISTI
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado na Secretaria Administrativa na Data Supra.
NILVO NILTON BERTICELLI
Secretário de Administração e Fazenda

DECRETO Nº 003/2021

Publicação Nº 2790637

Decreto nº 003/2021, 04 de Janeiro de 2021.
“Dispõe Sobre a Abertura de Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências”.
CLEMOR ANTONIO BATTISTI, Prefeito Municipal de Itá - SC, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o Inciso I e II do
art. 4º da Lei Municipal nº 2.635, de 22 de dezembro de 2020 e do §1º do art. 43 da Lei Federal 4.320/64,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município de Itá, no valor de R$ 601.313,68 (seiscentos e um mil,
trezentos e treze reais, sessenta e oito centavos ), utilizando como fonte de recursos o Produto de Operações de Crédito autorizadas, nos
termos da Lei Municipal 2.546/2018, do inciso II, artigo 4º da Lei Municipal 2.635/2020, e inciso IV, §1º do art. 43 da Lei Federal 4.320/64,
conforme programação a seguir:
09.00 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
09.01 – Departamento de Obras e Serviços Urbanos
1.050 – Pavimentação de Vias Públicas
4.4.90.00.00.00.1083 Aplicações Diretas

601.313,68

Fonte de recursos – 1083: Recursos Operação de Crédito
Art. 2º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município de Itá, no valor de R$ 1.220.571,35 ( um milhão, duzentos e vinte mil, quinhentos setenta e um reais, trinta e cinco centavos ), utilizando como fonte de recursos o Produto de Operação de Credito,
autorizado pela lei municipal n.º 2.609/2019 de 20 de dezembro de 2019, nos termos do inciso II, artigo 4º da Lei Municipal 2.635/2020, e
inciso IV, §1º do art. 43 da Lei Federal 4.320/64, conforme programação a seguir:
04.00 – Secretaria Municipal de Transportes
04.01 – Departamento Municipal de Estradas e Rodagem
1.045 – Pavimentação Asfáltica Rodovia Itá-Subestação Linha Alegre
4.4.90.00.00.00.1083 Aplicações Diretas 1.220.571,35
Fonte de recursos – 1083: Recursos Operação de Crédito
Art. 3º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município de Itá, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais),
utilizando como fonte de recursos o Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2020, nos termos do inciso I, artigo
4º da Lei Municipal 2.635/2020, e inciso I, §1º do art. 43 da Lei Federal 4.320/64, conforme programação a seguir:
07.00 – Secretaria de Assistência Social
07.01 – Departamento de Assistência Social
2.023 – Manutenção Atividades Fundo Infância e Adolescência
3.3.90.00.00.00.3078 Aplicações Diretas 50.000,00
Fonte de recursos – 3078: Recursos FIA – Demais Recursos
07.05 – Fundo Municipal de Direitos do Idoso
2.057 – Manutenção Fundo Municipal de Direitos do Idoso
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3.1.90.00.00.00.3824 Aplicações Diretas 50.000,00
3.3.90.00.00.00.3824 Aplicações Diretas 100.000,00
Fonte de recursos - 3824: Convênio Fundo Idoso - Lei do Idoso
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Itá - SC, 04 de janeiro de 2021.
CLEMOR ANTÔNIO BATTISTI
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado na Secretaria Administrativa na Data Supra.
NILVO NILTON BERTICELLI
Secretário de Administração e Fazenda

EDITAL 01 CONSELHO

Publicação Nº 2789611

EDITAL 01/2021
Dispõe sobre a convocação de Conselheiro Tutelar Suplente e dá outras providências.
O Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes - CMDCA, no uso das suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal
2.294/2013 e suas alterações, e
Considerando o oficio n 01, datado do dia 04 de janeiro de 2021, da Sra. CLAUDINEIA ALVES CARDOSO, informando a renuncia do cargo de
Conselheira Tutelar a presidente em exercício do Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes do Município de Itá;
Considerando a necessidade de convocação de suplente para assumir a vaga tendo em vista a vacância;
RESOLVE:
Art.1 Convocar a Conselheira abaixo relacionada para comparecer ao setor de pessoal do Município de Itá de imediato da publicação deste
edital para assumir a vaga de Conselheiro Tutelar:
I- IVETE DEMEDA SCHEFFLER
Itá, 04 de janeiro de 2021.
PATRICIA PERONE GHENO
PRESIDENTE DO CMDCA

PORTARIA 001/2021

Publicação Nº 2789480

PORTARIA Nº 001/2021
CLEMOR ANTONIO BATTISTI, Prefeito Municipal de Itá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de conformidade com o
Inciso IX do art. 69 da Lei Orgânica do Município de Ita, Lei Complementar nº 34/2006, de 11 de Dezembro de 2006 e Lei Complementar
nº 66/2010, de 08 de Junho de 2010,
RESOLVE :
Nomear NILVO NILTON BERTICELLI, portador da Carteira de Identidade nº 518.308-1-SSP/SC, para o cargo comissionado de Secretário
de Administração e Fazenda, Código 61001, Nível CC-090 da Lei Complementar Nº 066/2010, de 08 de Junho de 2010, a partir desta data.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITÁ, 04 DE JANEIRO DE 2021.
CLEMOR ANTONIO BATTISTI
Prefeito Municipal
REGISTRADO E PUBLICADO NESTA SECRETARIA NA DATA SUPRA
NILVO NILTON BERTICELLI
Secretário de Administração e Fazenda

PORTARIA 002/2021

Publicação Nº 2789481

PORTARIA Nº 002/2021
CLEMOR ANTONIO BATTISTI, Prefeito Municipal de Itá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de conformidade com o
Inciso IX do art. 69 da Lei Orgânica do Município de Ita, Lei Complementar nº 34/2006, de 11 de Dezembro de 2006 e Lei Complementar
nº 66/2010, de 08 de Junho de 2010,
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RESOLVE :
Nomear JOICE ANITA SARTORETTO ZOTTI, portadora da Carteira de Identidade Nº 3.614.950-SSP/SC, para o cargo comissionado de Secretária de Saúde, Código 61001, Nível CC-090 da Lei Complementar Nº 066/2010, de 08 de Junho de 2010, a partir desta data.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITÁ, 04 DE JANEIRO DE 2021.
CLEMOR ANTONIO BATTISTI
Prefeito Municipal
REGISTRADO E PUBLICADO NESTA SECRETARIA NA DATA SUPRA
NILVO NILTON BERTICELLI
Secretário de Administração e Fazenda

PORTARIA 003/2021

Publicação Nº 2789484

PORTARIA Nº 003/2021
CLEMOR ANTONIO BATTISTI, Prefeito Municipal de Itá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de conformidade com o
Inciso IX do art. 69 da Lei Orgânica do Município de Ita, Lei Complementar nº 34/2006, de 11 de Dezembro de 2006 e Lei Complementar
nº 66/2010, de 08 de Junho de 2010,
RESOLVE :
Nomear VILMARIZE FÁTIMA APPELT, portadora da Carteira de Identidade Nº 4.732.137-SSP/SC, para o cargo comissionado de Chefe de
Gabinete, Código 61002, Nível CC-080 da Lei Complementar Nº 066/2010, de 08 de Junho de 2010, a partir desta data.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITÁ, 04 DE JANEIRO DE 2021.
CLEMOR ANTONIO BATTISTI
Prefeito Municipal
REGISTRADO E PUBLICADO NESTA SECRETARIA NA DATA SUPRA
NILVO NILTON BERTICELLI
Secretário de Administração e Fazenda

PORTARIA 004/2021

Publicação Nº 2789487

PORTARIA Nº 004/2021
CLEMOR ANTONIO BATTISTI, Prefeito Municipal de Itá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de conformidade com o
Inciso IX do art. 69 da Lei Orgânica do Município de Ita, Lei Complementar nº 34/2006, de 11 de Dezembro de 2006 e Lei Complementar
nº 66/2010, de 08 de Junho de 2010,
RESOLVE :
Nomear JULIANA APARECIDA BATISTA, portadora da Carteira de Identidade Nº 4.477.528-SSP/SC, para o cargo comissionado de Diretora
Geral de Saúde, Código 61019, Nível CC-060 da Lei Complementar Nº 066/2010, de 08 de Junho de 2010, a partir desta data.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITÁ, 04 DE JANEIRO DE 2021.
CLEMOR ANTONIO BATTISTI
Prefeito Municipal
REGISTRADO E PUBLICADO NESTA SECRETARIA NA DATA SUPRA
NILVO NILTON BERTICELLI
Secretário de Administração e Fazenda
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Publicação Nº 2788670

PORTARIA Nº 629/2020
JAIRO LUIZ SARTORETTO, Prefeito Municipal de Itá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de conformidade com o artigo
43, da Lei Complementar nº 118/2015, de 22 de Setembro de 2015,
CONSIDERANDO, despacho do Sr. Secretário de Administração e Fazenda, datado de 16 de Dezembro de 2020,
RESOLVE:
Conceder à servidora DEISE FÁTIMA CALVI, ocupante do cargo permanente de Professor de Séries Finais do Ensino Fundamental, Nível 317,
Classe IN-00, da Lei Complementar nº 118/2015, de 22 de Dezembro de 2015, adicional de Regência de Classe, por estar a servidora, em
exercício de sala de aula, retroativo a 21/10/2020.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITÁ, 17 DE DEZEMBRO DE 2020.
JAIRO LUIZ SARTORETTO
Prefeito Municipal
REGISTRADO E PUBLICADO NESTA SECRETARIA NA DATA SUPRA
NEREO NORBERTO ROSTIROLLA
Secretário de Administração e Fazenda

PORTARIA Nº 630/2020

Publicação Nº 2788671

PORTARIA Nº 630/2020
JAIRO LUIZ SARTORETTO, Prefeito Municipal de Itá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de conformidade com o artigo
43, da Lei Complementar nº 118/2015, de 22 de Setembro de 2015,
CONSIDERANDO, despacho do Sr. Secretário de Administração e Fazenda, datado de 16 de Dezembro de 2020,
RESOLVE:
Conceder à servidora DEISE FÁTIMA CALVI, ocupante do cargo permanente de Professor de Séries Finais do Ensino Fundamental, Nível 317,
Classe NB-04, da Lei Complementar nº 118/2015, de 22 de Dezembro de 2015, adicional de Regência de Classe, por estar a servidora, em
exercício de sala de aula, retroativo a 21/10/2020.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITÁ, 17 DE DEZEMBRO DE 2020.
JAIRO LUIZ SARTORETTO
Prefeito Municipal
REGISTRADO E PUBLICADO NESTA SECRETARIA NA DATA SUPRA
NEREO NORBERTO ROSTIROLLA
Secretário de Administração e Fazenda

PORTARIA Nº 631/2020

Publicação Nº 2788674

PORTARIA Nº 631/2020
JAIRO LUIZ SARTORETTO, Prefeito Municipal de Itá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de conformidade com o artigo
43, da Lei Complementar nº 118/2015, de 22 de Setembro de 2015,
CONSIDERANDO, despacho do Sr. Secretário de Administração e Fazenda, datado de 16 de Dezembro de 2020,
RESOLVE:
Conceder à servidora DEBORAH MARIA TOMBINI SARTORETTO, ocupante do cargo permanente de Professor de Séries Iniciais do Ensino
Fundamental, Nível 309, Classe NB-04, da Lei Complementar nº 118/2015, de 22 de Dezembro de 2015, adicional de Regência de Classe,
por estar a servidora, em exercício de sala de aula, retroativo a 01/10/2020.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITÁ, 17 DE DEZEMBRO DE 2020.
JAIRO LUIZ SARTORETTO
Prefeito Municipal
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REGISTRADO E PUBLICADO NESTA SECRETARIA NA DATA SUPRA
NEREO NORBERTO ROSTIROLLA
Secretário de Administração e Fazenda

PORTARIA Nº 632/2020

Publicação Nº 2788677

PORTARIA Nº 632/2020
JAIRO LUIZ SARTORETTO, Prefeito Municipal de Itá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de conformidade com o artigo
43, da Lei Complementar nº 118/2015, de 22 de Setembro de 2015,
CONSIDERANDO, despacho do Sr. Secretário de Administração e Fazenda, datado de 16 de Dezembro de 2020,
RESOLVE:
Conceder à servidora ELAINE MIRIAN CORBARI BONDAN, ocupante do cargo permanente de Professor de Séries Finais do Ensino Fundamental, Nível 317, Classe NA-02, da Lei Complementar nº 118/2015, de 22 de Dezembro de 2015, adicional de Regência de Classe, por estar
a servidora, em exercício de sala de aula, retroativo a 26/10/2020.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITÁ, 17 DE DEZEMBRO DE 2020.
JAIRO LUIZ SARTORETTO
Prefeito Municipal
REGISTRADO E PUBLICADO NESTA SECRETARIA NA DATA SUPRA
NEREO NORBERTO ROSTIROLLA
Secretário de Administração e Fazenda

PORTARIA Nº 633/2020

Publicação Nº 2788767

PORTARIA Nº 633/2020
JAIRO LUIZ SARTORETTO, Prefeito Municipal de Itá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de conformidade com o Inciso
IX do art. 69 da Lei Orgânica do Município de Ita,
RESOLVE :
Exonerar a pedido a servidora DIANA BRITO DE OLIVEIRA, contratada por prazo determinado, para exercer a função temporária de Auxiliar
de Classe, através da Portaria Nº 146/2020, de 03 de Fevereiro de 2020, alterada pela Portaria Nº 596/2020, de 11 de Dezembro de 2020,
e Contrato Administrativo de Trabalho Nº 025/2020, alterado pelo Aditivo 001/2020, a partir de 22/12/2020.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITÁ, 18 DE DEZEMBRO DE 2020.
JAIRO LUIZ SARTORETTO
Prefeito Municipal
REGISTRADO E PUBLICADO NESTA SECRETARIA NA DATA SUPRA
NEREO NORBERTO ROSTIROLLA
Secretário de Administração e Fazenda

PORTARIA Nº 634/2020

Publicação Nº 2788710

PORTARIA Nº 634/2020
JAIRO LUIZ SARTORETTO, Prefeito Municipal de Itá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de conformidade com o Parágrafo Único do art. 1º e os art. 3º da Lei Complementar nº 033/2006, de 27 de Setembro de 2006,
RESOLVE:
FIXAR A ESCALA, de sobreaviso para os motoristas, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, na forma do anexo único.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITÁ, 21 DE DEZEMBRO DE 2020.
JAIRO LUIZ SARTORETTO
Prefeito Municipal
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REGISTRADO E PUBLICADO NESTA SECRETARIA NA DATA SUPRA
NEREO NORBERTO ROSTIROLLA
Secretario de Administração e Fazenda
ANEXO A PORTARIA Nº 634/2020
ESCALA DE SOBREAVISOS MOTORISTAS
01 a 31 de Janeiro de 2021
01/01

CLÓVIS HOCHWART/JAIME PETRY

02/01

JOSEMAR RUCHERT/ELIESER CORBARI

03/01

JOSEMAR RUCHERT/ELIESER CORBARI

04/01

JOSEMAR RUCHERT/ELIESER CORBARI

05/01

ELIESER CORBARI/JOSEMAR RUCHERT

06/01

ELIESER CORBARI/JOSEMAR RUCHERT

07/01

ELIESER CORBARI/JOSEMAR RUCHERT

08/01

ELIESER CORBARI/JOSEMAR RUCHERT

09/01

CLEBER GRANNA/CLÓVIS HOCHWART

10/01

CLEBER GRANNA/CLÓVIS HOCHWART

11/01

CLEBER GRANNA/CLÓVIS HOCHWART

12/01

CLÓVIS HOCHWART/CLEBER GRANNA

13/01

CLÓVIS HOCHWART/CLEBER GRANNA

14/01

CLÓVIS HOCHWART/CLEBER GRANNA

15/01

CLÓVIS HOCHWART/CLEBER GRANNA

16/01

ELIESER CORBARI/JOSEMAR RUCHERT

17/01

ELIESER CORBARI/JOSEMAR RUCHERT

18/01

ELIESER CORBARI/JOSEMAR RUCHERT

19/01

JOSEMAR RUCHERT/ELIESER CORBARI

20/01

JOSEMAR RUCHERT/ELIESER CORBARI

21/01

JOSEMAR RUCHERT/ELIESER CORBARI

22/01

JOSEMAR RUCHERT/ELIESER CORBARI

23/01

VILMAR MORENO/CLEBER GRANNA

24/01

RAFAEL TAFFAREL/CLEBER GRANNA

25/01

RAFAEL TAFFAREL/JOSEMAR RUCHERT

26/01

CLEBER GRANNA/RAFAEL TAFFAREL

27/01

CLEBER GRANNA/RAFAEL TAFFAREL

28/01

CLEBER GRANNA/RAFAEL TAFFAREL

29/01

CLEBER GRANNA/RAFAEL TAFFAREL

30/01

CLÓVIS HOCHWART/ELIESER CORBARI

31/01

CLÓVIS HOCHWART/ELIESER CORBARI

PORTARIA Nº 636/2020

Publicação Nº 2788738

PORTARIA Nº 636/2020
JAIRO LUIZ SARTORETTO, Prefeito Municipal de Itá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com o Inciso IX do
art. 69 da Lei Orgânica do Município de Itá,
RESOLVE :
Exonerar o servidor NEREO NORBERTO ROSTIROLLA, ocupante do cargo comissionado de Secretário de Administração e Fazenda, Código
61001, Nível CC-090 da Lei Complementar Nº 066/2010, de 08 de Junho de 2010, a partir de 31/12/2020.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITÁ, 22 DE DEZEMBRO DE 2020.
JAIRO LUIZ SARTORETTO
Prefeito Municipal
REGISTRADO E PUBLICADO NESTA SECRETARIA NA DATA SUPRA
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NEREO NORBERTO ROSTIROLLA
Secretário de Administração e Fazenda

PORTARIA Nº 637/2020

Publicação Nº 2788741

PORTARIA Nº 637/2020
JAIRO LUIZ SARTORETTO, Prefeito Municipal de Itá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de conformidade com o art. 73
da Lei Complementar nº 035/2006, de 11 de Dezembro de 2006, alterada pela LC 042/08, de 30 de Maio de 2008,
CONSIDERANDO, solicitação anexa da servidora, e autorização do Prefeito Municipal,
RESOLVE:
Conceder licença sem vencimentos de 13 (treze) meses, à servidora GABRIELE NORMA ZILLI, ocupante do cargo permanente de Professora
de Séries Finais do Ensino Fundamental, Nível 317, Classe Na-02 da Lei Complementar Nº 118/2015, de 22 de Setembro de 2015, para tratar
de assuntos particulares, com retorno previsto para 01/02/2022.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITÁ, 22 DE DEZEMBRO DE 2020.
JAIRO LUIZ SARTORETTO
Prefeito Municipal
REGISTRADO E PUBLICADO NESTA SECRETARIA NA DATA SUPRA
NEREO NORBERTO ROSTIROLLA
Secretário de Administração e Fazenda

PORTARIA Nº 638/2020

Publicação Nº 2788744

PORTARIA Nº 638/2020
JAIRO LUIZ SARTORETTO, Prefeito Municipal de Itá, Estado de Santa Catarina, em exercício, no uso de suas atribuições e de conformidade
com a Lei Complementar nº 68/10, de 08 de Junho de 2010,
RESOLVE:
Conceder licença maternidade de 120 (cento e vinte) dias, a contar de 29/12/2020 a 27/04/2021, à servidora ROSICLER FÁTIMA MUTZEMBERG BRUST, ocupante do cargo permanente de Auxiliar de Classe, Nível 413, Classe IN-00,, da Lei Complementar Nº 118/2015, de 22 de
Setembro de 2015, conforme atestado médico subscrito pela Dra. Kamila Fialho – CRM/SC-20141.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITÁ, 29 DE DEZEMBRO DE 2020.
JAIRO LUIZ SARTORETTO
Prefeito Municipal
REGISTRADO E PUBLICADO NESTA SECRETARIA NA DATA SUPRA
NEREO NORBERTO ROSTIROLLA
Secretário de Administração e Fazenda

PORTARIA Nº 639/2020

Publicação Nº 2788745

PORTARIA Nº 639/2020
JAIRO LUIZ SARTORETTO, Prefeito Municipal de Itá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com o Inciso IX do
art. 69 da Lei Orgânica do Município de Itá,
CONSIDERANDO, a instauração do Processo nº @APE 17/00691926 junto ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina que tem por
objetivo a apuração de regularidade do registro de admissão do servidor Jaime Petry;
CONSIDERANDO, a instauração do Processo Administrativo nº 001/2020 por intermédio da Portaria nº 323/2020;
CONSIDERANDO, que o servidor Jaime Petry prestou concurso público nº 01/2005 em 27 de Janeiro de 2005, aprovado no cargo efetivo
de Motorista;
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CONSIDERANDO, que no edital do concurso consta que o mesmo tem prazo de validade de 01 (um) ano, prorrogável por igual período;
CONSIDERANDO, que o decreto 019 com data de 17 de Fevereiro de 2005 homologa o referido concurso;
CONSIDERANDO, que o servidor assumiu a função de motorista sendo nomeado através da Portaria nº 266 de 12 de Junho de 2006;
CONSIDERANDO, que não foi encontrado o documento que prorroga a validade do Concurso Público 01/2005 nem mesmo nos autos do
Tribunal de Contas;
CONSIDERANDO, que mediante a instauração do Processo Administrativo 001/2020 foi oportunizado ao Sr. Jaime a ampla defesa frente aos
autos do processo nº @APE17/00691926;
CONSIDERANDO, que o processo nº @APE17/00691926 recomenda a denegação do registro admissional do servidor Jaime Petry;
CONSIDERANDO, Parecer da Comissão designada pela Portaria 323/2020 no sentido de que o Chefe do Poder Executivo deve acatar a
orientação da Corte de Contas;
E, por fim, considerando decisão do Chefe do Poder Executivo.
RESOLVE:
Exonerar o servidor JAIME PETRY, ocupante do cargo permanente de motorista, Grupo C – Serviços Operacionais, Nível 80, da Lei Complementar Nº 125/2015, de Dezembro de 2015, Classe NC-06, da Lei Complementar Nº 067/2010, de 08 de Junho de 2010, a partir de
31/12/2020.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITÁ, 29 DE DEZEMBRO DE 2020.
JAIRO LUIZ SARTORETTO
Prefeito Municipal
REGISTRADO E PUBLICADO NESTA SECRETARIA NA DATA SUPRA
NEREO NORBERTO ROSTIROLLA
Secretário de Administração e Fazenda

PORTARIA Nº 640/2020

Publicação Nº 2788746

PORTARIA Nº 640/2020
JAIRO LUIZ SARTORETTO, Prefeito Municipal de Itá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de conformidade com o artigo
61, da Lei Complementar nº 35/06, de 11 de Dezembro de 2006,
RESOLVE :
Conceder férias à servidora ROSANGELA RITA COLPANI DO AMARAL, ocupante do cargo permanente de Professora de Educação Infantil,
Nível 379, Classe ND-08 da Lei Complementar 118/2015, de 22 de Setembro de 2015, pelo período aquisitivo de 03/05/2019 a 03/05/2020,
a serem gozadas no período de 28/12/2020 a 26/01/2021.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITÁ, 28 DE DEZEMBRO DE 2020.
JAIRO LUIZ SARTORETTO
Prefeito Municipal
REGISTRADO E PUBLICADO NESTA SECRETARIA NA DATA SUPRA
NEREO NORBERTO ROSTIROLLA
Secretário de Administração e Fazenda

PORTARIA Nº 641/2020

Publicação Nº 2788754

PORTARIA Nº 641/2020
JAIRO LUIZ SARTORETTO, Prefeito Municipal de Itá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de conformidade com o artigo
61, da Lei Complementar nº 35/06, de 11 de Dezembro de 2006,
RESOLVE :
Conceder férias à servidora ROSANA DOS SANTOS CANAL, ocupante do cargo permanente de Professora de Educação Infantil, Nível 379,
Classe NB-04 da Lei Complementar 118/2015, de 22 de Setembro de 2015, pelo período aquisitivo de 16/01/2020 a 16/01/2021, a serem
gozadas no período de 28/12/2019 a 26/01/2021.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITÁ, 28 DE DEZEMBRO DE 2020.
JAIRO LUIZ SARTORETTO
Prefeito Municipal
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REGISTRADO E PUBLICADO NESTA SECRETARIA NA DATA SUPRA
NEREO NORBERTO ROSTIROLLA
Secretário de Administração e Fazenda

PORTARIA Nº 642/2020

Publicação Nº 2788759

PORTARIA Nº 642/2020
JAIRO LUIZ SARTORETTO, Prefeito Municipal de Itá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de conformidade com o artigo
61, da Lei Complementar nº 35/06, de 11 de Dezembro de 2006,
RESOLVE :
Conceder férias à servidora MARISA LURDES DE OLIVEIRA, ocupante do cargo permanente de Professora de Séries Iniciais do Ensino Fundamental, Nível 309, Classe ND-08 da Lei Complementar 118/2015, de 22 de Setembro de 2015, pelo período aquisitivo de 05/01/2020 a
05/01/2021, a serem gozadas no período de 28/12/2019 a 26/01/2021.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITÁ, 28 DE DEZEMBRO DE 2020.
JAIRO LUIZ SARTORETTO
Prefeito Municipal
REGISTRADO E PUBLICADO NESTA SECRETARIA NA DATA SUPRA
NEREO NORBERTO ROSTIROLLA
Secretário de Administração e Fazenda

PORTARIA Nº 643/2020

Publicação Nº 2788762

PORTARIA Nº 643/2020
JAIRO LUIZ SARTORETTO, Prefeito Municipal de Itá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de conformidade com o artigo
61, da Lei Complementar nº 35/06, de 11 de Dezembro de 2006,
RESOLVE :
Conceder férias à servidora ELISANE REGINA DALLE LASTE ZOTTI, ocupante do cargo permanente de Professora de Séries Iniciais do Ensino
Fundamental, Nível 309, Classe NB-04 da Lei Complementar 118/2015, de 22 de Setembro de 2015, pelo período aquisitivo de 02/01/2020
a 02/01/2021, a serem gozadas no período de 28/12/2019 a 26/01/2021.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITÁ, 28 DE DEZEMBRO DE 2020.
JAIRO LUIZ SARTORETTO
Prefeito Municipal
REGISTRADO E PUBLICADO NESTA SECRETARIA NA DATA SUPRA
NEREO NORBERTO ROSTIROLLA
Secretário de Administração e Fazenda
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Itaiópolis
Prefeitura
5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2019

Publicação Nº 2789115

Nº ADITIVO: 5º
Nº CONTRATO: 08/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITAIÓPOLIS
CONTRATADA: CLA ENGENHARIA LTDA.
OBJETO: Fica prorrogado o prazo do contrato até 31/01/2021, a contar de 1º/01/2021.
Itaiópolis, 30/12/2020 Reginaldo José Fernandes Luiz Prefeito Municipal

6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019

Publicação Nº 2789104

Nº ADITIVO: 6º
Nº CONTRATO: 02/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITAIÓPOLIS
CONTRATADA: CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA.
OBJETO: Fica prorrogado o prazo do contrato até 31/01/2021, a contar de 1º/01/2021.
Itaiópolis, 30/12/2020 Reginaldo José Fernandes Luiz Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 03/2020 – CÂMARA DE VEREADORES

Publicação Nº 2789100

OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de licença de uso (locação) de sistema informatizado de gestão pública municipal;
para atendimento de necessidades da Câmara de Vereadores de Itaiópolis. Contrato nº 03/2020. Contratada: Pública Tecnologia Ltda. Valor
Total: R$ 1.878,85. Prazo: 01/01/2021 a 31/01/2021. Itaiópolis, 18 de dezembro de 2020. Julmar Marcos Zerger. Presidente da Câmara de
Vereadores

EXTRATO DO CONTRATO Nº 10/2020 – IPMI

Publicação Nº 2789091

OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de licença de uso (locação) de sistema informatizado de gestão pública municipal;
para atendimento de necessidades do Instituto de Previdência do Município de Itaiópolis - IPMI. Contrato nº 10/2020. Contratada: Pública
Tecnologia Ltda. Valor Total: R$ 823,37. Prazo: 01/01/2021 a 31/01/2021. Itaiópolis, 18 de dezembro de 2020. Marsoel Screpec. Presidente
do IPMI

EXTRATO DO CONTRATO Nº 56/2020

Publicação Nº 2789057

OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de licença de uso (locação) de sistema informatizado de gestão pública municipal; para
atendimento de necessidades da Administração Direta e Indireta. Contrato nº 56/2020. Contratada: Pública Tecnologia Ltda. Valores: PMI:
R$ 27.185,41; FMS: 862,30; FHMSA: 862,30; FMAS: 862,30; FIA: 862,30 e FRHI: 646,73. Totalizando: R$ 31.281,34. Prazo: 01/01/2021 a
31/01/2021. Itaiópolis, 18 de dezembro de 2020. Reginaldo José Fernandes Luiz Prefeito Municipal
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Itapiranga
Prefeitura
DECRETO Nº 01, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789583

DECRETO N° 01, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
FIXA O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
ALEXANDRE GOMES RIBAS, Prefeito de Itapiranga, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, e de
acordo com o inciso VII do Artigo 59 da Lei Orgânica Municipal;
D e c r e t a:
Art. 1º - A partir do dia 04 de Janeiro de 2021, o funcionamento da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA será no horário das 07:30 às
11:30 horas no período matutino e das 13:00 às 17:00 horas no período vespertino.
Art. 2º - Ficam revogadas as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 01 de 02 de janeiro de 2017.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Itapiranga/SC, 04 de janeiro de 2021.
ALEXANDRE GOMES RIBAS
Prefeito
Publicado no Diário Oficial dos Municípios - DOM
Alexandre Siqueira
Secretário Municipal de Administração.

DECRETO Nº 02, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789593

DECRETO Nº 02, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
DESIGNA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito de Itapiranga, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e em
atendimento a Lei nº 8.666 de 21.06.1993 e suas atribuições;
D e c r e t a:
Art. 1º Fica designada a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, na modalidade de TOMADA DE PREÇOS PARA COMPRAS E/OU OBRAS E
SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONCORRENCIA E DISPENSA DE LICITAÇÃO E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO para exercício de 2021, que
a partir desta data é composta pelos seguintes servidores:
Nome: Função: CPF: Matrícula:
TITULARES: Janete Frantz Bauman Presidente 621.384.999-87 11824/02
Jarline Hofer Secretária 094.836.479-32 14901/03 Arlete Preis Membro 035.808.359-12 14991/01
SUPLENTES: Ademir Rohden Membro 035.057.169-44 14.715/01
Diego Zampiva Membro 048.001.559-75 14.260/01 Régis Kuermer Bittencourt Membro 856.616.199-87 14.978/01
Art. 2º A designação mencionada no art. 1º do presente Decreto não conta ônus para os cofres públicos municipais por se tratar de serviço
relevante prestado ao Município.
Art. 3o Ficam revogadas as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 174, de 24 de setembro de 2020.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor com efeitos a partir do dia 04 de janeiro de 2021.
Itapiranga/SC, 04 de janeiro de 2021.
ALEXANDRE GOMES RIBAS
Prefeito
Publicado no DOM – Diário Oficial dos Municípios
Alexandre Siqueira
Secretaria Municipal de Administração
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DECRETO Nº 03, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789596

DECRETO Nº 03, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
DESIGNA PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA/SC E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito de Itapiranga, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e em
atendimento a Lei nº 8.666 de 21.06.1993 e suas atribuições;
Decreta:
Art. 1º Fica com o presente Decreto designada a PREGOEIRA e EQUIPE DE APOIO, para julgamento dos Processos Licitatórios na Modalidade de Pregão Presencial e Eletrônico para o exercício de 2021, sendo composta pelos seguintes servidores:
Função: Nome: CPF: Matrícula:
PREGOEIRa Janete Frantz Bauman 621.384.999-87 11824/02
SUPLENTE Jarline Hofer 094.836.479-32 14901/03
EQUIPE DE APOIO Arlete Preis 035.808.359-12 14991/01
EQUIPE DE APOIO Jarline Hofer 094.836.479-32 14901/03
SUPLENTE Ademir Rohden 035.057.169-44 14.715/01
SUPLENTE Diego Zampiva 048.001.559-75 14.260/01
Art. 2º A designação mencionada no art. 1º do presente Decreto não conta ônus para os cofres públicos municipais por se tratar de serviço
relevante prestado ao Município.
Art. 3o Ficam revogadas as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 175, de 24 de setembro de 2020.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor com efeitos a partir do dia 04 de janeiro de 2021.
Itapiranga/SC, 04 de janeiro de 2021.
ALEXANDRE GOMES RIBAS
Prefeito
Publicado no DOM – Diário Oficial dos Municípios
Alexandre Siqueira
Secretaria Municipal de Administração

Câmara Municipal
DECRETO LEGISLATIVO N. 01/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789569

DECRETO LEGISLATIVO Nº 01/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021
DECRETA RECESSO DE EXPEDIENTE INTERNO E EXTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.
O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga - SC, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o inciso XXI
do artigo 25:
Decreta:
Art. 1º Fica estabelecido recesso de expediente interno e externo da Câmara Municipal de Vereadores no período de 04 de janeiro de 2021
a 08 de janeiro de 2021.
Parágrafo único. Excetuam-se do presente decreto os serviços considerados de natureza essencial.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data.
Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Itapiranga – SC, 04 de janeiro de 2021.
Daniel Brandão
Presidente da Câmara

PORTARIA Nº 01, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789281

PORTARIA No 01, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.
Exonera a senhora Ani Reichert Haas do Cargo de Vereadora da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga.
O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga - SC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em
vigor
RESOLVE:
Art. 1o Exonerar a senhora Ani Reichert Haas do cargo de Vereadora da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga, Santa Catarina.
Art. 2o Esta portaria entra em vigor nesta data.
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Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário.
Itapiranga - SC, 01 de janeiro de 2021.
Daniel Brandão
Presidente da Câmara

PORTARIA Nº 02, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789525

PORTARIA No 02, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.
Exonera a senhora Daniela Vogel do Cargo de Vereadora da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga.
O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga - SC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em
vigor
RESOLVE:
Art. 1o Exonerar a senhora Daniela Vogel do cargo de Vereadora da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga, Santa Catarina.
Art. 2o Esta portaria entra em vigor nesta data.
Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário.
Itapiranga - SC, 01 de janeiro de 2021.
Daniel Brandão
Presidente da Câmara

PORTARIA Nº 03, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789528

PORTARIA No 03, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.
Exonera o senhor Fábio Hahn do Cargo de Vereador da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga.
O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga - SC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em
vigor
RESOLVE:
Art. 1o Exonerar o senhor Fábio Hahn do cargo de Vereador da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga, Santa Catarina.
Art. 2o Esta portaria entra em vigor nesta data.
Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário.
Itapiranga - SC, 01 de janeiro de 2021.
Daniel Brandão
Presidente da Câmara

PORTARIA Nº 04, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789529

PORTARIA No 04, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.
Exonera o senhor Afonso Niehues do Cargo de Vereador da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga.
O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga - SC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em
vigor
RESOLVE:
Art. 1o Exonerar o senhor Afonso Niehues do cargo de Vereador da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga, Santa Catarina.
Art. 2o Esta portaria entra em vigor nesta data.
Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário.
Itapiranga - SC, 01 de janeiro de 2021.
Daniel Brandão
Presidente da Câmara
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PORTARIA Nº 05, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789532

PORTARIA No 05, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.
Exonera o senhor Vanderlei Paulo Anschau do Cargo de Vereador da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga.
O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga - SC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em
vigor
RESOLVE:
Art. 1o Exonerar o senhor Vanderlei Paulo Anschau do cargo de Vereador da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga, Santa Catarina.
Art. 2o Esta portaria entra em vigor nesta data.
Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário.
Itapiranga - SC, 01 de janeiro de 2021.
Daniel Brandão
Presidente da Câmara

PORTARIA Nº 06, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789539

PORTARIA No 06, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.
Exonera o senhor Aloísio Kessler do Cargo de Vereador da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga.
O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga - SC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em
vigor
RESOLVE:
Art. 1o Exonerar o senhor Aloísio Kessler do cargo de Vereador da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga, Santa Catarina.
Art. 2o Esta portaria entra em vigor nesta data.
Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário.
Itapiranga - SC, 01 de janeiro de 2021.
Daniel Brandão
Presidente da Câmara

PORTARIA Nº 07, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789540

PORTARIA No 07, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.
Exonera o senhor Alexandre da Silva Siqueira do Cargo de Vereador da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga.
O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga - SC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em
vigor
RESOLVE:
Art. 1o Exonerar o senhor Alexandre da Silva Siqueira do cargo de Vereador da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga, Santa Catarina.
Art. 2o Esta portaria entra em vigor nesta data.
Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário.
Itapiranga - SC, 01 de janeiro de 2021.
Daniel Brandão
Presidente da Câmara
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PORTARIA Nº 08, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789542

PORTARIA No 08, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.
Exonera o senhor Erico Augusto Giehl do Cargo de Vereador da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga.
O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga - SC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em
vigor
RESOLVE:
Art. 1o Exonerar o senhor Erico Augusto Giehl do cargo de Vereador da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga, Santa Catarina.
Art. 2o Esta portaria entra em vigor nesta data.
Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário.
Itapiranga - SC, 01 de janeiro de 2021.
Daniel Brandão
Presidente da Câmara

PORTARIA Nº 09, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789544

PORTARIA No 09, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.
Exonera a senhora Loni Sehn Heckler do Cargo de Vereadora da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga.
O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga - SC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em
vigor
RESOLVE:
Art. 1o Exonerar a senhora Loni Sehn Heckler do cargo de Vereadora da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga, Santa Catarina.
Art. 2o Esta portaria entra em vigor nesta data.
Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário.
Itapiranga - SC, 01 de janeiro de 2021.
Daniel Brandão
Presidente da Câmara

PORTARIA Nº 10, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789545

PORTARIA No 10, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.
Nomear a senhora Ilda Teixeira Feller para o cargo de Vereadora da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga.
O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga - SC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em
vigor
RESOLVE:
Art. 1o Nomear a senhora Ilda Teixeira Feller para o cargo de Vereadora da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga, Santa Catarina.
Art. 2o Esta portaria entra em vigor nesta data.
Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário.
Itapiranga - SC, 01 de janeiro de 2021.
Daniel Brandão
Presidente da Câmara

PORTARIA Nº 11, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789546

PORTARIA No 11, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.
Nomear a senhora Jacqueline Hermes para o cargo de Vereadora da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga.
O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga - SC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em
vigor
RESOLVE:
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Art. 1o Nomear a senhora Jacqueline Hermes para o cargo de Vereadora da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga, Santa Catarina.
Art. 2o Esta portaria entra em vigor nesta data.
Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário.
Itapiranga - SC, 01 de janeiro de 2021.
Daniel Brandão
Presidente da Câmara

PORTARIA Nº 12, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789547

PORTARIA No 12, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.
Nomear o senhor Luis Carlos Steffenon para o cargo de Vereador da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga.
O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga - SC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em
vigor
RESOLVE:
Art. 1o Nomear o senhor Luis Carlos Steffenon para o cargo de Vereador da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga, Santa Catarina.
Art. 2o Esta portaria entra em vigor nesta data.
Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário.
Itapiranga - SC, 01 de janeiro de 2021.
Daniel Brandão
Presidente da Câmara

PORTARIA Nº 13, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789548

PORTARIA No 13, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.
Nomear o senhor Denilson Dill para o cargo de Vereador da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga.
O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga - SC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em
vigor
RESOLVE:
Art. 1o Nomear o senhor Denilson Dill para o cargo de Vereador da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga, Santa Catarina.
Art. 2o Esta portaria entra em vigor nesta data.
Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário.
Itapiranga - SC, 01 de janeiro de 2021.
Daniel Brandão
Presidente da Câmara

PORTARIA Nº 14, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789551

PORTARIA No 14, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.
Nomear o senhor Daniel Schull Brandão para o cargo de Vereador da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga.
O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga - SC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em
vigor
RESOLVE:
Art. 1o Nomear o senhor Daniel Schull Brandão para o cargo de Vereador da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga, Santa Catarina.
Art. 2o Esta portaria entra em vigor nesta data.
Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário.
Itapiranga - SC, 01 de janeiro de 2021.
Daniel Brandão
Presidente da Câmara
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PORTARIA Nº 15, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789552

PORTARIA No 15, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.
Nomear o senhor Leonardo Sausen para o cargo de Vereador da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga.
O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga - SC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em
vigor
RESOLVE:
Art. 1o Nomear o senhor Leonardo Sausen para o cargo de Vereador da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga, Santa Catarina.
Art. 2o Esta portaria entra em vigor nesta data.
Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário.
Itapiranga - SC, 01 de janeiro de 2021.
Daniel Brandão
Presidente da Câmara

PORTARIA Nº 16, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789555

PORTARIA No 16, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.
Nomear o senhor Roberto Eidt Basto para o cargo de Vereador da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga.
O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga - SC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em
vigor
RESOLVE:
Art. 1o Nomear o senhor Roberto Eidt Basto para o cargo de Vereador da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga, Santa Catarina.
Art. 2o Esta portaria entra em vigor nesta data.
Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário.
Itapiranga - SC, 01 de janeiro de 2021.
Daniel Brandão
Presidente da Câmara

PORTARIA Nº 17, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789561

PORTARIA No 17, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.
Nomear o senhor Sérgio Luis Reckziegel para o cargo de Vereador da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga.
O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga - SC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em
vigor
RESOLVE:
Art. 1o Nomear o senhor Sérgio Luis Reckziegel para o cargo de Vereador da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga, Santa Catarina.
Art. 2o Esta portaria entra em vigor nesta data.
Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário.
Itapiranga - SC, 01 de janeiro de 2021.
Daniel Brandão
Presidente da Câmara

PORTARIA Nº 18, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789557

PORTARIA No 18, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.
Nomear o senhor Valdair Miguel Dahmer para o cargo de Vereador da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga.
O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga - SC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em
vigor
RESOLVE:
Art. 1o Nomear o senhor Valdair Miguel Dahmer para o cargo de Vereador da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga, Santa Catarina.
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Art. 2o Esta portaria entra em vigor nesta data.
Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário.
Itapiranga - SC, 01 de janeiro de 2021.
Daniel Brandão
Presidente da Câmara

PORTARIA Nº 20, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789564

PORTARIA No 20, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.
Nomear o senhor Paulo Cesar Andrade Casweski para o cargo de Assessor de Comunicação da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga.
O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga - SC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em
vigor
RESOLVE:
Art. 1o Nomear o senhor Paulo Cesar Andrade Casweski para o cargo de Assessor de Comunicação da Câmara Municipal de Vereadores de
Itapiranga, Santa Catarina.
Art. 2o Esta portaria entra em vigor nesta data.
Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário.
Itapiranga - SC, 01 de janeiro de 2021.
Daniel Brandão
Presidente da Câmara

SESSÃO SOLENE 01 DE INSTALAÇÃO E POSSE

Publicação Nº 2789442

SESSÃO SOLENE DE INSTALAÇÃO E POSSE
Ata da Primeira Sessão Solene (de Instalação e Posse) da Primeira Sessão Legislativa da Décima Sétima Legislatura da Câmara Municipal
de Vereadores do Município de Itapiranga, Estado de Santa Catarina realizada as nove horas e trinta minutos do dia primeiro de janeiro de
dois mil e vinte e um, na Câmara Municipal de Vereadores, sita à Rua São Jacó nº 211, Centro, Município de Itapiranga, Estado de Santa
Catarina, sob a Presidência de Luis Carlos Steffenon, Vereador que obteve o maior número de votos no pleito eleitoral de quinze de novembro de dois mil e vinte, foi realizada a Sessão Solene de Instalação e Posse dos onze Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito do Município de
Itapiranga, Estado de Santa Catarina, todos eleitos em quinze de novembro de dois mil e vinte e devidamente diplomados em dezoito de
dezembro de dois mil e vinte, com mandato de primeiro de janeiro de dois mil e vinte e um a trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e
quatro. Inicialmente o coordenador do protocolo Julian Wildner, saudou os presentes e convidou para comporem a mesa os onze Vereadores
eleitos: Afonso Utzig, Denilson Dill, Daniel Schull Brandão, Gelson Luiz Petry, Ilda Teixeira Feller, Jaqueline Hermes, Leonardo Sausen, Luis
Carlos Steffenon, Roberto Eidt Basto, Sérgio Luis Reckziegel e Valdair Miguel Dahmer. Formada a mesa, o Vereador Luis Carlos Steffenon,
Vereador mais votado, assumiu a Presidência da mesa, de acordo com a determinação regimental desta Casa. Tendo o quórum regimental
necessário, o Presidente declarou aberta a Sessão Solene de Instalação e Posse. Após a execução do Hino Nacional Brasileiro, passou-se
à posse dos Vereadores da Décima Sétima Legislatura, para isso nomeado o Vereador Daniel Schull Brandão para secretariar os trabalhos
da mesa. Com a mão direita espalmada acima do ombro o Presidente Luis Carlos Steffenon proferiu o Termo de Compromisso: Prometo
guardar a Constituição da República, a Constituição do Estado de Santa Catarina e a Lei Orgânica do Município, desempenhando leal e
sinceramente o mandato a mim conferido, observando as leis e trabalhando pelo engrandecimento deste Município, e ao final todos os
vereadores responderam “Assim o prometo”. Após os vereadores apresentaram o Diploma de Vereador, a Declaração de Bens e assinaram
o Termo de Posse. O Presidente em Exercício, Luis Carlos Steffenon declarou empossados os Vereadores da Décima Sétima Legislatura da
Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga, Estado de Santa Catarina para legislarem no período de dois mil e vinte e um a dois mil e
vinte e quatro. Ato contínuo, realizou-se da Eleição por votação nominal, da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores para o Primeiro Período da Décima Sétima Sessão Legislativa, ano de dois mil e vinte e um, na forma Regimental. Realizada a votação e apurados os votos, a
Mesa Diretora ficou assim composta: para o cargo de Presidente, o Vereador Daniel Schull Brandão recebeu sete votos e o Vereador Valdair
Miguel Dahmer recebeu quatro votos, desta forma sendo eleito como Presidente o Vereador Daniel Schull Brandão para a Primeira Sessão
Legislativa da Décima Sétima Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga - SC ano de dois mil e vinte e um. Como Vice-Presidente foi eleito o Vereador Roberto Eidt Basto com sete votos contra quatro votos do Vereador Leonardo Sausen. O Vereador Sérgio
Luis Reckziegel foi eleito Primeiro Secretário da Mesa com sete votos tendo o Vereador Denilson Dill recebido quatro votos. Para Segundo
Secretário foi eleito o Vereador Gelson Luiz Petry com sete votos contra quatro votos do Vereador Afonso Utzig. O Presidente em Exercício
proclamou o resultado final e declarou empossados os eleitos para a Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Itapiranga - SC para a
Primeira Sessão Legislativa da Décima Sétima Legislatura, ano dois mil e vinte e um, ficando assim constituída: Presidente Daniel Schull
Brandão; Vice-Presidente Roberto Eidt Basto; 1o Secretário Sérgio Luis Reckziegel e; 2º Secretário Gelson Luiz Petry. Na sequência convidou
o Presidente eleito e a nova mesa diretora a tomarem seus lugares e conduzirem os trabalhos a partir dali. Em seguida o Presidente eleito
fez breve uso da palavra e deu início a posse do Prefeito e Vice-Prefeito, convidando-os para tomar seus lugares, entregar a documentação
e proferir o Termo de Compromisso: Prometo guardar a Constituição da República, a Constituição do Estado de Santa Catarina e a Lei
Orgânica do Município, desempenhando leal e sinceramente o mandato a mim conferido, observando as leis e trabalhando pelo engrandecimento deste Município. Foram nomeados o Prefeito Alexandre Gomes Ribas e o Vice-Prefeito Nilo José Bourscheidt que responderam:
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“Assim o prometo”. O Presidente Daniel Schull Brandão declarou empossados Alexandre Gomes Ribas e Nilo José Bourscheidt como Prefeito
e Vice-Prefeito, respectivamente, do Município de Itapiranga - SC para o período de dois mil e vinte e um a dois mil e vinte e quatro. Para
encerrar a sessão de posse os presentes acompanharam o hino de Itapiranga. Sem mais assuntos a serem tratados, o Presidente Daniel
Schull Brandão declarou encerrada a Sessão Solene. Elaborada a presente ata, que após lida e aprovada será devidamente assinada. Sala
das Sessões, primeiro de janeiro de dois mil e vinte e um.
Daniel Schull Brandão 			
Sérgio Luis Reckziegel
Presidente 				Secretário
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Itapoá
Prefeitura
DECRETO MUNICIPAL Nº 4781, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2788482

DECRETO MUNICIPAL Nº 4781, DE 04 DE JANEIRO DE 2021
Nomeia Chefe de Gabinete, da Chefia de Gabinete do Prefeito.
MARLON ROBERTO NEUBER, Prefeito Municipal de Itapoá, no uso de suas atribuições legais;
DECRETA:
Art. 1º Fica nomeado o Sr. Jadiel Miotti do Nascimento, no cargo de Chefe de Gabinete, da Chefia de Gabinete do Prefeito.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Itapoá, 04 de janeiro de 2021.
MARLON ROBERTO NEUBER
Prefeito de Itapoá

DECRETO MUNICIPAL Nº 4782, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789013

DECRETO MUNICIPAL Nº 4782, DE 04 DE JANEIRO DE 2021
Nomeia Secretário de Desenvolvimento Social e Econômico, da Secretaria de Desenvolvimento Social e Econômico.
MARLON ROBERTO NEUBER, Prefeito Municipal de Itapoá, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º Fica nomeado o Sr. Sérgio Rodrigo Grassi, no cargo de Secretário de Desenvolvimento Social e Econômico, da Secretaria de Desenvolvimento Social e Econômico.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Itapoá, 04 de janeiro de 2021.
MARLON ROBERTO NEUBER
Prefeito de Itapoá

DECRETO MUNICIPAL Nº 4783, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789014

DECRETO MUNICIPAL Nº 4783, DE 04 DE JANEIRO DE 2021
Nomeia Secretário de Turismo e Cultura, da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.
MARLON ROBERTO NEUBER, Prefeito de Itapoá, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 68, inciso V, da Lei Orgânica Municipal,
DECRETA:
Art. 1º Fica nomeado o Sr. João Marcio Faligurski, no cargo de Secretário de Turismo e Cultura, da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Itapoá, 04 de janeiro de 2021.
MARLON ROBERTO NEUBER
Prefeito de Itapoá

DECRETO MUNICIPAL Nº 4784, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789015

DECRETO MUNICIPAL Nº 4784, DE 04 DE JANEIRO DE 2021
Nomeia Secretário de Administração, da Secretaria de Administração.
MARLON ROBERTO NEUBER, Prefeito de Itapoá, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 68, inciso V, da Lei Orgânica Municipal,
DECRETA:
Art. 1º Fica nomeado o Sr. Jonecir Soares, no cargo de Secretário de Administração, da Secretaria de Administração.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Itapoá, 04 de janeiro de 2021.
MARLON ROBERTO NEUBER
Prefeito de Itapoá
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Publicação Nº 2789016

DECRETO MUNICIPAL Nº 4785, DE 04 DE JANEIRO DE 2021
Nomeia Controladora Geral, da Controladoria Interna Municipal.
MARLON ROBERTO NEUBER, Prefeito Municipal de Itapoá, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º Fica nomeada a Sra. Joselene Gonçalves do Nascimento Cunha, no cargo de Controladora Geral, da Controladoria Interna Municipal.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Itapoá, 04 de janeiro de 2021.
MARLON ROBERTO NEUBER
Prefeito de Itapoá

DECRETO MUNICIPAL Nº 4786, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789017

DECRETO MUNICIPAL Nº 4786, DE 04 DE JANEIRO DE 2021
Nomeia Ouvidora da Ouvidoria, da Chefia de Gabinete do Prefeito.
MARLON ROBERTO NEUBER, Prefeito de Itapoá, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 68, inciso V, da Lei Orgânica Municipal,
DECRETA:
Art. 1º Fica nomeada a Sra. Marcele de Almeida Rodrigues, na função de Ouvidora da Ouvidoria, da Chefia de Gabinete do Prefeito.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Itapoá, 04 de janeiro de 2021.
MARLON ROBERTO NEUBER
Prefeito de Itapoá

DECRETO MUNICIPAL Nº 4787, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789019

DECRETO MUNICIPAL Nº 4787, DE 04 DE JANEIRO DE 2021
Nomeia Secretário de Meio Ambiente, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
MARLON ROBERTO NEUBER, Prefeito de Itapoá, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 68, inciso V, da Lei Orgânica Municipal,
DECRETA:
Art. 1º Fica nomeado o Sr. Rafael Brito Silveira, no cargo de Secretário de Meio Ambiente, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Itapoá, 04 de janeiro de 2021.
MARLON ROBERTO NEUBER
Prefeito de Itapoá

DECRETO MUNICIPAL Nº 4788, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789023

DECRETO MUNICIPAL Nº 4788, DE 04 DE JANEIRO DE 2021
Nomeia Secretário de Planejamento e Urbanismo, da Secretaria de Planejamento e Urbanismo.
MARLON ROBERTO NEUBER, Prefeito Municipal de Itapoá, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º Fica nomeado o Sr. João Gabriel Gonzatto Araldi, no cargo de Secretário de Planejamento e Urbanismo, da Secretaria de Planejamento e Urbanismo.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Itapoá, 04 de janeiro de 2021.
MARLON ROBERTO NEUBER
Prefeito de Itapoá

DECRETO MUNICIPAL Nº 4789, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789026

DECRETO MUNICIPAL Nº 4789, DE 04 DE JANEIRO DE 2021
Nomeia Diretor do Departamento de Administração, da Secretaria Municipal de Educação.
MARLON ROBERTO NEUBER, Prefeito de Itapoá, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 68, inciso V, da Lei Orgânica Municipal,
DECRETA:
Art. 1º Fica nomeado o Sr. Elasio Frisanco, no cargo de Diretor do Departamento de Administração, da Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Itapoá, 04 de janeiro de 2021.
MARLON ROBERTO NEUBER
Prefeito de Itapoá

DECRETO MUNICIPAL Nº 4790, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789030

DECRETO MUNICIPAL Nº 4790, DE 04 DE JANEIRO DE 2021
Nomeia Diretora do Departamento de Coordenação Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação.
MARLON ROBERTO NEUBER, Prefeito Municipal de Itapoá, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º Fica nomeada a Sra. Vania Cleusa Pinto da Silva, no cargo de Diretora de Coordenação Pedagógica, da Secretaria Municipal de
Educação.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Itapoá, 04 de janeiro de 2021.
MARLON ROBERTO NEUBER
Prefeito Municipal

DECRETO MUNICIPAL Nº 4791, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789032

DECRETO MUNICIPAL Nº 4791, DE 04 DE JANEIRO DE 2021
Nomeia Diretora do Departamento de Administração da Secretaria Municipal de Administração.
MARLON ROBERTO NEUBER, Prefeito Municipal de Itapoá, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º Fica nomeada a Sra. Angela Maria Puerari, no cargo de Diretora do Departamento de Administração da Secretaria Municipal de
Administração.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Itapoá, 04 de janeiro de 2021.
MARLON ROBERTO NEUBER
Prefeito Municipal

DECRETO MUNICIPAL Nº 4792, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789035

DECRETO MUNICIPAL Nº 4792, DE 04 DE JANEIRO DE 2021
Nomeia Procurador Geral do Município de Itapoá, da Procuradoria Geral do Município.
MARLON ROBERTO NEUBER, Prefeito de Itapoá, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 68, inciso V, da Lei Orgânica Municipal,
DECRETA:
Art. 1º Fica nomeado o Sr. José Carlos Pozzer de Oliveira, no cargo de Procurador Geral do Município de Itapoá, da Procuradoria Geral do
Município.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Itapoá, 04 de janeiro de 2021.
MARLON ROBERTO NEUBER
Prefeito de Itapoá

DECRETO MUNICIPAL Nº 4793, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789041

DECRETO MUNICIPAL Nº 4793, DE 04 DE JANEIRO DE 2021
Nomeia Diretor do Departamento de Chefia de Gabinete, da Chefia de Gabinete do Prefeito.
MARLON ROBERTO NEUBER, Prefeito de Itapoá, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 68, inciso V, da Lei Orgânica Municipal,
DECRETA:
Art. 1º Fica nomeado o Sr. Lincoln Paul Pradal, no cargo de Diretor do Departamento de Chefia de Gabinete, na Chefia de Gabinete do
Prefeito.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Itapoá, 04 de janeiro de 2021.
MARLON ROBERTO NEUBER
Prefeito de Itapoá

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

DECRETO MUNICIPAL Nº 4794, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Página 824

Publicação Nº 2789045

DECRETO MUNICIPAL Nº 4794, DE 04 DE JANEIRO DE 2021
Nomeia Assessora Especial de Redação Oficial, da Chefia de Gabinete do Prefeito.
MARLON ROBERTO NEUBER, Prefeito de Itapoá, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 68, inciso V, da Lei Orgânica Municipal,
DECRETA:
Art. 1º Fica nomeada a Sra. Mariana Arins da Silva, no cargo de Assessora Especial de Redação Oficial, da Chefia de Gabinete do Prefeito.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Itapoá, 04 de janeiro de 2021.
MARLON ROBERTO NEUBER
Prefeito de Itapoá

DECRETO MUNICIPAL Nº 4795, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789046

DECRETO MUNICIPAL Nº 4795, DE 04 DE JANEIRO DE 2021
Nomeia Assessora Especial de Indústria, da Secretaria de Desenvolvimento Social e Econômico.
MARLON ROBERTO NEUBER, Prefeito Municipal de Itapoá, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º Fica nomeada a Sra. Marta Ferreira da Luz, no cargo de Assessora Especial de Indústria da Secretaria de Desenvolvimento Social
e Econômico.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Itapoá, 04 de janeiro de 2021.
MARLON ROBERTO NEUBER
Prefeito de Itapoá

DECRETO MUNICIPAL Nº 4796, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789047

DECRETO MUNICIPAL Nº 4796, DE 04 DE JANEIRO DE 2021
Nomeia Diretora de Finanças, da Secretaria da Fazenda.
MARLON ROBERTO NEUBER, Prefeito de Itapoá, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 68, inciso V, da Lei Orgânica Municipal,
DECRETA:
Art. 1º Fica nomeada a Sra. Andressa Lilian Paese Soares, no cargo de Diretora de Finanças, da Secretaria da Fazenda.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Itapoá, 04 de janeiro de 2021.
MARLON ROBERTO NEUBER
Prefeito de Itapoá
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Ituporanga
Prefeitura
PORTARIA Nº 0023, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789440

PORTARIA Nº 0023, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
GERVÁSIO MACIEL Prefeito do Município de Ituporanga, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com
o Inciso VII, do Artigo 65, da Lei Orgânica do Município, combinado com a Lei Complementar Nº 020, de 17 de dezembro de 2008 e Lei
nº 2.189, de 27 de setembro de 2007,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear ANA CAROLINA GRAH NICOLODELLI para exercer o cargo em comissão de GERENTE DE CULTURA E EVENTOS, na Fundação
FEXPONACE, com jornada de trabalho de 40 horas semanais.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de hoje.
Ituporanga, 04 de janeiro de 2021.
GERVÁSIO MACIEL
Prefeito Municipal
LIA CAROLINE MIGUEL
Secretária da Administração
PAULO ROBERTO RIBEIRO
Diretor Presidente da Fundação FEXPONACE

PORTARIA Nº 0024, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789446

PORTARIA Nº 0024, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
GERVÁSIO MACIEL, Prefeito em Exercício do Município de Ituporanga Estado de Santa Catarina, no uso da competência privativa que lhe
confere o Inciso VII, do Artigo 65, da Lei Orgânica do Município de Ituporanga – SC e conforme a Lei Complementar nº 20/2008,
RESOLVE:
Art. 1°. EXONERAR JOSEANE REGINA FOSTER ALVES ocupante do cargo temporário de ASSISTENTE TÉCNICO PEDAGÓGICO, na Secretaria
da Educação.
Art. 2° Essa Portaria entra em vigor na data de hoje.
Ituporanga, 04 de janeiro de 2021.
GERVÁSIO MACIEL
Prefeito Municipal
LIA CAROLINE MIGUEL
Secretária da Administração
SANDRA REGINA BERNS CLASEN
Secretária da Educação

PORTARIA Nº 0025, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789450

PORTARIA Nº 0025, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
GERVÁSIO MACIEL, Prefeito em Exercício do Município de Ituporanga, Estado de Santa Catarina, no uso da competência privativa que lhe
confere o inciso VII do artigo 65 da Lei Orgânica do Município, e de acordo com a Lei Complementar n° 20, de 17 de dezembro de 2008,
RESOLVE:
Art. 1° Designar a servidora NEUDETI MARTA SCHAFER MEDEIROS, ocupante do cargo efetivo de PROFESSORA, com jornada de trabalho
de 40 horas semanais, para desempenhar suas funções na sede da Secretaria da Educação.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de hoje.
Ituporanga, 04 de janeiro de 2021.
GERVÁSIO MACIEL
Prefeito em Exercício
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LIA CAROLINE MIGUEL
Secretária da Administração
SANDRA REGINA BERNS CLASEN
Secretária de Educação

PORTARIA Nº 0026, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789453

PORTARIA Nº 0026, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
GERVÁSIO MACIEL, Prefeito em Exercício do Município de Ituporanga, Estado de Santa Catarina, no uso da competência privativa que lhe
confere o inciso VII do artigo 65 da Lei Orgânica do Município, e de acordo com a Lei Complementar n° 20, de 17 de dezembro de 2008,
RESOLVE:
Art. 1° Designar a servidora MARILEUSA LECY MONTEIRO BORGES, ocupante do cargo efetivo de PROFESSORA, com jornada de trabalho
de 40 horas semanais, para desempenhar suas funções na sede da Secretaria da Educação.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de hoje.
Ituporanga, 04 de janeiro de 2021.
GERVÁSIO MACIEL
Prefeito em Exercício
LIA CAROLINE MIGUEL
Secretária da Administração
SANDRA REGINA BERNS CLASEN
Secretária de Educação

PORTARIA Nº 0028, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789458

PORTARIA Nº 0028, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
GERVÁSIO MACIEL, Prefeito em Exercício do Município de Ituporanga, Estado de Santa Catarina, no uso da competência privativa que lhe
confere o inciso VII do artigo 65 da Lei Orgânica do Município, e de acordo com a Lei Complementar n° 20, de 17 de dezembro de 2008,
RESOLVE:
Art. 1° Designar o servidor EDSON DA ROSA, ocupante do cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, com jornada de trabalho de 40 horas
semanais, para desempenhar suas funções na Secretária de Urbanismo.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de hoje.
Ituporanga, 04 de janeiro de 2021.
GERVÁSIO MACIEL
Prefeito em Exercício
LIA CAROLINE MIGUEL
Secretária da Administração
WILMAR VANDRESEN
Secretário de Urbanismo

PORTARIA Nº 0029, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789459

PORTARIA Nº 0029, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
GERVÁSIO MACIEL, Prefeito em Exercício do Município de Ituporanga, Estado de Santa Catarina, no uso da competência privativa que lhe
confere o inciso VII do artigo 65 da Lei Orgânica do Município, e de acordo com a Lei Complementar n° 20, de 17 de dezembro de 2008,
RESOLVE:
Art. 1° Designar a servidora BRUNA RUDOLFO, ocupante do cargo efetivo de OFICIAL ADMNISTRATIVO, com jornada de trabalho de 40
horas semanais, para desempenhar suas funções na Secretária de Infraestrutura.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de hoje.
Ituporanga, 04 de janeiro de 2021.
GERVÁSIO MACIEL
Prefeito em Exercício
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LIA CAROLINE MIGUEL
Secretária da Administração
LUISMAR AGUIAR SENA
Secretário de Infraestrutura

PORTARIA Nº 0030, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789461

PORTARIA Nº 0030, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
GERVÁSIO MACIEL, Prefeito em Exercício do Município de Ituporanga, Estado de Santa Catarina, no uso da competência privativa que lhe
confere o inciso VII do artigo 65 da Lei Orgânica do Município, e de acordo com a Lei Complementar n° 20, de 17 de dezembro de 2008,
RESOLVE:
Art. 1° Designar o servidor GILSON BROERING, ocupante do cargo efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, com jornada de trabalho de
40 horas semanais, para desempenhar suas funções na Secretária de Infraestrutura.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de hoje.
Ituporanga, 04 de janeiro de 2021.
GERVÁSIO MACIEL
Prefeito em Exercício
LIA CAROLINE MIGUEL
Secretária da Administração
LUISMAR AGUIAR SENA
Secretário de Infraestrutura

PORTARIA Nº 0031, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789463

PORTARIA Nº 0031, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
GERVÁSIO MACIEL Prefeito do Município de Ituporanga, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com
o Inciso VII, do Artigo 65, da Lei Orgânica do Município, combinado com a Lei Complementar Nº 020, de 17 de dezembro de 2008 e Lei
nº 2.189, de 27 de setembro de 2007,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear NEIDE SORBARA MACIEL para exercer o cargo em comissão de SECRETÁRIA DA SAÚDE, com jornada de trabalho de 40
horas semanais.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2021.
Ituporanga, 04 de janeiro de 2021.
GERVÁSIO MACIEL
Prefeito Municipal
LIA CAROLINE MIGUEL
Secretária da Administração

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 828

Jaborá
Prefeitura
EXTRATO DO CONTRATO Nº 01/2021

Publicação Nº 2790472

MUNICÍPIO DE JABORÁ – ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO
Município de Jaborá.
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial nº 37/2020
Fundamento Legal: Lei n. 8666/93, atualizada pela Lei n. 8883/94.
Processo de Licitação Nº: 70/2020.
Contrato Administrativo nº: 01/2021.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E REAGENTES, DE NITROGÊNIO PRESENTES NOS
GASES DE ESCAPE DOS VEÍCULOS, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE JABORÁ E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, SC, DURANTE O
PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2021. Valor: R$ 115.170,00 (hum cento e quinze mil, cento e setenta reais)
Vigência: O presente contrato terá vigência até o dia 31 de março de 2021.
Contratantes: MUNICÍPIO DE JABORÁ.
Contratada: AUTO POSTO POYER LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.461.114/0001-02.
Jaborá, SC, 04 de janeiro de 2021.
Clevson Rodrigo Freitas
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 02/2021

Publicação Nº 2790600

MUNICÍPIO DE JABORÁ – ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO
Município de Jaborá.
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial nº 37/2020
Fundamento Legal: Lei n. 8666/93, atualizada pela Lei n. 8883/94.
Processo de Licitação Nº: 70/2020.
Contrato Administrativo nº: 02/2021
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E REAGENTES, DE NITROGÊNIO PRESENTES NOS
GASES DE ESCAPE DOS VEÍCULOS, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE JABORÁ E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, SC, DURANTE O
PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2021. Valor: R$ 22.309,55 (vinte e dois mil, trezentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos)
Vigência: O presente contrato terá vigência até o dia 31 de março de 2021.
Contratantes: MUNICÍPIO DE JABORÁ
Contratada: CLEUSA MASCARELLO CORADI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.441.190/0001-04.
Jaborá, SC, 04 de janeiro de 2021.
Clevson Rodrigo Freitas
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 03/2021

Publicação Nº 2790645

MUNICÍPIO DE JABORÁ – ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO
Município de Jaborá.
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial nº 37/2020
Fundamento Legal: Lei n. 8666/93, atualizada pela Lei n. 8883/94.
Processo de Licitação Nº: 70/2020.
Contrato Administrativo nº: 03/2021.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E REAGENTES, DE NITROGÊNIO PRESENTES NOS
GASES DE ESCAPE DOS VEÍCULOS, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE JABORÁ E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, SC, DURANTE O
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PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2021. Valor: R$ 2.160,00 (dois mil cento e sessenta reais)
Vigência: O presente contrato terá vigência até o dia 31 de março de 2021.
Contratantes: MUNICÍPIO DE JABORÁ.
Contratada: PERSIO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.886.037/0001-76.
Jaborá, SC, 04 de janeiro de 2021.
Clevson Rodrigo Freitas
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 04/2021

Publicação Nº 2790607

MUNICÍPIO DE JABORÁ – ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO
Município de Jaborá.
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial nº 37/2020
Fundamento Legal: Lei n. 8666/93, atualizada pela Lei n. 8883/94.
Processo de Licitação Nº: 70/2020.
Contrato Administrativo nº: 04/2021.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E REAGENTES, DE NITROGÊNIO PRESENTES NOS
GASES DE ESCAPE DOS VEÍCULOS, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE JABORÁ E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, SC, DURANTE O
PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2021. Valor: R$ 34.614,63 (trinta e quatro mil, seiscentos e quatorze reais e sessenta e três centavos)
Vigência: O presente contrato terá vigência até o dia 31 de março de 2021.
Contratantes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Contratada: CLEUSA MASCARELLO CORADI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.441.190/0001-04.
Jaborá, SC, 04 de janeiro de 2021.
Clevson Rodrigo Freitas
Prefeito Municipal

PORTARIA N. 001/2021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2790385

Estado de Santa Catarina
GOVERNO MUNICIPAL DE JABORÁ

PORTARIA Nº. 001, de 04 de janeiro de 2021.
NOMEIA SERVIDOR QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
O Prefeito do Município de Jaborá, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições do seu cargo, especialmente aquelas contidas no inciso
VIII do art. 102, da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR o servidor ROBSON GIOVANNI PARISOTO, para o cargo em comissão de SECRETARIO DE SAUDE, com vencimentos previstos em Lei.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos ao dia 1º de janeiro de 2021.
Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, em 04/01/2021.
CLEVSON RODRIGO FREITAS
Prefeito Municipal
Publicado no Diário Oficial dos Municípios em 05/Janeiro/2021.
RICHARD MORO
Secretário de Administração
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Publicação Nº 2790398
Estado de Santa Catarina
GOVERNO MUNICIPAL DE JABORÁ

PORTARIA Nº. 002, de 04 de janeiro de 2021.
NOMEIA SERVIDOR QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
O Prefeito do Município de Jaborá, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições do seu cargo, especialmente aquelas contidas no inciso
VIII do art. 102, da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR o servidor PAULO RICARDO PESAVENTO, para o cargo em comissão de CONTROLADOR INTERNO, com vencimentos previstos em Lei.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos ao dia 1º de janeiro de 2021.
Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, em 04/01/2021.
CLEVSON RODRIGO FREITAS
Prefeito Municipal
Publicado no Diário Oficial dos Municípios em 05/Janeiro/2021.
RICHARD MORO
Secretário de Administração

PORTARIA N. 003/2021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2790411
Estado de Santa Catarina
GOVERNO MUNICIPAL DE JABORÁ

PORTARIA Nº. 003, de 04 de janeiro de 2021.
NOMEIA SERVIDOR QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
O Prefeito do Município de Jaborá, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições do seu cargo, especialmente aquelas contidas no inciso
VIII do art. 102, da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR o servidor RICHARD MORO, para o cargo em comissão de SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, com vencimentos previstos
em Lei.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, em 04/01/2021.
CLEVSON RODRIGO FREITAS
Prefeito Municipal
Publicado no Diário Oficial dos Municípios em 05/Janeiro/2021.

PORTARIA N. 004/2021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2790422
Estado de Santa Catarina
GOVERNO MUNICIPAL DE JABORÁ

PORTARIA Nº. 004 de 04 de janeiro de 2021.
NOMEIA SERVIDOR QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
O Prefeito do Município de Jaborá, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições do seu cargo, especialmente aquelas contidas no inciso
VIII do art. 102, da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR o servidor RENAN FERNANDO GREZEL, para o cargo em comissão de SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E GESTAO AMBIENTAL, com vencimentos previstos em Lei.
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, em 04/01/2021.
CLEVSON RODRIGO FREITAS
Prefeito Municipal
Publicado no Diário Oficial dos Municípios em 05/Janeiro/2021.
RICHARD MORO
Secretário de Administração

PORTARIA N. 005/2021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2790428
Estado de Santa Catarina
GOVERNO MUNICIPAL DE JABORÁ

PORTARIA Nº. 005, de 04 de janeiro de 2021.
NOMEIA SERVIDOR QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
O Prefeito do Município de Jaborá, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições do seu cargo, especialmente aquelas contidas no inciso
VIII do art. 102, da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR o servidor EDYVAN CEZAR MARCA, para o cargo em comissão de SECRETARIO DE FINANCAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, com vencimentos previstos em Lei.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, em 04/01/2021.
CLEVSON RODRIGO FREITAS
Prefeito Municipal
Publicado no Diário Oficial dos Municípios em 05/Janeiro/2021.
RICHARD MORO
Secretário de Administração

PORTARIA N. 006/2021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2790434
Estado de Santa Catarina
GOVERNO MUNICIPAL DE JABORÁ

PORTARIA Nº. 006, de 04 de janeiro de 2021.
NOMEIA SERVIDOR QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
O Prefeito do Município de Jaborá, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições do seu cargo, especialmente aquelas contidas no inciso
VIII do art. 102, da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR a servidora MICHELI MORES, para o cargo em comissão de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, com vencimentos
previstos em Lei.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, em 04/01/2021.
CLEVSON RODRIGO FREITAS
Prefeito Municipal
Publicado no Diário Oficial dos Municípios em 05/Janeiro/2021.
RICHARD MORO
Secretário de Administração
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Publicação Nº 2790442
Estado de Santa Catarina
GOVERNO MUNICIPAL DE JABORÁ

PORTARIA Nº. 007 de 04 de janeiro de 2021.
NOMEIA SERVIDOR QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
O Prefeito do Município de Jaborá, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições do seu cargo, especialmente aquelas contidas no inciso
VIII do art. 102, da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR a servidora ZENELISE RODRIGUES DE LIMA, para o cargo em comissão de SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,
com vencimentos previstos em Lei.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, em 04/01/2021.
CLEVSON RODRIGO FREITAS
Prefeito Municipal
Publicado no Diário Oficial dos Municípios em 05/Janeiro/2021.
RICHARD MORO
Secretário de Administração

PORTARIA N. 008/2021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2790449
Estado de Santa Catarina
GOVERNO MUNICIPAL DE JABORÁ

PORTARIA Nº. 008, de 04 de janeiro de 2021.
NOMEIA SERVIDOR QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
O Prefeito do Município de Jaborá, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições do seu cargo, especialmente aquelas contidas no inciso
VIII do art. 102, da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR o servidor MARCOS SUTIL, para o cargo em comissão de SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, com vencimentos previstos
em Lei.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, em 04/01/2021.
CLEVSON RODRIGO FREITAS
Prefeito Municipal
Publicado no Diário Oficial dos Municípios em 05/Janeiro/2021.
RICHARD MORO
Secretário de Administração

PORTARIA N. 009/2021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2790481
Estado de Santa Catarina
GOVERNO MUNICIPAL DE JABORÁ

PORTARIA Nº. 009, de 04 de janeiro de 2021.
NOMEIA SERVIDOR QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
O Prefeito do Município de Jaborá, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições do seu cargo, especialmente aquelas contidas no inciso
VIII do art. 102, da Lei Orgânica do Município,
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RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR o servidor THIAGO CAVALCANTE LIMA, para o cargo em comissão de ASSESSOR JURIDICO, com vencimentos previstos
em Lei.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, em 04/01/2021.
CLEVSON RODRIGO FREITAS
Prefeito Municipal
Publicado no Diário Oficial dos Municípios em 05/Janeiro/2021.
RICHARD MORO
Secretário de Administração

PORTARIA N. 010/2021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2790488
Estado de Santa Catarina
GOVERNO MUNICIPAL DE JABORÁ

PORTARIA Nº. 010, de 04 de janeiro de 2021.
NOMEIA SERVIDOR QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
O Prefeito do Município de Jaborá, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições do seu cargo, especialmente aquelas contidas no inciso
VIII do art. 102, da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR a servidora VERA LUCIA PINTRO, para o cargo em comissão de DIRETORA DE FINANÇAS, com vencimentos previstos em
Lei.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, em 04/01/2021.
CLEVSON RODRIGO FREITAS
Prefeito Municipal
Publicado no Diário Oficial dos Municípios em 05/Janeiro/2021.
RICHARD MORO
Secretário de Administração

PORTARIA N. 011/2021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2790496
Estado de Santa Catarina
GOVERNO MUNICIPAL DE JABORÁ

PORTARIA Nº. 11, de 04 de janeiro de 2021.
NOMEIA SERVIDOR QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
O Prefeito do Município de Jaborá, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições do seu cargo, especialmente aquelas contidas no inciso
VIII do art. 102, da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR o servidor PAULO LUIZ POYER, para o cargo em comissão de SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO, com vencimentos
previstos em Lei.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, em 04/01/2021.
CLEVSON RODRIGO FREITAS
Prefeito Municipal
Publicado no Diário Oficial dos Municípios em 05/Janeiro/2021.
RICHARD MORO
Secretário de Administração
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Publicação Nº 2790512
Estado de Santa Catarina
GOVERNO MUNICIPAL DE JABORÁ

PORTARIA Nº. 12, de 04 de janeiro de 2021.
NOMEIA SERVIDOR QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
O Prefeito do Município de Jaborá, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições do seu cargo, especialmente aquelas contidas no inciso
VIII do art. 102, da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR o servidor CLENILSON JUNIOR CANANI, para o cargo em comissão de DIRETOR GERAL DE PATRIMONIO, LICITAÇÃO E
CONTRATOS, com vencimentos previstos em Lei.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, em 04/01/2021.
CLEVSON RODRIGO FREITAS
Prefeito Municipal
Publicado no Diário Oficial dos Municípios em 05/Janeiro/2021.
RICHARD MORO
Secretário de Administração

PORTARIA N. 013/2021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2790517
Estado de Santa Catarina
GOVERNO MUNICIPAL DE JABORÁ

PORTARIA Nº. 13, de 04 de janeiro de 2021.
NOMEIA SERVIDOR QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
O Prefeito do Município de Jaborá, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições do seu cargo, especialmente aquelas contidas no inciso
VIII do art. 102, da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR o servidor ADRIEL VITORINO MATIOLO, para o cargo em comissão de COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO, com vencimentos previstos em Lei.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, em 04/01/2021.
CLEVSON RODRIGO FREITAS
Prefeito Municipal
Publicado no Diário Oficial dos Municípios em 05/Janeiro/2021.
RICHARD MORO
Secretário de Administração

PORTARIA N. 014/2021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2790526
Estado de Santa Catarina
GOVERNO MUNICIPAL DE JABORÁ

PORTARIA Nº. 14, de 04 de janeiro de 2021.
NOMEIA SERVIDOR QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
O Prefeito do Município de Jaborá, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições do seu cargo, especialmente aquelas contidas no inciso
VIII do art. 102, da Lei Orgânica do Município,
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RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR o servidor EMERSON DE OLIVEIRA RAMOS, para o cargo em comissão de DIRETOR DE TRANSPORTES, com vencimentos
previstos em Lei.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, em 04/01/2021.
CLEVSON RODRIGO FREITAS
Prefeito Municipal
Publicado no Diário Oficial dos Municípios em 05/Janeiro/2021.
RICHARD MORO
Secretário de Administração

PORTARIA N. 015/2021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2790580
Estado de Santa Catarina
GOVERNO MUNICIPAL DE JABORÁ

PORTARIA Nº. 15, de 04 de janeiro de 2021.
NOMEIA SERVIDOR QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
O Prefeito do Município de Jaborá, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições do seu cargo, especialmente aquelas contidas no inciso
VIII do art. 102, da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR o servidor ORILDO CARNIEL, ocupante do cargo de provimento efetivo de OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS, para o
cargo em comissão de DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO RURAL, com vencimentos previstos em Lei.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, em 04/01/2021.
CLEVSON RODRIGO FREITAS
Prefeito Municipal
Publicado no Diário Oficial dos Municípios em 05/Janeiro/2021.
RICHARD MORO
Secretário de Administração

PORTARIA N. 016/2021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2790585
Estado de Santa Catarina
GOVERNO MUNICIPAL DE JABORÁ

PORTARIA Nº. 16, de 04 de janeiro de 2021.
NOMEIA SERVIDOR QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
O Prefeito do Município de Jaborá, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições do seu cargo, especialmente aquelas contidas no inciso
VIII do art. 102, da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR o servidor IDENIR SARETTA, para o cargo em comissão de COORDENADOR DE URBANISMO, com vencimentos previstos
em Lei.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, em 04/01/2021.
CLEVSON RODRIGO FREITAS
Prefeito Municipal
Publicado no Diário Oficial dos Municípios em 05/Janeiro/2021.
RICHARD MORO
Secretário de Administração
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Publicação Nº 2790592
Estado de Santa Catarina
GOVERNO MUNICIPAL DE JABORÁ

PORTARIA Nº. 017, de 04 de janeiro de 2021.
NOMEIA SERVIDOR QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
O Prefeito do Município de Jaborá, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições do seu cargo, especialmente aquelas contidas no inciso
VIII do art. 102, da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR a servidora FRANCIELI REGINA SIEGA, para o cargo em comissão de COORDENADORA DE SAUDE, com vencimentos
previstos em Lei.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, em 04/01/2021.
CLEVSON RODRIGO FREITAS
Prefeito Municipal
Publicado no Diário Oficial dos Municípios em 05/Janeiro/2021.
RICHARD MORO
Secretário de Administração

PORTARIA N. 018/2021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2790632
Estado de Santa Catarina
GOVERNO MUNICIPAL DE JABORÁ

PORTARIA Nº. 018, de 04 de janeiro de 2021.
NOMEIA SERVIDOR QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
O Prefeito do Município de Jaborá, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições do seu cargo, especialmente aquelas contidas no inciso
VIII do art. 102, da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR a servidora TUANI LINS, para o cargo em comissão de COORDENADORA DE CONTROLE, com vencimentos previstos em
Lei.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, em 04/01/2021.
CLEVSON RODRIGO FREITAS
Prefeito Municipal
Publicado no Diário Oficial dos Municípios em 05/Janeiro/2021.
RICHARD MORO
Secretário de Administração

PORTARIA N. 019/2021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2790634
Estado de Santa Catarina
GOVERNO MUNICIPAL DE JABORÁ

PORTARIA Nº. 019, de 04 de janeiro de 2021.
NOMEIA SERVIDOR QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
O Prefeito do Município de Jaborá, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições do seu cargo, especialmente aquelas contidas no inciso
VIII do art. 102, da Lei Orgânica do Município,
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RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR a servidora ALINE APARECIDA CERVELIN, para o cargo em comissão de COORDENADORA DE GABINETE, com vencimentos
previstos em Lei.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, em 04/01/2021.
CLEVSON RODRIGO FREITAS
Prefeito Municipal
Publicado no Diário Oficial dos Municípios em 05/Janeiro/2021.
RICHARD MORO
Secretário de Administração

Câmara Municipal
ATA DE POSSE VEREADORES PREFEITO VICE PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA

Publicação Nº 2788807

Ata nº 01 – 1ª e 2ª Sessão Preparatória realizada dia 01 de janeiro de 2021.
DÉCIMA quarta LEGISLATURA
PRIMEIRO PERÍODO ORDINÁRIO
SESSÃO DE INSTALAÇÃO DE LEGISLATURA E SESSÃO SOLENE DE POSSE
Ata nº 01 – Ao primeiro dia do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, às dez horas, no Plenário da Câmara de Vereadores de Jaborá, sito
a Rua da Cidadania, 121, Município de Jaborá, Estado de Santa Catarina reuniram-se em Primeira Sessão Solene em conformidade com
o que determina o artigo 5º do Regimento Interno da Câmara de Vereadores e a artigo 38 da Lei Orgânica do Município, neste ano em
número reduzido de pessoas em cumprimento às normas da Vigilância Sanitária, Portaria SES n. 710/2020, pela Presidência do Vereador
mais votado, Gilmar Antonio Lazaroto, reuniram-se os Vereadores eleitos no pleito de quinze de novembro de dois mil e vinte, para Sessão
Solene de Instalação da Décima Quarta Legislatura, onde Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito prestarão compromisso e tomarão posse.
De acordo com o artigo 38 da Lei Orgânica do Município e do artigo 5º do Regimento Interno da Câmara de Vereadores o Vereador Gilmar
Antonio Lazaroto declarou aberta a Sessão Solene de Instalação e posse dos Vereadores eleitos para a Legislatura 2021 a 2024, e proferiu
as seguintes palavras: “na condição de Presidente desta Sessão Solene Preparatória invoco a Proteção de Deus e declaro estar por instalada
a Décima Terceira Legislatura, para que seja prestado compromisso e a posse dos Vereadores eleitos para a Legislatura 2021 a 2024”. Em
seguida convidou para tomar seus lugares para iniciarmos os trabalhos, as servidoras da Câmara Municipal de Jaborá, senhora Rita Toigo,
Maria Maule e a assessora Jurídica da Câmara Municipal de Jaborá, Gabriela Varisa. Prosseguindo o vereador Gilmar Antonio Lazaroto convidou os Vereadores para tomarem assentos nas tribunas na ordem decrescente de votação Carlos Cesar Pintro, Teresinha Carme Grisa,
Gilmar Antonio Poyer, Adilson Braz Suzin, Marcos Sutil, Sergio Valdir Muller, Patrícia Ângela Pecinato e Mateus Toigo. Prosseguiu-se com o
protocolo com a composição da Mesa chamando o Prefeito Clevson Rodrigo Freitas e Vice-Prefeito Carlos Luiz Cassiano também eleitos em
quinze de novembro de dois mil e vinte e agradecendo a fiscal da vigilância sanitária Adriana Gabrieli e responsável Policia Militar Daimo
Pavan. Continuando verificou-se a presença de todos os seus membros e confirmada a existência de ‘quórum’, o vereador Gilmar Antonio
Lazaroto convidou o vereador Sergio Muller a secretariar os trabalhos de Instalação da Câmara até a eleição da Mesa Diretora, em seguida solicitou a cada Vereador a apresentação do diploma emitido pela Justiça Eleitoral para averiguação de sua autenticidade, bem como
a declaração de bens, que ficarão arquivados na Câmara Municipal até o final do seu mandato. Depois de conferidos os documentos o
Vereador solicitou para que todos os Vereadores ficassem em pé com o braço direito estendido para as bandeiras para acompanhar o juramento “PROMETO GUARDAR A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA E A LEI ORGÂNICA
DO MUNICÍPIO, DESEMPENHANDO LEAL E COM FIDELIDADE O MANDATO A MIM CONFERIDO, OBSERVANDO AS LEIS E TRABALHANDO
EM FAVOR DO POVO JABORAENSE, ASSIM O PROMETO” e ao final repitam individualmente “Assim o Prometo”. O vereador Gilmar Antonio
Lazaroto declarou empossados os Vereadores para a Legislatura 2021 a 2024. Empossados os novos Vereadores, seguiu o livro de presença
para que os Vereadores assinem, e de acordo com a Lei Orgânica e Regimento Interno da Câmara de Vereadores foi iniciada a Segunda
Sessão Preparatória, com a eleição do Presidente da Mesa Diretora da Câmara, concedido alguns minutos para as bancadas se reunirem
e apresentarem os requerimentos de Registro de Candidatura. Foram apresentados os requerimentos com os nomes dos candidatos a
Presidente, pela Bancada do MDB e PT o vereador Sergio Valdir Muller e pela Bancada do PSL e PP vereador Carlos Pintro. Em seguida
o vereador Gilmar Antonio Lazaroto solicitou a presença de um líder de cada bancada para a conferência e assinatura das cédulas. Após
conferi-las e assiná-las o Vereador Presidente desta Sessão Solene chamou cada Vereador pelo seu nome para que se dirija a cabine de
votação e coloque o seu voto na urna. Terminada a votação o vereador Gilmar Antonio Lazaroto solicitou novamente os líderes de cada
bancada para participarem do escrutínio dos votos. Sendo que o candidato a Presidente Vereador Sergio Muller recebeu cinco votos a favor
e o candidato a Presidente vereador Carlos Pintro recebeu quatro votos, ficando eleito o vereador Sergio Muller que no momento o vereador
Gilmar Antonio Lazaroto declarou-o empossado como Presidente da Mesa Diretora para o ano de 2021. Em seguida, o Presidente eleito,
Sergio Muller conversou com os Vereadores e em consenso manifestado individualmente por todos os Vereadores foi decidido pela apresentação de requerimento de Registro de Candidatura de chapas para a eleição de Vice-Presidente, Primeiro Secretário e Segundo Secretário.
Apresentados os requerimentos ficando como Chapa Ùnica apresentada pela bancada do MDB e PT: vice-presidente: vereador Adilson Bras
Suzin primeira secretária: vereadora Teresinha Carme Grisa e segundo secretário: Gilmar Antonio Lasaroto, sendo que a bancada do PP e
PSL não aceitaram fazer parte da Chapa Única, o que se formalizou por meio de termo assinado e arquivado e não sendo apresentada outra
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chapa para votação. Em seguida o Presidente Sergio Valdir Muller solicitou a presença de um líder de cada bancada para a conferência e
assinatura das cédulas. Após conferi-las e assiná-las o Presidente eleito solicitou para cada Vereador chamando pelo seu nome para que se
dirija a cabine de votação e coloque o seu voto na urna. Terminada a votação aos cargos de Vice-Presidente, Primeiro Secretário, e Segundo
Secretário o Presidente Sergio Valdir Muller solicitou novamente os líderes de cada bancada para participarem do escrutínio dos votos, sedo
que Chapa Única recebeu cinco votos a favor e quatro brancos ou contrários. Ficando eleita a Chapa Única composta pelos seguintes Vereadores: Vice-Presidente vereador Adison Bras Suzin Primeira Secretária vereadora Teresinha Carme Grisa e Segundo Secretário vereador
Gilmar Antonio Lasaroto. Em seguida o Presidente eleito declarou empossada a Mesa Diretora para o anuênio de 2021 e solicitou uma salva
de palmas aos empossados. Depois de empossada a Mesa Diretora o Presidente deu por encerrada a Sessão Preparatória de Instalação de
Legislatura e Posse dos Vereadores. Aproveitou para convocar os senhores Nobres Edis e todos os presentes para em seguida participarem
da Sessão Solene de Posse do Prefeito e Vice-Prefeito eleitos no pleito de quinze de novembro de dois mil e vinte e para que aguardem a
confecção da ata para todos assinarem. Não havendo mais nada a tratar, aprovada a ata pelos Vereadores Empossados encerrou-se esta
parte de Instalação de Legislatura e Posse.
Ata nº 02 – Ata de Posse de Posse de Prefeito e Vice-Prefeito e Sessão Solene realizada no dia 01 de janeiro de 2021.
DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA
PRIMEIRO PERÍODO ORDINÁRIO
SESSÃO DE POSSE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Ata nº 02 – Ao primeiro dia do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, reunidos no Plenário da Câmara de Vereadores de Jaborá, sito a
Rua da Cidadania, 121, Município de Jaborá, Estado de Santa Catarina, para a posse do Prefeito e Vice-Prefeito eleitos na eleição de quinze
de novembro de dois mil e vinte. O Presidente eleito Sergio Valdir Muller em conformidade com artigo 94 da Lei Orgânica do Município
solicitou a declaração de bens e o diploma de Prefeito Clevson Rodrigo Freitas e Vice-Prefeito Carlos Luiz Cassiano. Em seguida solicitou
para que fiquem em pé e com o braço direito estendido para as bandeiras prestarem compromisso de: “manter, defender, cumprir e fazer
cumprir a Constituição Federal e do Estado, a Lei Orgânica do Município e observar as Leis, promover o bem estar geral e desempenhar o
seu cargo honrada, leal e patrioticamente”, após prestarem o compromisso o Presidente declarou-os empossados para o mandato de 2021
a 2024. Solicitou uma salva de palmas aos empossados. Em seguida solicitou para que aguardem a confecção da ata para as assinaturas.
Não havendo mais nada a tratar, aprovada a ata pelos empossados o Presidente encerrou a presente sessão.

RESOLUÇÃO 01-2021

Publicação Nº 2788796

RESOLUÇÃO Nº 01/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
“Dispõe sobre o horário de funcionamento da Câmara Municipal de Vereadores de Jaborá/SC, no mês de janeiro de 2021”.
Sergio Valdir Muller, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Jaborá/SC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela
Lei Orgânica do Município e, pelo constante do Regimento Interno desta Câmara, resolve:
Art. 1º - Estabelecer horário de funcionamento da Câmara Municipal de Vereadores no mês de janeiro do ano de 2021, sendo das 07h15min
às 12h00min.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Jaborá (SC), 04 de janeiro de 2021.
Sergio Valdir Muller
Presidente da Câmara de Vereadores

RESOLUÇÃO 02-2021

Publicação Nº 2788805

RESOLUÇÃO Nº 02/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
“Concede férias aos Servidores da Câmara de Vereadores de Jaborá que especifica e dá outras providências”.
Sergio Valdir Muller, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Jaborá/SC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela
Lei Orgânica do Município e, pelo constante do Regimento Interno desta Câmara, resolve:
Art. 1º - Conceder férias de 30 (trinta) dias aos Servidores abaixo relacionados, referente ao período de gozo a partir de 05 de janeiro de
2021:
• Cleonice Regina Parizotto.
• Gabriela Miotto Varisa.
• Jovani Pedro Toniello.
• Rita de Cássia Pelisser Toigo.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Jaborá (SC), 04 de janeiro de 2021.
Sergio Valdir Muller
Presidente da Câmara de Vereadores
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Jacinto Machado
Prefeitura
EXTRATO DO 2º TA AO CONTRATO 51/2019

Publicação Nº 2789248

Estado de Santa Catarina
Município de Jacinto Machado
Extrato do Termo Aditivo
2º Termo Aditivo ao Contrato nº 51/2019
Contratante: Município de Jacinto Machado.
Contratado: Sandro Novelli ME
Objeto: Constitui objeto do presente instrumento a prorrogação de prazo de vigência estabelecido no Contrato nº 51/2019.
Vigência: A vigência deste instrumento inicia em 01/01/2021 e se estende até 31/12/2021.
Valor: O valor do presente Termo Aditivo, resulta num valor total de R$ 108.817,95 (cento e oito mil, oitocentos e dezessete reais e noventa
e cinco centavos).
Jacinto Machado/SC, 29/12/2020

EXTRATO DO 2º TA AO CONTRATO 91/2019

Publicação Nº 2789503

Estado de Santa Catarina
Município de Jacinto Machado
Extrato do Termo Aditivo
2º Termo Aditivo ao Contrato nº 91/2019
Contratante: Município de Jacinto Machado.
Contratado: Lajecril Artefatos De Cimento Ltda.
Objeto: Constitui objeto do presente instrumento a prorrogação de prazo de vigência estabelecido no Contrato nº 91/2019.
A vigência deste Termo Aditivo é a partir de 01 de janeiro de 2021 até 31 de dezembro de 2021.
Jacinto Machado/SC, 29/12/2020.

EXTRATO DO 3º TA AO CONTRATO 52/2019

Publicação Nº 2789327

Estado de Santa Catarina
Município de Jacinto Machado
Extrato do Termo Aditivo
3º Termo Aditivo ao Contrato nº 52/2019
Contratante: Município de Jacinto Machado.
Contratado: Sandro Luiz Borges Turismo
Objeto: Constitui objeto do presente instrumento a prorrogação de prazo de vigência estabelecido no Contrato nº 52/2019.
Vigência: A vigência deste instrumento inicia em 01/01/2021 e se estende até 31/12/2021.
Valor: O valor estimado do presente contrato é de R$ 67.317,00 (sessenta e sete mil trezentos e dezessete reais).
Jacinto Machado/SC, 29/12/2020

EXTRATO DO 4º TA AO CONTRATO 49/2019

Publicação Nº 2789117

Estado de Santa Catarina
Município de Jacinto Machado
Extrato do Termo Aditivo
4º Termo Aditivo ao Contrato nº 49/2019
Contratante: Município de Jacinto Machado.
Contratado: Transporte e Turismo Unidos Ltda ME
Objeto: Constitui objeto do presente instrumento a prorrogação de prazo de vigência estabelecido no Contrato nº 49/2019.
Vigência: A vigência deste instrumento inicia em 01/01/2021 e se estende até 31/12/2021.
Valor: O valor total deste aditivo é de R$ 117.538,35 (cento e dezessete mil, quinhentos e trinta e oito reais e trinta e cinco centavos).
Jacinto Machado/SC, 29/12/2020
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Publicação Nº 2789192

Estado de Santa Catarina
Município de Jacinto Machado
Extrato do Termo Aditivo
4º Termo Aditivo ao Contrato nº 50/2019
Contratante: Município de Jacinto Machado.
Contratado: Raniere Viagens e Turismo Ltda ME
Objeto: Constitui objeto do presente instrumento a prorrogação de prazo de vigência estabelecido no Contrato nº 50/2019.
Vigência: A vigência deste instrumento inicia em 01/01/2021 e se estende até 31/12/2021.
Valor: O valor estimado do presente termo é de R$ 143.976,00 (cento e quarenta e três mil, novecentos e setenta e seis reais).
Jacinto Machado/SC, 29/12/2020

EXTRATO DO 4º TA AO CONTRATO 53/2019

Publicação Nº 2789409

Estado de Santa Catarina
Município de Jacinto Machado
Extrato do Termo Aditivo
4º Termo Aditivo ao Contrato nº 53/2019
Contratante: Município de Jacinto Machado.
Contratado: Expresso JR Transportes Eireli
Objeto: Constitui objeto do presente instrumento a prorrogação de prazo de vigência estabelecido no Contrato nº 53/2019.
Vigência: A vigência deste instrumento inicia em 01/01/2021 e se estende até 31/12/2021.
Valor: O valor estimado do presente termo é de R$ 76.015,40 (setenta e seis mil quinze reais e quarenta centavos).
Jacinto Machado/SC, 29/12/2020
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Jaraguá do Sul
Prefeitura
DECRETO Nº 14.573/2021

Publicação Nº 2789150

D E C R E T O Nº 14.573/2020
Regulamenta o Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Eventos, Conforme Classificação de Risco do Governo do Estado de Santa
Catarina.
O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelos incisos XI e XII, do artigo 71, da Lei
Orgânica do Município; e
CONSIDERANDO Classificação de Risco do Governo do Estado de Santa Catarina, conforme Portaria SES Nº 592, de 17 de agosto de 2020;
DECRETA :
Art.1º Fica limitado o acesso dos clientes a lanchonetes, restaurantes, bares, sorveterias, padarias e congêneres, das 06h às 21h, com
encerramento do atendimento presencial até às 22h, todos os dias.
§1º Os estabelecimentos citados no caput, deste artigo, poderão realizar tele-entrega e/ou retirada no balcão até às 24h.
§2º Lojas de conveniência anexas a postos de combustíveis, após o horário previsto, poderão disponibilizar somente o autoatendimento,
sem consumo no local.
§3º Restaurantes, lanchonetes e congêneres localizados em hotéis e similares deverão cumprir o horário estabelecido no caput, deste artigo,
permitido em horário diverso atendimento somente aos hóspedes através de room service (serviço de quarto), vedada expressamente a realização de eventos, shows e atividades culturais, respeitando as regras de distanciamento social e o limite de pessoas por mesa, conforme
Portaria SES Nº 257, de 21 de abril de 2020.
§4º Fica autorizada a execução de música para cantores individuais ou duplas, em som ambiente/acústico, desde que não caracterize
evento, show, festa ou qualquer movimento de aglomeração, vedados pelas normas editadas pelo Estado, ficando proibida a execução de
música por qualquer meio que dificulte a conversa e o consequente distanciamento entre clientes e funcionários nesses estabelecimentos.
Art.2º Fica vedada abordagem e/ou intervenção com pessoas, por qualquer meio (panfletagem, pesquisas, apresentações artísticas, etc.),
em logradouros públicos (ruas, avenidas, praças, jardins, etc.), espaços de uso comum do povo.
Art.3º Ficam vedados eventos e promoções através de automóveis Drive-thru (drive-through), Drive-in, em qualquer espécie.
Art.4º O descumprimento do regramento disposto neste Decreto configura infração sanitária grave, nos termos da Lei Complementar Municipal Nº 97/2010, de 19/04/2010, e alterações.
Art.5º Este Decreto entra em vigor no dia 25 de dezembro de 2020, com validade até 04 de janeiro de 2021.
Jaraguá do Sul, 23 de dezembro de 2020.
ANTÍDIO ALEIXO LUNELLI
Prefeito

DECRETO Nº 14.574/2021

Publicação Nº 2789152

D E C R E T O Nº 14.574/2021
Regulamenta o Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Eventos, Conforme Classificação de Risco do Governo do Estado de Santa
Catarina.
O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelos incisos XI e XII, do artigo 71, da Lei
Orgânica do Município; e
CONSIDERANDO Classificação de Risco do Governo do Estado de Santa Catarina, conforme Portaria SES Nº 592, de 17 de agosto de 2020;
DECRETA :
Art.1º Fica limitado o acesso dos clientes a lanchonetes, restaurantes, bares, sorveterias, padarias e congêneres, das 06h às 21h, com
encerramento do atendimento presencial até às 22h, todos os dias.
§1º Os estabelecimentos citados no caput, deste artigo, poderão realizar tele-entrega e/ou retirada no balcão até às 24h.
§2º Lojas de conveniência anexas a postos de combustíveis, após o horário previsto, poderão disponibilizar somente o autoatendimento,
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sem consumo no local.
§3º Restaurantes, lanchonetes e congêneres localizados em hotéis e similares deverão cumprir o horário estabelecido no caput, deste artigo,
permitido em horário diverso atendimento somente aos hóspedes através de room service (serviço de quarto), vedada expressamente a realização de eventos, shows e atividades culturais, respeitando as regras de distanciamento social e o limite de pessoas por mesa, conforme
Portaria SES Nº 257, de 21 de abril de 2020.
§4º Fica autorizada a execução de música para cantores individuais ou duplas, em som ambiente/acústico, desde que não caracterize
evento, show, festa ou qualquer movimento de aglomeração, vedados pelas normas editadas pelo Estado, ficando proibida a execução de
música por qualquer meio que dificulte a conversa e o consequente distanciamento entre clientes e funcionários nesses estabelecimentos.
Art.2º Fica vedada abordagem e/ou intervenção com pessoas, por qualquer meio (panfletagem, pesquisas, apresentações artísticas, etc.),
em logradouros públicos (ruas, avenidas, praças, jardins, etc.), espaços de uso comum do povo.
Art.3º Ficam vedados eventos e promoções através de automóveis Drive-thru (drive-through), Drive-in, em qualquer espécie.
Art.4º O descumprimento do regramento disposto neste Decreto configura infração sanitária grave, nos termos da Lei Complementar Municipal Nº 97/2010, de 19/04/2010, e alterações.
Art.5º Este Decreto entra em vigor no dia 05 de janeiro de 2021, com validade até 12 de janeiro de 2021.
Jaraguá do Sul, 04 de janeiro de 2021.
ANTÍDIO ALEIXO LUNELLI
Prefeito

DECRETO Nº 14.575/2021

Publicação Nº 2789155

DECRETO Nº 14.575/2021
Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Vigente, Aprovado pela Lei Municipal Nº 8.456/2020, de 21/10/2020, e Alterações Posteriores, e dá outras providências.
O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições que lhe são conferidas e com base na Lei Municipal Nº 8.518/2020, de 18/12/2020,
DECRETA :
Art.1º Fica aberto crédito suplementar, no valor de R$ 240.000,00 (Duzentos e quarenta mil reais), para reforço do programa e verba abaixo
discriminados, constantes do Orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde (FMS), a saber:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
15.003 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
15.003.10.302.303.2.706 - Transferência de recursos financeiros
à entidades - Teto MAC - Saúde
3.3.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
15.003.45 3.3.50 - Transferências a Instituições Privadas
sem Fins Lucrativos
0.2.06.0621 - COAPES-Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá R$ 240.000,00
Art.2º A despesa decorrente da execução do presente Decreto corre por conta da anulação parcial da dotação orçamentária do programa e
verba abaixo discriminados, constantes do Orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde (FMS), a saber:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
15.002 - ATENÇÃO BÁSICA
15.002.10.301.751.2.660 - Prestar assistência de atenção básica - PAB
3.3.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
15.002.28 3.3.90 - Aplicações Diretas
0.2.06.0621 - COAPES-Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá R$ 240.000,00
Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Jaraguá do Sul, 04 de janeiro de 2021.
ANTÍDIO ALEIXO LUNELLI
Prefeito
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Publicação Nº 2789157

DECRETO Nº 14.576/2021
Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Vigente, Aprovado pela Lei Municipal Nº 8.456/2020, de 21/10/2020, e Alterações Posteriores, e dá outras providências.
O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições que lhe são conferidas e com base no artigo 5º, da Lei Municipal Nº 8.456/2020,
de 21 de outubro de 2020,
DECRETA :
Art.1º Fica aberto crédito suplementar, no valor de R$ 5.581.200,00 (Cinco milhões, quinhentos e oitenta e um mil e duzentos reais), para
reforço do programa e verbas abaixo discriminados, constantes do Orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde (FMS), a saber:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
15.003 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
15.003.10.302.303.2.706 - Transferência de recursos financeiros à
entidades - Teto MAC - Saúde
3.1.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
15.003.44 3.1.50 - Transferências a Instituições Privadas
sem Fins Lucrativos
0.6.38.0639 - SF-Programa de Trabalho
10.122.5018.21C0.6500 - Enfrentamento da Emergência de Saúde
Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus R$ 420.000,00
3.3.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
15.003.45 3.3.50 - Transferências a Instituições Privadas
sem Fins Lucrativos
0.6.38.0639 - SF-Programa de Trabalho
10.122.5018.21C0.6500 - Enfrentamento da Emergência de Saúde
Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus R$ 5.161.200,00
R$ 5.581.200,00
Art.2º A despesa decorrente da execução do presente Decreto corre por conta do "Superavit Financeiro" apurado no Balanço Patrimonial
pela diferença positiva entre o Ativo e o Passivo do exercício de 2020, do Fundo Municipal de Saúde (FMS), proveniente dos recursos vinculados ao Programa de Trabalho 10.122.5018.21C0.6500 - Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional
Decorrente do Coronavírus, R$ 5.581.200,00 (Cinco milhões, quinhentos e oitenta e um mil e duzentos reais).
Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Jaraguá do Sul, 04 de janeiro de 2021.
ANTÍDIO ALEIXO LUNELLI
Prefeito

DECRETO Nº 14.577/2021

Publicação Nº 2789158

DECRETO Nº 14.577/2021
Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Vigente, Aprovado pela Lei Municipal Nº 8.456/2020, de 21/10/2020, e Alterações Posteriores, mediante anulação de despesa da mesma categoria de programação, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições que lhe são conferidas e com base no inciso IX do Artigo 6º, da Lei
Municipal Nº 8.456/2020, de 21 de outubro de 2020, e no inciso VI, do artigo 167, da Constituição Federal,
DECRETA :
Art.1º Fica aberto crédito suplementar, no valor de R$ 20.385,76 (Vinte mil, trezentos e oitenta e cinco reais e setenta e seis centavos), para
readequação orçamentária da ação abaixo discriminada, constante do Orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde (FMS), a saber:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
15.003 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
15.003.10.302.303.2.706 - Transferência de recursos financeiros à
entidades - Teto MAC - Saúde
3.3.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
15.003.45 3.3.50 - Transferências a Instituições Privadas
sem Fins Lucrativos
0.1.02.0002 - Receitas Impostos e Transferências
de Impostos - Saúde R$ 20.385,76
Art.2º A despesa decorrente da execução do presente Decreto corre por conta da anulação parcial da dotação orçamentária, da ação abaixo
discriminada, constante do Orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde (FMS), a saber:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
15.003 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
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15.003.10.302.303.2.706 - Transferência de recursos financeiros à
entidades - Teto MAC - Saúde
3.1.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
15.003.44 3.1.50 - Transferências a Instituições Privadas
sem Fins Lucrativos
0.1.02.0002 - Receitas Impostos e Transferências
de Impostos - Saúde R$ 20.385,76
Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Jaraguá do Sul, 04 de janeiro de 2021.
ANTÍDIO ALEIXO LUNELLI
Prefeito

DECRETO Nº 14.578/2021

Publicação Nº 2789159

D E C R E T O Nº 14.578/2021
Designa Comissão Permanente de Licitações.
O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições legais previstas na Lei Orgânica Municipal, e na Lei Municipal Nº 3.826/2005,
de 27/05/2005, alterada pelas Leis Municipais Nºs 7.079/2015, de 17/07/2015; 7.384/2017, de 24/05/2017; e 8.142/2019, de 31/10/2019,
para atender as exigências da Lei Federal Nº 8.666/93,
DECRETA :
Art.1º FICAM DESIGNADOS os servidores públicos municipais DOUGLAS ANTONIO CONCEIÇÃO, matrícula 81863; MÁRCIO BYLAARDT,
matrícula 1972; e LUCIMARA GABARDO TARACHUCKY, matrícula 8283, para, sob a presidência do primeiro, comporem a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES pelo período de 04 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, vedada a recondução da totalidade de seus
membros para a mesma Comissão no período subsequente, por força do §4º, do artigo 51, da Lei Federal Nº 8.666/93.
§1º Para os casos de ausências e impedimentos do Presidente e/ou membros, os substitutos serão os servidores Sidnei Correa de Almeida,
matrícula 7263, e Elian Gustavo Hermes Vareiro, matrícula 10753.
§2º Caberá à Comissão Permanente de Licitações a condução dos processos administrativos de licitação, dos processos de dispensa de
licitação e de inexigibilidade de licitação, exceto quando houver necessidade de designação de Comissão Especial, face a especificidade do
objeto da licitação.
Art.2º FICA CONCEDIDO, a partir de 04/01/2021, a cada membro da Comissão de que trata o caput do artigo 1º, deste Decreto, um adicional de trabalho técnico correspondente a 3,50 (três vírgula cinquenta) UPM's (Unidades Padrão do Município) para o Presidente, e de 1,75
(hum vírgula setenta e cinco) UPM's (Unidades Padrão do Município) para cada um dos demais membros, vedada a percepção de forma
cumulada.
Parágrafo único. O membro substituto receberá a gratificação prevista no caput deste artigo quando convocado por ato formal a substituir
o membro titular e enquanto perdurar o afastamento ou impedimento do mesmo, na forma da legislação vigente.
Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 04/01/2021.
Jaraguá do Sul, 04 de janeiro de 2021.
ANTÍDIO ALEIXO LUNELLI
Prefeito

DECRETO Nº 14.579/2021

Publicação Nº 2789160

D E C R E T O Nº 14.579/2021
O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições que lhe são conferidas e de conformidade com o disposto no inciso XVI, do artigo
6º, da Lei Federal Nº 8.666/93, e alterações subsequentes,
DECRETA :
Art.1º Ficam designados os servidores públicos municipais MARCELO ELIAS DA SILVEIRA, matrícula 10852; e BRUNA FRANCIELE RISTAU,
matrícula 11286 e GIORDANO NICCOLO RINCAWESKI VEGINI, matrícula 113802, para comporem a Comissão que, sob a presidência do
primeiro, procederá a abertura e julgamento das propostas chegadas à esta Prefeitura, em razão da CONCORRÊNCIA Nº 78/2020, tipo
MENOR PREÇO GLOBAL, para contratação de pessoa jurídica especializada para o fornecimento e instalação de materiais elétricos a serem
utilizados na revitalização da Iluminação Pública do Município de Jaraguá do Sul, conforme especificações e quantidades descritas no Anexo
II - Minuta de Contrato, Anexo IV - Termo de Referência, Anexo VIII - Projeto Básico e demais Anexos que são partes integrante do Edital.
Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando o Decreto Municipal Nº 13.970/2020, de 09 de junho de 2020.
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Jaraguá do Sul, 04 de janeiro de 2021.
ANTÍDIO ALEIXO LUNELLI
Prefeito

PORTARIA Nº 001/2021

Publicação Nº 2789163

PORTARIANº 001/2021
O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso de suas atribuições e de conformidade com o disposto nos artigos 49 a 52, da Lei Complementar
Municipal Nº 240/2019, de 31/10/2019, alterada pelas Leis Complementares Municipais Nºs 252/2020, de 04/03/2020, e 253/2020, de
06/03/2020,
RESOLVE :
Art.1º NOMEAR, a partir de 1º/01/2021, ARGOS JOSÉ BURGARDT para exercer o cargo de provimento em comissão de SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, do Poder Executivo do Município.
Art.2º NOMEAR, a partir de 1º/01/2021, ALCEU GILMAR MORETTI para exercer o cargo de provimento em comissão de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, do Poder Executivo do Município.
Art.3º NOMEAR, a partir de 1º/01/2021, EMANUELA CHRISTIAN WOLFF para exercer o cargo de provimento em comissão de CHEFE DE
GABINETE, do Gabinete do Prefeito, do Poder Executivo do Município.
Art.4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º/01/2021.
REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Jaraguá do Sul, 1º de janeiro de 2021.
ANTÍDIO ALEIXO LUNELLI
Prefeito

PORTARIA Nº 002/2021

Publicação Nº 2789164

PORTARIANº 002/2021
O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso de suas atribuições e de conformidade com o disposto nos artigos 49 a 52, da Lei Complementar
Municipal Nº 240/2019, de 31/10/2019, alterada pelas Leis Complementares Municipais Nºs 252/2020, de 04/03/2020, e 253/2020, de
06/03/2020,
RESOLVE :
Art.1º NOMEAR, a partir de 1º/01/2021, HARYSSON ANDREY PASSIG para exercer o cargo de provimento em comissão de DIRETOR DE
ADMINISTRAÇÃO, da Secretaria Municipal da Administração, do Poder Executivo do Município.
Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º/01/2021.
REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Jaraguá do Sul, 1º de janeiro de 2021.
ANTÍDIO ALEIXO LUNELLI
Prefeito

PORTARIA Nº 003/2021

Publicação Nº 2789166

PORTARIANº 003/2021
O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso de suas atribuições e de conformidade com o disposto nos artigos 49 a 52, da Lei Complementar
Municipal Nº 240/2019, de 31/10/2019, alterada pelas Leis Complementares Municipais Nºs 252/2020, de 04/03/2020, e 253/2020, de
06/03/2020,
RESOLVE :
Art.1º NOMEAR, a partir de 1º/01/2021, HIDERALDO COLLE para exercer o cargo de provimento em comissão de DIRETOR DE DEFESA
CIVIL, da Chefia de Gabinete, do Gabinete do Prefeito, do Poder Executivo do Município.

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 846

Art.2º NOMEAR, a partir de 1º/01/2021, JOÃO ANTÔNIO BERTI para exercer o cargo de provimento em comissão de DIRETOR DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS, da Chefia de Gabinete, do Gabinete do Prefeito, do Poder Executivo do Município.
Art.3º NOMEAR, a partir de 1º/01/2021, GIOVANE MAZZINI OLEIRO para exercer o cargo de provimento em comissão de DIRETOR DE
COMUNICAÇÃO, da Chefia de Gabinete, do Gabinete do Prefeito, do Poder Executivo do Município.
Art.4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º/01/2021.
REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Jaraguá do Sul, 1º de janeiro de 2021.
ANTÍDIO ALEIXO LUNELLI
Prefeito

PORTARIA Nº 004/2021

Publicação Nº 2789171

PORTARIANº 004/2021
O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso de suas atribuições e de conformidade com o disposto nos artigos 49 a 52, da Lei Complementar
Municipal Nº 240/2019, de 31/10/2019, alterada pelas Leis Complementares Municipais Nºs 252/2020, de 04/03/2020, e 253/2020, de
06/03/2020,
RESOLVE :
Art.1º DESIGNAR, a partir de 1º/01/2021, ELCIO RICARDO ALBERTON, matrícula 7308, ocupante do cargo efetivo de Escriturário, lotado na
Secretaria Municipal da Fazenda, para exercer o cargo de provimento em comissão de DIRETOR FINANCEIRO E CONTÁBIL, da Secretaria
Municipal da Fazenda, do Poder Executivo do Município.
Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º/01/2021.
REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Jaraguá do Sul, 1º de janeiro de 2021.
ANTÍDIO ALEIXO LUNELLI
Prefeito

SAMAE - EXTRATO DO CONTRATO 389/2020

Publicação Nº 2790305

EXTRATO DO CONTRATO 389/2020
Processo: Pregão nº 142/2020; Entidade: SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul; Contratada: Saga
Medição Ltda.; Objeto: AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS ULTRASSÔNICO CLASSE C; Forma de Pagamento: O SAMAE pagará a contratada o
valor de R$ 138.159,00 (cento e trinta e oito mil, cento e cinquenta e nove reais); O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias após a
certificação da nota fiscal. O prazo para certificação será de até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Nota Fiscal; Item orçamentário:
Os recursos orçamentários decorrentes das despesas do objeto deste Contrato correrão por conta do Orçamento de 2020, a saber:
Classif. Funcional Programática

Projeto/Atividade

Descrição da Natureza da
Despesa

Dotação Orçamentária

Recursos

25.002.17.512.1400

Hidrômetros para Grandes
consumidores

4.4.90 - Aplicações Diretas

39

Próprios

Data da assinatura: 30/11/2020; Prazo de Fornecimento: Até 90 dias após Autorização de Fornecimento; Foro: Comarca de Jaraguá do Sul
– SC; Signatários: Ademir Izidoro e Adney Aparecido Costa Siqueira.
Ademir Izidoro
Diretora Presidente - Samae

SAMAE - EXTRATO DO CONTRATO 427/2020

Publicação Nº 2790395

EXTRATO DO CONTRATO 427/2020
Processo: Pregão nº 167/2020; Entidade: SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul; Contratada: Lavação
Alternativa Ltda. ME; Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO INTERNA E
EXTERNA EM VEÍCULOS LEVES, PICK - UPS E UTILITÁRIOS E SERVIÇO DE LAVAÇÃO E PULVERIZAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS DA FROTA
DO SAMAE; Forma de Pagamento: O SAMAE pagará a contratada o valor de R$ 27.977,88 (vinte e sete mil, novecentos e setenta e sete
reais e oitenta e oito centavos). O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias após a certificação da nota fiscal. O prazo para certificação
será de até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Nota Fiscal. Item orçamentário: As despesas resultantes deste contrato correrão à
conta da dotação orçamentária do ano de 2021 (conforme mensagem nº 193/2020 de encaminhamento da Lei Orçamentária Anual - LOA
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de 2021), do Samae, a saber:
Classif. Funcional Programática
25.001.17.122.0300.4402
25.002.17.122.0300.4402
25.003.17.122.0300.4402

Projeto/Atividade
Manutenção Patrimonial - Samae
Manutenção Patrimonial - Samae
Manutenção Patrimonial - Samae

Descrição da Natureza da Despesa
3.3.90 – Aplicações Diretas
3.3.90 – Aplicações Diretas
3.3.90 – Aplicações Diretas

Recursos
Próprios
Próprios
Próprios

Data da assinatura: 11/12/2020; Prazo de Fornecimento: Conforme necessidade do Samae, de 01/01/2021 até 31/12/2021; Foro: Comarca
de Jaraguá do Sul – SC; Signatários: Ademir Izidoro e Valdir Tironi.
Ademir Izidoro
Diretor Presidente - Samae

SAMAE - EXTRATO DO CONTRATO 435/2020

Publicação Nº 2790314

EXTRATO DO CONTRATO 435/2020
Processo: Pregão nº 171/2020; Entidade: SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul; Contratada: Infrasul
– Infraestrutura e Empreendimentos Ltda.; Objeto: AQUISIÇÃO DE MACADAME E PÓ DE PEDRA.; Forma de Pagamento: O SAMAE pagará
a contratada o valor de R$ 69.800,00 (sessenta e nove mil e oitocentos reais); O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias após a certificação da nota fiscal. O prazo para certificação será de até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Nota Fiscal. Item orçamentário: Os
recursos orçamentários decorrentes das despesas do objeto deste contrato correrão por conta do Orçamento de 2021 (Mensagem 193/2020
de 26/08/2020), como segue:
Classif. Funcional Programática
25.002.17.512.1400.4.420
25.002.17.122.0300.4.402
25.003.17.512.1400.4.422
25.003.17.122.0300.4.402

Projeto/Atividade
Ampliação e Substituição de Redes e Ramais de Água
Manutenção Patrimonial - Samae - Divisão Água
Ampliação de Redes Coletoras e Estações de Recalque
Manutenção Patrimonial - Samae - Divisão Esgoto

Descrição da Natureza da Despesa
4.4.90 - Aplicações Diretas
3.3.90 - Aplicações Diretas
4.4.90 - Aplicações Diretas
3.3.90 - Aplicações Diretas

Recursos
Próprios
Próprios
Próprios
Próprios

Data da assinatura: 14/12/2020; Prazo de Fornecimento: Conforme necessidade do Samae, de 01/01/2021 a 31/12/2021; Foro: Comarca
de Jaraguá do Sul – SC; Signatários: Ademir Izidoro e Jaime Barbosa Soares Filho.
Ademir Izidoro
Diretor Presidente - Samae

SAMAE - EXTRATO DO CONTRATO 444/2020

Publicação Nº 2790320

EXTRATO DO CONTRATO 444/2020
Processo: Pregão nº 173/2020; Entidade: SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul; Contratada: Carlos
Patricio Camussetti Munoz; Objeto: AQUISIÇÃO DE REAGENTES, VIDRARIAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MICROBIOLÓGICOS PARA
REALIZAR ANÁLISES DE ÁGUA IN NATURA, ÁGUA TRATADA E EFLUENTES; Forma de Pagamento: O SAMAE pagará a contratada o valor de
de R$ 37.886,00 (trinta e sete mil, oitocentos e oitenta e seis reais); O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias após a certificação da
nota fiscal. O prazo para certificação será de até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Nota Fiscal. Item orçamentário: Os recursos
orçamentários decorrentes das despesas do objeto desta Licitação correrão por conta do Orçamento de 2021 (Mensagem 193/2020 de
26/08/2020):
Classif. Funcional Programática
25.002.17.512.1400.4406
25.003.17.512.1400.4406

Projeto/Atividade
Manutenção das Atividades Técnicas e Operacionais - Laboratório de Águas
Manutenção das Atividades Técnicas e Operacionais - Laboratório de Esgoto

Descrição da Natureza da Despesa

Recursos

3.3.90 – Aplicações Diretas

Próprios

3.3.90 – Aplicações Diretas

Próprios

Data da assinatura: 16/12/2020; Prazo de Fornecimento: Conforme cláusula 5.1 do contrato; Foro: Comarca de Jaraguá do Sul – SC; Signatários: Ademir Izidoro e Daledier José Jorge Junior.
Ademir Izidoro
Diretor Presidente - Samae
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SAMAE - EXTRATO DO CONTRATO 448/2020

Publicação Nº 2790323

EXTRATO DO CONTRATO 448/2020
Processo: Pregão nº 151/2020; Entidade: SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul; Contratada: Ambientaly Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda.; Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS; Forma de Pagamento: O SAMAE
pagará a contratada o valor de R$ 1.464.210,00 (hum milhão, quatrocentos e sessenta e quatro mil, duzentos e dez reais); O pagamento
será efetuado em 10 (dez) dias após a certificação da nota fiscal. O prazo para certificação será de até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Nota Fiscal. Item orçamentário: Os recursos orçamentários decorrentes das despesas do objeto deste contrato correrão por conta
do Orçamento de 2021 (Mensagem 193/2020 de 26/08/2020), como segue:
Classif. Funcional Programática
25.002.17.512.1400.4406
25.003.17.512.1400.4406

Projeto/Atividade
Descrição da Natureza da Despesa
Manutenção das Atividades Técnicas
3.3.90 - Aplicações Diretas
e Operacionais - Divisão Água
Manutenção das Atividades Técnicas
3.3.90 - Aplicações Diretas
e Operacionais - Divisão Esgoto

Recursos
Próprios
Próprios

Data da assinatura: 21/12/2020; Prazo de Fornecimento: Conforme necessidade do Samae, de 01/01/2021 até 31/12/2021; Foro: Comarca
de Jaraguá do Sul – SC; Signatários: Ademir Izidoro e Luis Paulo Perim.
Ademir Izidoro
Diretor Presidente - Samae

SAMAE - EXTRATO DO CONTRATO 450/2020

Publicação Nº 2790333

EXTRATO DO CONTRATO 450/2020
Processo: Pregão nº 151/2020; Entidade: SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul; Contratada: Carbosolution Carvão Ativado Ltda. ME; Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS; Forma de Pagamento: O SAMAE pagará a contratada o
valor de R$ 1.620,00 (hum mil, seiscentos e vinte reais); O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias após a certificação da nota fiscal. O
prazo para certificação será de até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Nota Fiscal. Item orçamentário: Os recursos orçamentários
decorrentes das despesas do objeto deste contrato correrão por conta do Orçamento de 2021 (Mensagem 193/2020 de 26/08/2020), como
segue:
Classif. Funcional Programática
25.002.17.512.1400.4406

Projeto/Atividade
Descrição da Natureza da Despesa
Manutenção das Atividades Técnicas
3.3.90 - Aplicações Diretas
e Operacionais - Divisão Água

Recursos
Próprios

Data da assinatura: 21/12/2020; Prazo de Fornecimento: Conforme necessidade do Samae, de 01/01/2021 até 31/12/2021; Foro: Comarca
de Jaraguá do Sul – SC; Signatários: Ademir Izidoro e Matheus Dias Baptista.
Ademir Izidoro
Diretor Presidente - Samae

SAMAE - EXTRATO DO CONTRATO 452/2020

Publicação Nº 2790340

EXTRATO DO CONTRATO 452/2020
Processo: Inexigibilidade de Licitação nº 179/2020; Entidade: SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul;
Contratada: Hewlett-Packard Brasil Ltda; Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO COM
SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM SERVIDORES E EQUIPAMENTOS HP.; Forma de Pagamento: O SAMAE pagará a contratada o valor de R$
74.319,84 (setenta e quatro mil, trezentos e dezenove reais e oitenta e quatro centavos); O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias após
a certificação da nota fiscal. O prazo para certificação será de até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Nota Fiscal. Item orçamentário: Os recursos orçamentários decorrentes das despesas do objeto deste contrato correrão por conta do Orçamento de 2021 (Mensagem
193/2020 de 26/08/2020), como segue:
Classif. Funcional Programática
25.001.17.126.0300.4408

Projeto/Atividade
Gestão de sistema de informação Samae

Descrição da Natureza da Despesa

Recursos

3.3.90.- Aplicações Diretas

Próprios

Data da assinatura: 23/12/2020; Prazo de Fornecimento: O prazo de execução do objeto deste contrato será de acordo com a necessidade
do SAMAE de Jaraguá do Sul/SC, de 01/01/2021 até 31 de dezembro de 2021, podendo ter sua duração prorrogada na forma da Lei nº
8.666/93; Foro: Comarca de Jaraguá do Sul – SC; Signatários: Ademir Izidoro e Alexandre Araújo.
Ademir Izidoro
Diretor Presidente - Samae
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SAMAE - EXTRATO DO CONTRATO 453/2020

Publicação Nº 2790351

EXTRATO DO CONTRATO 453/2020
Processo: Pregão nº 151/2020; Entidade: SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul; Contratada: Multcloro
Indústria Química Eireli; Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS; Forma de Pagamento: O SAMAE pagará a contratada o valor de
R$ 285.120,00 (duzentos e oitenta e cinco mil, cento e vinte reais); O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias após a certificação da
nota fiscal. O prazo para certificação será de até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Nota Fiscal. Item orçamentário: Os recursos
orçamentários decorrentes das despesas do objeto deste contrato correrão por conta do Orçamento de 2021 (Mensagem 193/2020 de
26/08/2020), como segue:
Classif. Funcional Programática
25.002.17.512.1400.4406
25.003.17.512.1400.4406

Projeto/Atividade
Descrição da Natureza da Despesa
Manutenção das Atividades Técnicas
3.3.90 - Aplicações Diretas
e Operacionais - Divisão Água
Manutenção das Atividades Técnicas
3.3.90 - Aplicações Diretas
e Operacionais - Divisão Esgoto

Recursos
Próprios
Próprios

Data da assinatura: 21/12/2020; Prazo de Fornecimento: Conforme necessidade do Samae, de 01/01/2021 até 31/12/2021; Foro: Comarca
de Jaraguá do Sul – SC; Signatários: Ademir Izidoro e José Adelino Serafin.
Ademir Izidoro
Diretor Presidente - Samae

SAMAE - EXTRATO DO CONTRATO 456/2020

Publicação Nº 2790369

EXTRATO DO CONTRATO 456/2020
Processo: Pregão nº 151/2020; Entidade: SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul; Contratada: QGS
Química do Brasil Ltda.; Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS; Forma de Pagamento: O SAMAE pagará a contratada o valor de R$
94.446,00 (noventa e quatro mil, quatrocentos e quarenta e seis reais); O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias após a certificação
da nota fiscal. O prazo para certificação será de até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Nota Fiscal. Item orçamentário: Os recursos orçamentários decorrentes das despesas do objeto deste contrato correrão por conta do Orçamento de 2021 (Mensagem 193/2020 de
26/08/2020), como segue:
Classif. Funcional Programática
25.003.17.512.1400.4406

Projeto/Atividade
Descrição da Natureza da Despesa
Manutenção das Atividades Técnicas
3.3.90 - Aplicações Diretas
e Operacionais - Divisão Esgoto

Recursos
Próprios

Data da assinatura: 21/12/2020; Prazo de Fornecimento: Conforme necessidade do Samae, de 01/01/2021 até 31/12/2021; Foro: Comarca
de Jaraguá do Sul – SC; Signatários: Ademir Izidoro e Inácio Pedro Hamester.
Ademir Izidoro
Diretor Presidente - Samae

SAMAE - EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 409/2020 - 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2020

Publicação Nº 2790290

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 409/2020
1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2020
Processo: Pregão 167/2019; Entidade: SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul. Contratada: G. J. Winter
Terraplenagem e Disk Caçamba - EPP; Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE RETROESCAVADEIRA COM
LANÇA EXTENSIVA; Prazo: O presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 006/2020, por mais
12 (doze) meses, com início em 01/01/2021 e término em 31/12/2021, nos moldes pactuados no contrato original; Fundamento Legal: A
prorrogação da vigência do contrato tem fundamento legal no art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93, no item 6.1.1 da Cláusula Sexta, 12.1 da
cláusula Décima Segunda do contrato e na justificativa do Gestor do contrato, constante no Memorando n° 1654/2020/Samae/DO; Item
orçamentário: Os recursos orçamentários decorrentes das despesas do objeto deste contrato correrão por conta do Orçamento de 2021,
(conforme mensagem nº 193/2020 de 26/08/2020 da Lei Orçamentária Anual - LOA de 2021), como segue:
Classif. Funcional
Programática
25.002.17.122.0300.4402
25.002.17.512.1400.4420
25.003.17.122.0300.4402
25.003.17.512.1400.4422

Projeto/Atividade

Descrição da Natureza da Despesa

Recursos

Manutenção Patrimonial - Samae
Aplicação e substituição de redes e ramais de água
Manutenção Patrimonial - Samae

3.3.90 - Aplicações Diretas
4.4.90. - Aplicações Diretas
3.3.90 - Aplicações Diretas

Próprios
Próprios
Próprios

Aplicação de redes coletoras e estações de recalque

4.4.90 – Aplicações Diretas

Próprios
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Data da assinatura: 04/12/2020; Foro: Comarca de Jaraguá do Sul – SC. Signatários: Ademir Izidoro e Gilmar Julio Winter.
Ademir Izidoro
Diretor Presidente
Samae de Jaraguá do Sul

SAMAE - EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 422/2020 - 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 348/2019

Publicação Nº 2790291

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 422/2020
4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 348/2019
Processo: Concorrência nº 109/2019; Entidade: SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul; Contratada: Rotária do Brasil Ltda.; Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO
DE TRATAMENTO DE ESGOTO – ETE ÁGUA VERDE, INCLUINDO MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NOVOS, EM CONFORMIDADE COM O
PROJETO EXECUTIVO; Do prazo: O presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de execução do contrato n° 348/2019,
por mais 60 (sessenta) dias, com início em 08/01/2021e término em 08/03/2021; Fundamento Legal: A prorrogação de prazo de execução
é firmada com base na justificativa do gestor e fiscal do contrato, constante do Memorando 1853/2020/Samae/CPF e tem fundamento legal
no art. 57, §1º, inc. II, c/c §2º, da Lei Federal nº 8.666/93; .Item orçamentário: As despesas decorrentes da execução do objeto do presente
termo aditivo correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias de 2020, a saber:
Classif. Funcional Programática

Projeto/Atividade

Descrição da Natureza da
Despesa

Dotação orçamentária

Recursos

25.003.17.512.1400.3420

Ampliação e Adequação ETE Água Verde

4.4.90 – Aplicações Diretas

52

Próprios

Data da assinatura: 10/12/2020; Foro: Comarca de Jaraguá do Sul – SC; Signatários: Ademir Izidoro e Christoph Julius Platzer.
Ademir Izidoro
Diretor Presidente - Samae

SAMAE - EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 424/2020 - 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 102/2020

Publicação Nº 2790295

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 424/2020
1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 102/2020
Processo: Pregão 018/2020; Entidade: SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul. Contratada: Veronezzi
Comércio de Areia Ltda; Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE RETROESCAVADEIRA COM LANÇA EXTENSIVA; Prazo: O presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 102/2020, por mais 12 (doze)
meses, com início em 01/01/2021 e término em 31/12/2021, nos moldes pactuados no contrato original; Fundamento Legal: A prorrogação
da vigência do contrato tem fundamento legal no art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93, no item 6.1.1 da Cláusula Sexta, 12.1 da cláusula Décima
Segunda do contrato e na justificativa do Gestor do contrato, constante no Memorando n° 1901/2020/Samae/DO; Item orçamentário: Os
recursos orçamentários decorrentes das despesas do objeto deste contrato correrão por conta do Orçamento de 2021, (conforme mensagem nº 193/2020 de 26/08/2020 da Lei Orçamentária Anual - LOA de 2021), como segue:
Classif. Funcional
Programática

Projeto/Atividade

Descrição da Natureza da Despesa

Recursos

25.003.17.512.1400.3.402

Manutenção e ampliação da rede de
Drenagem Pluvial

3.3.90 - Aplicações Diretas

Próprios

Data da assinatura: 11/12/2020; Foro: Comarca de Jaraguá do Sul – SC. Signatários: Ademir Izidoro e Genivaldo Veronezzi.
Ademir Izidoro
Diretor Presidente
Samae de Jaraguá do Sul

SAMAE - TOMADA DE PREÇOS 176/2020 - ATA Nº: 4719
ATA Nº:
REF. LICITAÇÃO Nº:
MODALIDADE:
OBJETO:
DATA DA SESSÃO:

4719
176/2020
TOMADA DE PREÇOS – MENOR PREÇO GLOBAL
AQUISIÇÃO MACROMEDIDORES ELETROMAGNÉTICOS
04/01/2021
HORA DA SESSÃO:

Publicação Nº 2789144

08H30

COMISSÃO DE LICITAÇÃO: (Designada pela Portaria nº 153/2020)
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Bruno Dilmo de Souza
Deborah Melo Alflen
Enio Evandro Luchtenberg

Na presente data, na sala de reuniões do SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, sita na Rua Erwino Menegotti, 478, bairro
Água Verde, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação para, em conformidade com o disposto no artigo 109, §2º e §3º da Lei
8.666/93, acusar o recebimento de Recurso Administrativo interposto, tempestivamente, pela empresa Isoil Lamon Ind. de Equipamentos
e Serv. de Instrumentação Ltda., bem como comunicar seu teor aos Interessados à Tomada de Preços supra citada que, na forma da lei,
poderão apresentar contrarrazões em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da publicação da presente Ata na edição de 05/01/2021.
Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião com a lavratura da presenta Ata.
Jaraguá do Sul, 04 de janeiro de 2021.
Comissão de Licitação: Deborah Melo Alflen, Bruno Dilmo de Souza, Enio Evandro Luchtenberg

Câmara Municipal
PORTARIA Nº 01/2021

Publicação Nº 2788902

PORTARIA Nº 1/2021
Nomeia Chefe de Gabinete
ONÉSIMO SELL, Presidente da Câmara Municipal de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas atribuições e em
conformidade com o disposto no inciso XV do Artigo 22 da Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Artigo 1º - NOMEAR, de acordo com a Lei nº 8.231/2020 de 03 de fevereiro de 2020, a partir de 04 de janeiro de 2021, a SRA. ADRIANE
SCHIMAINSKI DOS SANTOS, para o cargo de provimento em comissão de CHEFE DE GABINETE.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 04 de janeiro de 2021.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA, 04 de janeiro de 2021.
ONÉSIMO SELL
Presidente

PORTARIA Nº 02/2021

Publicação Nº 2788904

PORTARIA Nº 2/2021
Nomeia Chefe de Gabinete
ONÉSIMO SELL, Presidente da Câmara Municipal de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas atribuições e, em
conformidade com o disposto no inciso XV do Artigo 22 da Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Artigo 1º - NOMEAR, de acordo com a Lei nº 8.231/2020 de 03 de fevereiro de 2020, a partir de 04 de janeiro de 2021, o sr. ALECSAN DE
JESUS FERREIRA, para o cargo de provimento em comissão de CHEFE DE GABINETE.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 04 de janeiro de 2021.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA, 04 de janeiro de 2021.
ONÉSIMO SELL
Presidente

PORTARIA Nº 03/2021

Publicação Nº 2788905

PORTARIA Nº 3/2021
Nomeia Chefe de Gabinete
ONÉSIMO SELL, Presidente da Câmara Municipal de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas atribuições e em
conformidade com o disposto no inciso XV do Artigo 22 da Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
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Artigo 1º - NOMEAR, de acordo com a Lei nº 8.231/2020 de 03 de fevereiro de 2020, a partir de 04 de janeiro de 2021, a SRA. ALINE VICENTE BOERIES, para o cargo de provimento em comissão de CHEFE DE GABINETE.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 04 de janeiro de 2021.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA, 04 de janeiro de 2021.
ONÉSIMO SELL
Presidente

PORTARIA Nº 04/2021

Publicação Nº 2788907

PORTARIA Nº 4/2021
Nomeia Assessor Parlamentar
ONÉSIMO SELL, Presidente da Câmara Municipal de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas atribuições e, em
conformidade com o disposto no inciso XV do Artigo 22 da Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Artigo 1º - NOMEAR, de acordo com a Lei nº 8.231/2020 de 03 de fevereiro de 2020, a partir de 04 de janeiro de 2021, a Sra. CAROLINE
STINGHEN, para o cargo de provimento em comissão de ASSESSOR PARLAMENTAR.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 04 de janeiro de 2021.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA, 04 de janeiro de 2021.
ONÉSIMO SELL
Presidente

PORTARIA Nº 05/2021

Publicação Nº 2788908

PORTARIA Nº 5/2021
Nomeia Assessor Parlamentar
ONÉSIMO SELL, Presidente da Câmara Municipal de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas atribuições e, em
conformidade com o disposto no inciso XV do Artigo 22 da Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Artigo 1º - NOMEAR, de acordo com a Lei nº 8.231/2020 de 03 de fevereiro de 2020, a partir de 04 de janeiro de 2021, o Sr. DANIEL CARDOSO NASCIMENTO, para o cargo de provimento em comissão de ASSESSOR PARLAMENTAR.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 04 de janeiro de 2021.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA, 04 de janeiro de 2021.
ONÉSIMO SELL
Presidente

PORTARIA Nº 06/2021

Publicação Nº 2788909

PORTARIA Nº 6/2021
Nomeia Chefe de Gabinete
ONÉSIMO SELL, Presidente da Câmara Municipal de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas atribuições e em
conformidade com o disposto no inciso XV do Artigo 22 da Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Artigo 1º - NOMEAR, de acordo com a Lei nº 8.231/2020 de 03 de fevereiro de 2020, a partir de 04 de janeiro de 2021, a Sr. DIEGO AUGUSTO BAYER, para o cargo de provimento em comissão de CHEFE DE GABINETE.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 04 de janeiro de 2021.
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GABINETE DA PRESIDÊNCIA, 04 de janeiro de 2021.
ONÉSIMO SELL
Presidente

PORTARIA Nº 07/2021

Publicação Nº 2788910

PORTARIA Nº 7/2021
Nomeia Chefe de Gabinete
ONÉSIMO SELL, Presidente da Câmara Municipal de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas atribuições e em
conformidade com o disposto no inciso XV do Artigo 22 da Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Artigo 1º - NOMEAR, de acordo com a Lei nº 8.231/2020 de 03 de fevereiro de 2020, a partir de 04 de janeiro de 2021, o Sr. DIEGO MONTEIRO DE SOUZA, para o cargo de provimento em comissão de CHEFE DE GABINETE.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 04 de janeiro de 2021.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA, 04 de janeiro de 2021.
ONÉSIMO SELL
Presidente

PORTARIA Nº 08/2021

Publicação Nº 2788912

PORTARIA Nº 8/2021
Nomeia Assessor Parlamentar
ONÉSIMO SELL, Presidente da Câmara Municipal de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas atribuições e, em
conformidade com o disposto no inciso XV do Artigo 22 da Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Artigo 1º - NOMEAR, de acordo com a Lei nº 8.231/2020 de 03 de fevereiro de 2020, a partir de 04 de janeiro de 2021, o Sr. ERICA PAULINO
LOUGON, para o cargo de provimento em comissão de ASSESSOR PARLAMENTAR.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 04 de janeiro de 2021.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA, 04 de janeiro de 2021.
ONÉSIMO SELL
Presidente

PORTARIA Nº 09/2021

Publicação Nº 2788914

PORTARIA Nº 9/2021
Nomeia Assessor Parlamentar
ONÉSIMO SELL, Presidente da Câmara Municipal de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas atribuições e, em
conformidade com o disposto no inciso XV do Artigo 22 da Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Artigo 1º - NOMEAR, de acordo com a Lei nº 8.231/2020 de 03 de fevereiro de 2020, a partir de 04 de janeiro de 2021, o Sr. GILMARQUES
RODRIGUES DOS SANTOS, para o cargo de provimento em comissão de ASSESSOR PARLAMENTAR.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 04 de janeiro de 2021.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA, 04 de janeiro de 2021.
ONÉSIMO SELL
Presidente
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PORTARIA Nº 10/2021

Publicação Nº 2788916

PORTARIA Nº 10/2021
Nomeia Chefe de Gabinete
ONÉSIMO SELL, Presidente da Câmara Municipal de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas atribuições e em
conformidade com o disposto no inciso XV do Artigo 22 da Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Artigo 1º - NOMEAR, de acordo com a Lei nº 8.231/2020 de 03 de fevereiro de 2020, a partir de 04 de janeiro de 2021, o Sr. GILSON VIEIRA,
para o cargo de provimento em comissão de CHEFE DE GABINETE.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 04 de janeiro de 2021.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA, 04 de janeiro de 2021.
ONÉSIMO SELL
Presidente

PORTARIA Nº 11/2021

Publicação Nº 2788917

PORTARIA Nº 11/2021
Nomeia Assessor Parlamentar
ONÉSIMO SELL, Presidente da Câmara Municipal de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas atribuições e, em
conformidade com o disposto no inciso XV do Artigo 22 da Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Artigo 1º - NOMEAR, de acordo com a Lei nº 8.231/2020 de 03 de fevereiro de 2020, a partir de 04 de janeiro de 2021, o Sr. JACIEL JULIANO
GOMES, para o cargo de provimento em comissão de ASSESSOR PARLAMENTAR.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 04 de janeiro de 2021.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA, 04 de janeiro de 2021.
ONÉSIMO SELL
Presidente

PORTARIA Nº 12/2021

Publicação Nº 2788920

PORTARIA Nº 12/2021
Nomeia Assessor Parlamentar
ONÉSIMO SELL, Presidente da Câmara Municipal de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas atribuições e, em
conformidade com o disposto no inciso XV do Artigo 22 da Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Artigo 1º - NOMEAR, de acordo com a Lei nº 8.231/2020 de 03 de fevereiro de 2020, a partir de 04 de janeiro de 2021, o Sr. JOÃO VICTOR
MARTIN DENKE, para o cargo de provimento em comissão de ASSESSOR PARLAMENTAR.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 04 de janeiro de 2021.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA, 04 de janeiro de 2021.
ONÉSIMO SELL
Presidente
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PORTARIA Nº 13/2021

Publicação Nº 2788927

PORTARIA Nº 13/2021
Nomeia Chefe de Gabinete
ONÉSIMO SELL, Presidente da Câmara Municipal de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas atribuições e em
conformidade com o disposto no inciso XV do Artigo 22 da Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Artigo 1º - NOMEAR, de acordo com a Lei nº 8.231/2020 de 03 de fevereiro de 2020, a partir de 04 de janeiro de 2021, o Sr. JOSÉ CARLOS
RIGON, para o cargo de provimento em comissão de CHEFE DE GABINETE.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 04 de janeiro de 2021.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA, 04 de janeiro de 2021.
ONÉSIMO SELL
Presidente

PORTARIA Nº 14/2021

Publicação Nº 2788929

PORTARIA Nº 14/2021
Nomeia Chefe de Gabinete
ONÉSIMO SELL, Presidente da Câmara Municipal de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas atribuições e, em
conformidade com o disposto no inciso XV do Artigo 22 da Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Artigo 1º - NOMEAR, de acordo com a Lei nº 8.231/2020 de 03 de fevereiro de 2020, a partir de 04 de janeiro de 2021, o Sr. LUIZ IVAN
CANOVA SCHROEDER, para o cargo de provimento em comissão de CHEFE DE GABINETE.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 04 de janeiro de 2021.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA, 04 de janeiro de 2021.
ONÉSIMO SELL
Presidente

PORTARIA Nº 15/2021

Publicação Nº 2788936

PORTARIA Nº 15/2021
Nomeia Chefe de Gabinete
ONÉSIMO SELL, Presidente da Câmara Municipal de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas atribuições e em
conformidade com o disposto no inciso XV do Artigo 22 da Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Artigo 1º - NOMEAR, de acordo com a Lei nº 8.231/2020 de 03 de fevereiro de 2020, a partir de 04 de janeiro de 2021, o Sr. MOACIR
MARCIO LAWIN, para o cargo de provimento em comissão de CHEFE DE GABINETE.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 04 de janeiro de 2021.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA, 04 de janeiro de 2021.
ONÉSIMO SELL
Presidente
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PORTARIA Nº 16/2021

Publicação Nº 2788938

PORTARIA Nº 16/2021
Nomeia Assessor Parlamentar
ONÉSIMO SELL, Presidente da Câmara Municipal de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas atribuições e, em
conformidade com o disposto no inciso XV do Artigo 22 da Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Artigo 1º - NOMEAR, de acordo com a Lei nº 8.231/2020 de 03 de fevereiro de 2020, a partir de 04 de janeiro de 2021, o Sr. MURIEL PEREIRA DE CRISTO, para o cargo de provimento em comissão de ASSESSOR PARLAMENTAR.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 04 de janeiro de 2021.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA, 04 de janeiro de 2021.
ONÉSIMO SELL
Presidente

PORTARIA Nº 17/2021

Publicação Nº 2788939

PORTARIA Nº 17/2021
Nomeia Assessor Parlamentar
ONÉSIMO SELL, Presidente da Câmara Municipal de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas atribuições e, em
conformidade com o disposto no inciso XV do Artigo 22 da Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Artigo 1º - NOMEAR, de acordo com a Lei nº 8.231/2020 de 03 de fevereiro de 2020, a partir de 04 de janeiro de 2021, o Sr. VINICIOS
FELIPE RODRIGUES, para o cargo de provimento em comissão de ASSESSOR PARLAMENTAR.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 04 de janeiro de 2021.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA, 04 de janeiro de 2021.
ONÉSIMO SELL
Presidente

PORTARIA Nº 18/2021

Publicação Nº 2788940

PORTARIA Nº 18/2021
Nomeia Assessor Parlamentar
ONÉSIMO SELL, Presidente da Câmara Municipal de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas atribuições e, em
conformidade com o disposto no inciso XV do Artigo 22 da Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Artigo 1º - NOMEAR, de acordo com a Lei nº 8.231/2020 de 03 de fevereiro de 2020, a partir de 04 de janeiro de 2021, o Sr. WILLIAM
LEONARDO DA SILVA, para o cargo de provimento em comissão de ASSESSOR PARLAMENTAR.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 04 de janeiro de 2021.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA, 04 de janeiro de 2021.
ONÉSIMO SELL
Presidente
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Joaçaba
Prefeitura
AVISO PL 70/2020/PMJ - CC 03/2020/PMJ

Publicação Nº 2790067

MUNICÍPIO DE JOAÇABA (SC)
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70/2020/PMJ
CONCORRÊNCIA Nº 03/2020/PMJ
Informamos a todos os interessados que o processo licitatório n° 70/2020/PMJ – Concorrência n° 03/2020/PMJ, cujo objeto é “Contratação
de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários para a revitalização da
Praça da Catedral, localizada na área central do Município de Joaçaba, SC” fica designado o dia 06 de janeiro de 2021 as 13h30min, no setor
de compras e licitações, para continuação do certame. Quaisquer informações podem ser solicitadas junto ao Setor de Compras e Licitações,
pelo telefone (049)3527-8805/3527-8828 ou pelo e-mail comprasjba@yahoo.com.br. Todas as informações relacionadas ao processo estão
disponíveis para consulta no site da Prefeitura (www.joacaba.sc.gov.br).
Joaçaba, 04 de janeiro de 2021.
MUNICÍPIO DE JOAÇABA
Comissão de Licitação

AVISO PL 78/2020/PMJ - TP 13/2020/PMJ

Publicação Nº 2790069

MUNICÍPIO DE JOAÇABA (SC)
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 78/2020/PMJ
TOMADA DE PREÇO Nº 13/2020/PMJ
Informamos a todos os interessados que o processo licitatório n° 78/2020/PMJ – Tomada de Preço n° 13/2020/PMJ, cujo objeto é “A contratação de empresa(s) especializada(s) para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários para
pavimentação de ruas do Loteamento Cordazzo e do Loteamento Contestado, no perímetro urbano do Município de Joaçaba, SC.” a ata da
sessão, realizada hoje, de julgamento das propostas, está disponível no site da Prefeitura (www.joacaba.sc.gov.br), contando-se o prazo
para apresentação dos possíveis recursos nos termos da ata da sessão. Quaisquer informações podem ser solicitadas junto ao Setor de Compras e Licitações, pelo telefone (049) 3527-8805/3527-8828 ou pelo e-mail comprasjba@yahoo.com.br. Todas as informações relacionadas
ao processo estão disponíveis para consulta no site da Prefeitura (www.joacaba.sc.gov.br).
Joaçaba, 04 de janeiro de 2021.
MUNICÍPIO DE JOAÇABA
Comissão de Licitação

CONTRATO Nº 01/2017/FMS TA 07

Publicação Nº 2788944

CONTRATO Nº 01/2017/FMS – TA 07
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAÇABA, SC, representada neste ato pelo Secretário VALMOR JOÃO REISDORFER, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede à Rua Getúlio Vargas, nº. 205, Edifício Olímpio Trevisan, Bairro Centro do Município
de Joaçaba/SC, inscrito no CNPJ sob nº 10.594.533/0001-00, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa ONSEG SERVIÇOS DE
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 83.411.025/0001-05, estabelecida na RUA MARTINHO LUTERO, 322, Bairro.
CRUZEIRO DO SUL, no Município de JOAÇABA/SC, neste ato representada por seus procuradores, Sr. BRIAN SILVA, portador do RG nº.
4R3059085, inscrito no CPF/MF sob o nº. 016.770.799-08, e pelo Sr. JULIANO COSTA DA SILVA, portador do documento de identidade nº
6084156774, inscrito no CPF/MF sob o nº 827.771.360-68, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar entre si o presente
TERMO ADITIVO ao Contrato nº 01/2017/FMS, celebrado em 05 de janeiro de 2017, proveniente do Processo de Licitação nº 29/2016/FMS,
instaurado através do Edital de Pregão Presencial nº 23/2016/FMS, homologado no dia 05 de janeiro de 2017, que tem como objeto a prestação, pela CONTRATADA, de serviços de segurança patrimonial preventiva privada, como de meio, através de monitoramento eletrônico e
atendimento com veículo automotor tático móvel, central de operações e utilização de agentes de segurança, para as unidades de Saúde
da Família (ESF’s), Postos de Saúde, Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS), Centro de Especialidades Médicas (CEM) e Secretaria Municipal de Saúde, no Município de Joaçaba, mediante os seguintes termos:
CLÁUSULA PRIMEIRA
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E DO ACOMPANHAMENTO
A vigência do contrato fica prorrogada em 12 (doze) meses, a contar de 04/01/2021, em conformidade com o disposto no art. 57, II, da
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Lei 8.666/93.
Diante da prorrogação, o prazo de execução do objeto da contratação passa a totalizar 60 (sessenta) meses, contados do seu início.
A execução do contrato passará a ser acompanhada e fiscalizada pela servidora LUCÉLIA PIRES DE LIMA LUIZ, que anotará em registro
próprio todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
CLÁUSULA SEGUNDA
CLÁUSULA SEXTA – DO DOCUMENTO FISCAL
Altera-se, ainda, a cláusula 6.1. para incluir o novo endereço do Fundo Municipal de Saúde de Joaçaba nos dados correspondentes à emissão
do documento fiscal. Diante disso, o item passa a vigorar com a seguinte redação:
6.1. A Nota Fiscal deverá ser emitida para o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAÇABA, Rua Getúlio Vargas, nº. 205, Edifício Olímpio
Trevisan, Bairro Centro do Município de Joaçaba/SC, CNPJ/MF 10.594.533/0001-00 e ter a mesma razão social e CNPJ/MF dos documentos
apresentados por ocasião da habilitação, contendo ainda número do empenho e do processo licitatório.
CLÁUSULA TERCEIRA
As demais cláusulas do contrato original permanecem inalteradas.
Fica eleito o foro da cidade de Joaçaba (SC) para dirimir questões oriundas deste instrumento, renunciando as partes a qualquer outro que
lhe possa ser mais favorável.
E, por estarem acordes, firmam o presente instrumento, juntamente com as testemunhas, em quatro vias de igual teor, para todos os efeitos
de direito.
Joaçaba (SC), 30 de dezembro de 2020.
SECRETARIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALMOR JOÃO REISDORFER
ONSEG SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
BRIAN SILVA JULIANO COSTA DA SILVA
(Testemunha 01) (Testemunha 02)

CONTRATO Nº 03/2020/FMS – TA 01

Publicação Nº 2788992

CONTRATO Nº 03/2020/FMS – TA 01
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAÇABA, SC, representada neste ato pelo Secretário VALMOR JOÃO REISDORFER, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede à Rua Getúlio Vargas, nº. 205, Edifício Olímpio Trevisan, Bairro Centro do Município de
Joaçaba/SC, inscrito no CNPJ sob nº 10.594.533/0001-00, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa CONTROLLAB CONTROLE
DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.511.607/0001-18, estabelecida na Rua Ana Neri, nº. 416,
Bairro Benfica, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.911-441, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pela Sra. ELVANDIR DE
ALMEIDA BIASOLI, diretora financeira, brasileira, casada, portadora da Carteira de Identidade nº 3981658, inscrita no CPF/MF sob o nº
690.309.877-15, residente e domiciliada na Rua das Palmeiras, nº. 32, apartamento 805, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, resolvem celebrar
entre si o presente TERMO ADITIVO ao Contrato nº 03/2020/FMS, celebrado em 09 de janeiro de 2020, proveniente do o Processo de Licitação nº 20/2019/FMS – Edital PP nº 07/2019/FMS, homologado em 09 de janeiro de 2020, que tem como objeto a prestação de serviço
de Controle Externo de Qualidade (CEQ) para laboratório clínico, destinado à manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde
e dos programas desenvolvidos por intermédio do Fundo Municipal de Saúde de Joaçaba/SC, mediante os seguintes termos:
CLÁUSULA PRIMEIRA
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E DO ACOMPANHAMENTO
A vigência do contrato fica prorrogada em 12 (doze) meses, a contar de 08/01/2021, em conformidade com o disposto no art. 57, II, da
Lei 8.666/93.
Diante da prorrogação, o prazo de execução do objeto da contratação passa a totalizar 24 (vinte e quatro) meses, contados do seu início.
CLÁUSULA SEGUNDA
CLÁUSULA SEXTA – DO DOCUMENTO FISCAL
Altera-se, ainda, a cláusula 6.1. para incluir o novo endereço do Fundo Municipal de Saúde de Joaçaba nos dados correspondentes à emissão
do documento fiscal. Diante disso, o item passa a vigorar com a seguinte redação:
6.1. A Nota Fiscal deverá ser emitida para o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAÇABA, Rua Getúlio Vargas, nº. 205, Edifício Olímpio
Trevisan, Bairro Centro do Município de Joaçaba/SC, CNPJ/MF 10.594.533/0001-00 e ter a mesma razão social e CNPJ/MF dos documentos
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apresentados por ocasião da habilitação, contendo ainda número do empenho e do processo licitatório.
CLÁUSULA TERCEIRA
As demais cláusulas do contrato original permanecem inalteradas.
Fica eleito o foro da cidade de Joaçaba (SC) para dirimir questões oriundas deste instrumento, renunciando as partes a qualquer outro que
lhe possa ser mais favorável.
E, por estarem acordes, firmam o presente instrumento, juntamente com as testemunhas, em quatro vias de igual teor, para todos os efeitos
de direito.
Joaçaba (SC), 30 de dezembro de 2020.
SECRETARIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALMOR JOÃO REISDORFER
CONTRATANTE
CONTROLLAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA
ELVANDIR DE ALMEIDA BIASOLI
CONTRATADA
(Testemunha 01) (Testemunha 02)

EXTRATO - CONTRATO 02/2021/FMS

Publicação Nº 2788849

EXTRATO DO CONTRATO Nº 02/2021/FMS
PROVENIENTE DO PL 29/2020/FMS
INEXIGIBILIDADE 13/2020/FMS
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
CONTRATADA: ESTRELATUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA
OBJETO: Fornecimento pela CONTRATADA de passagens aos pacientes atendidos pelo Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, pelo programa de gestantes, bem como destinadas ao vale-transporte dos servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Saúde durante o
exercício financeiro de 2021.
VALOR TOTAL CONTRATADO: O valor total ora contratado é de R$ 227.350,00 (duzentos e vinte e sete mil e trezentos e cinquenta reais).
VIGÊNCIA: O presente contrato entrará em vigor na data de sua assinatura, permanecendo em vigência até 31 de dezembro de 2021.
DOTAÇÃO:
2.121 – BLOCO DE GESTÃO DO SUS
3.3.90 – Aplicações Diretas
2.122 - BLATB: BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
3.3.90 – Aplicações Diretas
2.123 – BLOCO DE VIGILÂNCIA E SAÚDE
3.3.90 – Aplicações Diretas
2.124 – BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3.3.90 – Aplicações Diretas
2.125 – BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA
3.3.90 – Aplicações Diretas
FISCAIS: LEANDRA COSTENARO, LEDA FÁTIMA PAZA e LUCÉLIA PIRES DE LIMA LUIZ.
DATA DE ASSINATURA: 04 de janeiro de 2021
Joaçaba/SC, 04 de janeiro de 2021
VALMOR JOÃO REISDORFER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO - CONTRATO 03/2021/FMS

Publicação Nº 2788852

EXTRATO DO CONTRATO Nº 03/2021/FMS
PROVENIENTE DO PL 23/2020/FMS
INEXIGIBILIDADE 13/2020/FMS
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
CONTRATADA: EMPRESA JOAÇABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA
OBJETO: Fornecimento pela CONTRATADA de passagens aos pacientes atendidos pelo CAPS – Centro de Atenção Psicossocial, bem como
destinadas ao vale transporte dos servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Saúde durante o exercício financeiro de 2020.
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VALOR TOTAL CONTRATADO: O valor total ora contratado é de R$ 77.870,00 (setenta e sete mil e oitocentos e setenta reais).
VIGÊNCIA: O presente contrato entrará em vigor na data de sua assinatura, permanecendo em vigência até 31 de dezembro de 2021.
DOTAÇÃO:
2.121 – BLOCO DE GESTÃO DO SUS
3.3.90 – Aplicações Diretas
2.122 - BLATB: BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
3.3.90 – Aplicações Diretas
2.123 – BLOCO DE VIGILÂNCIA E SAÚDE
3.3.90 – Aplicações Diretas
2.124 – BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3.3.90 – Aplicações Diretas
2.125 – BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA
3.3.90 – Aplicações Diretas
FISCAIS: LEANDRA COSTENARO e LEDA FÁTIMA PAZA.
DATA DE ASSINATURA: 04/01/2021
Joaçaba/SC, 04 de janeiro de 2021.
VALMOR JOÃO REISDORFER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PL 23/2020/FMS - IN 13/2020/FMS

Publicação Nº 2788865

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 29/2020/FMS
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 13/2020/FMS
1 – DO OBJETO
Contratação de Empresas de Transporte Coletivo, detentoras de linhas exclusivas (Concessão Pública – DETER), para o fornecimento de
passagens destinadas aos servidores do Fundo Municipal de Saúde e aos pacientes atendidos pelo Centro de Atenção Psicossocial - CAPS e
pelo Programa de Gestantes da Secretaria Municipal de Saúde durante o exercício financeiro de 2021.
2 – DA JUSTIFICATIVA
A Secretaria de Saúde atende inúmeras pessoas em situação de vulnerabilidade. Dentre elas destacam-se os pacientes do Centro de Atenção
Psicossocial, em parte acometidos por transtornos mentais graves, severos ou persistentes com natureza congênita. Também é atribuição do
local o atendimento de pacientes com transtornos desenvolvidos em decorrência do uso abusivo de álcool e outras substâncias psicoativas.
Os trabalhos do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS atuam como modalidade de substituição às internações em hospitais psiquiátricos e
têm como maior objetivo tratar a saúde mental de forma terapêutica ambulatorial e humanizada, por meio de oficinas terapêuticas diárias
e outras ações.
No entanto, muitos dos pacientes residem longe do CAPS, além de não possuírem automóvel para locomoverem-se de forma autônoma à
unidade. Diante disso, a fim de garantir a adesão de tais pessoas ao tratamento, imprescindível o fornecimento de passagens de transporte
coletivo viabilizando o deslocamento destes usuários ao local.
Cita-se, nesse sentido, a Constituição Federal de 1988, que em seu artigo 196 prevê, em seu rol de Direitos Sociais, que:
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
No mesmo vértice, também se faz necessária a aquisição de passagens para atendimento do Programa de Gestantes promovido pela Secretaria de Saúde.
Estima-se a realização anual de cem encontros de gestante, abrangendo pacientes atendidas por dez ESF do Município e três UBS.
Imprescindível trazer as disposições da Portaria nº. 1.459 de 24 de junho de 2011, que instituiu no âmbito do Sistema Único de Saúde –
SUS, a Rede Cegonha, in verbis:
Art. 4° A Rede Cegonha deve ser organizada de maneira a possibilitar o provimento contínuo de ações de atenção à saúde materna e
infantil para a população de determinado território, mediante a articulação dos distintos pontos de atenção à saúde, do sistema de apoio,
do sistema logístico e da governança da rede de atenção à saúde em consonância com a Portaria nº 4.279/GM/MS, de 2010, a partir das
seguintes diretrizes:
[...]
II - garantia de vinculação da gestante à unidade de referência e ao transporte seguro;
Há, por fim, como de praxe, a necessidade de fornecimento de vale-transporte aos servidores da Secretaria Municipal de Saúde, nos termos
da Lei nº 1.379/87.
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3 – DO FUNDAMENTO LEGAL
A inexigibilidade de licitação para contratação do objeto acima citado justifica-se por serem as empresas contratadas as únicas prestadoras
de serviço autorizadas a promover o transporte coletivo na linha intermunicipal Joaçaba-Luzerna e Linha Interbairros/Interior dentro do
Município de Joaçaba.
Nesse vértice, é possível a realização de Inexigibilidade de Licitação por se estar diante de clara situação caracterizada pela inviabilidade da
competição e exclusividade do serviço. Isso porque, como mencionado acima, apenas duas empresas promovem, de forma individualizada,
o transporte das linhas aqui contratadas: são elas a EMPRESA JOAÇABENSE DE TRANSPORTE COLETIVO (linha Joaçaba-Luzerna) e ESTRELATUR TRANSPORTE COLETIVO (Linha Interbairros/Interior dentro do Município de Joaçaba).
Dessa forma, ampara-se a elaboração do presente processo de inexigibilidade de licitação no disposto no artigo 25, I, da Lei nº 8.666/93.
4 – DAS EMPRESAS CONTRATADAS
- EMPRESA JOAÇABENSE DE TRANSPORTE COLETIVO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 83.411.843/0001-08, estabelecida na Rua Dário
Fontana, nº 349, Centro, no Município de Luzerna/SC.
- ESTRELATUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.823.65/0001-95, estabelecida na Rua Félix Zanela, nº 900,
bairro Nossa Senhora Aparecida, no município de Herval d’Oeste, SC.
5 – DO VALOR CONTRATADO
De acordo com a estimativa e as propostas apresentadas, os quantitativos e os respectivos valores contratados ficam assim definidos:
EMPRESA JOAÇABENSE DE TRANSPORTE COLETIVO LTDA – EPP
9.000
un
Passagens Mínimas – Vale-Transporte
4.000
un
Passagens Máximas – Vale-Transporte
500
un
Passagens Mínimas – Pacientes do CAPS
200
un
Passagens Máximas – Pacientes do CAPS
Total do Fornecedor
ESTRELATUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA.
38.000
un
Vale-Transporte - Servidores do FMS (Centro/Bairros)
800
un
Vale-Transporte - Servidores do FMS (Interior)
8.000
un
Passagens - Pacientes do CAPS (Centro/Bairros)
300
un
Passagens - Pacientes do CAPS (Interior)
Passagens – Pacientes do Programa de Gestantes (Centro/
300
un
Bairros)
Total do Fornecedor
TOTAL DA CONTRATAÇÃO

5,50
6,10
5,50
6,10

R$
R$
R$
R$

49.500,00
24.400,00
2.750,00
1.220,00
77.870,00
4,75
6,75
4,75
6,75

R$ 4,75

R$
R$
R$
R$

180.500,00
5.400,00
38.000,00
2.025,00

R$ 1.425,00
227.350,00

305.220,00

5 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Do total previsto para o vale transporte nesta inexigibilidade, R$ 259.800,00 (duzentos e cinquenta e nove reais e oitocentos centavos)
referem-se à despesa orçamentária, custeada pelas dotações orçamentária abaixo e o saldo restante de R$ 77.940,00 (setenta e sete mil
novecentos e quarenta reais) referem-se à despesa extra orçamentária.
2.121 – BLOCO DE GESTÃO DO SUS
3.3.90 – Aplicações Diretas
2.122 - BLATB: BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
3.3.90 – Aplicações Diretas
2.123 – BLOCO DE VIGILÂNCIA E SAÚDE
3.3.90 – Aplicações Diretas
2.124 – BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3.3.90 – Aplicações Diretas
2.125 – BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA
3.3.90 – Aplicações Diretas

As despesas provenientes do fornecimento das passagens destinadas aos usuários serão custeadas pelas dotações orçamentárias abaixo.
2.122 – BLATB: BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
3.3.90 – Aplicações Diretas
2.124 – BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3.3.90 – Aplicações Diretas

6 – DO FUNDAMENTO LEGAL
A inexigibilidade de licitação para contratação do objeto acima citado justifica-se por serem as empresas contratadas as únicas prestadoras
de serviço autorizadas a promover o transporte coletivo na linha intermunicipal Joaçaba-Luzerna e Linha Interbairros/Interior dentro do
Município de Joaçaba.
Nesse vértice, é possível a realização de Inexigibilidade de Licitação por se estar diante de clara situação caracterizada pela inviabilidade da
competição e exclusividade do serviço. Isso porque, como mencionado acima, apenas duas empresas promovem, de forma individualizada,
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o transporte das linhas aqui contratadas: são elas a EMPRESA JOAÇABENSE DE TRANSPORTE COLETIVO (linha Joaçaba-Luzerna) e ESTRELATUR TRANSPORTE COLETIVO (Linha Interbairros/Interior dentro do Município de Joaçaba).
Dessa forma, ampara-se a elaboração do presente processo de inexigibilidade de licitação no disposto no artigo 25, I, da Lei nº 8.666/93.
Joaçaba (SC), em 04 de janeiro de 2021
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALMOR JOÃO REISDORFER
RATIFICAÇÃO
Verificado o atendimento aos pressupostos da Lei Federal 8.666/93, ratifico o presente processo licitatório.
Joaçaba (SC), em 04 de janeiro de 2021
MUNICÍPIO DE JOAÇABA
DIOCLÉSIO RAGNINI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 001

Publicação Nº 2789314

PORTARIA Nº 001 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
“NOMEIA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA”
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA – SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58 inciso I da Lei Orgânica do Município de Joaçaba,
RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR, a partir de 01 de janeiro de 2021, o(a) Sr.(a) DELCIR DOTTI, Chefe de Gabinete, nível CC-1, com carga horária de 40
(quarenta) horas semanais, lotado(a) no Gabinete do Prefeito Municipal, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º
76 de 11 de dezembro de 2003 e Lei Complementar nº 387 de 30 de abril de 2019 e conforme solicitação do Gabinete do Prefeito Municipal.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho
de 2010.
JOAÇABA(SC), 01 de janeiro de 2021.
DIOCLÉSIO RAGNINI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
Publicado no Diário Municipal em ____/____/____
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Setor de Pessoal

PORTARIA Nº 002

Publicação Nº 2789316

PORTARIA Nº 002 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
“NOMEIA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA”
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA – SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58 inciso I da Lei Orgânica do Município de Joaçaba,
RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR, a partir de 01 de janeiro de 2021, o(a) Sr.(a) MAIKEL PATRZYKOT, Procurador Geral do Município, nível CC-1, com carga
horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotado(a) na Procuradoria Geral do Município, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei
Complementar n.º 76 de 11 de dezembro de 2003 e Lei Complementar nº 387 de 30 de abril de 2019 e conforme solicitação do Gabinete
do Prefeito Municipal.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho
de 2010.
JOAÇABA(SC), 01 de janeiro de 2021.
DIOCLÉSIO RAGNINI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
Publicado no Diário Municipal em ____/____/____
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Setor de Pessoal
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Publicação Nº 2789320

PORTARIA Nº 003 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
“NOMEIA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA”
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA – SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58 inciso I da Lei Orgânica do Município de Joaçaba,
RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR, a partir de 01 de janeiro de 2021, o(a) Sr.(a) MARCELO MANTOVANI, Secretário Municipal de Infraestrutura e Agricultura,
nível CC-1, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Agricultura, sendo seu
Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 76 de 11 de dezembro de 2003 e Lei Complementar nº 387 de 30 de abril de 2019
e conforme solicitação do Gabinete do Prefeito Municipal.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho
de 2010.
JOAÇABA(SC), 01 de janeiro de 2021.
DIOCLÉSIO RAGNINI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
Publicado no Diário Municipal em ____/____/____
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Setor de Pessoal

PORTARIA Nº 004

Publicação Nº 2789321

PORTARIA Nº 004 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
“NOMEIA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA”
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA – SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58 inciso I da Lei Orgânica do Município de Joaçaba,
RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR, a partir de 01 de janeiro de 2021, o(a) Sr.(a) GUSTAVO DEON, Secretário de Comunicação, Cultura, Turismo e Eventos,
nível CC-1, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotado(a) na Secretaria de Comunicação, Cultura, Turismo e Eventos, sendo
seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 76 de 11 de dezembro de 2003 e Lei Complementar nº 387 de 30 de abril de
2019 e conforme solicitação do Gabinete do Prefeito Municipal.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho
de 2010.
JOAÇABA(SC), 01 de janeiro de 2021.
DIOCLÉSIO RAGNINI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
Publicado no Diário Municipal em ____/____/____
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Setor de Pessoal

PORTARIA Nº 005

Publicação Nº 2789325

PORTARIA Nº 005 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
“NOMEIA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA”
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA – SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58 inciso I da Lei Orgânica do Município de Joaçaba,
RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR, a partir de 01 de janeiro de 2021, o(a) Sr.(a) MICHEL CARLESSO AVILA, Secretário Municipal de Gestão Administrativa e
Financeira, nível CC-1, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e
Financeira, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 76 de 11 de dezembro de 2003 e Lei Complementar nº 387
de 30 de abril de 2019 e conforme solicitação do Gabinete do Prefeito Municipal.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho
de 2010.
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JOAÇABA(SC), 01 de janeiro de 2021.
DIOCLÉSIO RAGNINI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
Publicado no Diário Municipal em ____/____/____
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Setor de Pessoal

PORTARIA Nº 006

Publicação Nº 2789328

PORTARIA Nº 006 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
“NOMEIA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA”
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA – SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58 inciso I da Lei Orgânica do Município de Joaçaba,
RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR, a partir de 01 de janeiro de 2021, o(a) Sr.(a) SANDRA REGINA PACHECO PINHEIRO, Secretária Municipal de Assistência
Social, nível CC-1, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Assistência Social, sendo seu
Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 76 de 11 de dezembro de 2003 e Lei Complementar nº 387 de 30 de abril de 2019
e conforme solicitação do Gabinete do Prefeito Municipal.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho
de 2010.
JOAÇABA(SC), 01 de janeiro de 2021.
DIOCLÉSIO RAGNINI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
Publicado no Diário Municipal em ____/____/____
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Setor de Pessoal

PORTARIA Nº 007

Publicação Nº 2789331

PORTARIA Nº 007 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
“NOMEIA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA”
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA – SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58 inciso I da Lei Orgânica do Município de Joaçaba,
RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR, a partir de 01 de janeiro de 2021, o(a) Sr.(a) TÂNIA APARECIDA DURIGON, Secretária Municipal de Educação, nível CC-1,
com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, sendo seu Contrato de Trabalho regido
pela Lei Complementar n.º 76 de 11 de dezembro de 2003 e Lei Complementar nº 387 de 30 de abril de 2019 e conforme solicitação do
Gabinete do Prefeito Municipal.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho
de 2010.
JOAÇABA(SC), 01 de janeiro de 2021.
DIOCLÉSIO RAGNINI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
Publicado no Diário Municipal em ____/____/____
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Setor de Pessoal
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Publicação Nº 2789333

PORTARIA Nº 008 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
“NOMEIA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA”
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA – SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58 inciso I da Lei Orgânica do Município de Joaçaba,
RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR, a partir de 01 de janeiro de 2021, o(a) Sr.(a) VALMOR JOÃO REISDORFER, Secretário Municipal de Saúde, nível CC-1,
com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, sendo seu Contrato de Trabalho regido
pela Lei Complementar n.º 76 de 11 de dezembro de 2003 e Lei Complementar nº 387 de 30 de abril de 2019 e conforme solicitação do
Gabinete do Prefeito Municipal.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho
de 2010.
JOAÇABA(SC), 01 de janeiro de 2021.
DIOCLÉSIO RAGNINI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
Publicado no Diário Municipal em ____/____/____
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Setor de Pessoal

PORTARIA Nº 009

Publicação Nº 2789334

PORTARIA Nº 009 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
“NOMEIA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA”
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA – SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58 inciso I da Lei Orgânica do Município de Joaçaba,
RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR, a partir de 01 de janeiro de 2021, o(a) Sr.(a) SEVERINO LUIS DE DEA, Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, nível CC-1, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 76 de 11 de dezembro de 2003 e Lei Complementar
nº 387 de 30 de abril de 2019 e conforme solicitação do Gabinete do Prefeito Municipal.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho
de 2010.
JOAÇABA(SC), 01 de janeiro de 2021.
DIOCLÉSIO RAGNINI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
Publicado no Diário Municipal em ____/____/____
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Setor de Pessoal

PORTARIA Nº 010

Publicação Nº 2789336

PORTARIA Nº 010 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
“NOMEIA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA”
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA – SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58 inciso VIII da Lei Orgânica do
Município de Joaçaba,
RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR, a partir de 01 de janeiro de 2021, o(a) Sr.(a) MIRIAN ANTONIETA LOVATO, Assessor da Chefia de Gabinete, nível CC-4,
com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotado(a) no Gabinete do Prefeito Municipal, sendo seu Contrato de Trabalho regido
pela Lei Complementar n.º 76 de 11 de dezembro de 2003 e Lei Complementar nº 387 de 30 de abril de 2019 e conforme solicitação do
Gabinete do Prefeito Municipal.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho
de 2010.
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JOAÇABA(SC), 01 de janeiro de 2021.
DIOCLÉSIO RAGNINI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
Publicado no Diário Municipal em ____/____/____
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Setor de Pessoal

PORTARIA Nº 011

Publicação Nº 2789338

PORTARIA Nº 011 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
“NOMEIA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA”
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA – SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58 inciso VIII da Lei Orgânica do
Município de Joaçaba,
RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR, a partir de 01 de janeiro de 2021, o(a) Sr.(a) MARCOS AURELIO DALLAPRIA, Diretor de Obras e Urbanismo, nível CC-3,
com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Agricultura, sendo seu Contrato
de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 76 de 11 de dezembro de 2003, Lei Complementar nº 387 de 30 de abril de 2019 e Lei Complementar nº 393 de 23 de julho de 2019 e conforme solicitação do Gabinete do Prefeito Municipal.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho
de 2010.
JOAÇABA(SC), 01 de janeiro de 2021.
DIOCLÉSIO RAGNINI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
Publicado no Diário Municipal em ____/____/____
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Setor de Pessoal

PORTARIA Nº 012

Publicação Nº 2789339

PORTARIA Nº 012 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
“NOMEIA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA”
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA – SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58 inciso VIII da Lei Orgânica do
Município de Joaçaba,
RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR, a partir de 01 de janeiro de 2021, o(a) Sr.(a) ROBERTO AMAURI PEREIRA, Intendente do Terminal Rodoviário Municipal e
Cemitério, nível CC-4, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Agricultura,
sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 76 de 11 de dezembro de 2003, Lei Complementar nº 387 de 30 de abril
de 2019 e Lei Complementar nº 393 de 23 de julho de 2019 e conforme solicitação do Gabinete do Prefeito Municipal.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho
de 2010.
JOAÇABA(SC), 01 de janeiro de 2021.
DIOCLÉSIO RAGNINI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
Publicado no Diário Municipal em ____/____/____
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Setor de Pessoal
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Publicação Nº 2789342

PORTARIA Nº 013 DE 04 DE JANEIRO DE 2021
“NOMEIA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA”
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA – SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58 inciso VIII da Lei Orgânica do
Município de Joaçaba,
RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR, a partir de 04 de janeiro de 2021, o(a) Sr.(a) RONY EDSON LENZ, Superintendente de Esportes, nível CC-2, com carga
horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotado(a) na Superintendência de Esportes, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 76 de 11 de dezembro de 2003 e Lei Complementar nº 387 de 30 de abril de 2019 e conforme solicitação do Gabinete do
Prefeito Municipal.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho
de 2010.
JOAÇABA(SC), 04 de janeiro de 2021.
DIOCLÉSIO RAGNINI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
Publicado no Diário Municipal em ____/____/____
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Setor de Pessoal

PORTARIA Nº 014

Publicação Nº 2789344

PORTARIA Nº 014 DE 04 DE JANEIRO DE 2021
“NOMEIA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA”
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA – SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58 inciso VIII da Lei Orgânica do
Município de Joaçaba,
RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR, a partir de 04 de janeiro de 2021, o(a) Sr.(a) LUIZ CARLOS MARTIN, Diretor Financeiro, nível CC-3, com carga horária
de 40 (quarenta) horas semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira, sendo seu Contrato de Trabalho
regido pela Lei Complementar n.º 76 de 11 de dezembro de 2003 e Lei Complementar nº 387 de 30 de abril de 2019 e conforme solicitação
do Gabinete do Prefeito Municipal.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho
de 2010.
JOAÇABA(SC), 04 de janeiro de 2021.
DIOCLÉSIO RAGNINI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
Publicado no Diário Municipal em ____/____/____
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Setor de Pessoal

PORTARIA Nº 015

Publicação Nº 2789347

PORTARIA Nº 015 DE 04 DE JANEIRO DE 2021
“NOMEIA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA”
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA – SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58 inciso VIII da Lei Orgânica do
Município de Joaçaba,
RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR, a partir de 04 de janeiro de 2021, o(a) Sr.(a) SUELEN FERREIRA FRANÇA, Diretor Administrativo, nível CC-3, com carga
horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira, sendo seu Contrato de
Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 76 de 11 de dezembro de 2003 e Lei Complementar nº 387 de 30 de abril de 2019 e conforme
solicitação do Gabinete do Prefeito Municipal.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 868

de 2010.
JOAÇABA(SC), 04 de janeiro de 2021.
DIOCLÉSIO RAGNINI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
Publicado no Diário Municipal em ____/____/____
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Setor de Pessoal

PORTARIA Nº 016

Publicação Nº 2789349

PORTARIA Nº 016 DE 04 DE JANEIRO DE 2021
“NOMEIA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA”
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA – SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58 inciso VIII da Lei Orgânica do
Município de Joaçaba,
RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR, a partir de 04 de janeiro de 2021, o(a) Sr.(a) RONE BATISTA MAIA, Intendente de Estrutura e Patrimônio, nível CC-4,
com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira, sendo seu
Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 76 de 11 de dezembro de 2003 e Lei Complementar nº 387 de 30 de abril de 2019
e conforme solicitação do Gabinete do Prefeito Municipal.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho
de 2010.
JOAÇABA(SC), 04 de janeiro de 2021.
DIOCLÉSIO RAGNINI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
Publicado no Diário Municipal em ____/____/____
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Setor de Pessoal

PORTARIA Nº 017

Publicação Nº 2789352

PORTARIA Nº 017 DE 04 DE JANEIRO DE 2021
“NOMEIA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA”
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA – SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58 inciso VIII da Lei Orgânica do
Município de Joaçaba,
RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR, a partir de 04 de janeiro de 2021, o(a) Sr.(a) VANDAMIR FATIMA PESSOLI, Assessor de Secretaria, nível CC-6, com carga
horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira, sendo seu Contrato de
Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 76 de 11 de dezembro de 2003 e Lei Complementar nº 387 de 30 de abril de 2019 e conforme
solicitação do Gabinete do Prefeito Municipal.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho
de 2010.
JOAÇABA(SC), 04 de janeiro de 2021.
DIOCLÉSIO RAGNINI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
Publicado no Diário Municipal em ____/____/____
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Setor de Pessoal
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Publicação Nº 2789355

PORTARIA Nº 018 DE 04 DE JANEIRO DE 2021
“NOMEIA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA”
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA – SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58 inciso VIII da Lei Orgânica do
Município de Joaçaba,
RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR, a partir de 04 de janeiro de 2021, o(a) Sr.(a) LUCIANE BARBOSA DOS SANTOS VIACELLI, Intendente Executivo de Assistência Social, nível CC-4, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Assistência Social, sendo
seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 76 de 11 de dezembro de 2003 e Lei Complementar nº 387 de 30 de abril de
2019 e conforme solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho
de 2010.
JOAÇABA(SC), 04 de janeiro de 2021.
DIOCLÉSIO RAGNINI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
Publicado no Diário Municipal em ____/____/____
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Setor de Pessoal

PORTARIA Nº 019

Publicação Nº 2789357

PORTARIA Nº 019 DE 04 DE JANEIRO DE 2021
“NOMEIA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA”
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA – SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58 inciso VIII da Lei Orgânica do
Município de Joaçaba,
RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR, a partir de 04 de janeiro de 2021, o(a) Sr.(a) ROSE MARIA MAKOWSKI, Superintendente de Educação, nível CC-2, com
carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, sendo seu Contrato de Trabalho regido
pela Lei Complementar n.º 76 de 11 de dezembro de 2003 e Lei Complementar nº 387 de 30 de abril de 2019 e conforme solicitação do
Gabinete do Prefeito Municipal.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho
de 2010.
JOAÇABA(SC), 04 de janeiro de 2021.
DIOCLÉSIO RAGNINI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
Publicado no Diário Municipal em ____/____/____
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Setor de Pessoal

PORTARIA Nº 020

Publicação Nº 2789360

PORTARIA Nº 020 DE 04 DE JANEIRO DE 2021
“NOMEIA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA”
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA – SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58 inciso VIII da Lei Orgânica do
Município de Joaçaba,
RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR, a partir de 04 de janeiro de 2021, o(a) Sr.(a) CAROLINE KLAUZ ISSLER, Assessor de Secretaria, nível CC-6, com carga
horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei
Complementar n.º 76 de 11 de dezembro de 2003 e Lei Complementar nº 387 de 30 de abril de 2019 e conforme solicitação do Gabinete
do Prefeito Municipal.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho
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de 2010.
JOAÇABA(SC), 04 de janeiro de 2021.
DIOCLÉSIO RAGNINI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
Publicado no Diário Municipal em ____/____/____
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Setor de Pessoal

PORTARIA Nº 021

Publicação Nº 2789362

PORTARIA Nº 021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021
“NOMEIA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA”
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA – SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58 inciso VIII da Lei Orgânica do
Município de Joaçaba,
RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR, a partir de 04 de janeiro de 2021, o(a) Sr.(a) KARLA VANESSA SIMAS, Superintendente de Saúde, nível CC-2, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei
Complementar n.º 76 de 11 de dezembro de 2003 e Lei Complementar nº 387 de 30 de abril de 2019 e conforme solicitação do Gabinete
do Prefeito Municipal.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho
de 2010.
JOAÇABA(SC), 04 de janeiro de 2021.
DIOCLESIO RAGNINI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
Publicado no Diário Municipal em ____/____/____
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Setor de Pessoal

PORTARIA Nº 022

Publicação Nº 2789365

PORTARIA Nº 022 DE 04 DE JANEIRO DE 2021
“NOMEIA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA”
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA – SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58 inciso VIII da Lei Orgânica do
Município de Joaçaba,
RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR, a partir de 04 de janeiro de 2021, o(a) Sr.(a) LUCELIA PIRES DE LIMA LUIZ, Intendente de Vigilância em Saúde, nível
CC-4, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, sendo seu Contrato de Trabalho
regido pela Lei Complementar n.º 76 de 11 de dezembro de 2003 e Lei Complementar nº 387 de 30 de abril de 2019 e conforme solicitação
do Gabinete do Prefeito Municipal.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho
de 2010.
JOAÇABA(SC), 04 de janeiro de 2021.
DIOCLÉSIO RAGNINI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
Publicado no Diário Municipal em ____/____/____
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Setor de Pessoal
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Publicação Nº 2789368

PORTARIA Nº 023 DE 04 DE JANEIRO DE 2021
“NOMEIA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA”
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA – SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58 inciso VIII da Lei Orgânica do
Município de Joaçaba,
RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR, a partir de 04 de janeiro de 2021, o(a) Sr.(a) LEILA PAULA NORA, Assessor de Secretaria, nível CC-6, com carga horária
de 40 (quarenta) horas semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 76 de 11 de dezembro de 2003 e Lei Complementar nº 387 de 30 de abril de 2019 e conforme solicitação do Gabinete do ´Prefeito
Municipal.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho
de 2010.
JOAÇABA(SC), 04 de janeiro de 2021.
DIOCLÉSIO RAGNINI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
Publicado no Diário Municipal em ____/____/____
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Setor de Pessoal

PORTARIA Nº 024

Publicação Nº 2789370

PORTARIA Nº 024 DE 04 DE JANEIRO DE 2021
“NOMEIA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA”
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA – SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58 inciso VIII da Lei Orgânica do
Município de Joaçaba,
RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR, a partir de 04 de janeiro de 2021, o(a) Sr.(a) TUAINE VIECELI, Diretor Administrativo, nível CC-3, com carga horária de
40 (quarenta) horas semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 76 de 11 de dezembro de 2003 e Lei Complementar nº 387 de 30 de abril de 2019 e conforme solicitação do Gabinete do Prefeito
Municipal.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho
de 2010.
JOAÇABA(SC), 04 de janeiro de 2021.
DIOCLÉSIO RAGNINI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
Publicado no Diário Municipal em ____/____/____
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Setor de Pessoal

PORTARIA Nº 025

Publicação Nº 2789371

PORTARIA Nº 025 DE 04 DE JANEIRO DE 2021
“NOMEIA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA”
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA – SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58 inciso VIII da Lei Orgânica do
Município de Joaçaba,
RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR, a partir de 04 de janeiro de 2021, o(a) Sr.(a) NAYARA DE OLIVEIRA, Diretor Administrativo da Secretaria, nível CC-3, com
carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Agricultura, sendo seu Contrato de
Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 76 de 11 de dezembro de 2003, Lei Complementar nº 387 de 30 de abril de 2019 e conforme
solicitação do Gabinete do Prefeito Municipal.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 872

de 2010.
JOAÇABA(SC), 04 de janeiro de 2021.
DIOCLÉSIO RAGNINI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
Publicado no Diário Municipal em ____/____/____
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Setor de Pessoal

PORTARIA Nº 026

Publicação Nº 2789376

PORTARIA Nº 026 DE 04 DE JANEIRO DE 2021
“NOMEIA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA”
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA – SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58 inciso VIII da Lei Orgânica do
Município de Joaçaba,
RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR, a partir de 04 de janeiro de 2021, o(a) Sr.(a) VANDERLEI JAIR ETGES, Diretor de Manutenção e Oficina, nível CC-3, com
carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Agricultura, sendo seu Contrato de
Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 76 de 11 de dezembro de 2003, Lei Complementar nº 387 de 30 de abril de 2019 e conforme
solicitação do Gabinete do Prefeito Municipal.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho
de 2010.
JOAÇABA(SC), 04 de janeiro de 2021.
DIOCLÉSIO RAGNINI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
Publicado no Diário Municipal em ____/____/____
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Setor de Pessoal

PORTARIA Nº 027

Publicação Nº 2789378

PORTARIA Nº 027 DE 04 DE JANEIRO DE 2021
“NOMEIA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA”
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA – SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58 inciso VIII da Lei Orgânica do
Município de Joaçaba,
RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR, a partir de 04 de janeiro de 2021, o(a) Sr.(a) WILTON WERNER ZUKOWSKI, Diretor de Transportes, Trânsito e Mobilidade
Urbana, nível CC-3, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Agricultura,
sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 76 de 11 de dezembro de 2003, Lei Complementar nº 387 de 30 de abril
de 2019 e conforme solicitação do Gabinete do Prefeito Municipal.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho
de 2010.
JOAÇABA(SC), 04 de janeiro de 2021.
DIOCLÉSIO RAGNINI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
Publicado no Diário Municipal em ____/____/____
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Setor de Pessoal
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Publicação Nº 2789384

PORTARIA Nº 028 DE 04 DE JANEIRO DE 2021
“NOMEIA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA”
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA – SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58 inciso VIII da Lei Orgânica do
Município de Joaçaba,
RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR, a partir de 04 de janeiro de 2021, o(a) Sr.(a) LUCIANO OSMAR DA SILVA, Intendente de Operação de Serviços Urbanos,
nível CC-4, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Agricultura, sendo seu
Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 76 de 11 de dezembro de 2003, Lei Complementar nº 387 de 30 de abril de 2019
e conforme solicitação do Gabinete do Prefeito Municipal.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho
de 2010.
JOAÇABA(SC), 04 de janeiro de 2021.
DIOCLÉSIO RAGNINI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
Publicado no Diário Municipal em ____/____/____
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Setor de Pessoal

PORTARIA Nº 029

Publicação Nº 2789385

PORTARIA Nº 029 DE 04 DE JANEIRO DE 2021
“NOMEIA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA”
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA – SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58 inciso VIII da Lei Orgânica do
Município de Joaçaba,
RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR, a partir de 04 de janeiro de 2021, o(a) Sr.(a) IRAN CARLOS SARTORI, Intendente de Desenvolvimento e Planejamento,
nível CC-4, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 76 de 11 de dezembro de 2003, Lei Complementar nº 387 de 30 de
abril de 2019 e Lei Complementar nº 393 de 23 de julho de 2019 e conforme solicitação do Gabinete do Prefeito Municipal.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho
de 2010.
JOAÇABA(SC), 04 de janeiro de 2021.
DIOCLÉSIO RAGNINI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
Publicado no Diário Municipal em ____/____/____
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Setor de Pessoal

PORTARIA Nº 030

Publicação Nº 2789387

PORTARIA Nº 030 DE 04 DE JANEIRO DE 2021
“NOMEIA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA”
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA – SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58 inciso VIII da Lei Orgânica do
Município de Joaçaba,
RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR, a partir de 04 de janeiro de 2021, o(a) Sr.(a) CAROLINE ZANCHET, Intendente Administrativo, nível CC-4, com carga
horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, sendo seu Contrato
de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 76 de 11 de dezembro de 2003, Lei Complementar nº 387 de 30 de abril de 2019 e conforme
solicitação do Gabinete do Prefeito Municipal.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 874

de 2010.
JOAÇABA(SC), 04 de janeiro de 2021.
DIOCLÉSIO RAGNINI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
Publicado no Diário Municipal em ____/____/____
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Setor de Pessoal

PORTARIA Nº 031

Publicação Nº 2789388

PORTARIA Nº 031 DE 04 DE JANEIRO DE 2021
“NOMEIA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA”
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA – SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58 inciso VIII da Lei Orgânica do
Município de Joaçaba,
RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR, a partir de 04 de janeiro de 2021, o(a) Sr.(a) DANIELI REBONATTO, Intendente de Compras, nível CC-4, com carga horária
de 40 (quarenta) horas semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira, sendo seu Contrato de Trabalho
regido pela Lei Complementar n.º 76 de 11 de dezembro de 2003 e Lei Complementar nº 387 de 30 de abril de 2019 e conforme solicitação
do Gabinete do Prefeito Municipal.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho
de 2010.
JOAÇABA(SC), 04 de janeiro de 2021.
DIOCLÉSIO RAGNINI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
Publicado no Diário Municipal em ____/____/____
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Setor de Pessoal

PORTARIA Nº 032

Publicação Nº 2789397

PORTARIA Nº 032 DE 04 DE JANEIRO DE 2021
“NOMEIA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA”
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA – SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58 inciso VIII da Lei Orgânica do
Município de Joaçaba,
RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR, a partir de 04 de janeiro de 2021, o(a) Sr.(a) ALEXANDRE SANTOS, Intendente de Cultura, nível CC-4, com carga horária
de 40 (quarenta) horas semanais, lotado(a) na Secretaria de Comunicação, Cultura, Turismo e Eventos, sendo seu Contrato de Trabalho
regido pela Lei Complementar n.º 76 de 11 de dezembro de 2003 e Lei Complementar nº 387 de 30 de abril de 2019 e conforme solicitação
do Gabinete do Prefeito Municipal.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho
de 2010.
JOAÇABA(SC), 04 de janeiro de 2021.
DIOCLÉSIO RAGNINI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
Publicado no Diário Municipal em ____/____/____
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Setor de Pessoal
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Publicação Nº 2789871

PORTARIA Nº 033 DE 04 DE JANEIRO DE 2021
“DESIGNA RESPONSÁVEIS PELAS ASSINATURAS DIGITAIS DAS CONTAS BANCÁRIAS.”
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE:
Art. 1º- DESIGNAR os senhores:
DIOCLÉSIO RAGNINI – Prefeito Municipal;
MICHEL CARLESSO AVILA – Secretário Municipal de Gestão Administrativa e Financeira;
BRUNO ROGERIO DA ESPADA – Técnico de Administração;
FRANCIANI ALICE RIZZI – Técnico de Administração;
Para proceder à movimentação financeira e assinatura digital das contas bancárias mantidas pelo MUNICÍPIO DE JOAÇABA - CNPJ
82.939.380/0001-99, junto às instituições financeiras, conforme memorando 002/2021 da Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e
Financeira.
Art. 2º - As assinaturas digitais só poderão ser realizadas mediante a assinatura de no mínimo dois servidores.
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho
de 2010.
JOAÇABA(SC), 04 de janeiro de 2021.
DIOCLÉSIO RAGNINI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
Publicado no Diário Municipal em ____/____/____
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Setor de Pessoal
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Publicação Nº 2790084

PREFEITURA DE JOAÇABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2021

EDITAL DE AMPLIAÇÃO DE CARGA HORÁRIA
POR TEMPO DETERMINADO Nº 01/2021
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MUNICÍPIO DE JOAÇABA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na
Avenida XV de Novembro, 378, nesse ato representada por seu Prefeito, Sr. DIOCLESIO
RAGNINI e a Secretária Municipal de Educação, Sra. TÂNIA APARECIDA DURIGON, no uso de
suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 20, da Lei Complementar nº 210/2011,
considerando:
a) que há no quadro funcional efetivo professores carga horária inferior a 40h semanais;
b) que existe a demanda de carga horária a ser suprida no ano letivo de 2021;
c) que a ampliação de carga horária precede o chamamento público ou processo seletivo.
RESOLVE fixar normas e procedimentos para a realização de processo de AMPLIAÇÃO DE
CARGA HORÁRIA POR TEMPO DETERMINADO de professores efetivos, para o ano letivo de
2021, regidos pela Lei Complementar nº 97/2005, do sistema público municipal de Ensino, para o
ano letivo de 2021.
1. DO LOCAL E HORÁRIO
1.1 LOCAL DA INSCRIÇÃO
Na sede da Secretaria Municipal de Educação de Joaçaba, Santa Catarina, junto ao Setor de
Recursos Humanos, situada na Rua Getúlio Vargas, 417 – Centro – Joaçaba.
1.2 PERÍODO E HORÁRIO PARA INSCRIÇÃO
Dias: 13, 14 e 15/01 janeiro de 2021.
Horário: das 13 às 17 horas.
2. DA INSCRIÇÃO

Rua Getúlio Vargas, 417 – FONES: 49 3521 0669/0289
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2.1 A inscrição deverá ser realizada por meio de requerimento pelo professor, candidato à alteração
temporária de carga horária ou seu representante legal público.
2.2 O candidato poderá alterar sua carga horária de acordo com o Artigo 20, da Lei Complementar
nº 210/2011, podendo optar pela vaga colocada à disposição no edital.
2.3. O servidor do Magistério Público Municipal somente poderá ampliar sua carga horária em
vagas de sua área de atuação (a que foi efetivado no sistema) desde que haja compatibilidade de
horário, turno e transporte entre as Escolas Municipais.
2.4.

Deverão ser anexados os seguintes documentos:

a) Ficha de Inscrição (Anexo I);
b) Cópia da Carteira de Identidade;
c) Cópia da Portaria de Nomeação;
d) Cópia do Diploma de Graduação na área de atuação, pretendida;
e) Declaração de tempo de serviço público municipal, fornecido pelo setor pessoal, com data
limite de 31/12/2020;
f) Declaração de não acumulação de cargos públicos (Anexo II).
2.5. O protocolo de inscrição do Candidato deverá ser único.
2.6. O candidato que não apresentar juntamente com a ficha de inscrição todos os documentos
solicitados com as devidas informações preenchidas será automaticamente desclassificado. Não será
permitida a apresentação de qualquer documento após o protocolo do requerimento.
2.7. Para efeito de remuneração, a carga horária ampliada, observada a proporcionalidade, terá o
mesmo tratamento da outra carga horária efetiva.
3. QUADRO DE VAGAS
ESCOLA
E.P.M. Mercedes

HABILITAÇÃO
Graduação

NÚMERO DE

CARGA

VAGAS

HORÁRIA

01

20h

TURNO
Período
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PREFEITURA DE JOAÇABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Luiza Nascimento

2021

Licenciatura em

Integral

Matemática
E.P.M. Mercedes

Graduação

Luiza Nascimento

Licenciatura em

01

20h

01

20h

01

20h

01

20h

História

Período
Integral

E.M. Nossa Sra. de
Lourdes
CEI Nossa Sra. de

Graduação

Lourdes

Licenciatura em Letras

CEI Clara

– Inglês

Matutino /
Vespertino

Zomkowsky
CEI Rita Petry
E.M. Nossa Sra. de
Lourdes
CEI Nossa Sra. de
Lourdes
CEI Clara
Zomkowsky

Graduação
Licenciatura em Artes
Visuais ou Artes

Matutino /
Vespertino

Cênicas

CEI Rita Petry
E.M. Rotary Fritz

Graduação

Lucht

Licenciatura em

Vespertino

Pedagogia
4. DA ESCOLHA DAS VAGAS
4.1. Para a escolha da vaga será respeitada a ordem de classificação.
4.2. A vaga será escolhida seguindo os seguintes critérios de acordo com o artigo 20, §3º da Lei
Complementar 210/2011:
a) 1 ponto para cada mês de exercício no cargo de provimento efetivo;
b) 1 ponto para diploma de pós-graduação lato sensu (válido somente 01);
Rua Getúlio Vargas, 417 – FONES: 49 3521 0669/0289
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c) 1 ponto para diploma de pós-graduação stricto sensu (válido somente 01);
c) 1 ponto para cada hora presencial de cursos, seminários e/ou formação oferecida em áreas afins
pela Secretaria Municipal de Educação nos últimos 03 anos;
d) 1 ponto para cada curso presencial a interesse do servidor realizado nos últimos 03 anos ;
e) no caso de empate, sorteio com a presença dos candidatos envolvidos.
4.3 . Após a homologação desse processo, a Portaria de Ampliação de Carga Horária por Tempo
Determinado será expedida para o ano letivo de 2021, de 06 de fevereiro de 2021 a 22 de
dezembro de 2021.
5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
5.1. A Classificação Preliminar dos candidatos estará disponível na página da Prefeitura de Joaçaba
e Diário Oficial dos Municípios a partir do dia 19 de janeiro de 2021.
5.2. A contar da data de divulgação da classificação preliminar dos candidatos, estes terão 01 (um)
dia útil para solicitar interposição de recursos mediante protocolo do requerimento para este fim,
junto ao Setor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação de Joaçaba.
5.3. A Classificação Final e Homologação dos resultados estarão disponíveis na página da
Prefeitura Municipal e no Diário Oficial dos Municípios a partir do dia 21 de janeiro de 2021.
5.4. Esse Edital estará disponível na íntegra na página da Prefeitura – www.joacaba.sc.gov.br e no
Diário Oficial dos Municípios.
5.5. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação, respeitando a
Legislação vigente.

JOAÇABA (SC), 05 de janeiro de 2021.
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TÂNIA APARECIDA DURIGON
Secretária Municipal de Educação
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ANEXO I
EDITAL Nº 01/2021/SME
AMPLIAÇÃO DE CARGA HORÁRIA POR TEMPO DETERMINADO
DADOS DO SERVIDOR:
NOME:

MATRÍCULA:

CPF:

RG:

ÓRGÃO EXPEDIDOR:

ENDEREÇO:

NÚMERO:

BAIRRO:

CEP:

MUNICÍPIO:
TELEFONE:

EMAIL:

CELULAR:

CARGO / NÍVEL:
ÁREA EM QUE ESTÁ HABILITADO:
DATA DE ADMISSÃO:

DATA DE NASCIMENTO:

CARGA HORÁRIA:

TURNO DE TRABALHO:

UNIDADE DE ENSINO DE LOTAÇÃO:
UNIDADE DE ENSINO PARA AMPLIAÇÃO:
COMPONENTE CURRICULAR A QUE CONCORRE:
TÍTULOS/ HABILITAÇÃO (ESPECIALIZAÇÃO/ MESTRADO OU DOUTORADO):
TEMPO DE SERVIÇO NO MAGISTÉRIO MUNICIPAL:
Declaro para os devidos fins de direito junto a Secretaria de Educação que ACEITO OS CRITÉRIOS
estabelecidos no EDITAL Nº 01/2021/SME, sob pena de indeferimento da inscrição no Processo de
Remoção. Data: _____/______/_______
ASSINATURA DO SERVIDOR
DADOS A SEREM PREENCHIDOS PELA COMISSÃO
UNIDADE DE ENSINO A SER LOTADO:____________________________
ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO: ___________________________________
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NOME E ASSINATURA DOS MEMBROS DA COMISSÃO:
DATA: _____/______/_______
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ANEXO II
Declaração de Não Acumulação de Cargos
______________________________________________________________________, brasileiro(a),
(estado

civil)_________________________,

residente

___________________________________________________,

e

domiciliado
N.º

à

_______,

Bairro_____________________, na cidade de _______________________________, portador da
Cédula de Identidade nº ________________________, CPF: _______________________, em
consonância com o disposto nos incisos XVI e XVII do artigo 37 da Constituição Federal, para fins
de investidura em cargo ou emprego, que não exerço qualquer cargo ou emprego público na
Administração Pública direta, nas Autarquias, nas Fundações mantidas pelo Poder Público, nas
Empresas Públicas e nas Sociedades de Economia Mista, nem percebo proventos decorrentes de
Aposentadoria inacumulável com o cargo ou emprego que tomarei posse. Comprometo-me a
comunicar à PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA qualquer alteração que vier a ocorrer
em minha vida funcional, que não atenda aos dispositivos legais previstos para os casos de
acumulação de cargos.
Estou ciente que DECLARAR falsamente é crime previsto na Lei Penal e que por ele responderei, independente das
sanções administrativas, caso se comprove alguma inverdade do declarado neste documento.

Joaçaba, _____ de _________________ de ________

Assinatura do Servidor
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HOMOLOGAÇÃO - PL 23/2020/FMS IN 13/2020/FMS

Publicação Nº 2788868

ESTADO DE SANTA CATARINA

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE JOAÇABA

Nr.: 13/2020

CNPJ:
10.594.533/0001-00
Telefone: (49) 3521-1555
Endereço: Rua Getúlio Vargas, 205 - Centro
CEP:
89600-000 - Joaçaba

Processo Adm.:
Data do Processo:

29/2020
18/12/2020

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão
de Licitações, resolve:
01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:
a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:
c) Modalidade:
d) Data de Homologação:
e) Objeto da Licitação:

29/2020
13/2020 - IL
Inexigibilidade de licitação
04/01/2021
Contratação de Empresas de Transporte Coletivo, detentoras de linhas exclusivas
(Concessão Pública – DETER), para o fornecimento de passagens destinadas aos
servidores do Fundo Municipal de Saúde e aos pacientes atendidos pelo Centro de
Atenção Psicossocial - CAPS e pelo Programa de Gestantes da Secretaria Municipal de
Saúde durante o exercício financeiro de 2021.

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

Un.

Quantidade

Vl. Unitário

Total dos Itens

EMPRESA JOACABENSE DE TRANSP.COLET.LTDA
3 - Passagens Mínimas para Pacientes do CAPS - Joaçabense - Marca:

un.

500,000

5,5000

R$ 2.750,00

4 - Passagens Máximas para Pacientes do CAPS - Joaçabense - Marca:

un.

200,000

6,1000

R$ 1.220,00

8 - Vale-Transporte para Servidores do FMS (Passagens Máximas) Joaçabense - Marca:

un.

4.000,000

6,1000

R$ 24.400,00

9 - Vale-Transporte para Servidores do FMS (Passagens Mínimas) Joaçabense - Marca:

un.

9.000,000

5,5000

R$ 49.500,00

1 - Passagens para Pacientes do CAPS (Centro e Bairros) - Estrelatur Marca:

un.

8.000,000

4,7500

R$ 38.000,00

2 - Passagens para Pacientes do CAPS (Interior) - Estrelatur - Marca:

un.

300,000

6,7500

R$ 2.025,00

5 - Passagens para Pacientes do Programa de Gestantes - Estrelatur Marca:

un.

300,000

4,7500

R$ 1.425,00

6 - Passagens para transporte dos servidores da Secretaria Municipal de
Saúde de Joaçaba. - Marca:

UN

38.000,000

4,7500

R$ 180.500,00

7 - Passagens para transporte dos servidores da Secretaria Municipal de
Saúde de Joaçaba. - Marca:

UN

800,000

6,7500

R$ 5.400,00

ESTRELATUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA

Total geral:

R$ 305.220,00

Joaçaba, 04/01/2021

Assinatura do Responsável
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Câmara Municipal
ATA DE ELEIÇÃO E POSSE LEGISLATURA 2021/2024

Publicação Nº 2790055

ATA DE INSTALAÇÃO E POSSE DA 19ª LEGISLATURA (2021/2024) E DA ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA PARA O ANO 2021
Ao primeiro dia do mês de janeiro do ano dois mil e vinte e um, às dezoito horas, no Teatro Alfredo Sigwalt de Joaçaba (SC), reuniram-se os
vereadores eleitos, bem como o Prefeito e Vice-Prefeito eleitos, sob a presidência da vereadora mais votada, Rita Valéria Weiss (PL), e Secretariado pelo vereador Juliano Pedrini, foi instalada a 19ª Legislatura, cujo período compreende 2021/2024. Aberta a Sessão de instalação
foram empossados os vereadores: Alcione Marchezini (PSDB); Almir Pastori (PSDB); Diego Bairros (PL); Dihego Joe M-ller (DEM); Disnéia
Tereza De Marco Tonial (PP); Juliano Primo Pedrini (PL); Rita Valéria Weiss (PL); Rodrigo Pedrini (PL); e Vilmar Zilio (MDB), que após a entrega dos respectivos Diplomas e Declarações de Bens, prestaram o juramento e assinaram o Termo de Posse em livro próprio. Em seguida,
foram empossados o Prefeito Dioclésio Ragnini e o Vice-Prefeito José Otávio Caliari Filho, que após a entrega dos respectivos Diplomas e
Declarações de Bens, prestaram o juramento e assinaram o Termo de Posse. Após o Ato de posse, pronunciaram-se os Vereadores eleitos,
em ordem alfabética, bem como o senhor Vice-Prefeito, José Otávio Caliari Filho e o senhor Prefeito, Dioclésio Ragnini. Após os pronunciamentos, a vereadora Rita Valéria Weiss, que abriu a Sessão de instalação, encerrou a mesma e convocou todos vereadores para se dirigirem
à Câmara de Vereadores de Joaçaba para, dentro de vinte minutos, procederem à eleição da Mesa Diretora. Na sede da Câmara Municipal
de Joaçaba foram reiniciados os trabalhos e protocolados os registros das chapas de votação para a eleição da Mesa Diretora, sendo inscritas
a CHAPA 001: Presidente: Diego Bairros, 1ª Secretária: Disnéia De Marco e 2ª Secretária: Rita Valéria Weiss e a CHAPA 002: Presidente:
Vilmar Zilio, Vice-Presidente: Diego Joe M-ller, 1º Secretário: Almir Pastori e 2º Secretário: Alcione Marchezini. Em seguida, o Vereador Almir
Pastori solicitou questão de ordem e, com a palavra, efetuou impugnação ao registro da Chapa 01 com o fundamento de que a mesma
não atenderia requisitos de proporcionalidade partidária. Em seguida, a sessão foi suspensa por até 05 (cinco) minutos para deliberar a
questão junto com os setores competentes. Reaberta a sessão, a Presidente Rita Valéria Weiss indeferiu na totalidade a impugnação feita
pelo Vereador Almir Pastori com fundamento no art. 19, § 2º do Regimento Interno da Câmara Municipal. Com o prosseguimento da sessão
foram nomeados os vereadores Alcione Marchezini, Rodrigo Pedrini e Vilmar Zílio, para auxiliarem na contagem dos votos. Dando sequência
à eleição, em votação, a CHAPA 001 recebeu 05 (votos) votos favoráveis, dos vereadores Diego Bairros, Disneia De Marco, Juliano Pedrini,
Rita Weiss e Rodrigo Pedrini. A CHAPA 002 recebeu 04 (quatro) votos favoráveis, dos vereadores Alcione Marchezini, Almir Pastori, Dihego
M-ller e Vilmar Zílio. Desta forma, foi eleita, por maioria de votos a CHAPA 001: Presidente: Diego Bairros, 1ª Secretária: Disnéia De Marco
e 2ª Secretária: Rita Valéria Weiss. Depois de proclamar o resultado da votação, os novos eleitos ao cargo da Mesa Diretora assumiram
seus cargos para prosseguimento da sessão. Destaca-se que o Sr. Almir Pastori requereu o registro em ata de que a Chapa 002 repudia com
veemência os encaminhamentos feitos na condução da eleição da Mesa Diretora. Com a continuidade da sessão e considerando a ausência
de eleito para o cargo de Vice-Presidente, a sessão foi novamente suspensa para registro de candidatura ao respectivo cargo. Reaberta a
sessão, foi efetuada a leitura da única candidatura ao cargo de Vice-Presidente, sendo registrado o nome do vereador Rodrigo Pedrini. Em
seguida, procedendo-se a votação, o vereador Rodrigo Pedrini foi eleito Vice-Presidente com votos favoráveis dos Vereadores Diego Bairros,
Disneia De Marco, Juliano Pedrini, Rita Weiss e Rodrigo Pedrini e abstenção dos vereadores Alcione Marchezini, Almir Pastori, Dihego M-ller
e Vilmar Zílio. Na sequência foi aberta a palavra livre aos vereadores, os quais se pronunciaram, cumprimentando a todos, fazendo agradecimentos e demais considerações a nova Legislatura que se inicia. Após os pronunciamentos, o Presidente Diego Bairros, em razão do
retorno de férias dos servidores efetivos da Câmara em 01º de fevereiro, colocou em discussão a mudança do primeiro bloco de sessões de
fevereiro, para que ocorra nos dias 08, 09 e 10, tendo sido colocada em votação a proposição, a qual foi Aprovada por Unanimidade. A partir
disso, a Sessão foi suspensa por quinze minutos para a Ata ser lavrada. Reiniciados os trabalhos, esta Ata foi lida, discutida e aprovada por
unanimidade. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Sessão de eleição para Mesa Diretora e convocados os senhores vereadores para
a reunião para a composição das comissões, que acontecerá no dia 05 de janeiro (terça-feira), às 14 horas, nas dependências da Câmara
de Vereadores e para a primeira sessão ordinária, no dia 08 (oito) de fevereiro de dois mil e vinte e um, às 18 horas. Esta Ata foi lavrada
por Leandro Sartori, e assinada por todos os vereadores.
Diego Bairros
Presidente

Rodrigo Pedrini
Vice-Presidente

Dihego Joe M-ller
Vereador

Disneia De Marco
1ª Secretária

Alcione Marchezini
Vereador

Juliano Pedrini
Vereador

Rita Weiss
2ª Secretária
Vilmar Zílio
Vereador

Almir Pastori
Vereador
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SIMAE - Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto de Joaçaba
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0001/2021 - SIMAE

Publicação Nº 2789616

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0001/2021
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SIMAE NO EXERCÍCIO DE 2021, DECORRENTE DO
PREGÃO PRESENCIAL JHL Nº 0074/2020, PROCESSO JHL Nº 0082/2020, PROTOCOLO JHL Nº 1683/2020
Aos quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, o Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto, autarquia dos municípios de
Joaçaba, Herval d’Oeste e Luzerna/SC, sito na Rua Tiradentes, nº 123, Centro, em Joaçaba/SC, inscrito no CNPJ sob nº 84.591.890/000143, neste ato representado por seu Diretora Adjunta Valdirene Aparecida Dorini, doravante denominado “SIMAE” e a empresa Polimpressos Serviços Gráficos Ltda, primeira classificada, abaixo relacionada, doravante denominada “DETENTORA”, nos termos da Lei Federal n°
10.520/2002, Decreto Municipal nº 2.879/2006, Decreto Municipal nº 4.388/2013, com aplicação subsidiária da Lei n° 8.666/1993, Lei
Complementar nº 123/2006 e alterações posteriores, e demais normas legais federais, estaduais e municipais vigentes, celebram a presente
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, originada do Processo de Licitação JHL nº 0082/2020, Pregão Presencial JHL nº 0074/2020, homologado
em 04/01/2021, mediante termos e condições que seguem:
DETENTORAS:
RAZÃO SOCIAL:
ENDEREÇO:
CNPJ/MF:

Polimpressos Serviços Gráficos Ltda
Rua Atílio Pagnoncelli, nº 210, centro em Herval d’ Oeste/SC.
14.292.313/0001-75

REPRESENTANTE LEGAL:
CPF:
RG:

Josiane Peroza
068.337.849-06
5.708.377

1ª

1. DO OBJETO
1.1 A presente Ata tem por objeto o registro de preços visando futura e eventual aquisição de materiais e contratação de empresa especializada para prestação de serviços gráficos diversos, para atender a necessidade do Simae no exercício de 2021, de acordo com especificações,
quantitativos e condições estabelecidas no Edital de Licitação e seus Anexos.
1.2 Os produtos/serviços registrados são os seguintes:
Item
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
17
18
19

Especificação
Impressão de folder informativo anual do simae, no tamanho 297 mm de largura x 210
mm de altura, 4x4 cores, 03 dobras, papel sulfite 90g, acabamento vincar, com fotolito,
conforme termo de referência
Impressão de capa para cartilhas em papel couchê, tamanho A4 aberta e 15cm x 21cm
fechada, conforme termo de referência.
Impressão de miolo para cartilhas, em papel sulfite, tamanho A4 aberta e 15cm x 21cm
fechada, conforme termo de referência
Impressao de cartaz em a3, papel couchê fosco 150g,4x4 cores. (dia mundial da água
e necessidades diversas)
Impressão de panfleto em A6 (frente e verso), papel couchê 90g, 4x4 cores.
Impressão de cartão de visita 4x0 cores, tamanho 5cm x 9cm, em papel couchê fosco
350g.
Capa para processo licitatório (pasta arquivo), cor branca, folha nas medidas 32,5cm
x 52,5cm, vinco mecanizado, furo, grampo tipo trilho em metal folha em tríplex 350g
com 4x0 cores.
Capa para processo área técnica (pasta arquivo), cor branca, folha nas medidas 32,5cm
x 52,5cm, vinco mecanizado, furo, grampo tipo trilho em metal, folha em tríplex 350g
com 4x0 cores.
Capa para processo (pasta arquivo), cor branca, folha nas medidas 32,5cm x 47cm,
corte especial, folha cartolina 180g com 4x0 cores, com orelha.
Capa para processo para Tesouraria (pasta arquivo), cor branca, folha nas medidas
32,5cm x 47cm, corte especial, folha cartolina 180g, com 4x0 cores, com orelha.
Capa para processo (pasta arquivo), cor branca, sem impressão, folha nas medidas
32,5cm x 47cm, corte especial, folha cartolina 180g, com orelha.
Fichas de registro para Equipamentos de Proteção Individual, folha A4 em cartolinha
180g na cor branca, impressão em preto parte frontal com texto e linhas e verso
somente com linhas
Impressão laser folha A3, 4x0 cores, papel couchê 250 gramas
Criação e diagramação de folder tamanho A4 - 4x4 cores
Criação e diagramação de cartaz tamanho A3 - 4x0 cores
Criação e diagramação de panfleto tamanho A6 - 4x0 cores
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Unid.

Quantidade

Preço Unitário

Preço Total

UN

16.200

0,52

8.424,00

UN

16.000

1,50

24.000,00

UN

128.000

0,30

38.400,00

UN

30

8,23

246,90

UN

20.000

0,11

2.200,00

UN

2.000

0,51

1.020,00

UN

150

5,01

751,50

UN

100

5,59

559,00

UN

1.000

1,56

1.560,00

UN

100

1,33

133,00

UN

150

1,21

181,50

UN

300

1,04

312,00

UN
UN
SV
SV

20
5
5
5

5,61
357,80
190,10
190,10

112,20
1.789,00
950,50
950,50
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
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Criação e diagramação de cartão de visita.
Criação e diagramação de cartilha
Criação e diagramação de folder informativo utilizando as informações (textos) enviadas pelo Simae. O folder informativo tem seu layout padrão na capa e difere nas
demais páginas conforme a localidade. As tabelas e descrição do manancial sofrem
alterações para as 11 (onze) localidades atendidas, conforme termo de referência
Criação e diagramação de artes gráficas não contempladas nos itens anteriores (Valor
da hora trabalhada)
Placa com cantos arredondados, confeccionada em PVC expandido de no mínimo 2mm,
com aplicação de vinil, impressão digital colorida, tamanho 38cm x 8,5cm, , conforme
termo de referência. (retirada e colocação).
Adesivo com cantos arredondados, com aplicação de vinil, impressão digital colorida,
tamanho 38cm x 8,5cm, conforme termo de referência. (retirada e colocação).
Banner confeccionado em lona branca, nas medidas: 90 cm largura x 120 cm altura,
conforme termo de referência.
Faixa em lona branca, tamanho 3m x 0,7m, com acabamento nas laterais (tipo cabo de
vassoura), e cordão branco para pendurar.
Adesivo colorido 4x0 cores, tamanho 90 cm de largura x 120 cm de altura, conforme
termo de referência. (retirada e colocação).
Adesivo para placas dos andares, em vinil, com impressão digital colorida, tamanho
50cm x 60cm, conforme termo de referência. (retirada e colocação).
Adesivo (vinil) impressão digital colorida e colocação sobre as engrenagens existentes,
tamanho 55cm x 55cm (retirada e colocação).
Adesivo (vinil) impressão digital colorida e colocação sobre as engrenagens existentes,
tamanho 63cm x 63cm (retirada e colocação).
Adesivo (vinil) impressão digital colorida e colocação sobre a engrenagem existente,
tamanho 76cm x 76cm (retirada e colocação).
Adesivo em vinil, com cola, recorte e impressão colorida do logotipo do Simae, nas
medidas 55 x 20 cm, para veículos. , conforme termo de referência
Adesivo em vinil, com cola, recorte e impressão na cor azul, nas medidas 80 x 16 cm,
contendo número de telefone, site e outras informações, com retirada e colocação em
veículos do Simae. , conforme termo de referência.
Adesivo em vinil, com cola, recorte e impressão colorida do logotipo do Simae, nas
medidas 20 x 7,5 cm, para motocicletas. , conforme termo de referência.
Adesivo em vinil, com cola, impressão colorida, nas medidas 120 x 10 cm com número
de telefone, site e outras informações do Simae para retroescavadeiras, conforme
termo de referência
Adesivo em vinil, com cola, recorte e impressão na cor azul, nas medidas 90 x 30 cm
com inscrição ESGOTO SANITÁRIO, para veículos, conforme termo de referência.
Placa em PVC com espessura mínima de 2mm, com cantos arredondados no tamanho
60 mm x 90 mm com impressão colorida, com abraçadeira, conforme termo de referência.
Adesivo em vinil com fundo branco com impressão em cores, nas medidas de 60 mm x
90 mm, com cola adesiva na parte frontal, conforme termo de referência
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SV
SV

1
3

123,02
262,33

123,02
786,99

UN

1

571,99

571,99

HR

100

58,28

5.828,00

UN

50

6,95

347,50

UN

50

4,75

237,50

UN

10

53,30

533,00

UN

10

98,00

980,00

UN

2

90,00

180,00

UN

4

25,00

100,00

UN

2

33,75

67,50

UN

2

50,00

100,00

UN

1

60,00

60,00

UN

30

15,00

450,00

UN

30

35,00

1.050,00

UN

10

8,00

80,00

UN

4

27,65

110,60

UN

4

45,00

180,00

UN

8.000

2,95

23.600,00

UN

7.000

1,35

9.450,00

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES
2.1 Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do objeto, bem como, para definir procedimentos e normas decorrentes das
obrigações ora contraídas, integram esta Ata, como se nela estivesse transcrita, os seguintes documentos:
a) Edital do Pregão Presencial nº 0074/2020 e seus anexos;
b) Proposta da(s) Licitante(s);
c) Planilha de lances do Pregão.
3. VIGÊNCIA
3.1 A presente Ata vigorará pelo período de 12 (doze) meses, contados do dia 05 de janeiro de 2021.
4. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1 O sistema de registro de preços do SIMAE tem como objetivo manter na entidade o registro de propostas vantajosas e, segundo sua
conveniência, promover as contratações das licitantes vencedoras do Pregão.
4.2 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações que deles poderão advir facultando-se a realização
de licitação específica para o objeto pretendido, sendo assegurada à DETENTORA do registro a preferência na contratação em igualdade de
condições, nos termos do art. 15, § 4º, da Lei nº 8.666/93.
4.3 O SIMAE monitorará, periodicamente os preços dos itens desta Ata, avaliará o mercado constantemente e poderá rever os preços
registrados a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos serviços
registrados.
4.3.1 O SIMAE convocará a DETENTORA para negociar o preço registrado e adequá-lo ao preço de mercado, sempre que verificar que o
preço registrado está acima do preço de mercado. Caso seja frustrada a negociação para redução do preço, a DETENTORA será liberada
do compromisso assumido.
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4.3.2 No caso de desequilíbrio econômico-financeiro (preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado, e mantendo-se a diferença
percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta da DETENTORA e aquele vigente no mercado à época do registro
- equação econômico-financeira), sendo frustrada a negociação entre as partes, a DETENTORA poderá ser liberada do compromisso assumido.
4.3.3 Havendo negociação entre as partes, o aumento para recomposição dos preços unitários em razão de desequilíbrio econômico-financeiro da Ata de Registro de Preços somente poderá ser dado se a sua ocorrência era imprevisível no momento da licitação, e se houver a
efetiva comprovação do aumento pela DETENTORA (requerimento, planilha de custos e documentação de suporte).
4.3.4 As alterações de preços oriundos da revisão dos mesmos, no caso de desequilíbrio econômico-financeiro, serão publicadas na imprensa oficial, sem prejuízo do cumprimento da obrigação contida no art. 15, § 2º, da Lei nº 8.666/93 (publicação trimestral dos preços
registrados).
4.4 A contratação com a DETENTORA será formalizada por instrumento contratual, autorização de compra ou nota de empenho de despesa,
observando-se o disposto no art. 62, da Lei nº 8.666/93.
4.4.1 A DETENTORA poderá ser convocada para assinar Contrato (se esse for o caso), devendo firmá-lo em até 3 (três) dias úteis, contados
do recebimento da notificação (via e-mail ou correio).
4.4.2 A autorização de fornecimento ou o instrumento similar conterá: as especificações e quantidade do bem pretendido; os preços registrados, os quais deverão ser respeitados pela DETENTORA; os prazos para entrega dos bens; o número do processo licitatório; a indicação
da dotação orçamentária que dará cobertura à despesa.
5. DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS
5.1 A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas pela DETENTORA enseja a aplicação das penalidades previstas nesta Ata de
Registro de Preços.
5.2 A DETENTORA será responsável por eventuais danos havidos no objeto, provenientes de negligência, imperícia e/ou imprudência praticados por seus empregados, obrigando-se a substituí-los, ou a indenizar a Administração do prejuízo causado.
5.3 A DETENTORA deverá manter, até o cumprimento final de sua obrigação, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, devendo comunicar imediatamente ao SIMAE qualquer alteração que possa comprometer o objeto contratado.
6. DO ACOMPANHAMENTO
6.1 A gestora dos Contratos e/ou Autorizações de Fornecimento oriundos desta Ata de Registro de Preços é Graciela Pratto, lotado no Setor
de Materiais, Transporte e Patrimônio do Simae, e-mail: licitacao@simae.sc.gov.br, telefone: (49) 3551-8200.
6.2 A fiscal dos Contratos e/ou Autorizações de Fornecimento oriundos desta Ata de Registro de Preços é Andréa Reisdorfer Camarotto,
Gerente do Setor Comercial do Simae, e-mail: comercial@simae.sc.gov.br, telefone: (49) 3551-8200.
7. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO
7.1 Os materiais e os serviços deverão ser, respectivamente, entregues e realizados conforme a necessidade do SIMAE, que procederá à
solicitação nas quantidades que lhe convier, realizada dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
7.2 Os materiais para serem encadernados (itens 14 a 16 do Edital), bem como os modelos de impressos referentes aos itens 07 a 11 do
Anexo I deverão ser retirados na Sede Administrativa do SIMAE, após o recebimento da Autorização de Fornecimento/Empenho para realização dos serviços.
7.3 No caso dos itens 01 a 06, 12, 13, 24 a 39 do Anexo I do Edital os layout serão enviados por e-mail às empresas contratadas, juntamente
com a Autorização de Fornecimento/Empenho.
7.4 O PRAZO PARA ENTREGA dos materiais e REALIZAÇÃO dos serviços, depois de enviada Autorização de Fornecimento/Empenho por
e-mail, ou, caso seja exigida a apresentação de prova, com a aceitação formal desta, deverá ser de no máximo:
a) 10 (dez) dias úteis, podendo ser imediato para tiragens até 100 (cem) impressões, para as impressões a laser;
b) 15 (quinze) dias úteis, para criação gráfica de jornal, folders, cartilhas e panfletos, podendo ser imediato para artes simples como cartões
de visitas.
OBS: É RESPONSABILIDADE DA DETENTORA VERIFICAR O E-MAIL INFORMADO NA PROPOSTA.
7.4.1 Os materiais deverão ser entregues e os serviços deverão ser realizados em conformidade com as características mínimas constantes
nas especificações do objeto e com as exigências estabelecidas pelo SIMAE, constantes no Termo de Referência (Anexo II).
7.4.2 Os materiais deverão ser entregues na Sede Administrativa do SIMAE, sito na Rua Tiradentes, nº 123, Centro, em Joaçaba/SC, em
horário de expediente (das 7h30min às 11h30min e 13h30min às 17h30min).
7.4.3 Todas as artes criadas devem ser em formato cdr (Corel Draw) e devem ser enviadas para arquivo no SIMAE no formato cdr e pdf ou
jpg.
7.5 No ato da entrega dos materiais e das criações gráficas a DETENTORA deverá apresentar Nota Fiscal Eletrônica – NFe correspondente
às quantias constantes na nota de empenho, que será submetida à aprovação do Fiscal responsável.
7.6 Fica estabelecido que os materiais e as criações gráficas serão recebidos:
a) provisoriamente, para verificação de conformidade com as especificações do Edital, do Termo de Referência;
b) definitivamente, após a verificação da qualidade e conformidade dos materiais e das criações gráficas com as especificações e a consequente aceitação, liberando a emissão da nota fiscal.
7.7 Somente será encaminhada a Nota Fiscal para pagamento após o recebimento definitivo dos materiais e criações gráficas, cujo pagamento se dará até o 5º (quinto) dia subsequente à entrega a contento.
7.8 Os materiais e as criações gráficas que forem recusados deverão ser refeitos no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, contados da
data de notificação apresentada à DETENTORA, sem qualquer ônus para o SIMAE.
7.9 Se a substituição dos materiais e das criações gráficas recusados, por qualquer problema, não for realizada no prazo estipulado, a DETENTORA estará sujeita às sanções previstas no Edital, nesta Ata de Registro de Preços e na Lei.
7.10 O aceite dos materiais e das criações gráficas não exclui a responsabilidade civil da DETENTORA por vícios de quantidade, de qualidade
ou técnico, ou por desacordo com as especificações estabelecidas no Edital, verificadas posteriormente.
7.11 Caso os materiais e as criações gráficas sejam recusados ou o documento fiscal apresente incorreção, o prazo de pagamento será
contado a partir da data de regularização da entrega ou do documento fiscal, a depender do evento.
7.12 A DETENTORA deverá responsabilizar-se pelo envio e frete dos materiais e das criações gráficas, incluindo as situações onde houver a
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necessidade de troca ou devolução dos materiais e das criações gráficas recusados por não atendimento ao Edital.
8. DA FORMA DE PAGAMENTO
8.1 O pagamento será efetivado de acordo com a proposta de preços apresentada pela DETENTORA, observado o que consta nesta Ata de
Registro de Preços, no Edital e seus Anexos, inclusive quanto à forma e condições de pagamento.
8.2 O pagamento será:
8.2.1 Efetivado após o recebimento/execução do item, mediante apresentação das notas fiscais/faturas de produtos/serviços que deverão
ser emitidas em nome do Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto, CNPJ 84.591.890/0001-43, ao e-mail nf@simae.sc.gov.br da qual deverá
constar o número desta licitação, acompanhado do número do Empenho emitido pelo SIMAE.
8.2.2 Realizado através do SIMAE, no prazo de 10 (dez) dias úteis, após o atesto do Fiscal, observado o que consta no item 7 desta Ata de
Registro de Preços.
8.2.3 Caso o produto/serviço seja recusado ou o documento fiscal apresente incorreção, o prazo de pagamento será contado a partir da
data da regularização do produto/serviço, ou do documento fiscal, a depender do evento.
8.3 É OBRIGATÓRIO A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-e), em substituição às notas impressas 1 e 1 A.
8.4 Nenhum pagamento será efetuado à DETENTORA enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de
penalidade ou inadimplência contratual.
8.5 Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.
8.6 O SIMAE exigirá da DETENTORA, que mantenha atualizadas as Certidões Negativas de Débito com o INSS E FGTS.
8.7 O pagamento será efetuado diretamente através de depósito bancário em Banco indicado pela DETENTORA.
8.8 Fica expressamente estabelecido que os preços constantes na proposta da DETENTORA incluem todos os custos diretos e indiretos
requeridos para entrega dos produtos/prestação dos serviços, constituindo-se na única remuneração devida.
8.9 No eventual atraso de pagamento por parte do SIMAE, a compensação financeira será a atualização ocorrida entre o último dia para
pagamento estabelecido e a data do pagamento efetivamente ocorrido, baseado no INPC-IBGE.
9. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
9.1 As despesas resultantes desta Ata de Registro de Preços ocorrerão à conta de DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS do exercício de 2021,
consignadas no:
ÓRGÃO/UNIDADE: 14.01
FUNÇÃO/PROGRAMA: 17.122.0028
PROJETO/ATIVIDADE: 2.060
10. RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA DETENTORA
10.1 Efetuar a entrega dos materiais e das criações gráficas no prazo máximo estabelecido no item 7.4 desta Ata de Registro de Preços,
obedecendo rigorosamente às especificações técnicas do Anexo I e II do Edital;
10.2 Providenciar a substituição dos materiais e das criações no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, contados da data da notificação
apresentada à DETENTORA, sem qualquer ônus para o SIMAE;
10.3 Atender às especificações dos Anexos I e II do Edital e executar de acordo com a demanda apresentada pelo SIMAE, durante a validade
da Ata de Registro de Preços.
10.4 Manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas no presente Processo Licitatório.
10.5 Responsabilizar-se por qualquer dano pessoal ou material causados ao SIMAE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execução do objeto. O SIMAE ficará alheio à relação jurídica que se estabelecer entre a DETENTORA e os terceiros eventualmente prejudicados por tais danos.
10.6 Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributários, sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, securitários e de gerenciamento, resultantes da execução do objeto.
11. RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO SIMAE
11.1 Tomar todas as providências necessárias à execução do processo licitatório.
11.2 Manter pessoas ou constituir Comissão Especial designada pelo Diretor Presidente do SIMAE, visando à fiscalização da execução do
Contrato e desta Ata de Registro de Preços.
11.3 Efetuar o pagamento à DETENTORA, de acordo com o item 8 desta Ata de Registro de Preços.
11.4 Conceder revisões contratuais toda vez que se verificar alterações no equilíbrio econômico-financeiro inicialmente estabelecido, mediante requerimento formal protocolado pela DETENTORA, devidamente instruído, com a comprovação do aumento dos custos.
11.5 Emitir, através do Setor de Materiais, Transporte e Patrimônio, Autorização de Fornecimento/Empenho para a execução dos itens objeto
da presente Ata de Registro de Preços.
11.6 Providenciar a publicação desta Ata de Registro de Preços, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.
12. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DA FORNECEDORA
12.1 O registro da DETENTORA poderá ser cancelado, garantida a prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento
da notificação, nas seguintes hipóteses:
I – Pelo SIMAE:
a) quando a empresa descumprir as exigências do Edital ou da respectiva Ata;
b) quando a empresa, injustificadamente, deixar de firmar o Contrato decorrente do registro de preços;
c) quando a empresa der causa a rescisão administrativa de Contrato decorrente de registro de preços, por um dos motivos elencados no
art. 78 e seus incisos da Lei nº 8.666/93;
d) quando não aceitar abaixar o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
e) por razões de interesse público devidamente fundamentadas, na forma do inciso XII, do art. 78 da Lei nº 8.666/93.
II – A pedido da DETENTORA, em virtude de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento
da ata.
ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 890

12.2 Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a Administração fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e
informará aos demais fornecedores a nova ordem de registro.
13. DAS SANÇÕES
13.1 As sanções e penalidades que poderão ser aplicadas à DETENTORA, garantida a prévia defesa, são as previstas na Lei Federal nº
10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, no Pregão e nesta Ata de Registro de Preços.
13.2 Penalidades que poderão ser cominadas, individual ou cumulativamente, à DETENTORA:
I – Advertência, que será aplicada:
a) no caso de descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente, por culpa exclusiva da DETENTORA;
b) nas ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços do SIMAE, a seu critério, desde que não caiba a
aplicação de sanção mais grave;
II – Multa, que será deduzida dos respectivos créditos, ou cobrados administrativamente ou judicialmente, correspondente a:
a) 5% (cinco por cento) do valor máximo estabelecido para a licitação, pela recusa em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, no prazo de até 10 (dez) dias úteis;
b) 0,2% (zero vírgula dois por cento) por dia útil de atraso na entrega do produto/na execução do serviço, cuja aplicação será sobre o valor
total do Empenho em que ocorreu o atraso, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor total do Empenho;
c) 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Empenho, no caso da DETENTORA não entregar os produtos/não executar os serviços,
desatender às condições estipuladas ou pedir a rescisão da Ata de Registro de Preços, calculada sobre o total ou a parte inadimplente;
III – Impedimento, de acordo com o art. 7º, da Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002: a DETENTORA, sem prejuízo das demais cominações
legais e contratuais, ficará impedida de licitar e contratar com o SIMAE, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, na hipótese de:
a) recusar-se a assinar o Contrato ou a receber o Empenho, quando enviado por e-mail, dentro do prazo de validade da proposta;
b) deixar de apresentar os documentos discriminados no Edital, tendo declarado que cumpria os requisitos de habilitação;
c) apresentar documentação falsa para participar no certame, conforme registrado em ata, ou demonstrado em procedimento administrativo, mesmo que posterior ao encerramento do certame;
d) retardar a execução do certame por conduta reprovável da licitante, registrada em ata;
e) não manter a proposta após a adjudicação;
f) desistir de lance verbal realizado na fase de competição;
g) comportar-se de modo inidôneo durante a realização do certame, registrado em ata;
h) fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal demonstrada durante ou após a realização do certame;
i) falhar ou fraudar a execução do Contrato;
j) descumprir as obrigações decorrentes do Contrato;
k) ser considerada tecnicamente incapaz de fornecer o objeto do Contrato.
IV – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade (nas mesmas hipóteses previstas para o impedimento, sempre que julgar a necessidade de aplicação de penalidade mais grave).
13.3 As sanções de advertência, de impedimento de licitar e contratar com o SIMAE e de declaração de inidoneidade para licitar e contratar
com a Administração Pública poderão ser aplicadas à DETENTORA juntamente com a de multa.
13.4 Na aplicação das penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços, o SIMAE considerará, motivadamente, a gravidade da falta,
seus efeitos, bem como os antecedentes da DETENTORA, graduando-as e podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as justificativas da
DETENTORA, nos termos do que dispõe o art. 87, caput, da Lei nº 8.666/93.
13.5 O SIMAE observará a boa-fé da DETENTORA e as circunstâncias atenuantes e agravantes em que a infração foi praticada. Assim, a Administração poderá deixar de aplicar a penalidade ou mesmo substituí-la por sanção mais branda, desde que a irregularidade seja corrigida
no prazo fixado e não tenha causado prejuízo ao SIMAE ou a terceiros.
13.6 A reincidência da sanção de advertência, ensejará a aplicação de penalidade de suspensão.
13.7 O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado à DETENTORA.
13.7.1 Se o valor a ser pago à DETENTORA não for suficiente para cobrir o valor da multa, fica essa obrigada a recolher a importância devida
no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial.
13.7.2 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela DETENTORA ao SIMAE, esse será encaminhado para inscrição
em dívida ativa.
13.7.3 O não pagamento da multa implicará na aplicação da penalidade de impedimento de licitar e contratar com o SIMAE.
13.8 As penalidades aplicadas serão registradas no cadastro da DETENTORA e, quando a empresa for declarada inidônea, no Cadastro
Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS).
13.9 Nenhum pagamento será realizado à DETENTORA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta
em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
14. DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1 Elegem as partes contratantes o foro da cidade de Joaçaba/SC, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas desta Ata, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
14.2 E, por estarem acordes, firmam o presente instrumento, juntamente com as testemunhas, em 02 (duas) vias de igual teor, para todos
os efeitos de direito.
Joaçaba/SC, 04 de janeiro de 2021.
Valdirene Aparecida Dorini
Diretora Adjunta
Josiane Peroza
Polimpressos Serviços Gráficos Ltda
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Andréa Reisdorfer Camarotto
Gerente SC

PORTARIA JHL 001/2021

Publicação Nº 2788384

PORTARIA SIMAE JHL – Nº 01/2021 DE 04.01.2021
Valdirene Aparecida Dorini, Diretora- Adjunta do Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto de Joaçaba, Herval d’Oeste e Luzerna-SC- Simae,
no uso de suas atribuições que lhe são conferidas,
RESOLVE:
Art. 1º Designar: a servidora Janete Angela Casarim Tessari, Auxiliar Administrativo, P-3, N-1, Ref. D, para responder pela Função de Encarregado de Serviço do Setor de Recursos Humanos, no período de 04.01.2021 à 22.01.2021, por motivo de Férias da titular, com direito a
Função Gratificada Adicional, Nível FGA-5 de acordo com Art.16, parágrafo 3º, da Lei Complementar 193 de 06/09/10, com a redação dada
pela Lei Complementar 221/2012 de 03/04/2012.
Art. 2º- Esta Portaria entrará em vigor a partir de 04 de janeiro de 2021, obedecido o disposto no parágrafo único do Art. 3º da Lei nº 4.003
de 08 de Julho de 2010.
Publique-se e Registre-se,
Joaçaba-SC, 04 de janeiro de 2021.
Valdirene Aparecida Dorini
Diretora- Adjunta

PORTARIA JHL 02/2021

Publicação Nº 2788705

PORTARIA SIMAE JHL – Nº 02/2021 DE 04.01.2021
Valdirene Aparecida Dorini, Diretora- Adjunta do Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto de Joaçaba, Herval d’Oeste e Luzerna-SC- Simae,
no uso de suas atribuições que lhe são conferidas,
RESOLVE:
Art. 1º Designar: o servidor Raimundo Kerschbaumer, Auxiliar de Informática, P-4, N-1, Ref. G-1, para responder pela Função de Encarregado de Serviço de Técnologia da Informação, no período de 04.01.2021 à 18.01.2021, por motivo de Férias da titular, com direito a Função
Gratificada Adicional, Nível FGA-5 de acordo com Art.16, parágrafo 3º, da Lei Complementar 193 de 06/09/10, com a redação dada pela Lei
Complementar 221/2012 de 03/04/2012.
Art. 2º- Esta Portaria entrará em vigor a partir de 04 de janeiro de 2021, obedecido o disposto no parágrafo único do Art. 3º da Lei nº 4.003
de 08 de Julho de 2010.
Publique-se e Registre-se,
Joaçaba-SC, 04 de janeiro de 2021.
Valdirene Aparecida Dorini
Diretora- Adjunta

PORTARIA JHL 486/2020

Publicação Nº 2788408

PORTARIA SIMAE JHL Nº - 486/2020 DE 30.12.2020
Patricia Callegari Warken, Diretora- Presidente do Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto de Joaçaba, Herval d’Oeste e Luzerna-SC- Simae,
no uso de suas atribuições que lhe são conferidas,
RESOLVE:
Art. 1º- Designar o servidor Vilmar de Souza e Oliveira, ocupante do cargo de Auxiliar de Operações, enquadrado no P-2, N-1, Ref.G-2, para
responder pela Função de Encarregado de Serviço- Infraestrutura, no período de 04 de janeiro de 2021 à 23 de janeiro de 2021, por motivo
de Férias do titular, com direito a Função Gratificada Adicional, Nível FGA-5, de acordo com Art.16 do parágrafo 4º da Lei Complementar
193 de 06/09/10.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor a partir de 04 de janeiro de 2021, obedecido o disposto no parágrafo único do Art. 3º da Lei nº 4.003
de 08 de julho de 2010.
Publique-se e Registre-se,
Joaçaba-SC, 30 de dezembro de 2020.
Patricia Callegari Warken
Diretora- Presidente
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HOMOLOGAÇÃO PR 0074/2020 - SIMAE

Publicação Nº 2788748

ESTADO DE SANTA CATARINA

Pregão presencial
74/2020

SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE JOAÇABA
CNPJ:
84.591.890/0001-43
Endereço: Rua Tiradentes, 123 - Centro
CEP:
89600-000 - Joaçaba

Telefone: (49) 3551-8200

Processo Adm.:
Data do Processo:

82/2020
19/11/2020

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei 10.520/02, e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela
Comissão de Licitações, resolve:
01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:
a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:
c) Modalidade:
d) Data Homologação:

82/2020
74/2020 - PR
Pregão presencial
04/01/2021

OBJETO DO PROCESSO

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SIMAE NO
EXERCÍCIO DE 2021.

Lote: 1
Fornecedor: POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRAFICOS LTDA
N° Item

Descrição
IMPRESSÃO JORNAL INFORMATIVO ANUAL
DO SIMAE

UN

Marca

1

UN

POLIMPRESSOS

2

IMPRESSÃO DE CAPA PARA CARTILHAS

UN

3

IMPRESSÃO DE MIOLO PARA
CARTILHAS,TAMANHO A4 ABERTA

UN

4

IMPRESSAO DE CARTAZ EM A3, PAPEL
COUCHÊ FOSCO 150G,4X4 CORES

UN

5

IMPRESSÃO DE PANFLETO EM A6 (FRENTE E
VERSO), PAPEL COUCHÊ

6

CARTÃO DE VISITA

Quantidade

Valor Unit.

Valor Total

16.200,000

0,5200

8.424,00

POLIMPRESSOS

16.000,000

1,5000

24.000,00

POLIMPRESSOS

128.000,000

0,3000

38.400,00

POLIMPRESSOS

30,000

8,2300

246,90

UN

POLIMPRESSOS

20.000,000

0,1100

2.200,00

UN

POLIMPRESSOS

2.000,000

0,5100

1.020,00

7

CAPA PARA PROCESSOS LICITATÓRIOS.

UN

POLIMPRESSOS

150,000

5,0100

751,50

8

CAPA PARA PROCESSO ÁREA TÉCNCA
(PASTA ARQUIVO)

UN

POLIMPRESSOS

100,000

5,5900

559,00

9

CAPA PARA PROCESSO (PASTA ARQUIVO)

UN

POLIMPRESSOS

1.000,000

1,5600

1.560,00

10

CAPA PARA PROCESSO PARA TESOURARIA

UN

POLIMPRESSOS

100,000

1,3300

133,00

11

CAPA PARA PROCESSO (PASTA ARQUIVO)

UN

POLIMPRESSOS

150,000

1,2100

181,50

12

Fichas de registro para Equipamentos de
Proteção Individual, folha A4 em cartolinha 180g
na cor branca, impressão em preto parte frontal
com texto e linhas e verso somente com linhas

UN

POLIMPRESSOS

300,000

1,0400

312,00

13

IMPRESSÃO LASER, FOLHA A3,4X0 CORES

UN

POLIMPRESSOS

20,000

5,6100

Valor total do lote:

112,20

77.900,10

Lote: 3
Fornecedor: POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRAFICOS LTDA
N° Item

Descrição

Marca
POLIMPRESSOS

5,000

357,8000

1.789,00

CRIAÇÃO GRÁFICA DE CARTAZ, TAMANHO
A3

SVÇ

POLIMPRESSOS

5,000

190,1000

950,50

CRIAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DE PANFLETO
TAMANHO A6 EM 4 CORES

SVÇ

POLIMPRESSOS

5,000

190,1000

950,50

CRIAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DE FOLDER

18
19
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20

CRIAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DE CARTÃO DE
VISITA

SVÇ

POLIMPRESSOS

1,000

123,0200

123,02

21

CRIAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DE CARTILHA

SVÇ

POLIMPRESSOS

3,000

262,3300

786,99

22

CRIAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DE FOLDER

UN

POLIMPRESSOS

1,000

571,9900

571,99

23

CRIAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DE ARTES
GRÁFICAS

H

POLIMPRESSOS

100,000

58,2800

5.828,00

Valor total do lote:

11.000,00

Lote: 4
Fornecedor: POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRAFICOS LTDA
N° Item

Quantidade

Valor Unit.

Valor Total

Descrição
PLACA COM CANTOS ARREDONDADOS,
CONFECCIONADA EM PVC

UN

Marca

24

UN

POLIMPRESSOS

50,000

6,9500

347,50

25

ADESIVO COM CANTOS ARREDONDADOS,
COM APLICAÇÃO DE VINIL

UN

POLIMPRESSOS

50,000

4,7500

237,50

26

IMPRESSÃO DE BANNER CONFECCIONADO
EM LONA BRANCA

UN

POLIMPRESSOS

10,000

53,3000

533,00

27

IMPRESSÃO FAIXA LONA BRANCA 3M X 07M

UN

POLIMPRESSOS

10,000

98,0000

980,00

28

IMPRESSÃO DE ADESIVO COLORIDO 4X0
CORES

UN

POLIMPRESSOS

2,000

90,0000

180,00

29

ADESIVO VINIL IMPRESSÃO DIGITAL
COLORIDA

UN

POLIMPRESSOS

4,000

25,0000

100,00

30

ADESIVO VINIL IMPRESSÃO DIGITAL
COLORIDA

UN

POLIMPRESSOS

2,000

33,7500

67,50

31

ADESIVO VINIL IMPRESSÃO DIGITAL
COLORIDA

UN

POLIMPRESSOS

2,000

50,0000

100,00

32

ADESIVO VINIL IMPRESSÃO DIGITAL
COLORIDA

UN

POLIMPRESSOS

1,000

60,0000

60,00

33

ADESIVO VINIL IMPRESSÃO DIGITAL
COLORIDA

UN

POLIMPRESSOS

30,000

15,0000

450,00

34

ADESIVO VINIL IMPRESSÃO DIGITAL
COLORIDA

UN

POLIMPRESSOS

30,000

35,0000

1.050,00

35

ADESIVO VINIL IMPRESSÃO DIGITAL
COLORIDA

UN

POLIMPRESSOS

10,000

8,0000

80,00

36

ADESIVO VINIL IMPRESSÃO DIGITAL
COLORIDA

UN

POLIMPRESSOS

4,000

27,6500

110,60

37

ADESIVO VINIL IMPRESSÃO DIGITAL
COLORIDA

UN

POLIMPRESSOS

4,000

45,0000

180,00

38

PLACA COM CANTOS ARREDONDADOS,
CONFECCIONADA EM PVC

UN

POLIMPRESSOS

8.000,000

2,9500

23.600,00

39

ADESIVO VINIL IMPRESSÃO DIGITAL
COLORIDA

UN

POLIMPRESSOS

7.000,000

1,3500

9.450,00

Valor total do lote:

37.526,10

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):
Descrição da Despesa
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SIMAE

Dotação
14.001.17.122.0028.2060.3.3.90.00.00

Joaçaba, 04/01/2021
Patrícia Callegari Warken
Diretor Presidente
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José Boiteux
Câmara Municipal
ATA ELEIÇÃO MESA DIRETORA

Publicação Nº 2788425

Ata da Primeira Sessão Extraordinária da Câmara de Vereadores do Município de José Boiteux/SC, realizada no dia primeiro do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, as dez horas e trinta minutos, no Plenário da Câmara de Vereadores, sito rua 09 de dezembro, 804,
neste município. Com a presença dos Vereadores: Cristiano Brehmer (PSDB), Ivan Adriano Vendrami (PODEMOS), Jonas da Cunha (MDB),
Jéssica Cipriani (MDB), Jardel Possamai (MDB), Marília Bertelli Hillmann (MDB), Osmair da Silva (CIDADANIA), Renaldo Bona (PP) e Welinton
Lunelli (PP) e havendo quórum regimental, o senhor Presidente em Exercício, Vereador Welinton Lunelli declarou aberta a presente sessão
extraordinária, que conforme convocação tem a seguinte pauta: eleição e posse da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores para o Exercício
de 2021. O Senhor Presidente em Exercício, comunicou o procedimento da eleição que será mediante escrutínio aberto, declarando cada
Vereador o seu voto. O Presidente em Exercício apresentou a composição das chapas concorrentes, sendo assim constituídas: Chapa nº 01:
Presidente: Osmair da Silva, Vice-Presidente: Jardel Possamai, 1º Secretário: Cristiano Brehmer e 2º Secretário: Jessica Cipriani; Chapa nº
02: Presidente: Welinton Lunelli, Vice-Presidente: Renaldo Bona, 1º Secretário: Marília Bertelli Hillmann e 2º Secretário: Ivan Adriano Vendrami. Após o sufrágio, com maioria de votos foi eleita a Chapa nº 01. Assim, a Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de José Boiteux/
SC para o Exercício de 2021, ficou composta dos seguintes membros: Presidente: Osmair da Silva, Vice-Presidente: Jardel Possamai, 1º
Secretário: Cristiano Brehmer e 2º Secretário: Jessica Cipriani, estando automaticamente empossados os eleitos. O Presidente em Exercício
passou a condução dos trabalhos ao Presidente eleito Vereador Osmair da Silva, que encerrou a presente sessão extraordinária, convocando
os Vereadores para a primeira sessão ordinária no dia oito de fevereiro de dois mil e vinte e um, as dezenove horas, no Plenário da Câmara
de Vereadores, ou a qualquer hora em sessão extraordinária. Para constar, lavrou-se a presente ata, que depois de lida, será assinada pelos
membros da Mesa Diretora e os demais Srs. Vereadores.

PORTARIA Nº 001/2021

Publicação Nº 2788607

Portaria nº 001 de 04 de janeiro de 2021
"CONCESSÃO DE FÉRIAS REGULARES".
O Presidente da Câmara de Vereadores de José Boiteux, Estado de Santa Catarina, no uso das suas atribuições legais, e considerando o
artigo 37, Inciso XXXV, alínea a, do Regimento Interno da Câmara Municipal de José Boiteux/SC;
RESOLVE:
Art. 1º Conceder férias regulares ao(a) servidor(a) LUIZ GUSTAVO LUNELLI, relativas ao período aquisitivo de 21/01/2019 a 20/01/2020,
que serão usufruídas no período de 06/01/2021 a 15/01/2021 (10 dias), de acordo com o que estabelece a seção I, capítulo II do título III
da Lei 170 de 28 de fevereiro de 1992.
Art. 2º Converter em abono pecuniário 1/3 (um terço) do período de férias referente ao período aquisitivo de 21/01/2020 a 20/01/2021.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data, devendo ser publicada no órgão oficial de divulgação dos atos do CIGA, como condição
indispensável à sua eficácia.
Câmara de Vereadores de José Boiteux, 04 de janeiro de 2021.
Osmair da Silva
Presidente da Câmara de Vereadores

PORTARIA Nº 002/2021

Publicação Nº 2788615

Portaria nº 002 de 04 de janeiro de 2021
"CONCESSÃO DE FÉRIAS REGULARES".
O Presidente da Câmara de Vereadores de José Boiteux, Estado de Santa Catarina, no uso das suas atribuições legais, e considerando o
artigo 37, Inciso XXXV, alínea a, do Regimento Interno da Câmara Municipal de José Boiteux/SC;
RESOLVE:
Art. 1º Conceder férias regulares ao(a) servidor(a) BRUNA MORETTO, relativas ao período aquisitivo de 04/02/2020 a 03/02/2021, que
serão usufruídas no período de 04/01/2021 a 23/01/2021 (20 dias), de acordo com o que estabelece a seção I, capítulo II do título III da
Lei 170 de 28 de fevereiro de 1992.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, devendo ser publicada no órgão oficial de divulgação dos atos do CIGA, como condição
indispensável à sua eficácia.
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Câmara de Vereadores de José Boiteux, 04 de janeiro de 2021.
Osmair da Silva
Presidente da Câmara de Vereadores

PORTARIA Nº 003/2021

Publicação Nº 2788616

Portaria nº 003 de 04 de janeiro de 2021
"CONCESSÃO DE FÉRIAS REGULARES".
O Presidente da Câmara de Vereadores de José Boiteux, Estado de Santa Catarina, no uso das suas atribuições legais, e considerando o
artigo 37, Inciso XXXV, alínea a, do Regimento Interno da Câmara Municipal de José Boiteux/SC;
RESOLVE:
Art. 1º Conceder férias regulares ao(a) servidor(a) MARÍLIA BERTELLI HILLMANN, relativas ao período aquisitivo de 01/02/2019 a
31/01/2020, que serão usufruídas no período de 06/01/2021 a 15/01/2021 (10 dias), de acordo com o que estabelece a seção I, capítulo
II do título III da Lei 170 de 28 de fevereiro de 1992.
Art. 2º Converter em abono pecuniário 1/3 (um terço) do período de férias referente ao período aquisitivo de 01/02/2020 a 31/01/2021.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data, devendo ser publicada no órgão oficial de divulgação dos atos do CIGA, como condição
indispensável à sua eficácia.
Câmara de Vereadores de José Boiteux, 04 de janeiro de 2021.
Osmair da Silva
Presidente da Câmara de Vereadores

PORTARIA Nº 004/2021

Publicação Nº 2788622

Portaria nº 004 de 04 de janeiro de 2021
"CONCESSÃO DE FÉRIAS REGULARES".
O Presidente da Câmara de Vereadores de José Boiteux, Estado de Santa Catarina, no uso das suas atribuições legais, e considerando o
artigo 37, Inciso XXXV, alínea a, do Regimento Interno da Câmara Municipal de José Boiteux/SC;
RESOLVE:
Art. 1º Conceder férias regulares ao(a) servidor(a) FRANCIS PATRICK KIETZER, relativas ao período aquisitivo de 01/02/2020 a 31/01/2021,
que serão usufruídas no período de 04/01/2021 a 23/01/2021 (20 dias), de acordo com o que estabelece a seção I, capítulo II do título III
da Lei 170 de 28 de fevereiro de 1992.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, devendo ser publicada no órgão oficial de divulgação dos atos do CIGA, como condição
indispensável à sua eficácia.
Câmara de Vereadores de José Boiteux, 04 de janeiro de 2021.
Osmair da Silva
Presidente da Câmara de Vereadores
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Jupiá
Câmara Municipal
ATO LEGISLATIVO 01/2021 HOMOLOGA COMISSÕES PERMANENTES

Publicação Nº 2789228

Ato Legislativo Nº 1/2021
Claudio Barbosa, Presidente da Camara Municipal de Vereadores de Jupiá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em
atendimento ao que preceitua o Regimento Interno da Camara Municipal de vereadores , HOMOLOGA, a seguinte composição das Comissões Permanentes, biênio 2021/2022:
Comissão de Legislação, Justiça e Redação.
Presidente; Vereador FERNANDO ANTUNES - MDB
Vice-Presidente; Vereador GILBERTO ACCORSI - PSD
Membro; Vereador ELIANI KUNZ VERZA - MDB
Comissão de Finanças, Orçamento e Contas.
Presidente; Vereador ROQUE BORTOLINI - MDB
Vice-Presidente; Vereador SILVANA BORGES GIACOMIN - PSL
Membro; Vereador DARCI MOSCHEN - MDB
Comissão de Obras, Serviços Públicos e Urbano.
Presidente; Vereador SILVANA BORGES GIACOMIN - PSL
Vice - Presidente; Vereador FERNANDO ANTUNES - MDB
Membro; Vereador JOÃO FERRAREZI - PSD
Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social.
Presidente; Vereador ELIANI KUNZ VERZA - MDB
Vice - Presidente Vereador JOÃO FERRAREZI - PSD
Membro; Vereador LUIZINHO WILSON CONSOLI - PSD
Agricultura e Meio Ambiente.
Presidente; Vereador JOÃO FERRAREZI - PSD
Vice - Presidente Vereador DARCI MOSCHEN - MDB
Membro; Vereador ROQUE BORTOLINI - MDB
Registre-se
Publique-se
Câmara Municipal de Vereadores de Jupiá, em 04 de janeiro de 2021.
CLAUDIO BARBOSA
Presidente da Mesa
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Lacerdópolis
Prefeitura
ADITIVO 1 CONTRATO 04-2020

Publicação Nº 2788612

TERMO ADITIVO N. 01
CONTRATO N. 04/2020
PROCESSO LICITATÓRIO N. 01/2020
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N. 01/2020
CONTRATANTE: Município de Lacerdópolis, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público interno, com endereço na Rua 31
de Março, 1050, Lacerdópolis/SC, CEP 89660-000, CNPJ 82.939.471/0001-24, neste ato representado pelo prefeito Sérgio Luiz Calegari.
CONTRATADA: PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob n° 07.424.570/0001-58, com sede à Rua Venâncio Aires
nº 785, Sala 306, centro, no município de Carazinho-RS, representada por sua sócia Administradora Zenaide Kinner, doravante simplesmente
designada contratada.
Os CONTRATANTES têm entre si, justo e avençado, e celebram o presente termo aditivo ao contrato em epígrafe, sujeitando-se as partes
às normas disciplinares da Lei n. 8.666/93, e às seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO DO CONTRATO
Contratação, com recursos próprios, de empresa para a prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos domiciliares e comerciais oriundos da zona urbana e rural do Município de Lacerdópolis, conforme descrição abaixo:
ITEM

PERIODICIDADE

02

Mensal

03

03 (três) vezes por semana,
em dias alternados

ESPECIFICAÇÃO
Material reciclável oriundo das comunidades do interior (Linha São Paulo,
Linha São Brás, Linha Encruzilhada, Linha São Roque, Linha São Pedro,
Linha São Carlos, Linha Santo Antônio, Linha Calegari, Linha Volta Grande,
Linha Nair e Linha Nossa Senhora das Graças).

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL

R$ 2.000,00

R$ 24.000,00

Material reciclável e orgânico oriundo das casas e comércio (área urbana).

R$ 9.450,00

R$ 113.400,00

TOTAL

R$ 137.400,00

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO DO TERMO ADITIVO
O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, iniciando-se em
1º/01/2021 e terminando em 31/12/2021, podendo ser prorrogado, de acordo com o art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93, podendo a duração
estender-se pelo prazo de até 60 (sessenta) meses contados do início da vigência do contrato (janeiro/2020).
CLÁUSULA TERCEIRA –- AUTORIZAÇÃO E FUNDAMENTO
O presente termo aditivo decorre de autorização expressa do prefeito e encontra amparo legal no art. 57 da Lei n. 8.666/93, além da cláusula quarta do contrato.
A empresa contratada apresentou toda a documentação comprovando a regularidade fiscal, jurídica e trabalhista, além de ter justificado o
motivo da prorrogação (documentos anexos).
CLÁUSULA QUARTA– RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS
Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surta
seus efeitos jurídicos, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas
testemunhas abaixo.
Lacerdópolis/SC, 28 de dezembro de 2020.
Município de Lacerdópolis
Sérgio Luiz Calegari
Prefeito

Pampa Saneamento Ambiental EIRELI Zenaide Kinner
Administradora

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
Nome:____________________________ CPF/MF:_________________________________
Nome:____________________________ CPF/MF:_________________________________
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Lages
Câmara Municipal
ATA 5832 19ª LEGISLATURA

Publicação Nº 2789146

ATA 5.832
Ata da Sessão Solene de instalação da décima nona legislatura. Ao primeiro dia do mês de janeiro de dois mil e vinte e um às 10h00min,
sob a presidência do vereador Heron Costa Anderson de Souza na forma do artigo 34 da Lei Orgânica do Município combinado com o artigo
13 do Regimento Interno, no Plenário Nereu Ramos, reuniram-se todos os Senhores Vereadores eleitos e diplomados, o Prefeito eleito e
diplomado Senhor Antônio Ceron (PSD) juntamente com o seu Vice Prefeito também diplomado Senhor Juliano Polese Branco (PP). Abrindo
os trabalhos foi formada a Mesa oficial. Prosseguindo os trabalhos prestaram Juramento e assinaram o respectivo Livro de Posse os Vereadores: Jair da Costa Teixeira Junior (PODEMOS), Heron Costa Anderson de Souza (PSD), José Bruno Hartmann Neto (PSL), Suzana Pereira
Morais Duarte (CIDADANIA), Ozair Coelho de Souza (PSD), Leandro Branco Lemos do Nascimento (PL), Jean Pierre Ezequiel (PSD), Elaine
Cristina Reinaldo de Moraes (CIDADANIA), Gabriel Cordova de Jesus (PSL), Jubsnei Martins da Cruz (PSL), Agnelo Sandini Miranda (PSD),
Gerson Omar dos Santos (PSD), José Osni Oliveira (PODEMOS), Aldori Antônio Freitas (MDB), Alvaro João Mondadori Junior (PP) e Jean
Felipe Silva de Souza (PP). Ato contínuo, o Presidente declarou-os empossados e instalada a 19ª Legislatura. A seguir, prestaram Juramento
e assinaram o Livro de Posse o Prefeito Senhor Antônio Ceron (PSD) e seu vice Senhor Juliano Polese Branco (PP). Ato contínuo, o Presidente declarou-os igualmente empossados. O Presidente suspendeu os trabalhos para condução do Prefeito e Vice-Prefeito; reabertos os
trabalhos, o Presidente nomeou "ad hoc" o Vereador Agnelo Sandini Miranda para secretariar os trabalhos conforme dispõe o Regimento Interno. Por questão de ordem, o Vereador Jair Junior apresentou Expediente recebido do Partido PODEMOS a nível Estadual, orientando seus
Vereadores a fecharem questão e votarem na Chapa de oposição, mencionando inclusive a questão da fidelidade partidária. O Presidente
manifestou-se no sentido de que a Casa deixa as questões partidárias a serem tratadas exclusivamente a nivel de bancada. Por questão
de ordem, o Vereador José Osni de Oliveira comunicou à Mesa e ao Plenário, que se fosse apresentada Chapa onde constasse o seu nome
como candidato a Presidente, não será com sua anuência, declinando o mesmo de qualquer candidatura. O Presidente da Mesa no uso de
suas atribuições comunicou ao Plenário, a existência de uma Chapa onde um dos membros não anuiu sua participação como membro, portanto, orientou que se faça a substituição do membro que manifestou a sua reprovação de seu nome estar incluido na Chapa, sob pena de
não ser acolhida a Chapa. Suspendeu-se a Sessão para que a Chapa apresente o nome do novo membro. Foram apresentadas à Mesa duas
chapas para o biênio 2021/2022, que recebeu o n°: 01 a chapa com a seguinte composição: Presidente: Gerson Omar dos Santos(PSD),
Vice Presidente: Jean Felipe Silva de Souza (PP), 1°. Vice Presidente: Aldori Antônio Freitas (MDB), 1º. Secretário: Heron Costa Anderson
de Souza (PSD), 2º Secretário: Ozair Coelho de Souza (PSD), e recebeu o n°: 02 a chapa com a seguinte composição: Presidente: Jubsnei
Martins da Cruz (PSL), Vice Presidente: Elaine Cristina Reinaldo de Moraes (CIDADANIA), 1°. Vice Presidente: José Bruno Hartmann Neto
(PSL), 1º. Secretário: Leandro Branco Lemos do Nascimento (PL), 2º Secretário: Gabriel Cordova de Jesus (PSL). Como mais nenhuma
chapa foi apresentada e considerando a manifestação do Plenário de que não desejaria realizar novas inscrições, o Presidente determinou o
início da votação, chamando os Senhores Vereadores em ordem de votação, o que foi feito. Encerrada a votação, teve o seguinte resultado:
empate entre as Chapas, com 8 votos cada uma das Chapas, sendo que, com fundamento no artigo 19, § 9º do Regimento Interno da Casa
foi o desempate no critério idade do candidato à Presidência o mais idoso, sendo vencedora a Chapa 1. Em face do resultado, o Presidente
declarou eleitos os membros da Mesa Diretora: Presidente: Gerson Omar dos Santos (PSD), Vice Presidente: Jean Felipe Silva de Souza
(PP), 1°. Vice Presidente: Aldori Antônio Freitas (MDB), 1º. Secretário: Heron Costa Anderson de Souza (PSD), 2º Secretário: Ozair Coelho
de Souza (PSD). Em seguida convidou-os a tomarem assento à Mesa e declarou-os empossados em seus respectivos cargos. A presidência
passou aos Senhores Vereadores, o tempo de 2 minutos para fazer uso da palavra. Após, convocou os Senhores Vereadores para a Primeira
reunião de trabalho dia: 01/02/2021 às 18h00 no Plenário da Casa. Nada mais havendo, foi a reunião encerrada às 13h45min, lavrando-se
esta ata que vai assinada por mim secretário "ad hoc " e pelo Presidente da Sessão.
Lages, 01 de Janeiro de 2021.
Heron Costa Anderson de Souza 		
Presidente da Sessão 			
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Laguna
Prefeitura
DECRETO Nº 6378/2021

Publicação Nº 2790091

DECRETO Nº 6.378, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
REVOGA O DECRETO N.º 4.811, DE 05 DE JANEIRO DE 2017.
O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGUNA/SC, Sr. Samir Azmi Ibrahim Muhammad Ahmad no uso das atribuições legais a si conferidas no artigo
68, incisos III e XXV, da Lei Orgânica do Município de Laguna,
CONSIDERANDO os novos entendimentos jurisprudenciais, bem como o entendimento do Tribunal de Contas do Estado acerca da matéria
e, ainda, o fato desta já ser regulada pela Súmula Vinculante n.º 13 do Supremo Tribunal Federal;
DECRETA:
Art. 1º Fica revogado o Decreto n.º 4.811, de 05 de janeiro de 2017.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se disposições contrárias.
SAMIR AZMI IBRAHIM MUHAMMAD AHMAD
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6379/2021

Publicação Nº 2790099

DECRETO N.º 6.379, de 04 de janeiro de 2021.
Dispõe sobre a movimentação das contas bancárias e dos recursos da Prefeitura Municipal de Laguna e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGUNA/SC, Sr. Samir Azmi Ibrahim Muhammad Ahmad, no uso das atribuições legais a si conferidas no artigo
68, incisos III e XXV, da Lei Orgânica do Município de Laguna,
DECRETA:
Art. 1º A movimentação das contas bancárias, assinatura dos cheques e as operações em meio eletrônico serão realizadas pelo Prefeito Municipal e Vice-Prefeito, quando no exercício do cargo de Prefeito, e pelo Secretário Municipal de Administração, Finanças e Serviços Públicos,
Salésio Fernandes Honorato, CPF n.º 245.831.899-15, ressalvado o caso de delegação mediante Decreto.
Art. 2º As despesas deverão ser realizadas mediante prévio empenho e com autorização do Secretário de Administração, Finanças e Serviços
Públicos conjuntamente com o Secretário da Pasta a que se refere a despesa.
Art. 3º O controle ou tutela das transferências provenientes do orçamento público das Fundações Municipais de Cultura, Assistência Social
– Irmã Vera e de Meio Ambiente será realizado mediante prestação de contas mensal relativa ao mês subsequente ao repasse, sob pena de
impedimento do recebimento em caso de omissão.
Art. 4º As disposições dos arts. 1º e 2º não se aplicam a gerência de recursos do Fundo Municipal de Saúde e da Secretaria de Saúde, a
serem regulamentadas por Decreto próprio.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, em especial o Decreto n.º 4.818/2017.
Laguna, 04 de janeiro de 2021.
SAMIR AZMI IBRAHIM MUHAMMAD AHMAD
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6380/2021

Publicação Nº 2790097

DECRETO N.º 6.380, de 04 de janeiro de 2021.
Dispõe sobre a assinatura de cheques e movimentação das contas e recursos vinculados à Secretaria Municipal de Saúde e ao Fundo Municipal de Saúde.
O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGUNA/SC, Sr. Samir Azmi Ibrahim Muhammad Ahmad, no uso das atribuições legais a si conferidas no artigo
68, incisos III e XXV, da Lei Orgânica do Município de Laguna,
DECRETA:
Art. 1º A assinatura dos cheques e a movimentação das contas bancárias e recursos vinculados à Secretaria Municipal de Saúde e do Fundo
Municipal de Saúde de Laguna, serão feitas em conjunto pelo Prefeito Municipal e pela Secretária Municipal de Saúde, Gabrielle Siqueira da
Cunha, CPF n.º 048.159.189-37.
Parágrafo Único. O presente Decreto se aplica também às operações bancárias realizadas por meio eletrônico.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
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Laguna, 04 de janeiro de 2021.
SAMIR AZMI IBRAHIM MUHAMMAD AHMAD
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6381/2021

Publicação Nº 2790102

DECRETO N.º 6.381, de 04 de janeiro de 2021.
Dispõe sobre o valor da Unidade Fiscal de Referência Municipal - UFRM
O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGUNA/SC, Sr. Samir Azmi Ibrahim Muhammad Ahmad, no uso das atribuições legais a si conferidas no artigo
68, incisos III e XXV, da Lei Orgânica do Município de Laguna, e nos termos dos artigos 420 e 421, do Código Tributário Municipal,
CONSIDERANDO a redação dos artigos 420 e 421 do Código Tributário Municipal, que preveem a atualização monetária mensal e anual,
respectivamente, do valor da Unidade Fiscal de Referência Municipal - UFRM, tendo como base a variação nominal do INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor, de cálculo dos tributos, da planta genérica de valores, e do valor básico do metro quadrado de construção;
CONSIDERANDO que de novembro de 2019 a novembro 2020 o valor da UFRM correspondia a R$ 3,9364 (três reais, nove mil trezentos e
sessenta e quatro décimos de milésimos de centavos),
CONSIDERANDO que a variação acumulada do INPC-IBGE foi de 5,1979% (cinco inteiros, mil novecentos e setenta e nove décimos de
milésimos por cento), compreendida entre os meses de setembro de 2019 a novembro de 2019,
DECRETA:
Art. 1º A Unidade Fiscal de Referência Municipal - UFRM para o exercício de 2021, a partir da data da publicação deste decreto, para fins
do disposto nos artigos 420 e 421 do Código Tributário Municipal, fica fixada em R$ 4,141 (quatro reais, cento e quarenta e um milésimos
de centavos).
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação revogando as disposições em contrário.
Laguna, 04 de janeiro de 2021.
SAMIR AZMI IBRAHIM MUHAMMAD AHMAD
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6382/2021

Publicação Nº 2790106

DECRETO N.º 6.382, de 04 de janeiro de 2021.
Dispõe sobre o reajuste de valor da taxa de coleta de resíduos sólidos
O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGUNA/SC, Sr. Samir Azmi Ibrahim Muhammad Ahmad, no uso das atribuições legais a si conferidas no artigo
68, incisos III e XXV, da Lei Orgânica do Município de Laguna, e parágrafo único do art. 2º da Lei Complementar nº 331/2015, do Município
de Laguna,
CONSIDERANDO, nos termos do art. 420 do Código Tributário do Município de Laguna, a necessidade de reajuste da taxa de coleta de resíduos sólidos, tendo em vista que o valor encontra-se defasado em virtude da inflação ocorrida no último ano, e como forma de manutenção
do equilíbrio econômico e financeiro do valor arrecadado para custear o serviço, possibilitando, assim, a sua continuidade,
DECRETA:
Art. 1º Fica reajustado o valor da taxa de coleta de resíduos sólidos pela variação acumulada do INPC-IBGE de 5,1979% (cinco inteiros, mil
novecentos e setenta e nove décimos de milésimos por cento), compreendida entre os meses de novembro de 2019 e novembro de 2020.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições em contrário.
Laguna, 04 de janeiro de 2021.
SAMIR AZMI IBRAHIM MUHAMMAD AHMAD
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6383/2021

Publicação Nº 2790142

DECRETO N.º 6.383, de 04 de janeiro de 2021.
DISPÕE SOBRE A DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA NOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGUNA/SC, Sr. Samir Azmi Ibrahim Muhammad Ahmad, no uso das atribuições legais a si conferidas no artigo
68, incisos III e XXV, da Lei Orgânica do Município de Laguna e com fundamento na Lei 1.029, de 20 de maio de 2004,
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DECRETA:
Art. 1º Fica delegada aos Secretários Municipais a competência para autorizar a abertura de procedimentos licitatórios, convênios ou para
contratações diretas em relação aos assuntos que envolvam suas pastas, em quaisquer de suas modalidades, com observância das delegações específicas neste Decreto.
§ 1º Para a instauração do procedimento licitatório ou contratação direta as requisições de compras, obras ou serviços originárias deverão
ser emitidas pelas unidades requisitantes, acompanhadas dos respectivos projetos básicos e demais documentos exigidos pela Lei Federal
8.666/93, sendo enviadas em seguida à Secretaria Municipal da Administração e Serviços Públicos, a qual, através do Departamento de
Compras e Licitações providenciará as respectivas cotações de preço, enquadrando-as na modalidade licitatória ou apontando a dispensa
ou inexigibilidade, devendo para isso observar os preceitos legais evitando direcionamento, sobrepreço e fracionamento, sob pena de responsabilização.
§ 2º Cumpridas as etapas acima descritas os autos deverão retornar à Secretaria Municipal da Administração e Serviços Públicos a fim
de providenciar junto à Secretaria Municipal da Administração e Fazenda Serviços Públicos a reserva de dotação orçamentária, bem como
verificar o atendimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial obtenção das declarações e estimativas de impacto orçamentário
financeiro, sendo estes submetidos ao ordenador de despesas antes da abertura de edital, dispensa, inexigibilidade, efetuar a compra direta,
ou firmar convênio.
§ 3º A reserva de dotação orçamentária importará no contingenciamento do financeiro, através da Secretaria Municipal da Administração
Fazenda. e Serviços Públicos.
Art. 2º Os Presidentes de Fundações e Gestores dos Fundos continuam a responder exclusivamente por suas atribuições, conforme dispositivos que regulamentam suas competências, devendo assinar a nota de empenho, liquidação, ordem de pagamento, cheques e transferências, sendo necessário na nota de empenho, liquidação e ordem de pagamento a assinatura do Contador;
Art. 3º Ficam os Presidentes de Fundações e Gestores de Fundos responsáveis pelas licitações, contratos, compras diretas, convênios e
análogos de suas respectivas pastas, observadas a dotação orçamentária e a disponibilidade financeira, devendo assinar os respectivos
documentos.
Art. 4º Os Secretários municipais e Chefe de Gabinete, poderão ser responsabilizados por eventuais sobrepreços e direcionamento da licitação em conjunto com comissão de licitação.
Parágrafo Único. Os Gestores das respectivas pastas deverão indicar em cada contrato ou convênio o Gestor do contrato/convênio e o fiscal
do contrato /convênio e ambos devem ser servidores com capacidade técnica e conduta proba.
Art. 5º Todos contratos e convênios terão as assinaturas nas respectivas autorizações incluindo empenho e homologações e ordens de pagamento dos Secretários das respectivas Pastas em conjunto com o Secretario de Administração e Fazenda e Serviços Públicos, onde deverá
ser analisado além da capacidade financeira o juízo de conveniência e oportunidade, a fim de saber se é necessário o referido investimento
no atual momento,
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições contrárias.
Laguna, 04 de janeiro de 2021.
SAMIR AZMI IBRAHIM MUHAMMAD AHMAD
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6384/2021

Publicação Nº 2790113

DECRETO N.º 6.384, de 04 de janeiro de 2021.
Estabelece procedimentos para o pagamento de obrigações oriundas dos contratos de serviços, fornecimento de bens e de execução de
obras firmados por órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, e da outras providências
O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGUNA/SC, Sr. Samir Azmi Ibrahim Muhammad Ahmad, no uso das atribuições legais a si conferidas no artigo
68, incisos III e XXV, da Lei Orgânica do Município de Laguna e com fundamento na Lei 1.029, de 20 de maio de 2004,
CONSIDERANDO a necessidade de se fazer cumprir os princípios que norteiam a nova Administração, em destaque os da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade, eficiência e supremacia do interesse público;
CONSIDERANDO que os contratos administrativos devem ser executados fielmente pelas partes, de acordo com suas respectivas cláusulas
consoante o disposto no artigo 66 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
CONSIDERANDO que nenhuma obrigação pode ser contraída nos últimos oito meses do mandato do chefe do poder executivo sem que
exista suficiente disponibilidade de caixa para este efeito, nos termos do que dispõe o artigo 42, da Lei Complementar nº 101, 4 de maio
de 2000;
CONSIDERANDO a necessidade de apuração da legalidade e a regularidade das despesas realizadas no ano de 2020 nos termos do que
dispõem os artigos 15, 16 e 42, da Lei Complementar nº 101, 4 de maio de 2000;
CONSIDERANDO que em análise superficial pelos membros da comissão de transição, foram constatados a existência de diversas dívidas
do município a curto médio e longo prazo, inclusive algumas em atraso que estão gerando a inclusão em restos a pagar para atual gestão
que podem comprometer a capacidade de investimento do município e devem ser melhores examinadas e submetidas a auditoria com a
finalidade de vera legalidade destes pagamentos bem como dar a transparência necessária a sociedade das finanças municipais.
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CONSIDERANDO a necessidade de reavaliar a legalidade dos contratos e convênios, firmados na administração anterior, em razão dos inquéritos civis propostos pelo Ministério Público Estadual, bem como, notícias relativas a operação Seival;
CONSIDERANDO que o Município pode interromper a execução dos contratos em face do interesse da Administração, nos termos do § 1º,
inciso III do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
CONSIDERANDO a necessidade de realização de auditoria sobre os contratos referidos, para a finalidade de prevenir danos ao erário e identificar o prazo e as medidas de sua correção, para o fim de viabilizar a subscrição de termo de ajustamento de gestão perante o Tribunal de
Contas do Estado de Santa Catarina e, desse modo, assegurar a normalização da ação administrativa sem prejuízo à prestação dos serviços
públicos e à legalidade da ação administrativa;
CONSIDERANDO ainda, que a Administração pode suspender unilateralmente a execução dos contratos por prazo não superior a 120 (cento
e vinte) dias, sem prejuízo das ressalvas legais, tendo em vista o que preconiza o inciso XIV, do art.78 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993;
CONSIDERANDO, finalmente, a necessidade de dar transparência às ações administrativas em face dos princípios supracitados,
Art. 1º Os pagamentos de despesas relacionadas à execução de contratos de serviços, fornecimentos de bens e de obras públicas ficam
sujeitos ao atendimento das regras fixadas neste decreto.
§ 1º Ficam suspensos pelo prazo de até 30 (trinta) dias, todos os contratos administrativos firmados pelo Município de Laguna, excetuados
os contratos de serviços e de fornecimento de bens indispensáveis para a continuidade das ações públicas inadiáveis no âmbito de cada
unidade administrativa municipal.
§ 2º Para o fim da definição das ações públicas inadiáveis, previstas neste artigo, encontram-se compreendidos os contratos que atendam
despesas de custeio com limpeza pública; manutenção de tecnologia da informação; telefonia; CELESC, CASAN, fornecimento de combustível; além das despesas de custeio nas áreas de saúde, educação e assistência social, dentre outras assim consideradas pelos Secretários
Municipais em sua área de atuação, devidamente justificadas em processo administrativo.
§ 3º Durante o período de suspensão referido neste artigo serão realizadas ações de auditoria, nos termos definidos neste decreto, visando
apurar a regularidade e a licitude das despesas, além de determinar as condições legais e as medidas necessárias para o fim de justificar
os respectivos pagamentos.
§ 4º As ações de auditoria também serão realizadas nos contratos relacionados no § 2º, conforme os critérios fixados pela comissão constituída no âmbito deste decreto.
§ 5º A suspensão definida no § 1º, poderá ser flexibilizada mediante autorização do Secretário de Administração e Finanças, a partir de
requerimento justificado em processo administrativo, com parecer da Procuradoria do Município fundamentado.
§ 6º Existindo a necessidade de prorrogação de prazo para a conclusão da auditoria a comissão constituída no artigo 2º, fundamentará a
necessidade e poderá ser prorrogado uma única vez por igual prazo.
Art. 2º Fica constituída comissão executiva de auditoria composta pelo Secretário de Administração e Finanças, e Serviços Públicos, Contador Geral, Procurador Geral do Município e Coordenador do Controle Interno que será o Presidente da respectiva comissão, caberá a comissão definir os limites das ações de auditoria, orientar as metas dos trabalhos, acompanhar sua execução e adotar as medidas necessárias
para a correção de vícios que sejam apurados.
§ 1º O Procurador Geral do Município poderá designar membro da Procuradoria Geral para atuar perante a referida comissão, por delegação.
Art. 3º Poderão ser nomeados, pela Comissão, auditores ou peritos em licitação e convênios para realizarem auditoria em conjunto com a
respectiva comissão executiva mencionada no artigo 2º deste decreto, podendo estes realizarem auditoria operacional e de responsabilização sobre todos os contratos administrativos referidos neste decreto.
§ 1º As ações de auditoria priorizarão aqueles contratos que já ostentem indícios de irregularidades ou estejam sob investigação do Ministério Público, ou da operação Seival, como também os de maior magnitude financeira e os que tenham pagamentos previstos para serem
efetuados na atual gestão.
§ 2º A extensão das ações de controle interno poderá ser modificada e ampliada de acordo com os resultados dos trabalhos, e conforme
orientação que seja definida pela Comissão Executiva referida no artigo 2º.
§ 3º Os contratos relativos a Operação Seival 2 , que foram objetos da auditoria 001/2020, realizada pelo controle interno, com solicitação
do ex gestor para aprofundamento das investigações de auditoria e até eventual conversão em Tomada de contas pelo TCE-SC, deverão ser
suspensos eventuais pagamentos até que seja aprovado sei pelo TCE os referidos contratos.
Art. 4º As ações de auditoria serão realizadas em coordenação com a Coordenadoria do Controle Interno, a qual poderá contar com o apoio
de procuradores do Município, pregoeiros, comissão de licitação e contadores, nos termos e nos limites do que for definido em ato, por
delegação, do Procurador Geral do Município.
Parágrafo único. Fica autorizado à designação de servidores para auxiliar os trabalhos da Coordenadoria de Controle Interno durante o
prazo do art. 1º, § 1º deste Decreto.
Art. 5º Os gestores de cada uma das unidades administrativas auditadas deverão praticar todos os atos necessários à anulação dos empenhos e das despesas que tenham sua ilegalidade demonstrada nos termos do que dispõem os artigos 15, 16, e 42, da Lei Complementar nº
101, 4 de maio de 2000, e do artigo 60, da Lei nº 4.320, de 17 de março de1964, no respectivo âmbito de gestão e os que caraterizados
por ilegais com prova emprestada da Operação Seival.
Parágrafo único. Na hipótese de ser identificada a ação ou omissão de servidor público no sentido de realizar ou não impedir, nos casos em
que deveria fazê-lo por força das atribuições de seu cargo, despesa não autorizada, irregular ou lesiva ao patrimônio público nos termos da
Lei Complementar nº 101, 4 de maio de 2000 deverá ser comunicada ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, ao Coordenador
do Controle Interno e ao Procurador Geral do Município e aos respectivos órgãos correcionais setoriais para o fim de apuração e aplicação
de eventuais sanções decorrentes do ilícito administrativo.
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Art. 6º Após a respectiva aprovação da despesa pela comissão executiva formada por este decreto, caberá ainda uma última análise da
legalidade pelo gestor da pasta que se concordar deverá assinar o cheque ou ordem de pagamento em conjunto com Secretário de Administração e Finanças e Serviço Público, respeitando a capacidade financeira do município, cabendo a estes por delegação o respectivo
pagamento ressalvado as Fundações que por autonomia administrativa caberá ao Presidente.
Parágrafo único. Caso a decisão do gestor da pasta seja contraria a da decisão da comissão executiva este deverá fundamentar.
Art. 7º Este decreto entra em vigor e produz efeitos na data de sua publicação.
Laguna, 04 de janeiro de 2021.
SAMIR AZMI IBRAHIM MUHAMMAD AHMAD
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 001/2021

Publicação Nº 2789937

PORTARIA RH Nº 001/2021
O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGUNA, SC, SR. SAMIR AZMI IBRAHIM MUHAMMAD AHMAD, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pela Lei Orgânica do Município, promulgadas em 11 de julho de 2000;
R E S O L V E:
NOMEAR, SALÉSIO FERNANDES HONORATO para exercer o cargo de Secretário Municipal da Fazenda, Administração e Serviços Públicos,
NE, a partir desta data.
Dê-se ciência e registre-se.
Laguna, SC, 01 de Janeiro de 2021.
SAMIR AZMI IBRAHIM MUHAMMAD AHMAD
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 002/2021

Publicação Nº 2789938

PORTARIA RH Nº 002/2021
O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGUNA, SC, SR. SAMIR AZMI IBRAHIM MUHAMMAD AHMAD, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pela Lei Orgânica do Município, promulgadas em 11 de julho de 2000;
R E S O L V E:
NOMEAR, JULIANA FAGUNDES DE CARVALHO LUZ para exercer o cargo de Secretário Municipal de Educação e Esportes, NE, a partir desta
data.
Dê-se ciência e registre-se.
Laguna, SC, 01 de Janeiro de 2021.
SAMIR AZMI IBRAHIM MUHAMMAD AHMAD
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 003/2021

Publicação Nº 2789939

PORTARIA RH Nº 003/2021
O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGUNA, SC, SR. SAMIR AZMI IBRAHIM MUHAMMAD AHMAD, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pela Lei Orgânica do Município, promulgadas em 11 de julho de 2000;
R E S O L V E:
NOMEAR, JOSÉ MELLO JÚNIOR para exercer o cargo de Secretário Municipal de Turismo e Lazer, NE, a partir desta data.
Dê-se ciência e registre-se.
Laguna, SC, 01 de Janeiro de 2021.
SAMIR AZMI IBRAHIM MUHAMMAD AHMAD
Prefeito Municipal
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Publicação Nº 2789940

PORTARIA RH Nº 004/2021
O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGUNA, SC, SR. SAMIR AZMI IBRAHIM MUHAMMAD AHMAD, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pela Lei Orgânica do Município, promulgadas em 11 de julho de 2000;
RESOLVE:
NOMEAR, GABRIELLE SIQUEIRA DA CUNHA para exercer o cargo de Secretário Municipal de Saúde, NE, a partir desta data.
Dê-se ciência e registre-se.
Laguna, SC, 01 de Janeiro de 2021.
SAMIR AZMI IBRAHIM MUHAMMAD AHMAD
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 005/2021

Publicação Nº 2789941

PORTARIA RH Nº 005/2021
O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGUNA, SC, SR. SAMIR AZMI IBRAHIM MUHAMMAD AHMAD, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pela Lei Orgânica do Município, promulgadas em 11 de julho de 2000;
RESOLVE:
NOMEAR, MARQUES SANDRO AGOSTINHO para exercer o cargo de Secretário Municipal de Transporte e Obras, NE, a partir desta data.
Dê-se ciência e registre-se.
Laguna, SC, 01 de Janeiro de 2021.
SAMIR AZMI IBRAHIM MUHAMMAD AHMAD
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 006/2021

Publicação Nº 2789942

PORTARIA RH Nº 006/2021
O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGUNA, SC, SR. SAMIR AZMI IBRAHIM MUHAMMAD AHMAD, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pela Lei Orgânica do Município, promulgadas em 11 de julho de 2000;
RESOLVE:
NOMEAR, AILTON BITENCOURT para exercer o cargo de Presidente da Fundação Lagunense do Meio Ambiente, NE, a partir desta data.
Dê-se ciência e registre-se.
Laguna, SC, 01 de Janeiro de 2021.
SAMIR AZMI IBRAHIM MUHAMMAD AHMAD
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 007/2021

Publicação Nº 2789943

PORTARIA RH Nº 007/2021
O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGUNA, SC, SR. SAMIR AZMI IBRAHIM MUHAMMAD AHMAD, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pela Lei Orgânica do Município, promulgadas em 11 de julho de 2000;
RESOLVE:
NOMEAR, VANERE ALMEIDA DA ROCHA PIRES para exercer o cargo de Presidente da Fundação Lagunense de Cultura, NE, a partir desta
data.
Dê-se ciência e registre-se.
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Laguna, SC, 01 de Janeiro de 2021.
SAMIR AZMI IBRAHIM MUHAMMAD AHMAD
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 008/2021

Publicação Nº 2789944

PORTARIA RH Nº 008/2021
O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGUNA, SC, SR. SAMIR AZMI IBRAHIM MUHAMMAD AHMAD, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pela Lei Orgânica do Município, promulgadas em 11 de julho de 2000;
RESOLVE:
NOMEAR, ERICKSON SILVEIRA DE SOUZA, para exercer o cargo de Procurador Geral, NE, com lotação na Procuradoria Geral, partir desta
data.
Dê-se ciência e registre-se.
Laguna, SC, 01 de Janeiro de 2021.
SAMIR AZMI IBRAHIM MUHAMMAD AHMAD
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 009/2021

Publicação Nº 2789945

PORTARIA RH Nº 009/2021
O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGUNA, SC, SR. SAMIR AZMI IBRAHIM MUHAMMAD AHMAD, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pela Lei Orgânica do Município, promulgadas em 11 de julho de 2000;
RESOLVE:
NOMEAR, MANUELLA TERESA FERNANDES DA VEIGA, para exercer o cargo em Comissão de Gerente de Comunicação Social e Publicidade
Institucional, AS 1, com lotação no Gabinete do Prefeito, partir desta data.
Dê-se ciência e registre-se.
Laguna, SC, 01 de Janeiro de 2021.
SAMIR AZMI IBRAHIM MUHAMMAD AHMAD
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 010/2021

Publicação Nº 2789946

PORTARIA RH Nº 010/2021
O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGUNA, SC, SR. SAMIR AZMI IBRAHIM MUHAMMAD AHMAD, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pela Lei Orgânica do Município, promulgadas em 11 de julho de 2000;
RESOLVE:
NOMEAR, DOUGLAS MARCELINO CLAUDINO, para exercer o cargo em comissão de Comandante da Guarda Municipal, DAS 1, com lotação
no Gabinete do Prefeito, a partir desta data
Dê-se ciência e registre-se.
Laguna, SC, 01 de Janeiro de 2021.
SAMIR AZMI IBRAHIM MUHAMMAD AHMAD
Prefeito Municipal
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Publicação Nº 2789947

PORTARIA RH Nº 011/2021
O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGUNA, SC, SR. SAMIR AZMI IBRAHIM MUHAMMAD AHMAD, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pela Lei Orgânica do Município, promulgadas em 11 de julho de 2000;
RESOLVE:
NOMEAR, MÁRIO RICARDO BONGIOLO, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Gabinete do Prefeito, NE, com lotação no Gabinete
do Prefeito, a partir desta data.
Dê-se ciência e registre-se.
Laguna, SC, 01 de Janeiro de 2021.
SAMIR AZMI IBRAHIM MUHAMMAD AHMAD
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 012/2021

Publicação Nº 2789949

PORTARIA RH Nº 012/2021
O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGUNA, SC, SR. SAMIR AZMI IBRAHIM MUHAMMAD AHMAD, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pela Lei Orgânica do Município, promulgadas em 11 de julho de 2000;
RESOLVE:
NOMEAR, ENIVALDO TORRES RAMOS para exercer o cargo de Secretário Municipal de Assistência Social e Habitação, NE, a partir desta
data.
Dê-se ciência e registre-se.
Laguna, SC, 01 de Janeiro de 2021.
SAMIR AZMI IBRAHIM MUHAMMAD AHMAD
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 013/2021

Publicação Nº 2789951

PORTARIA RH Nº 013/2021
O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGUNA, SC, SR. SAMIR AZMI IBRAHIM MUHAMMAD AHMAD, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pela Lei Orgânica do Município, promulgadas em 11 de julho de 2000;
RESOLVE:
DESIGNAR MARQUES SANDRO AGOSTINHO, Secretário Municipal de Transporte e Obras, para exercer as funções interinamente do cargo
de Secretário Municipal de Pesca e Aquicultura, nos termos da Lei Complementar nº 136/2006, art. 11, parágrafo 2º,a partir desta data.
Dê-se ciência e registre-se.
Laguna, SC, 01 de Janeiro de 2021.
SAMIR AZMI IBRAHIM MUHAMMAD AHMAD
Prefeito Municipal
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Publicação Nº 2789953

PORTARIA RH Nº 014/2021
O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGUNA, SC, SR. SAMIR AZMI IBRAHIM MUHAMMAD AHMAD, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pela Lei Orgânica do Município, promulgadas em 11 de julho de 2000;
RESOLVE:
NOMEAR, JOSÉ HENRIQUE DE SOUZA, para exercer o cargo em comissão de Ouvidor Geral do Município, CG 3, com lotação no Gabinete
do Prefeito, a partir desta data.
Dê-se ciência e registre-se.
Laguna, SC, 01 de Janeiro de 2021.
SAMIR AZMI IBRAHIM MUHAMMAD AHMAD
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 015/2021

Publicação Nº 2790163

PORTARIA RH Nº 015/2021
O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGUNA, SC, SR. SAMIR AZMI IBRAHIM MUHAMMAD AHMAD, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pela Lei Orgânica do Município, promulgadas em 11 de julho de 2000;
RESOLVE:
DEMITIR A PEDIDO, THAIS MARTINS DA SILVA do Cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, 40 horas semanais, com lotação na Secretaria de
Saúde, a partir desta data.
Dê-se ciência e registre-se.
Laguna, SC, 04 de Janeiro de 2021.
SAMIR AZMI IBRAHIM MUHAMMAD AHMAD
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 016/2021

Publicação Nº 2789956

PORTARIA RH Nº 016/2021
O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGUNA, SC, SR. SAMIR AZMI IBRAHIM MUHAMMAD AHMAD, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pela Lei Orgânica do Município, promulgadas em 11 de julho de 2000;
RESOLVE:
Tornar sem efeito a Portaria RH Nº 558/2020, que designou LEANDRO DE ARAÚJO, Guarda Municipal, de provimento efetivo, para a Função
Gratificada de Autoridade de Trânsito, com lotação no Gabinete do Prefeito – Guarda Municipal, a partir desta data.
Dê-se ciência e registre-se.
Laguna, SC, 04 de Janeiro de 2021.
SAMIR AZMI IBRAHIM MUHAMMAD AHMAD
Prefeito Municipal
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Publicação Nº 2789959

PORTARIA RH Nº 017/2021
O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGUNA, SC, SR. SAMIR AZMI IBRAHIM MUHAMMAD AHMAD, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pela Lei Orgânica do Município, promulgadas em 11 de julho de 2000;
RESOLVE:
Tornar sem efeito a Portaria RH Nº 1018/2019, que designou IVANETE ANA FOLCHINI, Assessora de Políticas Culturais, para exercer as
funções interinamente do cargo de Diretor do Departamento de Arquivo, a partir desta data.
Dê-se ciência e registre-se.
Laguna, SC, 04 de Janeiro de 2021.
SAMIR AZMI IBRAHIM MUHAMMAD AHMAD
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 018/2021

Publicação Nº 2789962

PORTARIA RH Nº 018/2021
O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAGUNA, SC, de acordo com o Decreto nº 4.170, de 24 de setembro de 2014;
RESOLVE:
CONCEDER FÉRIAS, aos Servidores abaixo relacionados, do dia 04.01.2021 a 02.02.2021.
NOME
Adriana Camilo de Oliveira
Adriana Teodoro
Alessandra do Nascimento Joaquim Hostins
Ana Alice Zeferino Pereira
Ana Cláudia Silveira Cardoso
Ana Paula Sabino Araújo Fernandes
Bianca Simão Mendonça
Bruna Santos de Souza
Cinthia Mendonça Nascimento
Cristiane da Costa Teixeira
Cristiane Querino dos Reis
Daiane Marques
Dora Aline Lapaz Soares
Elaine Cristina da Silva
Elaine Cristina dos Passos
Fabiola Vieira Maia Ribeiro
Fernando Figueiredo dos Santos
Janaina Bento Pacheco
Josiane das Dores Martins
Jovita Francisca Ricardo Martins
Karine da Silva
Kássia da Rosa Domiciano
Leonardo Agostinho Camilo
Maria Tarcila Silva
Micheli Silvano de Souza
Mislaine Oliveira Pereira
Rachel Copetti Veras
Regina Ferreira
Renata da Silveira Siqueira
Rosineide Maria Figueiredo
Sheila Katiane Batista da Silva
Thayse Ricken Turazzi
Tuane de Cássia da Costa Cipriano

PERÍODO AQUISITIVO
2019/2020
2018/2019
2019/2020
2019/2020
2019/2020
2019/2020
2019/2020
2019/2020
2019/2020
2019/2020
2019/2020
2019/2020
2019/2020
2018/2019
2018/2019
2019/2020
2019/2020
2018/2019
2019/2020
2018/2019
2018/2019
2019/2020
2019/2020
2019/2020
2019/2020
2019/2020
2018/2019
2019/2020
2019/2020
2019/2020
2019/2020
2019/2020
2019/2020

Dê-se ciência e registre-se.
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Laguna, SC, 04 de Janeiro de 2021.
GABRIELLE SIQUEIRA DA CUNHA
Secretário Municipal

PORTARIA Nº 019/2021

Publicação Nº 2789967

PORTARIA RH Nº 019/2021
O SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGUNA, SC, de acordo com o Decreto nº 4.170, de 24 de
setembro de 2014;
RESOLVE:
CONCEDER FÉRIAS, aos Servidores abaixo relacionados, do dia 04.01.2021 a 02.02.2021.
NOME
Gilsa Duarte de Andrade
Adriana Maciel Machado
Camila Bianca dos Reis
Cleide Brígido do Carmo Vargas
Mariana Corrêa Fretta Milioli
Maria Aparecida Cardoso Francisconi
Evandro Duarte Guimarães

PERÍODO AQUISITIVO
2019/2020
2019/2020
2019/2020
2019/2020
2019/2020
2018/2019
2020/2021

Dê-se ciência e registre-se.
Laguna, SC, 04 de Janeiro de 2021.
ENIVALDO TORRES RAMOS
Secretário Municipal

PORTARIA Nº 020/2021

Publicação Nº 2789969

PORTARIA RH Nº 020/2021
O SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGUNA, SC, de acordo com o Decreto nº 4.170, de 24 de
setembro de 2014 e processo protocolado sob o nº 0125.0006374/2020;
RESOLVE:
CONCEDER LICENÇA PREMIO, de 04 de Janeiro de 2021 a 02 de Fevereiro de 2021, ao Servidor ÁLVARO FERMIANO SOUZA, Educador
Social, referente ao período de 2013/2018, com base no art.55 da Lei Complementar nº 136 de 01 de junho de 2006.
Dê-se ciência e registre-se.
Laguna, SC, 04 de Janeiro de 2021.
ENIVALDO TORRES RAMOS
Secretário Municipal

PORTARIA Nº 021/2021

Publicação Nº 2789971

PORTARIA RH Nº 021/2021
O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGUNA, SC, SR. SAMIR AZMI IBRAHIM MUHAMMAD AHMAD, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pela Lei Orgânica do Município, promulgadas em 11 de julho de 2000;
RESOLVE:
Tornar sem efeito a Portaria RH Nº 551/2020, que designou LUIZ RICARDO DE SOUZA FLORES, Diretor do Departamento de Transporte,
para exercer as funções do cargo de Coordenador de Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública, a partir desta data.
Dê-se ciência e registre-se.
Laguna, SC, 04 de Janeiro de 2021.
SAMIR AZMI IBRAHIM MUHAMMAD AHMAD
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 022/2021

Publicação Nº 2790075

PORTARIA RH Nº 022/2021
O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGUNA, SC, SR. SAMIR AZMI IBRAHIM MUHAMMAD AHMAD, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pela Lei Orgânica do Município, promulgadas em 11 de julho de 2000;
RESOLVE:
EXONERAR os servidores abaixo nominados ocupantes de cargos em comissão, lotados nas Secretarias, Assessorias e Fundações, correspondentes, a partir desta data.
GABINETE DO PREFEITO
NOME
Carolina Rodrigues Villa
Cláudia Ferreira Sabino
Fernanda Duarte Araújo
Gerenaldo José da Rosa Neto
Jéssica Vieira Alfredo

CARGO
Assessor Técnico
Assessor de Gabinete I
Assessor de Gabinete II
Assessor de Planejamento Governamental
Assistente da Secretária Executiva

SECRETARIA DA FAZENDA, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
NOME
Antônio da Silveira Filho
Carmélia Moura Matos
Dourival de Oliveira
Elaine André Bruno
Karine Duarte Cruz
Maurício José Alvino
Natacha Eulípia
Samantha Claudino Sampaio
Sônia Maria Américo dos Santos
Waldomiro de Souza Netto

CARGO
Supervisor de Contratos e Convênios
Coordenador de Execução Orçamentária
Coordenador de Preços, Cadastros e Registros de Fornecedores
Coordenador de Movimentação Financeira
Coordenador de Recebimento e Distribuição de Materiais
Diretor de Departamento de Controle Patrimonial
Coordenador Especial de Fiscalização
Assistente de Licitações
Coordenador de Registro Patrimonial
Assessor de Gestão de Contratos, Licitação e Convênios

SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS
NOME
Ecio Felício Pereira
Janaína Francisco Neves
Janete de Souza Mendonça
José Carlos Ferreira
Luiz Ricardo de Souza Flores
Rogério Antônio Machado

CARGO
Coordenador de Cemitérios
Coordenador de Controle e Frota
Intendente da Região da Ilha
Diretor do Depto de Execução e Fiscalização de Obras Públicas
Diretor do Depto de Transporte
Diretor do Depto de Serviços e Manutenção de Próprios Públicos

SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA
NOME
Alexandre Cardoso Medeiros
Ana Clara Chede Pereira da Silva
Débora de Souza Teodoro
Fernanda Fernandes Bernardo
Gustavo Teixeira Barzan
João da Luz Caetano Júnior
Marina de Farias
Mariana Santhiago Paes
Patrick Paulino de Souza
Soraia Amália Wust
Valtoir Duarte

CARGO
Assistente de Gestão
Gerente de Pesca e Aquicultura
Assistente de Gestão
Assistente de Gestão
Supervisor de Produção Rural
Supervisor de Extensão de Pesca e Aquicultura
Assessor Especial da Secretaria de Pesca e Aquicultura
Supervisor de Extensão Agrícola
Assessor Técnico
Gerente de Bem Estar Animal
Supervisor de Projetos de Desenvolvimento Rural

SECRETARIA DE SAÚDE
NOME
Daniel Ulysséa Rollin
Giovana Prudêncio Abraham Netto de Moraes
Juliana Birolo Teixeira

CARGO
Diretor do Depto de Controle, Auditoria e Avaliação
Secretária Adjunta
Coordenador Especial de Saúde Bucal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
NOME
Cleide Wandrei do Nascimento
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Danielle Souza Justino
Gustavo Silva Pacífico
Iane Pedro Pacheco
Ingrid dos Santos Gorla
Márcia Adriana Feltrin Cardoso

Diretor de Escola
Assessor de Planejamento da Educação
Supervisor de Escola
Diretor de Escola
Diretor de Escola

Maria da Glória Ribeiro kfouri

Diretor de Escola

Tainara Fernandes Machado

Coordenador de Recursos Humanos e Política de Pessoal

SECRETARIA DE TURISMO E LAZER
NOME
Gabriel Honorato Viana
Jane de Carvalho Alves
Thiago Sebastião Laurindo

CARGO
Diretor do de Depto de Planejamento e Organização do Turismo
Coordenador de Receptivo e Orientações Turísticas
Assessor de Planejamento e Projetos Turísticos

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
NOME
Robson Barbosa Marinho

CARGO
Diretor de Depto de Projetos

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
NOME
Amauri Purcina Feliciano Júnior
Jéssica Jerônimo Rodrigues
Laisa Mariano

CARGO
Diretor do Depto de Habitação
Secretária Adjunta
Supervisor de Programas, Projetos, e Benefícios

FUNDAÇÃO LAGUNENSE DE CULTURA
NOME
Cristian Pavanate Soares
Ivanete Ana Folchini

CARGO
Assessor de Presidência
Assessor de Políticas Culturais

FUNDAÇÃO LAGUNENSE DO MEIO AMBIENTE
NOME
Djéssica Borges da Silva
Ronan Farias de Souza

CARGO
Diretor de Fiscalização Ambiental
Assessor de Projetos

Dê-se ciência e registre-se.
Laguna, SC, 04 de Janeiro de 2020.
SAMIR AZMI IBRAHIM MUHAMMAD AHMAD
Prefeito Municipal

Fundação Lagunense do Meio Ambiente - FLAMA
PORTARIA N. 23/2020 - FLAMA

Publicação Nº 2790284

PORTARIA N. 023/2021 – FLAMA
Estabelece as normas de atendimento ao público e as normas de gestão interna da Fundação Lagunense do Meio Ambiente – FLAMA em
razão da expedição do Decreto Municipal n. 6.356/2020.
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO LAGUNENSE DO MEIO AMBIENTE – FLAMA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 16, V do
Decreto Municipal n. 1.727/06 (Estatuto da Fundação Lagunense do Meio Ambiente - FLAMA).
CONSIDERANDO o conteúdo do Decreto Municipal n. 6.356/2020 e a classificação da região de Laguna como gravíssimo pela Matriz de
Risco Potencial para COVID-19;
RESOLVE:
Estabelecer as normas de atendimento ao público externo e as normas de gestão interna da Fundação Lagunense do Meio Ambiente – FLAMA, em conformidade com as disposições expressas no Decreto Municipal n. 6.356/2020.
Art. 1º. Fica restrito o atendimento presencial ao público externo nas dependências da sede da Fundação Lagunense do Meio Ambiente –
FLAMA.
Art. 2º. O atendimento ao público externo pelos servidores públicos da FLAMA será realizado às terças e quintas-feiras, das 13h00min às
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19h00min, através da janela frontal da sede da Fundação.
§ 1º. Nos casos em que for necessário o ingresso de público externo nas dependências da Fundação, deverá ser realizado agendamento
prévio, através do e-mail institucional protocoloflama@laguna.sc.gov.br ou por contato telefônico através do número (48) 3644-5538.
§ 2º. O expediente de trabalho dos servidores da Fundação será mantido normalmente.
§ 3º. As consultas processuais ou informações continuarão a ser prestadas diariamente, das 13h00min às 19h00min, através dos meios
indicados no § 1º, observando-se:
- Sistema SINFAT: os atos praticados pelos administrados (incluindo protocolos) deverão ser praticados diretamente no próprio sistema; as
respostas, exigências e comunicações realizadas pelos servidores públicos da FLAMA serão feitas via sistema e, em último caso, via e-mail
funcional;
- Sistema BETHA: os atos praticados pelo administrado (incluindo protocolo) deverão ser enviados ao e-mail protocoloflama@laguna.sc.gov.
br para posterior juntada no respectivo processo/procedimento administrativo; as respostas, exigências e atos administrativos praticados
pelos servidores desta Fundação serão feitas via sistema, com a posterior comunicação do administrado via e-mail funcional;
- E-mail funcional: os seguintes e-mails funcionais deverão ser utilizados pelo administrado para o esclarecimento de dúvidas ou de situações
relacionados a processos/procedimentos de competência desta Fundação, de acordo com a competência de cada órgão interno da FLAMA:
Setor Administrativo de Protocolo e Arquivo (SAPA):
protocoloflama@laguna.sc.gov.br
Gabinete da Presidência (GP)
presidenciaflama@laguna.sc.gov.br
Procuradoria Jurídica Fundacional (PJF)
juridicoflama@laguna.sc.gov.br
Diretoria de Licenciamento Ambiental (DLA)
engambientalflama@laguna.sc.gov.br
eqm_flama@laguna.sc.gov.br
geologa.flama@laguna.sc.gov.br
biólogo.flama@laguna.sc.gov.br
agronomaflama@laguna.sc.gov.br
biologo2.flama@laguna.sc.gov.br
Diretoria de Fiscalização Ambiental (DFA)
fiscalizaçãoflama@laguna.sc.gov.br
fiscal.flama@laguna.sc.gov.br
fiscal2.flama@laguna.sc.gov.br
Art. 3º. A Fiscalização Ambiental, considerada serviço essencial pelo Decreto Estadual 620/2020, continuará desempenhando suas funções e
as denúncias relativas a infrações ambientais deverão, preferencialmente, ser realizadas diretamente através do e-mail: fiscalizaçãoflama@
laguna.sc.gov.br.
Art 4º. As normas estabelecidas por esta Portaria permanecerão em vigência até a sua revogação por nova portaria, relativa ao mesmo
objeto.
Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Laguna, 04 de janeiro de 2021
AÍLTON BITENCOURT
Presidente
Fundação Lagunense do Meio Ambiente - FLAMA
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Lajeado Grande
Câmara Municipal
ATA DE CERIMÔNIA DE TRANSFERÊNCIA DE CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE LAJEADO
GRANDE, ESTADO DE SANTA CATARINA, PARA A GESTÃO 2021/2024

Publicação Nº 2789278

Ata de Cerimônia de Transferência de Cargo de Prefeito Municipal do Município de Lajeado Grande, Estado de Santa Catarina, para a Gestão
2021/2024.
Ao primeiro (1º) dia do mês de janeiro de dois mil e vinte e um (2021), às nove horas (09:00 hs), nas dependências da Câmara Municipal de
Lajeado Grande, com sede na Rua Vitória n° 410, neste Município de Lajeado Grande, Estado de Santa Catarina, foi realizado o ato solene
de transmissão de cargo de prefeito e vice-prefeito municipal, presidido pela vereadora mais idosa Sr. Eronice de Oliveira da Silva, em que
o prefeito atual Sr. Noeli Jose Dal Magro, através de sua representa Nádia Inez Foresti, transfere o cargo de Prefeito Municipal de Lajeado
Grande, Estado de Santa Catarina, ao Senhor Anderson Elias Bianchi- Prefeito Municipal eleito em 15 de novembro de 2020, pela Coligação
Partidária “Novos Tempos: “Renovar para Transformar “, composta pelos partidos PSL e MDB. Pelo presidente da sessão solene foi solicitado
aos eleitos para que apresentassem os Diplomas e as Declarações de bens, sendo os documentos conferidos, e constado que estavam em
conformidade com a Lei Orgânica. A presidente solicitou aos eleitos para que em pé, e em conjunto, proferissem o compromisso conforme
art. 62 (sessenta e dois) da Lei Orgânica Municipal de manter, defender e cumprir a constituição federal, a Constituição Estadual e a Lei
Orgânica do Município, observar as leis, e promover o bem-estar do Município, foi solicitado aos eleitos para que assinassem o termo de
posse. Após a presidente declarou empossados para a gestão de 2021 a 2024, o senhor Sr. Anderson Elias Bianchi e o Vice-Prefeito Ivan
José Baggio. Em conformidade com a lei Orgânica Municipal em seu art. 79 (setenta e nove), foi entregue a servidora Publica Sra. Nádia
Inez Foresti, ao prefeito eleito o relatório da situação da Administração Municipal com os seguintes documentos e informações: I – Dividas
do Município por credor com datas dos respectivos vencimentos inclusive das dividas a longo prazo e encargos decorrentes de operações de
credito, com a informação sobre a capacidade da Administração Municipal para realizar operações de credito de qualquer natureza; II – Demonstrativo com registro da Divida Ativa, com a demonstração do período prescricional dos respectivos créditos, bem como a situação das
providencias administrativas os judicial adotadas pela Administração para cobrança de crédito; III – Medidas necessárias a regularização de
contas Municipais perante o Tribunal de Contas ou Órgão Equivalente; IV – Prestações de contas de convênios celebrados com organismos
da União, do Estado e outros, bem como de recebimentos de subvenções ou auxílios. V – Situação de contratos com concessionarias e
permissionárias de serviços públicos; VI – Situação analítica das concessões, permissões, acordos, convênios e ajustes em execução devidamente conciliados, com a informação das contas bancarias respectivas dos recursos vinculados, bem como prestação de contas pendentes;
VII – relatório discriminando a situação de todos os contratos referente a obras e/ou serviços, formalizados, em fase de execução ou não,
com informações dos pagamentos efeituados e fases de execução das mesmas, com a discriminação de que esta pendente de execução
e pagamento; VIII – Transferências a serem recebidas da União e do Estado por força de mandamento constitucional ou de convênios;
IX – Projetos de Lei de Iniciativa do Poder Executivo, em curso na Câmara Municipal, permitindo desta forma que a nova administração
decida quanto a conveniência de lhes dar prosseguimento, acelerar seu andamento ou retira-los; X – Situação dos Servidores do Munícipio,
seu custo, quantidade e órgãos em que estão lotados e em exercício; XI – operações de credito em tramitação nos órgãos financeiros estaduais, federais e internacionais; XII – Apresentação dos seguintes documentos: A) orçamento em execução; B) Balanço Anual referente
ao exercício de 2020, formalizado nos termos e anexos da Lei n. 4.320/645, art. 101, acompanhado pelo Balancete Contábil do mês de
dezembro de dois mil e vinte, devidamente assinado pelo Prefeito Municipal e contador; C) inventario atualizado dos bens patrimoniais
existentes; D) declarações de bens do Prefeito, que esta deixando o cargo, E) demonstrativo analítico dos saldos; F) boletim diário do caixa
em poder da tesouraria. O prefeito empossado Sr. Anderson Elias Bianchi recebeu neste ato os levantamentos, demonstrativos, documentos
e inventários conforme acima transcrito, valendo a presente ata com recibo de entrega da documentação acima mencionada, no entanto o
mesmo assegura o direito de 60 (sessenta) dias para analisar e conferir todos os dados ora recebidos, principalmente ao que se refere aos
bens patrimoniais, prazo este necessário para a devida conferencia do seu estado físico. Presente no cerimonial de transferência de cargo
estavam as autoridades municipais, vereadores empossados, e servidores. Fizeram uso da palavra a senhora Nádia Inez Foresti, servidora
Municipal neste ato representando o ex-prefeito Sr. Noeli Jose Dal Magro, o Prefeito eleito Sr. Anderson Elias Bianchi e o Vice-Prefeito Ivan
José Baggio. Não havendo nada mais a acrescentar, assinaram a presente ata, o prefeito que deixa o cargo e o Prefeito Municipal hoje
empossado, na presença das autoridades.

TERMO DE POSSE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LAJEADO GRANDE, ESTADO DE SANTA
CATARINA, PARA A GESTÃO 2021/2024

Publicação Nº 2789276

Termo de Posse do Prefeito e Vice-Prefeito do Município
de Lajeado Grande, Estado de Santa Catarina,
para a Gestão 2021/2024.
Ao primeiro (1º) dia do mês de janeiro de dois mil e vinte e um (2021), ás nove horas (09:00 hs), nas dependências da Câmara Municipal de
Lajeado Grande, com sede na Rua Vitória n° 410, neste Município de Lajeado Grande, Estado de Santa Catarina, nos termos do parágrafo
único do artigo 11 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, a Vereadora mais idosa Sr. Eronice de Oliveira da Silva, com a presença
dos demais vereadores e vereadoras eleitos para a legislatura 2021/2024 composta pelas Senhoras e Senhores Ari Gromoski, Deoclecio Felski, Diogo Luan Thomé Zmijevski, Edilson da Silva, Inelve Tereza Maraschin Dierings, Ivan Giacomeli Borges, Leocer Zmijevski, Ronaldo Greiner presentes também o Prefeito eleito Sr. Anderson Elias Bianchi e o Vice-Prefeito Ivan José Baggio, esses eleitos para a Gestão 2021/2024
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pela coligação partidária “Novos Tempos: Renovar para Transformar “, composta pelos partidos PSL e MDB. Na oportunidade a vereadora
presidente da sessão solene solicitou ao Prefeito e Vice-Prefeito eleitos para que apresentassem os respectivos Diplomas expedidos pela
Justiça Eleitoral e as Declarações de Bens sendo estes conferidos pelo Assessor Jurídico nomeado ad hoc Julcemar Comachio, estando em
conformidade com a Lei Orgânica. Então, a Presidente da sessão solicitou então ao Prefeito e Vice-Prefeito eleitos que ficassem em pé, e
em conjunto proferissem o compromisso conforme artigo 62 (sessenta e dois) da Lei Orgânica Municipal que estabelece: Prometo manter,
defender e cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica do Município, observar as leis, e promover o bem-estar
do Município. Na sequencia, o Prefeito e o Vice-Prefeito assinaram o Termo de Posse e foram pelo vereador presidente da sessão declarados empossados, finalizando desta forma o ato, que para um só efeito legal, esse termo vai assinado pela vereadora presidente da sessão
solene, pelo Prefeito, Vice-Prefeito e pelo secretário “ad doc” indicado pelo vereador presidente da sessão solene, tudo isto na presença dos
demais vereadores, que assistiram o ato. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Lajeado Grande – SC, em primeiro (1º)
de janeiro de dois mil e vinte e um (2021).
Anderson Elias Bianchi 		
Prefeito Empossado 		

Ivan José Baggio
Vice-Prefeito Empossado

Eronice de Oliveira da Silva
Vereadora Presidente da Sessão

Julcemar Comachio
Assessor Jurídico Secretário ad hoc

TERMO DE POSSE DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE LAJEADO GRANDE, ESTADO DE SANTA CATARINA,
PARA A LEGISLATURA 2021/2024
Publicação Nº 2789277

Termo de Posse dos Vereadores do Município de Lajeado Grande, Estado de Santa Catarina, para a Legislatura 2021/2024.
Ao primeiro (1º) dia do mês de janeiro de dois mil e vinte e um (2021), ás nove horas (09:00 hs), nas dependências da Câmara Municipal de
Lajeado Grande, com sede na Rua Vitória n° 410, neste Município de Lajeado Grande, Estado de Santa Catarina, nos termos do parágrafo
único do artigo 11 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, a Vereadora mais idosa Sr. Eronice de Oliveira da Silva (PP), com a presença dos demais vereadores e vereadoras eleitos para a legislatura 2021/2024, Ari Gromoski (PP), Deoclecio Felski (PP), Diogo Luan Thomé
Zmijevski (MDB), Edilson da Silva (PSL), Inelve Tereza Maraschin Dierings (PSD), Ivan Giacomeli Borges (PSL), Leocer Zmijevski (PSD),
Ronaldo Greiner (MDB). Presentes também o Prefeito eleito Sr. Anderson Elias Bianchi, Vice-Prefeito Ivan José Baggio, esses eleitos para
a Gestão 2021/2024. Na oportunidade a vereadora presidente da sessão solene solicitou aos Vereadores Eleitos para que apresentassem
os respectivos Diplomas expedidos pela Justiça Eleitoral e as Declarações de Bens sendo estes conferidos pelo Assessor Jurídico nomeado
ad hoc Julcemar Comachio, estando em conformidade com a Lei Orgânica. A Presidente da sessão solicitou então aos vereadores eleitos
que ficassem em pé, e em conjunto proferissem o compromisso previsto no § 2º (parágrafo segundo) do artigo 22 (vinte e dois) da Lei
Orgânica Municipal que estabelece: Prometo guardar a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal, observar as
leis, desempenhar o mandato que me foi confiado e trabalhar pelo progresso do Município e do bem-estar do meu povo. Na sequencia, os
vereadores eleitos assinaram o Termo de Posse e foram declarados empossados, finalizando desta forma o ato, que para um só efeito legal,
esse termo vai assinado pela vereadora presidente da sessão solene e pelos demais vereadores eleitos e empossados, que assistiram o ato.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Lajeado Grande – SC, em primeiro (1º) de janeiro de dois mil e vinte e um (2021).
Eronice de Oliveira da Silva
Vereadora Presidente da Sessão
Ari Gromoski
Vereador Empossado
Deoclecio Felski
Vereador Empossado
Diogo Luan Thomé Zmijevski
Vereador Empossado
Edilson da Silva
Vereador Empossado
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Leoberto Leal
Prefeitura
DECRETO N.º 001/2021

Publicação Nº 2789168

DECRETO N.º 001, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
“ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL POR CONTA DO SUPERAVIT FINANCEIRO”
O Prefeito Municipal de Leoberto Leal, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o art. 32, Inciso III da
Lei nº 1.495, de 24 de novembro de 2020.
DECRETA:
Art. 1º Fica suplementada a dotação do Orçamento Fiscal vigente, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) de acordo com as especificações abaixo:
Classificação
Código
Especificação
Órgão
07
SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária
01
SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Função
20
Agricultura
Sub-função
606
Extensão Rural
Programa
0013
Agricultura
Projeto/Atividade
1.008
Aquisição de Equipamentos Diversos para Agricultura
Categoria Econômica
4.0.00.00.00
Despesas de Capital
Grupo de Natureza da Despesa
4.4.00.00.00
Investimentos
Modalidade Aplicação
90
Aplicações Diretas
Fonte de Recurso
0.3.0000
Recursos Ordinários - Superavit
Detalhamento
0000
Sem Detalhamento
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO ..............................................................................

Valor
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00

Art. 2º Os recursos para atender o disposto no artigo anterior, correrão por conta do superávit financeiro verificado no exercício anterior na
seguinte fonte:
Fonte/Detalhamento
Fonte/Detalhamento
Recursos Ordinários
0.1.0000.000
TOTAL DO SUPERAVIT FINANCEIRO UTILIZADO .................................................

Valor
40.000,00
40.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionando a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Decreto nº 074/2011.
Leoberto Leal, 04 de janeiro de 2021.
VITOR NORBERTO ALVES
Prefeito Municipal

DECRETO N.º 002/2021

Publicação Nº 2789372

DECRETO N° 002, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
“Convoca os servidores da Secretaria de Agropecuária, Turismo e Meio Ambiente, da Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Urbanos,
e do Paço Administrativo, para Jornada Normal de Trabalho e dá outras providências.”
VITOR NORBERTO ALVES, Prefeito do Município de Leoberto Leal, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe conferem o inciso VII do art. 66, da Lei Orgânica do Município;
Considerando a necessidade premente da Administração no atendimento dos serviços internos e externos do Município;
DECRETA:
Art. 1º Convoca os Servidores lotados na Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos, na Secretaria Municipal de Agropecuária, Turismo e Meio Ambiente e os Servidores do Paço Administrativo, para a jornada normal de trabalho, a partir do dia 05 de janeiro
de 2021 – terça-feira, no horário matutino das 07h30min às 11h30min e vespertino das 13h30min às 17h30min.
Art. 2º Permanecem inalterados os horários dos Estabelecimentos de Saúde, Casa da Cidadania, CRAS, Centro da Juventude e Estabelecimentos de Educação, compreendendo os horários convencionais específicos de cada atividade.
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Art. 3º O serviço de coleta de lixo permanece sendo realizado regularmente nas segundas-feiras, a partir das 07h30min às 11h30min, período vespertino das 13h30min às 17h30min.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura surtindo seus efeitos a partir de 05 de janeiro de 2021, condicionando a sua
validade à publicação no DOM/SC, os termos do Decreto nº 074/2011.
Art. 5º Ficam revogadas as disposições contidas no Decreto nº 100, de 23 de setembro de 2019 e Decreto n.º 113, de 08 de outubro de
2020.
Registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Leoberto Leal, 04 de janeiro de 2021.
VITOR NORBERTO ALVES
Prefeito Municipal
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Lindóia do Sul
Prefeitura
DECRETO Nº 3.480, DE 05 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789617

DECRETO Nº 3.480, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Estabelece o valor da Unidade Fiscal de Referência Municipal – UFRM – exercício de 2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL, no uso da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica do Município e,
Considerando o valor da Unidade Fiscal de Referência Municipal – UFRM do ano de 2020.
Considerando o percentual de 5.1978% referente ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, divulgado pelo IBGE, relativo ao
período de dezembro de 2019 a novembro de 2020.
DECRETA
Art. 1º. Fica estabelecido o valor de R$ 256,16 (duzentos e cinquenta e seis reais e dezesseis centavos) para a Unidade Fiscal de Referência
Municipal – UFRM – exercício 2021.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Lindóia do Sul, 04 de janeiro de 2021.
NEUDI ANGELO BERTOL
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 3.481, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789952

DECRETO Nº 3.481, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Nomeia Secretário de Saúde e Ação Social.
O PREFEITO MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL, no uso da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica do Município,
DECRETA
Art. 1º. Nomear Pedro Bringhenti, para exercer o cargo de Secretário Municipal de Saúde e Ação Social, do Quadro de Pessoal do Poder
Executivo – Cargo em Comissão, percebendo subsídios próprios do cargo, a partir de 04 de Janeiro de 2021, passando a assinar e responder
pelo cargo nomeado.
Art. 2º. A nomeação disposta neste Decreto possui efeitos a partir desta data.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Lindóia do Sul, 04 de janeiro de 2021.
NEUDI ANGELO BERTOL
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 3.482, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789954

DECRETO Nº 3.482, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Nomeia Secretária de Educação, Esportes, Cultura e Turismo.
O PREFEITO MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL, no uso da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica do Município,
DECRETA
Art. 1º. Nomear Rosemar Aparecida Guerini Fiorentin, para exercer o cargo de Secretária Municipal de Educação, Esportes, Cultura e Turismo, do Quadro de Pessoal do Poder Executivo – Cargo em Comissão, percebendo subsídios próprios do cargo, a partir de 04 de Janeiro de
2021, passando a assinar e responder pelo cargo nomeado.
Art. 2º. A nomeação disposta neste Decreto possui efeitos a partir desta data.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Lindóia do Sul, 04 de janeiro de 2021.
NEUDI ANGELO BERTOL
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 3.483, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789955

DECRETO Nº 3.483, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Nomeia Secretário de Infraestrutura e Transportes
O PREFEITO MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL, no uso da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica do Município,
DECRETA
Art. 1º. Nomear Neimar Cordasso, para exercer o cargo de Secretário Municipal de Infraestrutura e Transportes, do Quadro de Pessoal do
Poder Executivo – Cargo em Comissão, percebendo subsídios próprios do cargo, a partir de 04 de Janeiro de 2021, passando a assinar e
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responder pelo cargo nomeado.
Art. 2º. A nomeação disposta neste Decreto possui efeitos a partir desta data.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Lindóia do Sul, 04 de janeiro de 2021.
NEUDI ANGELO BERTOL
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 3.484, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789957

DECRETO Nº 3.484, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Nomeia Secretário de Agricultura e Meio Ambiente.
O PREFEITO MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL, no uso da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica do Município,
DECRETA
Art. 1º. Nomear Valdecir Meneghini, para exercer o cargo de Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, do Quadro de Pessoal
do Poder Executivo – Cargo em Comissão, percebendo subsídios próprios do cargo, a partir de 04 de Janeiro de 2021, passando a assinar
e responder pelo cargo nomeado.
Art. 2º. A nomeação disposta neste Decreto possui efeitos a partir desta data.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Lindóia do Sul, 04 de janeiro de 2021.
NEUDI ANGELO BERTOL
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 3.485, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789960

DECRETO Nº 3.485, DE 04 DE JANEIRO DE 2021
Nomeia Diretor Municipal de Urbanismo.
O PREFEITO MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL, no uso da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica do Município,
DECRETA
Art. 1º. Fica nomeado o Senhor Adenir Agustini, para exercer o cargo em Comissão de Diretor Municipal de Urbanismo, a partir de 04 de
Janeiro de 2021.
Art. 2º. A nomeação disposta neste Decreto possui efeitos a partir desta data.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Lindóia do Sul, 04 de janeiro de 2021.
NEUDI ANGELO BERTOL
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 3.486, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789961

DECRETO Nº 3.486, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Nomeia Diretor de Infraestrutura e Transportes
O PREFEITO MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL, no uso da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica do Município,
DECRETA
Art. 1º. Nomear Izanir Colle, para exercer o cargo de Diretor Municipal de Infraestrutura e Transportes, do Quadro de Pessoal do Poder
Executivo – Cargo em Comissão, percebendo subsídios próprios do cargo, a partir de 04 de Janeiro de 2021, passando a assinar e responder
pelo cargo nomeado.
Art. 2º. A nomeação disposta neste Decreto possui efeitos a partir desta data.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Lindóia do Sul, 04 de janeiro de 2021.
NEUDI ANGELO BERTOL
Prefeito Municipal
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Lontras
Prefeitura
PORTARIA Nº 625/2020

Publicação Nº 2788399

PORTARIA N° 625/2020
CONCEDE FÉRIAS
RUBENS ROBERTO DOS SANTOS, Prefeito Municipal em Exercício, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo 100 da Lei Complementar n° 662/90,
RESOLVE:
Art. 1° - Conceder 15 dias de férias para o (a) servidor (a) SILVANI BAUER WEISS, ocupante do cargo de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS,
a partir do dia 04/01/2021 á 18/01/2021, referente ao período aquisitivo 2019/2020, com retorno 19/01/2021.
Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Lontras, 16 de dezembro de 2020.
RUBENS ROBERTO DOS SANTOS
Prefeito Municipal em Exercício

PORTARIA Nº 626/2020

Publicação Nº 2788400

PORTARIA N° 626/2020
CONCEDE FÉRIAS
RUBENS ROBERTO DOS SANTOS, Prefeito Municipal em Exercício, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo 100 da Lei Complementar n° 662/90,
RESOLVE:
Art. 1° - Conceder 15 dias de férias para o (a) servidor (a) LUCIANE APARECIDA DA SILVA, ocupante do cargo de MOTORISTA, a partir do
dia 11/01/2021 á 25/01/2021, referente ao período aquisitivo 2019/2020, com retorno 26/01/2021.
Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Lontras, 16 de dezembro de 2020.
RUBENS ROBERTO DOS SANTOS
Prefeito Municipal em Exercício

PORTARIA Nº 627/2020

Publicação Nº 2788402

PORTARIA N° 627/2020
CONCEDE FÉRIAS
RUBENS ROBERTO DOS SANTOS, Prefeito Municipal em Exercício, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo 100 da Lei Complementar n° 662/90,
RESOLVE:
Art. 1° - Conceder 16 dias de férias para o (a) servidor (a) RODRIGO NOGUEIRA PALMA, ocupante do cargo de TÉCNICO ADMINISTRATIVO,
a partir do dia 04/01/2021 á 19/01/2021, referente ao período aquisitivo 2018/2019, com retorno 20/01/2021.
Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Lontras, 16 de dezembro de 2020.
RUBENS ROBERTO DOS SANTOS
Prefeito Municipal em Exercício

ASSINADO DIGITALMENTE
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PORTARIA Nº 628/2020

Publicação Nº 2788403

PORTARIA N° 628/2020
CONCEDE FÉRIAS
RUBENS ROBERTO DOS SANTOS, Prefeito Municipal em Exercício, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo 100 da Lei Complementar n° 662/90,
RESOLVE:
Art. 1° - Conceder 30 dias de férias para o (a) servidor (a) ONELIO BELINI, ocupante do cargo de MOTORISTA, a partir do dia 04/01/2021
á 02/02/2021, referente ao período aquisitivo 2019/2020, com retorno 03/02/2021.
Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Lontras, 16 de dezembro de 2020.
RUBENS ROBERTO DOS SANTOS
Prefeito Municipal em Exercício

PORTARIA Nº 629/2020

Publicação Nº 2788405

PORTARIA N° 629/2020
CONCEDE FÉRIAS
RUBENS ROBERTO DOS SANTOS, Prefeito Municipal em Exercício, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo 100 da Lei Complementar n° 662/90,
RESOLVE:
Art. 1° - Conceder 10 dias de férias para o (a) servidor (a) LIRIO JORGE MENDES, ocupante do cargo de AGENTE FISCAL DE OBRAS E
POSTURAS, a partir do dia 05/01/2021 á 14/01/2021, referente ao período aquisitivo 02 dias 2017/2018 e 08 dias 2018/2019, com retorno
15/01/2021.
Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Lontras, 16 de dezembro de 2020.
RUBENS ROBERTO DOS SANTOS
Prefeito Municipal em Exercício

PORTARIA Nº 630/2020

Publicação Nº 2788406

PORTARIA N° 630/2020
CONCEDE FÉRIAS
RUBENS ROBERTO DOS SANTOS, Prefeito Municipal em exercício, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo 94 da Lei Complementar n° 662/90(Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Lontras),
RESOLVE:
Art. 1° - Conceder férias aos seguintes servidores relacionados abaixo:
NOME

DIAS DE FÉRIAS

ANA P. GOETZ
CLAUDIA J. JENNRICH
DANIELA POKRIWIESKI
EVANIR J. DA SILVA
FRANCIELI R. G. DA SILVA
GILMARA M. T. MAZZINI

04/01/2021
04/01/2021
04/01/2021
04/01/2021
04/01/2021
04/01/2021

GREICE R. ALVES

04/01/2021 á 18/01/2021

LEONITA HANG

04/01/2021 á 18/01/2021

MARGARETE S. KLAAR

04/01/2021 á 02/02/2021

MARIA A. DA SILVA

04/01/2021 á 18/01/2021

MARTA CARDOSO

04/01/2021 á 18/01/2021
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18/01/2021
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OLINDA M. CARDOSO

04/01/2021 á 18/01/2021

SALETE CORREA

04/01/2021 á 18/01/2021

SALETE DA S. MELLO

04/01/2021 á 18/01/2021

SILVIA D. K. POLINI

04/01/2021 á 18/01/2021

TAIANA M. DOS SANTOS

04/01/2021 á 18/01/2021

ZENILDE T. P. CUNHA

04/01/2021 á 18/01/2021

VELTE MELLO

04/01/2021 á 02/02/2021

JANAINA DE LIZ DOS SANTOS

04/01/2021 á 15/01/2021

SILVANA ZUCATELLI

11/01/2021 á 25/01/2021

LUCIANA S. BRANDT

04/01/2021 á 22/01/2021

ADRIELLI M. CAMBRUSSI

11/01/2021 á 25/01/2021

Página 921

Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Lontras, 16 de dezembro de 2020.
RUBENS ROBERTO DOS SANTOS
Prefeito Municipal em Exercício

PORTARIA Nº 631/2020

Publicação Nº 2788409

PORTARIA N° 631/2020
CONCEDE FÉRIAS
RUBENS ROBERTO DOS SANTOS, Prefeito Municipal em exercício, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo 94 da Lei Complementar n° 662/90(Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Lontras),
RESOLVE:
Art. 1° - Conceder 30 férias aos seguintes servidores relacionados abaixo, ocupantes do cargo de PROFESSORES, entre os dias 04/01/2021
á 02/02/2021.
ADRIANE KUEHL
ALAIDES KAHL
ANA CLAUDIA KONS MORLO
ANA PAULA SOBIERANSKI COELHO
ANDREA CUNHA CARVALHO
ANELORE MARCIA GIELOW
ANICIA SCHWABE PARIS
BARBARA VANESSA PEREIRA SPERANDIO
BRUNA LAIZA BECKER
CARMELISA LILIAN MULLER
CARMELITA KLITZKE
CHAZANA TALITA JASPER
CINTIA CARLA GONÇALVES HAAS
CLAUDIANE GISELE FRONZA CRISTOFOLINI
DANIELA CIPRIANI
DANIELA FERREIRA MARQUES RIBAS
DEISE WESSEL
EDUARDO AGRA DA SILVA
ELENITA UECKER BECKER
ELIANA GIOVANELLA MAZERA
ELIANE MARIA WERNER CZIECELSKI
ELIANE MORAIS LAURINDO
ELISANGELA PETRY
GIOVANA TEREZINHA SANDRI
GLADEMIR FILAGRANA
GRAZIELE PEREIRA MARTINS
INACILA MARTINS
IVONE ROPELATO BATISTA
JEAN CARLOS GIELOW
JOANA PAULA KUHL DE CAMPOS
JOICE BUZZI SUCHARA
JOICE DANIELA PEREIRA NUNES

ASSINADO DIGITALMENTE

KARIN CRISTIANE GIELOW
KATIANE RODRIGUES DE SOUZA
LEID DAIANA WAGENKNECHT CLAUDINO
LETICIA DE FARIAS
LETICIA SCHAFER
LIANA DE SOUZA
LUANA FERNANDA GIRARDI ROSSETTI
LUCIANA DE MELO
LUCIANA ESPINDOLA BITTENCOURT
MARCELA EIFLER
MARCIA CRISTINA KONS
MARIA DE FATIMA RAMOS SANTANA
MARINA LENZI DUARTE
MARISTELA REGINALDA MARCELINO PASSOLD
MICHELE FERNANDA RASSWEILER
MICHELI CRISTINA KISNER
MILENA MAIARA POLINI
ROSANA MATHIUSSI CLAUDINO
ROSELEIA DE OLIVEIRA DA SILVA
ROSEMAR DOS SANTOS BANCKI
ROSEMERI FATIMA SILVEIRA
ROSEMERY LEHMKUHL
ROSIANI SCHMITZ
ROSILENE MARIA DA MOTTA DE SOUZA
ROSIMERI SCHMIDT
ROZANA SCHULZ
SABRINA KNOPF
SCHIRLEI APARARECIDA KREUSCH SCHLICKMANN
SILVIA CLAUDIA KOERICH FRUTUOSO
SONIR LUZIA WEISS
TATIANE HANG CHRISTEN
URULA SCHNEIDER DALLOLMO
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JULIANA KLAUMANN
JULIANA NATALINA ROSEMANN
VANESSA ANTON ATANASIO
VANUSA KUHN GIELOW
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VALERIA DOS SANTOS
VALERIA RIBEIRO DA SILVA
VANESSA MATTOS ALEXANDRE
VANESSA ANTON ATANASIO

Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Lontras, 16 de dezembro de 2020.
RUBENS ROBERTO DOS SANTOS
Prefeito Municipal em Exercício

PORTARIA Nº 632/2020

Publicação Nº 2788410

PORTARIA N° 632/2020
CONCEDE FÉRIAS
RUBENS ROBERTO DOS SANTOS, Prefeito Municipal em exercício, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo 94 da Lei Complementar n° 662/90(Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Lontras),
RESOLVE:
Art. 1° - Conceder férias aos seguintes servidores relacionados abaixo:
NOME
MARIO BINI
CATIA SULAMITA MULLER
OTACILIO VIEIRA
IARA CATIANE STADNICK MALHEIROS
ARNO POFFO

CARGO
SECRETÁRIO DA AGRICULTURA
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
VETERINÁRIO

DIAS DE FÉRIAS
30 dias - 04/01/2021 á 02/02/2021
10 dias – 04/01/2021 á 13/01/2021
30 dias – 04/01/2021 á 02/02/2021

PERÍDO AQUISITIVO
2019/2020
2019/2020
2019/2020

AGENTE ADMINISTRATIVO

10 dias – 04/01/2021 02/02/2021

2018/2019 e 2019/2020

TÉCNICO AGRICOLA

30 dias – 04/01/2020 á 02/02/2021

2017/2018

Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Lontras, 16 de dezembro de 2020.
RUBENS ROBERTO DOS SANTOS
Prefeito Municipal em Exercício

PORTARIA Nº 633/2020

Publicação Nº 2788411

PORTARIA N° 633/2020
CONCEDE FÉRIAS
RUBENS ROBERTO DOS SANTOS, Prefeito Municipal em exercício, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo 94 da Lei Complementar n° 662/90(Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Lontras),
RESOLVE:
Art. 1° - Conceder férias aos seguintes servidores relacionados abaixo:
NOME
MARLI DA SILVA
FERNANDA VARGAS RODRIGUES
TAUANA SELHORST
JANETH COLONIA NIQUE
LEANDRO LUIZ DELLAGIUSTINA
RENATO MAAS
SONIA PENZ DA SILVA
IARA FISCHER
RUBIA FINARDI
MARCIA LEMOS
LAIDE TEREZINHA FARIAS VENTURA
ACLAIR CESAR CABANA

CARGO
AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS
DENTISTA
AUXILIAR DE GABINETE ODONTOLÓGICO
MÉDICO COMUNITÁRIO
FISIOTERAPEUTA
MOTORISTA
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
REP. GER. APOIO OPERACIONAL
AGENTE ADMINISTRATIVO
ENFERMEIRA

DIAS DE FÉRIAS
15 dias - 04/01/2021 á 18/01/2021
10 dias – 04/01/2021 á 13/01/2021
30 dias – 04/01/2021 á 02/02/2021
30 dias – 04/01/2021 02/02/2021
30 dias – 04/01/2021 á 02/02/2021
30 dias – 04/01/2021 á 02/02/2021
18 dias – 04/01/2021 á 21/01/2021
18 dias – 04/01/2021 á 21/01/2021
30 dias – 04/01/2021 á 02/02/2021
30 dias – 04/01/2021 á 02/02/2021

PERÍDO AQUISITIVO
2018/2019 e 2019/2020
2019/2020
2019/2020
2019/2020
2019/2020
2019/2020
2019/2020
2019/2020
2018/2019
2019/2020

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

30 dias – 04/01/2021 á 02/02/2021

2019/2020

FARMACÊUTICO

15 dias - 04/01/2021 á 18/01/2021

2017/2018
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NASATO
LEONICE ZARLING CONHAQUE
MADALENA WARMLING
NELI TEREZINHA FURLANI FERREIRA
ANTONIO DE ALMEIDA
SIRLEI LOTERIO
NILVA TEREZINHA BRAATZ
MARIA NELCI MORAES
NOELI PADILHA KEHERVALD
DILAMAR SOLANGE WERNER
VALDA DE SOUZA ESTEVES WUTTKE
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AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

30 dias – 04/01/2021 á 02/02/2021

2019/2020

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

30 dias – 04/01/2021 á 02/02/2021
30 dias – 04/01/2021 á 02/02/2021

2019/2020
2019/2020

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

30 dias – 04/01/2021 á 02/02/2021

2019/2020

TÉCNICO DE ENFERMAGEM CLT
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

30
30
30
20
30
30
30

2019/2020
2019/2020
2019/2020
2019/2020
2019/2020
2019/2020
2019/2020

dias
dias
dias
dias
dias
dias
dias

– 04/01/2021 á 02/02/2021
– 04/01/2021 á 02/02/2021
– 04/01/2021 á 02/02/2021
- 04/01/2021 á 23/01/2021
– 04/01/2021 á 02/02/2021
– 04/01/2021 á 02/02/2021
– 04/01/2021 á 02/02/2021

Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Lontras, 16 de dezembro de 2020.
RUBENS ROBERTO DOS SANTOS
Prefeito Municipal em Exercício

PORTARIA Nº 634/2020

Publicação Nº 2788412

PORTARIA N° 634/2020
CONCEDE FÉRIAS
RUBENS ROBERTO DOS SANTOS, Prefeito Municipal em Exercício, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo 100 da Lei Complementar n° 662/90,
RESOLVE:
Art. 1° - Conceder 30 dias de férias para o (a) servidor (a) SANDRA MACHADO DE SOUZA, ocupante do cargo de COORDENADORA DE
CRECHE, a partir do dia 04/01/2021 á 02/02/2021, referente ao período aquisitivo 2020/2021, com retorno 03/02/2021.
Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Lontras, 16 de dezembro de 2020.
RUBENS ROBERTO DOS SANTOS
Prefeito Municipal em Exercício

PORTARIA Nº 635/2020

Publicação Nº 2788413

PORTARIA N° 635/2020
CONCEDE FÉRIAS
RUBENS ROBERTO DOS SANTOS, Prefeito Municipal em Exercício, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo 100 da Lei Complementar n° 662/90,
RESOLVE:
Art. 1° - Conceder 30 dias de férias para o (a) servidor (a) MARCOS ADRIANO HANG, ocupante do cargo de BIOLOGO, a partir do dia
04/01/2021 á 02/02/2021, referente ao período aquisitivo 2019/2020, com retorno 03/02/2021.
Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Lontras, 16 de dezembro de 2020.
RUBENS ROBERTO DOS SANTOS
Prefeito Municipal em Exercício
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PORTARIA Nº 636/2020
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Publicação Nº 2788414

PORTARIA N° 636/2020
CONCEDE FÉRIAS
RUBENS ROBERTO DOS SANTOS, Prefeito Municipal em Exercício, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo 100 da Lei Complementar n° 662/90,
RESOLVE:
Art. 1° - Conceder 18 dias de férias para o (a) servidor (a) MARCUS VINICIUS DA SILVA, ocupante do cargo de MOTORISTA, a partir do dia
04/01/2021 á 21/01/2021, referente ao período aquisitivo 2019/2020, com retorno 22/01/2021.
Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Lontras, 16 de dezembro de 2020.
RUBENS ROBERTO DOS SANTOS
Prefeito Municipal em Exercício

PORTARIA Nº 637/2020

Publicação Nº 2788415

PORTARIA N° 637/2020
CONCEDE FÉRIAS
RUBENS ROBERTO DOS SANTOS, Prefeito Municipal em Exercício, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo 100 da Lei Complementar n° 662/90,
RESOLVE:
Art. 1° - Conceder 18 dias de férias para o (a) servidor (a) CLAUDINEIA HANK, ocupante do cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,
a partir do dia 04/01/2021 á 02/02/2021, referente ao período aquisitivo 2019/2020, com retorno 03/02/2021.
Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Lontras, 16 de dezembro de 2020.
RUBENS ROBERTO DOS SANTOS
Prefeito Municipal em Exercício

PORTARIA Nº 638/2020

Publicação Nº 2788416

PORTARIA N° 638/2020
CONCEDE FÉRIAS
RUBENS ROBERTO DOS SANTOS, Prefeito Municipal em Exercício, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo 100 da Lei Complementar n° 662/90,
RESOLVE:
Art. 1° - Conceder 30 dias de férias para o (a) servidor (a) TERESINHA JACINTO, ocupante do cargo de AGENTE DE SERVIÇOS BRAÇAIS, a
partir do dia 04/01/2021 á 02/02/2021, referente ao período aquisitivo 2018/2019, com retorno 03/02/2021.
Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Lontras, 16 de dezembro de 2020.
RUBENS ROBERTO DOS SANTOS
Prefeito Municipal em Exercício
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PORTARIA Nº 639/2020
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Publicação Nº 2788419

PORTARIA N° 639/2020
CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO
RUBENS ROBERTO DOS SANTOS, Prefeito Municipal em exercício, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo 94 da Lei Complementar n° 662/90 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Lontras),
RESOLVE:
Art. 1° - Conceder 30 dias de licença-prêmio em gozo para o (a) servidor (a) EVERSON JOSE PACKER, ocupante do cargo de AGENTE DE
SERVIÇOS BRAÇAIS, do dia 11/01/2021 á 09/02/2021, referente ao período aquisitivo 2014/2019.
Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Lontras, 16 de dezembro de 2020.
RUBENS ROBERTO DOS SANTOS
Prefeito Municipal em Exercício

PORTARIA Nº 640/2020

Publicação Nº 2788420

PORTARIA N° 640/2020
CONCEDE FÉRIAS
RUBENS ROBERTO DOS SANTOS, Prefeito Municipal em Exercício, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo 100 da Lei Complementar n° 662/90,
RESOLVE:
Art. 1° - Conceder 15 dias de férias para o (a) servidor (a) VILÇOMAR WAGNER, ocupante do cargo de MOTORISTA, a partir do dia
04/01/2021 á 18/01/2021, referente ao período aquisitivo 2018/2019, com retorno 19/01/2021.
Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Lontras, 18 de dezembro de 2020.
RUBENS ROBERTO DOS SANTOS
Prefeito Municipal em Exercício

PORTARIA Nº 641/2020

Publicação Nº 2788421

PORTARIA N° 641/2020
CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO
RUBENS ROBERTO DOS SANTOS, Prefeito Municipal em exercício, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo 94 da Lei Complementar n° 662/90 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Lontras),
RESOLVE:
Art. 1° - Conceder 02 dias de licença-prêmio em gozo para o (a) servidor (a) VANILDE WACHHOLZ, ocupante do cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO, do dia 21/12/2020 á 22/12/2020, referente ao período aquisitivo 2008/2013.
Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Lontras, 18 de dezembro de 2020.
RUBENS ROBERTO DOS SANTOS
Prefeito Municipal em Exercício
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PORTARIA Nº 642/2020
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Publicação Nº 2788422

PORTARIA N° 642/2020
CONCEDE FÉRIAS
RUBENS ROBERTO DOS SANTOS, Prefeito Municipal em Exercício, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo 100 da Lei Complementar n° 662/90,
RESOLVE:
Art. 1° - Conceder 10 dias de férias para o (a) servidor (a) DANUSA PETTERS FERRARI MACEDO, ocupante do cargo de CONSULTORA JURÍDICA, a partir do dia 04/01/2021 á 13/01/2021, referente ao período aquisitivo 2018/2019, com retorno 14/01/2021.
Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Lontras, 18 de dezembro de 2020.
RUBENS ROBERTO DOS SANTOS
Prefeito Municipal em Exercício

PORTARIA Nº 643/2020

Publicação Nº 2788424

PORTARIA N° 643/2020
CONCEDE FÉRIAS
RUBENS ROBERTO DOS SANTOS, Prefeito Municipal em Exercício, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo 100 da Lei Complementar n° 662/90,
RESOLVE:
Art. 1° - Conceder 30 dias de férias para o (a) servidor (a) ADELAIDE JOCHEM, ocupante do cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,
a partir do dia 04/01/2021 á 02/02/2021, referente ao período aquisitivo 2019/2020, com retorno 03/02/2021.
Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Lontras, 18 de dezembro de 2020.
RUBENS ROBERTO DOS SANTOS
Prefeito Municipal em Exercício

PORTARIA Nº 644/2020

Publicação Nº 2788426

PORTARIA N° 644/2020
CONCEDE FÉRIAS
RUBENS ROBERTO DOS SANTOS, Prefeito Municipal em Exercício, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo 100 da Lei Complementar n° 662/90,
RESOLVE:
Art. 1° - Conceder 30 dias de férias para o (a) servidor (a) CRISTIANE DAMBROS RIBAS, ocupante do cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAÚDE, a partir do dia 04/01/2021 á 02/02/2021, referente ao período aquisitivo 2019/2020, com retorno 03/02/2021.
Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Lontras, 18 de dezembro de 2020.
RUBENS ROBERTO DOS SANTOS
Prefeito Municipal em Exercício
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PORTARIA Nº 645/2020

Página 927

Publicação Nº 2788427

PORTARIA N° 645/2020
CONCEDE FÉRIAS
RUBENS ROBERTO DOS SANTOS, Prefeito Municipal em Exercício, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo 100 da Lei Complementar n° 662/90,
RESOLVE:
Art. 1° - Conceder 30 dias de férias para o (a) servidor (a) ROSEMERI SEHNEM KAMMER, ocupante do cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAÚDE, a partir do dia 04/01/2021 á 02/02/2021, referente ao período aquisitivo 2019/2020, com retorno 03/02/2021.
Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Lontras, 18 de dezembro de 2020.
RUBENS ROBERTO DOS SANTOS
Prefeito Municipal em Exercício

PORTARIA Nº 646/2020

Publicação Nº 2788428

PORTARIA N° 646/2020
CONCEDE FÉRIAS
RUBENS ROBERTO DOS SANTOS, Prefeito Municipal em Exercício, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo 100 da Lei Complementar n° 662/90,
RESOLVE:
Art. 1° - Conceder 30 dias de férias para o (a) servidor (a) FRANCIANE REGINA LADEWIG, ocupante do cargo de AGENTE COMUNITÁRIO
DE SAÚDE, a partir do dia 04/01/2021 á 02/02/2021, referente ao período aquisitivo 2019/2020, com retorno 03/02/2021.
Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Lontras, 18 de dezembro de 2020.
RUBENS ROBERTO DOS SANTOS
Prefeito Municipal em Exercício
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Luiz Alves
Câmara Municipal
EXTRATO DA ATA DA SESSÃO SOLENE DE COMPROMISSO, POSSE E INSTALAÇÃO DA 16ª LEGISLATURA (20212024), COMPROMISSO E POSSE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO E ELEIÇÃO E POSSE DA MESA DIRETORA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES - ESTADO DE SANTA CATARINA

Publicação Nº 2788760

Extrato da ata da sessão solene de compromisso, posse e instalação da 16ª Legislatura (2021-2024), compromisso e posse do Prefeito e do
Vice-prefeito e eleição e posse da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Luiz Alves - Estado de Santa Catarina, realizada ao primeiro dia do
mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um na sede da Sociedade Esportiva e Recreativa Amigos de Luiz Alves – SERAL, com início as dez
horas. Presentes os Vereadores Ênio Ronchi Júnior; Felipe Brás Luciani; Jorge Soares da Silva Winter; Lucas Schmitt Erbs; Perci Bompani;
Roseli Pereira Goedert; Susana Müller Campigotto e Teresinha Goedert Bork, o prefeito eleito Marcos Pedro Veber e o vice-prefeito eleito
Elton Vicente Pauli. Ausente o vereador eleito Bertolino Bachmann. Nos termos do artigo 6º do Regimento Interno, a sessão foi presidida
pela vereadora Teresinha Goedert Bork, que convidou o vereador Ênio Ronchi Júnior para secretariar os trabalhos. Os vereadores apresentaram os diplomas conferidos pela Justiça Eleitoral e declaração de bens. Os vereadores foram chamados nominalmente, prestando todos o
compromisso, nos termos do §2º do citado artigo. Ato contínuo os vereadores assinaram o termo de posse, sendo declarados empossados
pela presidente em exercício, ficando oficialmente instalada a 16ª Legislatura (2021-2024). O prefeito Marcos Pedro Veber e o vice-prefeito
Elton Vicente Pauli, apresentaram os diplomas conferidos pela Justiça Eleitoral e declaração de bens, firmaram compromisso, assinaram
o termo de posse, sendo declarados empossados pela presidente em exercício. A sessão foi suspensa pelo período de trinta minutos para
preparação da eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal para a 1ª sessão legislativa (01/01/2021 a 31/12/2021) da 16ª Legislatura. Foi
apresentado chapa única para a Mesa Diretora, ficando homologado os seguintes nomes e respectivos cargos: Susana Müller Campigotto –
Presidente; Jorge Soares da Silva Winter – Vice-presidente; Ênio Ronchi Júnior – Secretário; e Roseli Pereira Goedert – Segunda Secretária.
Presentes a maioria absoluta dos membros da Câmara, deu-se início a votação. A presidente convidou os vereadores Felipe Brás Luciani e
Roseli Pereira Goedert para procederem a apuração dos votos. Acharam-se oito cédulas de votação, correspondente ao exato número de
vereadores votantes, apurados os votos, a chapa única eleita por unanimidade. Nos termos da parte final do caput do artigo 26 do Regimento Interno, foram automaticamente empossados neste ato, para todos os fins de Direito e a regular administração do Poder Legislativo
Municipal, os seguintes Vereadores que passam a compor a Mesa Diretora: Presidente – Susana M-ller Campigotto; Vice-Presidente - Jorge
Soares da Silva Winter; Secretário – Ênio Ronchi Júnior e Segunda Secretária - Roseli Pereira Goedert. Em cumprimento as determinações
legais foi lavrada a presente ata que vai assinada pela Vereadora Teresinha Goedert Bork, presidente da sessão solene e pelo Vereador Ênio
Ronchi Júnior, designado para secretariar os trabalhos desta.
Teresinha Goedert Bork
Presidente Sessão Solene
Ênio Ronchi Júnior
Secretário designado

PORTARIA 01/2021 - NOMEIA SERVIDOR

Publicação Nº 2788722

Portaria N.º 01/2021
Nomeia servidor que especifica.
A PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE LUIZ ALVES/SC, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, e com fundamento
na Lei Complementar Municipal n.º 14/2018, especialmente em seu Anexo III, RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR Alexandre Schappo, advogado inscrito na OAB/SC sob o n.º 35.619 para o Cargo de Provimento em Comissão de Procurador Geral Legislativo.
Art. 2º. As despesas decorrentes da presente nomeação serão suportadas por dotações próprias existentes no orçamento da Câmara Municipal de Luiz Alves/SC.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Luiz Alves/SC, 04 de janeiro de 2021.
SUSANA MÜLLER CAMPIGOTTO
Presidente da Câmara Municipal
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Luzerna
Prefeitura
ATA DA TRANSMISSÃO DE CARGO DE PREFEITO DE LUZERNA0012021

Publicação Nº 2789323

ATA Nº 001/21
TERMO DE TRANSMISSÃO DO CARGO DE
PREFEITO DE LUZERNA
Ao primeiro dia (1º) dia do mês de janeiro de dois mil e vinte e um (2021), às 09h30min, nas dependências do Auditório do Centro de
Eventos São João Batista no Luzerna(SC), presentes o Sr. MOISÉS DIERSMANN, ex-Prefeito, cujo mandato expirou-se em 31 de dezembro
de 2020, e o Sr. JULIANO SCHNEIDER, Prefeito eleito em 15 de novembro de 2020, empossado na data de hoje, foi efetuada a transmissão
de cargo do ex-Prefeito para o recém-empossado, que assume a chefia do Poder Executivo Municipal, declarando neste ato já ter recebido
os documentos listados no art. 67 da Lei Orgânica Municipal que devem ser apresentados para transição de governo. E, para constar, foi
lavrado este Termo, que vai assinado pelo transmitente, ex-Prefeito MOISÉS DIERSMANNN, pelo Prefeito recém-empossado, Sr. JULIANO
SCHNEIDER, e pelos demais presentes à solenidade.
MOISÉS DIERSMANN ____________________________________________
JULIANO SCHNEIDER____________________________________________

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PL 087/2020 - PE 055/2020 - LIVROS DE INGLÊS - PML

Publicação Nº 2789635

MUNICIPIO DE LUZERNA
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
Processo Licitatório 087/2020 - PML
Pregão Eletrônico nº 055/2020 - PML
O MUNICÍPIO DE LUZERNA, por intermédio da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, representada neste ato por sua Secretária, Sra.
REGINA CARIN JACOBY CUREAU, no uso de suas atribuições, resolve:
1) HOMOLOGAR o Processo Licitatório nº 087/2020, nos seguintes termos:
- Modalidade: Pregão Eletrônico
- Objeto: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços destinado à aquisição de livros de inglês para as aulas da educação infantil
e do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, para o ano letivo de 2021, conforme especificações contidas neste Edital e em
seus Anexos.
- Proponente(s) Vencedora(s):
* DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A
- Valor total: R$ 39.415,95
Luzerna (SC), 4 de janeiro de 2021.
REGINA CARIN JACOBY CUREAU
Secretária de Educação, Cultura e Esportes

PORTARIA 001/21

Publicação Nº 2789261

PORTARIA Nº 001/21 de 04 de janeiro de 2021.
“NOMEIA SERVIDORA QUE ESPECIFICA”
JULIANO SCHNEIDER, Prefeito de Luzerna(SC), no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art.1º- NOMEAR a servidora MONALISA RIBEIRO, para exercer o cargo público de provimento em comissão de Assessor Administrativo e
Financeiro, Nível CC-6, do Anexo I - Tabela de Cargos e Vencimentos de Cargos de Provimento em Comissão da Lei Complementar nº 202
de 12 de março de 2019 e alterações posteriores, a partir de 04 de janeiro de 2021.
Art.2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 04 de janeiro de 2021.
Luzerna(SC), 04 de janeiro de 2021.
JULIANO SCHNEIDER
Prefeito de Luzerna
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Macieira
Prefeitura
PORTARIA 4532

Publicação Nº 2790498

PORTARIA Nº 4532/2021
Nomeia servidores para os cargos de provimento em comissão e Secretários Municipais, conforme especifica.
EDGARD FARINON, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58,
inciso VIII, da Lei Orgânica Municipal e em conformidade com a Lei Complementar nº 68/2014 que prevê o Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais,
RESOLVE
Art. 1º NOMEAR os servidores abaixo relacionados para ocuparem os respectivos cargos:
NOME
BRUNA APARECIDA DE LIMA
CAIO POMPEU FRANCIO ROCHA
DANIEL JESSE PANATA
EDIBERTO LUIZ ARCONTI
GEANCARLOS FARINON FLORES DE MATIAS
JOSELIA INES KARPINSKI

CARGO
CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos a contar do dia 04 de janeiro de 2021.
Registre-se e publique-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Macieira, 04 de janeiro de 2021.
EDGARD FARINON
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA 4533

Publicação Nº 2790507

PORTARIA Nº 4533/2021
Altera portaria e dá outras providências
EDGARD FARINON, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58,
inciso VIII, da Lei Orgânica Municipal e em conformidade com a Lei Complementar nº 68/2014 que prevê o Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais,
RESOLVE
Art. 1º ALTERAR PORTARIA Nº 4527/2020:
I - modificando as férias da servidora abaixo relacionada, revogando o disposto anterior, concedendo férias conforme segue:
NOME

CARGO

PERÍODO DE GOZO

SIMONE SETTI

AG. COM. SAÚDE

04/01/21 A 23/01/21

II - Conceder férias a servidora abaixo, incluindo-a na Portaria 4527/2020:
NOME

CARGO

PERÍODO DE GOZO

NOILIR MANENTI

ASSISTENTE SOCIAL

11/01/21 A 30/01/21

Art. 2º Continua em vigor a Portaria 4527/2020 com as devidas alterações previstas nesta.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de Macieira, 04 de janeiro de 2021.
EDGARD FARINON
PREFEITO MUNICIPAL
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PORTARIA 4534

Publicação Nº 2790520

PORTARIA Nº 4534/2021
Institui Comissão Permanente de Licitações, Contratos e Avaliações, para o exercício de 2021, nomeia seus membros, designa o pregoeiro
oficial, e dá outras providências.
EDGARD FARINON, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo e de conformidade com o
artigo 58, inciso VIII, da Lei Orgânica Municipal c/c Artigo 51, da Lei Federal n. 8.666/93 e suas posteriores alterações, e, de conformidade
com a Lei 10.520/02, de 17 de julho de 2002.
RESOLVE
Art. 1º Fica instituída Comissão Permanente de Licitações, Contratos e Avaliações, para o exercício de 2021, composta pelos seguintes
membros:
I – SERJO DONATO SERGHELLI Presidente
II – JOSE DE JESUS ANTUNES Secretário
III – JAIRO BERNARDINO Membro
IV – NELDO ZIMMER Suplente
§1º – A investidura na Comissão ora instituída não poderá exceder a 31/12/2021, vedada a recondução da totalidade de seus membros no
período subsequente.
§2º – Na falta de um integrante da comissão titular, o suplente assumira o seu lugar na comissão de licitação até seu retorno e receberá
proporcionalmente à função e período no qual substituir.
Art. 2º. Compete à Comissão Municipal Permanente de Licitações, Contratos e Avaliações:
I – Processar, julgar e aprovar o registro cadastral de fornecedores do município, bem como fornecer Certificado de Registro Cadastral;
II – Publicar edital de chamamento para atualização e registro de novos fornecedores, no mínimo uma vez por ano;
III – Processar e julgar os processos licitatórios em todas suas modalidades;
IV – Avaliar, sempre que convocada, os bens móveis e imóveis que compõem o patrimônio público municipal;
V – Avaliar, sempre que convocada, os bens móveis e imóveis de terceiros, desde que haja interesse do município;
VI – Processar e julgar, todos os processos e avaliações necessárias para o cumprimento da Lei n. 8.666/93 e suas posteriores alterações;
Parágrafo Único – Das sessões, a Comissão deverá lavrar ata circunstanciada para cada caso, expondo o objeto do julgamento e as considerações pertinentes.
Art. 3º. Para fins de processar e julgar as Licitações da Modalidade Convite, nos termos do § 1º, art. 51, da Lei 8.666/93, a Comissão ora
nomeada, excepcionalmente, poderá ser substituída.
Art. 4º Os membros da presente Comissão responderão solidariamente por todos os atos praticados no exercício das atribuições que ora
lhe são conferidas.
Art. 5º Fica, ainda, designado, para desempenhar as funções de Pregoeiro Oficial, a Servidora ALICE OLIVEIRA DE ANDRADE com as atribuições previstas na Lei 10.520/02, de 17 de julho de 2002, tendo como equipe de apoio os demais membros da Comissão Municipal de
Licitações.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se e publique-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Macieira,
04 de janeiro de 2021.
EDGARD FARINON
PREFEITO MUNICIPAL
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PORTARIA 4535

Publicação Nº 2790535

PORTARIA Nº 4535/2021
Designar função gratificada à servidora conforme especifica,
EDGARD FARINON, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições, nos termos do art. 58, incisos V e VIII,
da Lei Orgânica Municipal, mais o previsto na Lei Complementar Municipal n.º 036/2009, que dispõe sobre a organização, cria órgãos, e
define atribuições na estrutura administrativa do Município de Macieira,
Considerando, a necessidade de servidor público municipal para editar e publicar atos administrativos e de expediente;
Considerando que estes serviços são indispensáveis para a transparência da Administração;
Considerando o aproveitamento de servidor efetivo para realizar tal função, visando o princípio da economicidade;
Considerando, a conveniência e oportunidade da designação, em razão do interesse público na prestação dos referidos serviços, sendo que
estes não interferem na função do cargo efetivo ocupado pelo servidor;
RESOLVE
Art. 1º DESIGNAR a servidora Larini Grahl, ocupante do cargo efetivo de Recepcionista, lotado na Secretaria de Administração Finanças e
Planejamento, para exercer as funções de Edição de Portarias, Decretos, Leis, a Publicação de Portarias e Decretos, e Leis, Registro de Protocolos de documentos referentes à Secretaria de Administração, e edição de Ofícios solicitados pela Secretária municipal de Administração.
Parágrafo único. Para o desempenho da atribuição designada, o servidor fará jus, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 71, de 24
de dezembro de 2014, a um adicional de gratificação de função (Função Gratificada), equivalente ao nível de ensino médio FG-3, com valor
previsto em Lei, sem direito a incorporação.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos a contar de 04 de janeiro de 2021.
Registre-se e publique-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Macieira,
04 de janeiro de 2021.
EDGARD FARINON
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA 4536

Publicação Nº 2790622

PORTARIA Nº 4536/2021
Revoga Portarias nº 4229, 4381 e 4399, que designou os servidores conforme especifica
EDGARD FARINON, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais estabelecidas no artigo 58,
VIII, da Lei Orgânica Municipal, e conforme Lei Complementar 87/2019,
RESOLVE
Art. 1º REVOGAR as Portarias nº 4229/2019, 4381/2020 e 4399/2020, as quais designaram servidores para exercício de função gratificada
e deu outras providências.
Art. 2º Os servidores retornam para suas atribuições do cargo no qual são efetivos.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário, em especial as referidas Portarias
Art. 4º Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação com efeitos a contar de 04 de janeiro de 2020.
Registre-se e Publique-se
Gabinete do Prefeito Municipal de Macieira,
04 de janeiro de 2020.
EDGARD FARINON
PREFEITO MUNICIPAL
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Mafra
Prefeitura
DECRETO Nº 4450 DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789511

DECRETO Nº 4450 DE 04 DE JANEIRO DE 2021
PRORROGA O PRAZO DE VALIDADE DOS ALVARÁS SANITÁRIOS E AS LICENÇAS DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2020.
O Prefeito do Município de Mafra, EMERSON MAAS, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o art. 68, inciso XVII da Lei Orgânica
do Município.
Considerando a necessidade de readequação dos procedimentos internos para a emissão dos Alvarás Sanitários e Licença de Localização e
Funcionamento do exercício de 2021, por meio de nova plataforma digital, e;
Considerando elevada demanda dos pedidos de autorização e renovação dos Alvarás e Licenças, posto a necessidade regular habilitação
para o funcionamento em Mafra.
DECRETA:
Art. 1º Fica estendida a validade dos Alvarás Sanitários e das Licenças de Localização e Funcionamento do exercício 2020 até a data limite
de 31 de março de 2021, ficando assegurados todos os direitos inerentes previstos na legislação municipal.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Mafra, 04 de Janeiro de 2021.
EMERSON MAAS
Prefeito Municipal
CRISLEY MARIA FUCHS VALÉRIO
Secretária Municipal da Fazenda e Planejamento

EXTRATO 2° TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 080/2018

Publicação Nº 2789620

EXTRATO 2° TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 080/2018
Contrato nº: 080/2018
Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAFRA
Contratada: CASA DE APOIO CAMINHO SUAVE LTDA -ME
CNPJ: 25.191.306/0002-84
Objeto: O presente contrato tem por objetivo a contratação de Casa de Repouso para o internamento, conforme Autos SIG n.
09.2018.00006709-5 do Ministério Público de Santa Catarina, com recursos da Secretaria Municipal de Assistência Social.
Inexigibilidade nº 015/2018; Processo Licitatório n.º 538/2018.
Data de Assinatura: 11 de dezembro de 2020.
Prazo: Fica prorrogado o presente contrato por 12 (doze) meses a contar da data de vencimento do 1° Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços n°080/2018.
Foro: Comarca de Mafra.

EXTRATO ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 275/2020

Publicação Nº 2789598

EXTRATO ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 275/2020
Contratante: O MUNICÍPIO DE MAFRA
Empresa Registrada: PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI
CNPJ: 09.505.300/0001-05
Valor registrado: R$ 13.188,00 (treze mil cento e oitenta e oito reais).
Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos de segurança para combate ao COVID-19, destinados as Escolas Municipais e Centros de
Educação Infantil, através da Secretaria Municipal de Educação.
Origem: Processo nº 418/2020, Pregão Eletrônico RP Nº 090/2020.
Data de assinatura: 25 de novembro de 2020.
Vigência: A vigência da presente ATA é a partir de sua assinatura até 25 de novembro de 2021.
Foro: Comarca de Mafra
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Publicação Nº 2789603

EXTRATO ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 276/2020
Contratante: O MUNICÍPIO DE MAFRA
Empresa Registrada: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LOURENÇONE ME
CNPJ: 17.992.596/0001-56
Valor registrado: R$ 25.300,00 (vinte cinco mil e trezentos reais).
Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos de segurança para combate ao COVID-19, destinados as Escolas Municipais e Centros de
Educação Infantil, através da Secretaria Municipal de Educação.
Origem: Processo nº 418/2020, Pregão Eletrônico RP Nº 090/2020.
Data de assinatura: 25 de novembro de 2020.
Vigência: A vigência da presente ATA é a partir de sua assinatura até 25 de novembro de 2021.
Foro: Comarca de Mafra

EXTRATO ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 280/2020

Publicação Nº 2789610

EXTRATO ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 280/2020
Contratante: O MUNICÍPIO DE MAFRA
Empresa Registrada: UP DENT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIAL LTDA
CNPJ: 20.306.488/0001-97
Valor registrado: R$ 24.570,00 (vinte e quatro mil e quinhentos e setenta reais).
Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos de segurança para combate ao COVID-19, destinados as Escolas Municipais e Centros de
Educação Infantil, através da Secretaria Municipal de Educação.
Origem: Processo nº 418/2020, Pregão Eletrônico RP Nº 090/2020.
Data de assinatura: 25 de novembro de 2020.
Vigência: A vigência da presente ATA é a partir de sua assinatura até 25 de novembro de 2021.
Foro: Comarca de Mafra

EXTRATO ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 281/2020

Publicação Nº 2789600

EXTRATO ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 281/2020
Contratante: O MUNICÍPIO DE MAFRA
Empresa Registrada: SALVI LOPES E CIA LTDA
CNPJ: 82.478.140/0001-34
Valor registrado: R$ R$ 11.405,00 (onze mil e quatrocentos e cinco reais).
Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos de segurança para combate ao COVID-19, destinados as Escolas Municipais e Centros de
Educação Infantil, através da Secretaria Municipal de Educação.
Origem: Processo nº 418/2020, Pregão Eletrônico RP Nº 090/2020.
Data de assinatura: 25 de novembro de 2020.
Vigência: A vigência da presente ATA é a partir de sua assinatura até 25 de novembro de 2021.
Foro: Comarca de Mafra

EXTRATO ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 285/2020

Publicação Nº 2789594

EXTRATO ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 285/2020
Contratante: O MUNICÍPIO DE MAFRA
Empresa Registrada: MAXIMA ATACADISTA EIRIELI - EPP
CNPJ: 26.716.048/0001-94
Valor registrado: R$ 24.247,50 (vinte e quatro mil duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos).
Objeto: aquisição de materiais de limpeza, utensílios, gêneros alimentícios, destinados as Secretarias da Prefeitura Municipal de Mafra.
Origem: Processo nº 457/2020, Pregão Eletrônico RP Nº 098/2020.
Data de assinatura: 27 de novembro de 2020.
Vigência: A vigência da presente ATA é a partir de sua assinatura até 27 de novembro de 2021.
Foro: Comarca de Mafra
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EXTRATO ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 288/2020

Publicação Nº 2789585

EXTRATO ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 288/2020
Contratante: O MUNICÍPIO DE MAFRA
Empresa Registrada: HILEON CESAR SUCATELLI-ME
CNPJ: 17.778.957/0001-66
Valor registrado: R$ 1.169,30 (mil cento e sessenta e nove reais e trinta centavos).
Objeto: aquisição de materiais de limpeza, utensílios, gêneros alimentícios, destinados as Secretarias da Prefeitura Municipal de Mafra.
Origem: Processo nº 457/2020, Pregão Eletrônico RP Nº 098/2020.
Data de assinatura: 27 de novembro de 2020.
Vigência: A vigência da presente ATA é a partir de sua assinatura até 27 de novembro de 2021.
Foro: Comarca de Mafra

EXTRATO ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 298/2020

Publicação Nº 2789609

EXTRATO ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 298/2020
Contratante: O MUNICÍPIO DE MAFRA
Empresa Registrada: DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 06.316.353/0001-81
Valor registrado: R$ 38.950,00 (trinta e oito mil novecentos e cinq-enta reais).
Objeto: aquisição de materiais de Atendimento Pré-Hospitalar, destinados ao Corpo de Bombeiros Militar de Mafra .
Origem: Processo nº 437/2020,Pregão Eletrônico RP Nº 095/2020.
Data de assinatura: 02 de dezembro de 2020.
Vigência: A vigência da presente ATA é a partir de sua assinatura até 02 de dezembro de 2021.
Foro: Comarca de Mafra

EXTRATO ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 299/2020

Publicação Nº 2789605

EXTRATO ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 299/2020
Contratante: O MUNICÍPIO DE MAFRA
Empresa Registrada: SALVI LOPES E CIA LTDA
CNPJ: 82.478.140/0001-34
Valor registrado: R$ 19.409,02 (dezenove mil quatrocentos e nove reais e dois centavos).
Objeto: aquisição de materiais de Atendimento Pré-Hospitalar, destinados ao Corpo de Bombeiros Militar de Mafra .
Origem: Processo nº 437/2020,Pregão Eletrônico RP Nº 095/2020.
Data de assinatura: 02 de dezembro de 2020.
Vigência: A vigência da presente ATA é a partir de sua assinatura até 02 de dezembro de 2021.
Foro: Comarca de Mafra

EXTRATO ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 303/2020

Publicação Nº 2789604

EXTRATO ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 303/2020
Contratante: O MUNICÍPIO DE MAFRA/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Empresa Registrada: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTDA ME
CNPJ: 01.276.119/0001-54
Valor registrado: R$ 17.680,00 (dezessete mil setecentos e oitenta reais).
Objeto: Aquisição/instalação de cerca, portões e motor deslizante para a EMEB General Osório, materiais para adequação para o CEIM Breno
Cauan Garcia e aquisição de materiais elétricos para as unidades escolares, através da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura.
Origem: Processo nº 482/2020, Pregão Eletrônico RP Nº 103/2020.
Data de assinatura: 04 de dezembro de 2020.
Vigência: A vigência da presente ATA é a partir de sua assinatura até 04 de dezembro de 2021.
Foro: Comarca de Mafra

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 049/2020

Publicação Nº 2789612

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 049/2020
Contrato nº: 049/2020
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAFRA
Contratada: PROSAN PRÓTESES DENTÁRIA LTDA
CNPJ nº 29.310.781/0001-00
Modalidade Processo Licitatório n.º 240/2020. CREDENCIAMENTO nº 003/2020.
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Data Assinatura do termo aditivo: 28 de outubro de 2020.
Prazo: com vigência até 31 de dezembro de 2021.
Foro: Comarca de Mafra.

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 091/2020

Publicação Nº 2789651

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 091/2020
Contratante: O MUNICÍPIO DE MAFRA
Contratada: RBO SERVIÇOS PÚBLICOS E PROJETOS MUNICIPAIS EIRELI - EPP
CNPJ nº 04.521.281/0001-89
Objeto: Contratação de empresa para realizar o Processo Seletivo Simplificado de provas de títulos, para contratação de professor em caráter temporário e reserva de cadastro, para o ano letivo de 2021, da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, através do Fundo
Municipal de Educação, Esporte e Cultura.
Modalidade Processo Licitatório n.º 406/2020. Pregão Presencial nº 086/2020.
Data Assinatura do termo aditivo: 17 de novembro de 2020.
Alteração de Cláusula: A alteração, nos termos do art. 58, I, da Lei 8666/93, do Anexo I, 2, c.1 do Edital que passara a viger da seguinte
forma: Os sites oficiais do Processo Seletivo deverão permitir inscrição e recebimento dos Títulos para classificação dos candidatos online,
acompanhamento, download dos atos oficiais, inscrição on-line dos candidatos, permitindo inclusive, a emissão do boleto bancário com o
valor das inscrições depositados em conta bancária indicada pelo Contratado.
Foro: Comarca de Mafra.

EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°028/2019

Publicação Nº 2789582

EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°028/2019
Contrato nº: 028/2019
Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAFRA
Contratada: TRIBUNA DA FRONTEIRA PUBLICAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 83.742.536/0001-00
Modalidade: Processo Licitatório 085/2019 - Inexigibilidade n° 006/2019.
Data Assinatura do termo aditivo: 09 de dezembro de 2020.
Prazo: com vigência até 31 de dezembro de 2021.
Foro: Comarca de Mafra

EXTRATO DE 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 120/2017

Publicação Nº 2789577

EXTRATO DE 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 120/2017
Contrato nº: 120/2017
Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAFRA
Contratada: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA
CNPJ nº 03.725.725/0001-35
Modalidade Processo Licitatório n.º 624/2017, Inexigibilidade nº 012/2017.
Valor do Aditivo: R$ R$ 13.388,76 (vinte e um mil quintos e cinco reais e quatro centavos), que corresponde a 04 (quatro) parcelas trimestrais de R$ 3.347,19 (três mil trezentos e quarenta e sete reais e dezenove centavos.
Data Assinatura do termo aditivo: 04 de dezembro de 2020.
Foro: Comarca de Mafra.
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Câmara Municipal
DECRETO LEGISLATIVO Nº 01/2021

Publicação Nº 2789728

DECRETO LEGISLATIVO Nº. 01
DE 04 DE JANEIRO DE 2021
DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS TEMPORÁRIAS DE PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A Vereadora Dircelene Dittrich Pinto, Presidente da Câmara Municipal de Mafra, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 32, inciso
II da Lei Orgânica do Município de Mafra e demais atribuições regimentais,
CONSIDERANDO que a saúde é direito social fundamental (CF, art. 6º), garantido mediante a implementação de políticas que, dentre outros
objetivos, visem à redução do risco de doença e de outros agravos (CF, art. 196);
CONSIDERANDO a edição da Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para o enfretamento da emergência
de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus;
CONSIDERANDO que a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, em 11 de março de 2020, que a contaminação com o coronavírus,
causador da COVID-19, caracteriza pandemia; e
CONSIDERANDO a adoção de medidas que visam minimizar as possibilidades de contágio do coronavírus por diversos outros órgãos da
Administração Pública em todos os níveis da Federação;
DECRETA
Art. 1º O presente Decreto Legislativo dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19).
Parágrafo Único. As medidas temporárias de prevenção prevista neste decreto terão vigência até 28 de fevereiro de 2021.
Art. 2º Haverá sessão ordinária presencial com todas as medidas de prevenção cabíveis para evitar a proliferação do Novo Coronavírus.
§ 1º As sessões seguirão o rito disposto no art. 87 e seguintes do Regimento Interno, com exceção da utilização da Tribuna, que estará
suspensa.
§ 2º Fica proibida a presença de público durante as sessões previstas no caput deste artigo, exceto servidores designados para auxiliar nos
trabalhos das sessões
Art. 3º O atendimento ao público na Câmara Municipal fica restrita apenas ao protocolo de documentos, sendo demais atendimentos mediante agendamento prévio no setor de protocolo.
Art. 4º Ficam disponibilizados a todos os servidores e vereadores no exercício de suas funções os equipamentos necessários para prevenção
do COVID-19.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Mafra, 04 de janeiro de 2021.
Ver.ª Dircelene Dittrich Pinto
Presidente

TERMO DE POSSE MESA DIRETORA

Publicação Nº 2789723

TERMO DE POSSE
MESA DIRETORA
No primeiro dia do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, nas dependências do auditório do Sicoob Credinorte, sito à Avenida Prefeito
Frederico Heyse, nº 356, Centro, na Solenidade de Posse dos Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeita, e, após a eleição realizada nesta sessão,
foram eleitos e empossados os membros para compor a Mesa Diretora do 1º Exercício da 19ª Legislatura a partir desta data até o dia 31
de dezembro de 2021, ficando assim constituída:
Presidente: Ver.ª Dircelene Dittrich Pinto
Vice-Presidente: Ver. Jonas Schultz
1º Secretário: Ver. Vanderlei Peters
2º Secretário: Ver. Valdecir Antonio Munhoz
Mafra/SC, 1º de janeiro de 2021.
Ver.ª Dircelene Dittrich Pinto
Presidente
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Ver. Jonas Schultz
Vice-Presidente
Ver. Vanderlei Peters
1º Secretário
Ver. Valdecir Antonio Munhoz
2º Secretário

TERMO DE POSSE PREFEITO E VICE-PREFEITA

Publicação Nº 2789706

TERMO DE POSSE
PREFEITO MUNICIPAL E
VICE-PREFEITA
No primeiro dia do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, nas dependências do auditório do Sicoob Credinorte, sito à Avenida Prefeito
Frederico Heyse, nº 356, Centro, em Sessão Solene, sob a Presidência do Vereador Jonas Heide, tomaram posse, respectivamente para o
cargo de Prefeito Municipal, o Excelentíssimo Senhor Emerson Maas, e no cargo de Vice-Prefeita, a Excelentíssima Senhora Celina Dittrich
Vieira, para um mandato de 04 (quatro) anos, compreendido entre 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024.
Após a conferência dos diplomas expedidos pelo Tribunal Eleitoral, bem como das declarações de bens entregues pelos eleitos, e procedido
o Juramento, o Presidente Vereador Jonas Heide, declarou empossados o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal e a Excelentíssima Senhora Vice-Prefeita Municipal, sendo que assinam o presente Termo, para que surta os jurídicos e legais efeitos.
Mafra/SC, 1º de janeiro de 2021.
Emerson Maas
Prefeito Municipal
Celina Dittrich Vieira
Vice-Prefeita

TERMO DE POSSE VEREADORES 19ª LEGISLATURA

Publicação Nº 2789687

TERMO DE POSSE
19ª LEGISLATURA
No primeiro dia do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, nas dependências do auditório do Sicoob Credinorte, sito à Avenida Prefeito
Frederico Heyse, nº 356, Centro, em Sessão Solene da Câmara Municipal de Mafra, sob a Presidência do Vereador Jonas Heide, e em obediência ao que preceitua a Lei Orgânica Municipal em seu artigo 13, e o Regimento Interno da Câmara Municipal, em seu artigo 2º, tomaram
posse no cargo de Vereador, para um mandato de 04 (quatro) anos, compreendido entre 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024.
Após a conferência dos Diplomas expedidos pelo Tribunal Eleitoral, bem como das declarações de bens entregues pelos eleitos, e procedido
o Juramento, o Presidente em Exercício Vereador Jonas Heide, declarou empossados os nobres Vereadores, sendo que assinam o presente
Termo, para que surta os jurídicos e legais efeitos.
Mafra/SC, 1º de janeiro de 2021.
Vereador Abel Bicheski Vereador Jonas Schultz
Vereador David Roeder Vereador Mário Skonieski
Vereadora Dircelene Dittrich Pinto Vereador Rafael Augusto Cavalheiro
Vereador Everton Stach Vereador Sérgio Luiz Severino
Vereador João Maria Ferreira Vereador Valdecir Antonio Munhoz
Vereador Jonas Heide Vereador Vanderlei Peters
Vereador Wagner Grossl Ramos De Oliveira
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Instituto de Previdência do Município de Mafra - IPMM
PORTARIA N° 90, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020

Publicação Nº 2789099

PORTARIA N.º 90, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020
Concede Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição à servidora JANETE GODESCKI PIKISSIUS.
O Presidente do Instituto de Previdência do Município de Mafra – IPMM, CARLOS OTÁVIO SENFF, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 56, item VII da Lei 2.571/01, com fundamento na Regra de Transição do art. 6º da Emenda Constitucional 41/2003 c/c art.
40, §5º, da Constituição Federal, art. 36, II, da Emenda Constitucional 103/2019 e art. 11, §1° da Lei 2.571/2001,
RESOLVE
Art. 1º - Conceder, a partir de 16 de dezembro de 2020, o benefício de aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição, em
caráter integral, à servidora JANETE GODESCKI PIKISSIUS, servidora pública do Município de Mafra/SC, portadora do RG nº 2.247.528, CPF
nº 745.584.209-00, NIT n° 170.06002.50.6 e matrícula funcional nº 362001, ocupante do cargo efetivo de PROFESSORA.
Art. 2º - Os proventos iniciais de aposentadoria equivalem à integralidade (100%) da remuneração da servidora no cargo efetivo ocupado
no momento da aposentadoria e correspondem a R$ 8.085,74 (oito mil e oitenta e cinco reais e setenta e quatro centavos).
Parágrafo único. A base de cálculo a que se refere o caput deste artigo é composta pelo vencimento básico do cargo efetivo de Professora
mais triênios equivalentes a 60% (sessenta por cento).
Art. 3º - O benefício será reajustado com paridade aos reajustes aplicados aos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Mafra, na forma
do art. 7° da Emenda Constitucional 41/2003 c/c o art. 2° da Emenda Constitucional 47/2005.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Mafra, 16 dezembro de 2020.
CARLOS OTÁVIO SENFF
Presidente do Instituto de Previdência do Município de Mafra - IPMM
WELLINGTON ROBERTO BIELECKI
Prefeito Municipal
RODNEY LUIZ MEDEIROS
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA N° 91, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020

Publicação Nº 2789106

PORTARIA N.º 91, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020
Concede Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição à servidora MARINES SCHAFASCHECK RIBEIRO.
O Presidente do Instituto de Previdência do Município de Mafra – IPMM, CARLOS OTÁVIO SENFF, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 56, item VII da Lei 2.571/01, com fundamento na Regra de Transição do art. 6º da Emenda Constitucional 41/2003 c/c art.
40, §5º, da Constituição Federal, art. 36, II, da Emenda Constitucional 103/2019 e art. 11, §1° da Lei 2.571/2001,
RESOLVE
Art. 1º - Conceder, a partir de 16 de dezembro de 2020, o benefício de aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição, em
caráter integral, à servidora MARINES SCHAFASCHECK RIBEIRO, servidora pública do Município de Mafra/SC, portadora do RG nº 2.243.943,
CPF nº 690.322.039-91, NIT n° 170.06003.27.8 e matrícula funcional nº 311501, ocupante do cargo efetivo de PROFESSORA.
Art. 2º - Os proventos iniciais de aposentadoria equivalem à integralidade (100%) da remuneração da servidora no cargo efetivo ocupado
no momento da aposentadoria e correspondem a R$ 8.328,35 (oito mil e trezentos e vinte e oito reais e trinta e cinco centavos).
Parágrafo único. A base de cálculo a que se refere o caput deste artigo é composta pelo vencimento básico do cargo efetivo de Professora
mais triênios equivalentes a 60% (sessenta por cento).
Art. 3º - O benefício será reajustado com paridade aos reajustes aplicados aos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Mafra, na forma
do art. 7° da Emenda Constitucional 41/2003 c/c o art. 2° da Emenda Constitucional 47/2005.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Mafra, 16 dezembro de 2020.
CARLOS OTÁVIO SENFF
Presidente do Instituto de Previdência do Município de Mafra - IPMM
WELLINGTON ROBERTO BIELECKI
Prefeito Municipal
RODNEY LUIZ MEDEIROS
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA N° 92, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020

Publicação Nº 2789108

PORTARIA N.º 92, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020
Concede Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição à servidora MARGARETE AUGUSTIN PAVAN.
O Presidente do Instituto de Previdência do Município de Mafra – IPMM, CARLOS OTÁVIO SENFF, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 56, item VII da Lei 2.571/01, com fundamento na Regra de Transição do art. 6º da Emenda Constitucional 41/2003 c/c art.
40, §5º, da Constituição Federal, art. 36, II, da Emenda Constitucional 103/2019 e art. 11, §1° da Lei 2.571/2001,
RESOLVE
Art. 1º - Conceder, a partir de 16 de dezembro de 2020, o benefício de aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição, em
caráter integral, à servidora MARGARETE AUGUSTIN PAVAN, servidora pública do Município de Mafra/SC, portadora do RG nº 2.247.502,
CPF nº 854.959.809-72, NIT n° 170.45265.37.7 e matrícula funcional nº 421901, ocupante do cargo efetivo de PROFESSORA.
Art. 2º - Os proventos iniciais de aposentadoria equivalem à integralidade (100%) da remuneração da servidora no cargo efetivo ocupado
no momento da aposentadoria e correspondem a R$ 6.645,29 (seis mil e seiscentos e quarenta e cinco reais e vinte e nove centavos).
Parágrafo único. A base de cálculo a que se refere o caput deste artigo é composta pelo vencimento básico do cargo efetivo de Professora
mais triênios equivalentes a 48% (quarenta e oito por cento).
Art. 3º - O benefício será reajustado com paridade aos reajustes aplicados aos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Mafra, na forma
do art. 7° da Emenda Constitucional 41/2003 c/c o art. 2° da Emenda Constitucional 47/2005.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Mafra, 16 dezembro de 2020.
CARLOS OTÁVIO SENFF
Presidente do Instituto de Previdência do Município de Mafra - IPMM
WELLINGTON ROBERTO BIELECKI
Prefeito Municipal
RODNEY LUIZ MEDEIROS
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA N° 93, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020

Publicação Nº 2789110

PORTARIA N.º 93, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020
Concede Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição à servidora JOSANE TABORDA RIBAS.
O Presidente do Instituto de Previdência do Município de Mafra – IPMM, CARLOS OTÁVIO SENFF, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 56, item VII da Lei 2.571/01, com fundamento na Regra de Transição do art. 6º da Emenda Constitucional 41/2003 c/c art.
40, §5º, da Constituição Federal, art. 36, II, da Emenda Constitucional 103/2019 e art. 11, §1° da Lei 2.571/2001,
RESOLVE
Art. 1º - Conceder, a partir de 16 de dezembro de 2020, o benefício de aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição, em
caráter integral, à servidora JOSANE TABORDA RIBAS, servidora pública do Município de Mafra/SC, portadora do RG nº 7.750.392-7, CPF nº
727.913.499-87, NIT n° 123.54057.65.4 e matrícula funcional nº 1625001, ocupante do cargo efetivo de PROFESSORA.
Art. 2º - Os proventos iniciais de aposentadoria equivalem à integralidade (100%) da remuneração da servidora no cargo efetivo ocupado
no momento da aposentadoria e correspondem a R$ 4.858,82 (quatro mil e oitocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e dois centavos).
Parágrafo único. A base de cálculo a que se refere o caput deste artigo é composta pelo vencimento básico do cargo efetivo de Professora
mais triênios equivalentes a 36% (trinta e seis por cento).
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Art. 3º - O benefício será reajustado com paridade aos reajustes aplicados aos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Mafra, na forma
do art. 7° da Emenda Constitucional 41/2003 c/c o art. 2° da Emenda Constitucional 47/2005.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Mafra, 16 dezembro de 2020.
CARLOS OTÁVIO SENFF
Presidente do Instituto de Previdência do Município de Mafra - IPMM
WELLINGTON ROBERTO BIELECKI
Prefeito Municipal
RODNEY LUIZ MEDEIROS
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA N° 94, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020

Publicação Nº 2789113

PORTARIA N.º 94, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020
Concede Aposentadoria por Idade à servidora CIRCE BRUNNQUELL.
O Diretor Presidente do Instituto de Previdência do Município de Mafra – IPMM, CARLOS OTÁVIO SENFF, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo art. 56, item VII, da Lei 2.571/01, com fundamento no art. 40, § 1°, inciso III, alínea “b” da Constituição Federal, c/c art.
11, inciso IV, da Lei Municipal nº 2.571/2001 e art. 10, § 7, da Emenda Constitucional nº 103/2019,
RESOLVE
Art. 1º - Conceder, a partir de 16 de dezembro de 2020, o benefício de aposentadoria voluntária por idade, em caráter proporcional, à
servidora CIRCE BRUNNQUELL, servidora pública do Município de Mafra/SC, portadora do RG nº 918.100, CPF nº 382.609.489-15, NIT n°
108.15728.38.4 e matrícula funcional nº 5229901, ocupante do cargo efetivo de AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.
Art. 2º - Os proventos iniciais de aposentadoria, em caráter proporcional, equivalem a 39,26% (trinta e nove vírgula vinte e seis porcento)
da média das contribuições da servidora, nos termos da Lei Federal nº 10.887/2004, e correspondem a R$ 1.064,52 (um mil e sessenta e
quatro reais e cinquenta e dois centavos).
Parágrafo único. A revisão dos proventos obedecerá ao contido na Emenda Constitucional n° 41/2003, não havendo paridade com os servidores ativos.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Mafra, 16 de dezembro de 2020.
CARLOS OTÁVIO SENFF
Presidente do Instituto de Previdência do Município de Mafra - IPMM
WELLINGTON ROBERTO BIELECKI
Prefeito Municipal
RODNEY LUIZ MEDEIROS
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA N° 95, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020

Publicação Nº 2789116

PORTARIA N.º 95, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020
Concede Aposentadoria por Idade à servidora JANETE DE FATIMA PUCHIVAILO.
O Diretor Presidente do Instituto de Previdência do Município de Mafra – IPMM, CARLOS OTÁVIO SENFF, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo art. 56, item VII, da Lei 2.571/01, com fundamento no art. 40, § 1°, inciso III, alínea “b” da Constituição Federal, c/c art.
11, inciso IV, da Lei Municipal nº 2.571/2001 e art. 10, § 7, da Emenda Constitucional nº 103/2019,
RESOLVE
Art. 1º - Conceder, a partir de 16 de dezembro de 2020, o benefício de aposentadoria voluntária por idade, em caráter proporcional, à servidora JANETE DE FATIMA PUCHIVAILO, servidora pública do Município de Mafra/SC, portadora do RG nº 481.947, CPF nº 419.018.609-06,
NIT n° 108.99678.84.7 e matrícula funcional nº 2463502, ocupante do cargo efetivo de PROFESSORA DE ARTES.
Art. 2º - Os proventos iniciais de aposentadoria, em caráter proporcional, equivalem a 39,31% (trinta e nove vírgula trinta e um porcento)
da média das contribuições da servidora, nos termos da Lei Federal nº 10.887/2004, e correspondem a R$ 1.064,52 (um mil e sessenta e
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quatro reais e cinquenta e dois centavos).
Parágrafo único. A revisão dos proventos obedecerá ao contido na Emenda Constitucional n° 41/2003, não havendo paridade com os servidores ativos.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Mafra, 16 de dezembro de 2020.
CARLOS OTÁVIO SENFF
Presidente do Instituto de Previdência do Município de Mafra - IPMM
WELLINGTON ROBERTO BIELECKI
Prefeito Municipal
RODNEY LUIZ MEDEIROS
Secretário Municipal de Administração
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Maracajá
Prefeitura
DECRETO 001/2021

Publicação Nº 2789465

Decreto nº 001, de 2 de janeiro de 2021.
DECRETA LUTO OFICIAL DE 03 (TRÊS) DIAS NO MUNICÍPIO DE MARACAJÁ, PELO FALECIMENTO DO SENHOR ADEMIR ANTENOR DE OLIVEIRA, EX-VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARACAJÁ.
Anibal Brambila, Prefeito Municipal de Maracajá, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o inciso VII, do Artigo 75, da Lei
Orgânica do Município de Maracajá, e;
CONSIDERANDO o falecimento do ex-Vice-Prefeito e ex-Vereador do Poder Legislativo Municipal o Senhor ADEMIR ANTENOR DE OLIVEIRA,
ocorrido na madrugada do dia 2 de janeiro do corrente ano, por se tratar de pessoa muito conhecida e querida causa um profundo sentimento de pesar na população de Maracajá;
CONSIDERANDO que o ex-Vice-Prefeito e ex-Vereador ADEMIR ANTENOR DE OLIVEIRA é filho do ex-prefeito do Município de Maracajá, o
Senhor Antenor Apolinário de Oliveira, o Seu NONO (In memoriam) e irmão do ex-vereador, ex-presidente da Câmara Municipal e ex-prefeito
do Município de Maracajá, o Senhor Antônio Carlos de Oliveira, mais conhecido como “CACAIO”;
CONSIDERANDO ter sido empresário e empreendedor bem sucedido do ramo de Vestuário no Município de Maracajá, atendendo toda a
freguesia e amigos com grande disposição, simplicidade e atenção, cujo trabalho muito contribuiu para o progresso e desenvolvimento de
nosso Município e ainda assumindo como vice-prefeito por 03 (três) mandatos e 01 (um) mandato de vereador;
Considerando que o Senhor ADEMIR ANTENOR DE OLIVEIRA teve destacada trajetória como homem público, com singular atuação no
cenário político do Município de Maracajá;
CONSIDERANDO o envolvimento familiar, o consternamento geral da comunidade Maracajaense e o sentimento de solidariedade, de saudade que emerge pela perda deste ilustre cidadão exemplar e de conduta integra;
CONSIDERANDO o respeitável líder político e de ilibado espírito público, que contribuiu para o progresso e desenvolvimento do nosso Município;
CONSIDERANDO finalmente, que é dever do Poder Público honrar aqueles que, contribuíram para o bem-estar da coletividade e os méritos
e a necessidade de tributar-lhes as homenagens que o momento impõe,
DECRETA:
Art. 1º Fica Decretado Luto Oficial de 03 (três) dias em todo o território do Município de Maracajá, entre os dias 2, 3 e 4 de janeiro de 2021,
em sinal de profundo pesar pelo passamento do Senhor “ADEMIR ANTENOR DE OLIVEIRA”.
Art. 2º As Repartições Públicas Municipais e outras estacionadas no âmbito do Município de Maracajá, nestes dias estarão com suas bandeiras oficiais hasteadas a meio mastro em respeito ao Luto Oficial.
Art. 3º Aos distintos familiares ficam registradas os sentimentos de solidariedade e as mais profundas e sinceras condolências.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na presente data, devendo ser enviada cópia do presente Ato à família enlutada.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Município de Maracajá, Gabinete do Prefeito, 2 de janeiro de 2021.
ANIBAL BRAMBILA
Prefeito Municipal

PORTARIA 001/2021

Publicação Nº 2789858

PORTARIA Nº 001, DE 4 DE JANEIRO DE 2021.
NOMEIA INTERINAMENTE A SERVIDORA EDILANE ROCHA NICOLEITE PARA RESPONDER PELO CARGO DE SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MARACAJÁ, no uso das atribuições que lhe confere as Leis Municipais nº 426 de 7 de outubro de 1997 e nº
1039 de 15 de outubro de 2015, e de conformidade com os incisos V e VII, do Art. 75, da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear interinamente a servidora EDILANE ROCHA NICOLEITE para responder pela Secretaria de Administração do Município
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temporariamente no cargo de Secretário de Administração, a partir do dia 4 de janeiro de 2021 a 1º de maio de 2021, em razão da licença maternidade da Secretária de Administração Marluci Freitas Bitencourt Vitali, ou enquanto houver impedimentos quanto ao retorno da
mesma.
Art. 2º Fica designada ainda a servidora EDILANE ROCHA NICOLEITE para além dos serviços atribuídos ao Secretário de Administração, executar as atividades relacionadas a movimentação financeira do Município como assinaturas de cheques; abrir contas de depósito; autorizar
cobrança; receber, passar recibo e dar quitação, solicitar saldos, extratos e comprovantes; requisitar talonários de cheques; retirar cheques
devolvidos; endossar cheque; sustar/contra-ordenar cheques; cancelar cheques; baixar cheques; efetuar resgates/aplicações financeiras;
cadastrar, alterar e desbloquear senhas; efetuar saques – contas correntes; efetuar pagamentos por meio eletrônico; efetuar transferências
por meio eletrônico; liberar arquivos de pagamentos no gerenciador financeiro; solicitar saldos/extratos de investimentos; solicitar saldos/
extratos de operações de crédito; emitir comprovantes e consultar obrigações do débito direto autorizado, todos os atos supracitados sempre em conjunto com o Prefeito Municipal, Gestor do Fundo Municipal de Saúde, Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social, Gestor
do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente FIA/Maracajá, Gestor do Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público de Maracajá FASSEMA e representante legal autorizado pelo Departamento de Educação.
Parágrafo único. A emissão dos documentos elencados no caput deste Artigo deverá conter, obrigatoriamente, no mínimo duas assinaturas
por Entidade e/ou Unidade Orçamentária, e serão os Representantes Legais Autorizados - RLA(s).
Art. 3º A servidora contratada nos termos desta Portaria, é assegurado a filiação ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS, conforme
legislação federal pertinente, cujas despesas correrão a conta das dotações orçamentárias correspondentes e constantes da Lei Orçamentária vigente.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Maracajá, em 4 de janeiro de 2021.
ANIBAL BRAMBILA
Prefeito Municipal
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Maravilha
Prefeitura
CHAMADA PÚBLICA 001/2021

Publicação Nº 2785765

ESTADO DE SANTA CATARINA – MUNICÍPIO DE MARAVILHA
Chamada Pública n. 001/2021
Objeto: Exames de imagem – mamografia/uss/densitometria, Procedimentos em dermatologia, Meio de contraste, Cirurgias gerais – ambulatoriais(anestesia local), Ginecologia – procedimentos ambulatoriais, Cirurgias ginecológicas – pequeno porte, Cirurgias ginecológicas
– médio porte, Cirurgias gineco/obstétricas – grande porte, Consultas ambulatoriais especializadas, Procedimentos de urgência/emergência
ortopedia, Serviços Ambulatoriais Especializados, Cirurgias eletivas pediátricas, Procedimentos especializados, Exames de ressonância nuclear magnética, Cirurgia ortopédica, Cirurgia de otorrinolaringologia, Procedimentos/exames de cintilografia e Procedimentos de Urologia.
A Senhora Secretária de Saúde e Saneamento de Maravilha, SC, MIRIANE SARTORI, juntamente com a Comissão de Licitações, torna público para conhecimento dos interessados, que esta aberta a Chamada Pública n. 001/2021, para seleção e possível contratação de Unidades
Prestadoras de Serviços de assistência à saúde, na área ambulatorial, consoante Tabela Unificada SUS. O processo é regido pela Lei n.
8.666/93, e em especial o contido no Edital, e que estará recebendo os envelopes contendo a documentação, devendo estes ser entregues
na Secretaria de Saúde e Saneamento do Município de Maravilha, SC, a partir do dia 05 de janeiro de 2021 até 31 de dezembro de 2021.
Qualquer informação bem como a retirada do Edital poderá ser obtida no departamento de compras e licitações no horário de expediente,
das 07h30min às 11h30min e das 13 h às 17 horas. Maravilha - SC, 04 de janeiro de 2021. MIRIANE SARTORI – Secretária de Saúde e
Saneamento.

Câmara Municipal
EXTRATO DO TERMO DE POSSE DOS VEREADORES, PREFEITO E VICE-PREFEITO ELEITOS PARA O MANDATO
2021-2024

Publicação Nº 2789381

ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA DE VEREADORES DE MARAVILHA
EXTRATO DO TERMO DE POSSE DOS VEREADORES, PREFEITO E VICE-PREFEITO ELEITOS PARA O MANDATO 2021-2024.
1º DENOMINAÇÃO: Câmara Municipal de Vereadores de Maravilha/SC.
2º LOCAL, DATA E HORÁRIO: Nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores, no dia 1º de janeiro de 2021, às 9 horas e 30 minutos.
3º FINALIDADE: Posse dos Vereadores da 16ª Legislatura, do Prefeito Sandro Donati e do Vice-Prefeito Jonas Dall’Agnol, eleitos para o mandato 2021-2024, realizada em 1º de janeiro de 2021, bem como a eleição e posse da Mesa Diretora da Câmara Municipal para o exercício
2021, compreendendo o período de 1º de janeiro de 2021 à 31 de dezembro de 2021, a qual ficou composta pelos seguintes membros:
Presidente Vereadora Marlei Lizete Radin Grando, Vice-Presidente Vereador Gilmar Francisco Castanha, 1º Secretário Vereador Mozer Matheus de Oliveira e 2º Secretário Vereador Francys João Balestreri.
Maravilha/SC, 4 de janeiro de 2021.
MARCLEI LIZETE RADIN GRANDO
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Maravilha/SC
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Massaranduba
Prefeitura
DECRETO Nº 4368 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020

Publicação Nº 2788433

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA
ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSGAB – Assessoria de Gabinete

DECRETO Nº 4368 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020

Abre créditos adicionais suplementares

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA (SC), no uso de suas
atribuições legais e de acordo com a Lei nº 2060 de 17 de dezembro de 2019, DECRETA:
Art. 1º Ficam abertos os créditos adicionais suplementares no Orçamento de
2019 no valor de R$ 13.594,92 (treze mil quinhentos e noventa e quatro reais e noventa e
dois centavos) nos programas discriminados dos Anexos I.
Art. 2º Os recursos para abertura dos créditos adicionais suplementares de que
trata o artigo 1º, são oriundos da anulação parcial ou total de dotação orçamentária
conforme artigo 43, § 1º, III da Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Massaranduba, 18 de dezembro de 2020.

ARMINDO SESAR TASSI
Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra

VIVIANE HAFEMANN GRABOWSKI
Gerente de Gabinete

CAPITAL CATARINENSE DO ARROZ

Rua 11 de Novembro, 2765 – Centro – Massaranduba – SC – CEP 89108-000 - Fone: (47) 3379-4600
E-mail: gabinete@massaranduba.sc.gov.br – CNPJ: 83.102.483/0001-62
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Lote
Tipo
2 Suplementar

Ref.
33

418

Resumo por Vínculos
Tipo: Ordinário
Vínculo
Descrição Vínculo
Anulação
1000000
Recursos Ordinários
Total Tipo: Ordinário
Tipo: Vinculado
Vínculo
Descrição Vínculo
Anulação
1190000
Transf. FUNDEB (Outr.
Desp. Ensino)
1530000
COVID-19 - Recursos
transferidos da União sem
destinação específica (LC
173/2020 -Art. 5°, II-b)
Total Tipo: Vinculado
Total Geral
8.905,72
13.594,92

5.845,72

3.060,00

4.689,20
4.689,20
Superávit

Superávit

Op. de Crédito:

Excesso:

06.002.0004.0129.0010.2013.3319000000000000000

12.001.0020.0606.0031.2078.3319000000000000000

0,00

Suplementar

6

300

08.001.0012.0361.0020.2043.3339000000000000000

Superávit:

Suplementar

5

134

06.003.0004.0123.0009.2015.3319000000000000000

13.594,92

Suplementar

4

40

Total Geral
Anulação :

Suplementar

3

Dotação
06.002.0004.0122.0033.2016.3319000000000000000

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Excesso

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Op. de Crédito

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

13.594,92
0,00
0,00

Transp. Incremento

Transp. Incremento

0,00

0,00

Excesso:
Op. de Crédito:

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Total
0,00
0,00

01530000

01000000

01190000

01000000

Vínculo
01000000

0,00

Pág

0,00
0,00

0,00

Transp. Decremento
Convênio
0,00

Transp. Decremento
Convênio
0,00
0,00

Convênio:

06.002.0004.0129.0010.2013.3339000000000000000

Op. de Crédito

Transposição
Incremento:
Transposição
Decremento:

417

12.001.0020.0606.0031.2078.3449000000000000000

08.001.0012.0361.0020.2043.3319000000000000000

302

06.003.0004.0123.0009.2015.3339000000000000000

41
132

Origem de Recursos

Dotação/Receita
06.002.0004.0122.0033.2016.3449000000000000000

Ref.
35

Data Lançamento: 18/12/2020
Código da Suplementação: 153
Tipo
Valor
3.000,00 Anulação
Dotação
3.000,00
Anulação
1.369,20 Dotação
1.369,20 Anulação
3.060,00 Dotação
Anulação
3.060,00 Dotação
320,00 Anulação
320,00 Dotação
5.845,72Anulação:
5.845,72Superávit:
13.594,92Convênio:

Excesso

Vínculo
01000000
Total do Lote
01000000
Total do Lote
01190000
Total do Lote
01000000
Total do Lote
01530000
Total do Lote
Total

Entidade: MUNICIPIO DE MASSARANDUBA
Lei: 2060/2019
Decreto: 4368/2020
Data Lei: 17/12/2019
Data Decreto: 18/12/2020
Crédito Adicional

ANEXO I

Planejamento e Orçamento
Alterações Orçamentárias por Suplementação e Origem de Recursos

MUNICIPIO DE MASSARANDUBA

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

13.594,92

5.845,72

320,00

3.060,00

1.369,20

Valor
3.000,00
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DECRETO Nº 4369 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020

Publicação Nº 2788437

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA
ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSGAB – Assessoria de Gabinete

DECRETO Nº 4369 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020

Abre créditos adicionais suplementares

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA (SC), no uso de suas
atribuições legais e de acordo com a Lei nº 2060 de 17 de dezembro de 2019, DECRETA:
Art. 1º Ficam abertos os créditos adicionais suplementares no orçamento de
2020 no valor de R$ 33.630,94 (trinta e três mil seiscentos e trinta reais e noventa e quatro
centavos) no programa discriminado do Anexo I.
Art. 2º Os recursos para abertura dos créditos adicionais suplementares de que
trata o artigo 1º, são oriundos do excesso de arrecadação no exercício, conforme artigo 43,
parágrafo 1º, II da Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Massaranduba, 18 de dezembro de 2020.

ARMINDO SESAR TASSI
Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra

VIVIANE HAFEMANN GRABOWSKI
Gerente de Gabinete

CAPITAL CATARINENSE DO ARROZ

Rua 11 de Novembro, 2765 – Centro – Massaranduba – SC – CEP 89108-000 - Fone: (47) 3379-4600
E-mail: gabinete@massaranduba.sc.gov.br – CNPJ: 83.102.483/0001-62
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Lote
Tipo
1 Suplementar

Ref.
416

Resumo por Vínculos
Tipo: Vinculado
Vínculo
Descrição Vínculo
Anulação
1520000
COVID-19 - Recursos
transferidos da União
destinados a ações de
Saúde e Assistência
social (LC 173/2020 -Art.
5°, I-b)
Total Tipo: Vinculado
Total Geral

0,00

0,00
0,00

0,00

Superávit

Op. de Crédito:

Excesso:

10.002.0008.0243.0028.2092.3319000000000000000

0,00

481

Superávit:

Suplementar

Total Geral
Anulação :

2

Dotação
10.001.0008.0244.0029.2091.3319000000000000000

0,00
0,00

0,00

Excesso

0,00

33.630,94
33.630,94

33.630,94

Op. de Crédito

Transposição
Incremento:
Transposição
Decremento:

Ref.

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

Data Lançamento: 18/12/2020
Código da Suplementação: 11
Tipo
Valor
24.782,30 Excesso
24.782,30 Excesso
8.848,64Anulação:
8.848,64Superávit:
33.630,94Convênio:

33.630,94

Vínculo
01520000
Total do Lote
01520000
Total do Lote
Total

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL
Lei: 2060/2019
Decreto: 4369/2020
Data Lei: 17/12/2019
Data Decreto: 18/12/2020
Crédito Adicional

ANEXO I

Transp. Incremento

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Total
33.630,94
0,00

Vínculo
01520000
01520000

0,00

Pág

0,00
0,00

Transp. Decremento
Convênio
0,00

Convênio:

Origem de Recursos

Dotação/Receita

Excesso:
Op. de Crédito:

Planejamento e Orçamento
Alterações Orçamentárias por Suplementação e Origem de Recursos

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MASSARANDUBA

0,00
0,00

0,00

Valor
24.782,30
8.848,64
33.630,94
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DECRETO Nº 4370 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020

Publicação Nº 2788442

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA
ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSGAB – Assessoria de Gabinete

DECRETO Nº 4370 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020

Abre créditos adicionais suplementares

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA (SC), no uso de suas
atribuições legais e de acordo com a Lei nº 2060 de 17 de dezembro de 2019, DECRETA:
Art. 1º Ficam abertos os créditos adicionais suplementares no Orçamento de
2019 no valor de R$ 4.564,08 (quatro mil quinhentos e sessenta e quatro reais e oito
centavos) nos programas discriminados dos Anexos I.
Art. 2º Os recursos para abertura dos créditos adicionais suplementares de que
trata o artigo 1º, são oriundos da anulação parcial ou total de dotação orçamentária
conforme artigo 43, § 1º, III da Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Massaranduba, 18 de dezembro de 2020.

ARMINDO SESAR TASSI
Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra

VIVIANE HAFEMANN GRABOWSKI
Gerente de Gabinete

CAPITAL CATARINENSE DO ARROZ

Rua 11 de Novembro, 2765 – Centro – Massaranduba – SC – CEP 89108-000 - Fone: (47) 3379-4600
E-mail: gabinete@massaranduba.sc.gov.br – CNPJ: 83.102.483/0001-62

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE

Lote
Tipo
1 Suplementar

Ref.
268

Resumo por Vínculos
Tipo: Ordinário
Vínculo
Descrição Vínculo
Anulação
1000000
Recursos Ordinários
Total Tipo: Ordinário
Total Geral

0,00

4.564,08
4.564,08
4.564,08

Superávit

Op. de Crédito:

Excesso:

10.001.0008.0244.0029.2091.3339000000000000000
10.001.0008.0244.0029.2091.3339000000000000000

Superávit:

268
268

4.564,08

Suplementar
Suplementar

Total Geral
Anulação :

2
2

Dotação
10.001.0008.0244.0029.2091.3339000000000000000

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Transp. Incremento

0,00

0,00

Excesso:
Op. de Crédito:

0,00
0,00
0,00

Total
0,00
0,00

01000000

01000000

Vínculo
01000000

0,00

Pág

Transp. Decremento
Convênio
0,00
0,00
0,00

Convênio:

10.001.0008.0244.0029.2091.3319000000000000000

265

4.564,08
0,00
0,00

10.001.0008.0244.0029.2091.3319000000000000000

265

Origem de Recursos

Dotação/Receita
10.001.0008.0244.0029.2091.3319000000000000000

Ref.
265

Op. de Crédito

Transposição
Incremento:
Transposição
Decremento:

Anulação:
Superávit:
Convênio:

Tipo
Anulação
Dotação
Anulação
Dotação
Anulação
Dotação

Data Lançamento: 18/12/2020
Código da Suplementação: 13
Valor
2.902,29
2.902,29
500,00
1.161,79
1.661,79
4.564,08

Excesso

Vínculo
01000000
Total do Lote
01000000
01000000
Total do Lote
Total

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL
Lei: 2060/2019
Decreto: 4370/2020
Data Lei: 17/12/2019
Data Decreto: 18/12/2020
Crédito Adicional

ANEXO I

Planejamento e Orçamento
Alterações Orçamentárias por Suplementação e Origem de Recursos

MUNICIPIO DE MASSARANDUBA

0,00
0,00
0,00

4.564,08

500,00

1.161,79

Valor
2.902,29
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DECRETO Nº 4371 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020

Publicação Nº 2788446

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA
ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSGAB – Assessoria de Gabinete

DECRETO Nº 4371 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020

Abre créditos adicionais suplementares

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA (SC), no uso de suas
atribuições legais e de acordo com a Lei nº 2060 de 17 de dezembro de 2019, DECRETA:
Art. 1º Ficam abertos os créditos adicionais suplementares no orçamento de
2020 no valor de R$ 106.531,14 (cento e seis mil quinhentos e trinta e um reais e quatorze
centavos) no programa discriminado do Anexo I.
Art. 2º Os recursos para abertura dos créditos adicionais suplementares de que
trata o artigo 1º, são oriundos do excesso de arrecadação no exercício, conforme artigo 43,
parágrafo 1º, II da Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Massaranduba, 18 de dezembro de 2020.

ARMINDO SESAR TASSI
Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra

VIVIANE HAFEMANN GRABOWSKI
Gerente de Gabinete

CAPITAL CATARINENSE DO ARROZ

Rua 11 de Novembro, 2765 – Centro – Massaranduba – SC – CEP 89108-000 - Fone: (47) 3379-4600
E-mail: gabinete@massaranduba.sc.gov.br – CNPJ: 83.102.483/0001-62

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE

Lote
Tipo
1 Suplementar

Ref.
474

460

Resumo por Vínculos
Tipo: Vinculado
Vínculo
Descrição Vínculo
Anulação
1180000
Transf. FUNDEB (Remun.
Magistério)
1530000
COVID-19 - Recursos
transferidos da União sem
destinação específica (LC
173/2020 -Art. 5°, II-b)
Total Tipo: Vinculado
Total Geral
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Superávit

Excesso

0,00

106.531,14
106.531,14

93.385,63

13.145,51

Ref.

Op. de Crédito

Transposição
Incremento:
Transposição
Decremento:

Tipo

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

Data Lançamento: 18/12/2020
Código da Suplementação: 154
46,35 Excesso
46,35 Excesso
Excesso
13.145,51 Excesso
13.145,51 Excesso
3.668,51
Anulação:
215,50
Superávit:
3.884,01Convênio:
86.412,27
86.412,27
3.043,00
3.043,00
106.531,14

Valor

106.531,14

Vínculo
01530000
Total do Lote
01180000
Total do Lote
01530000
01530000
Total do Lote
01530000
Total do Lote
01530000
Total do Lote
Total

0,00

0,00

Op. de Crédito:

Excesso:

07.001.0015.0452.0013.2025.3339000000000000000

07.003.0026.0782.0017.2029.3319000000000000000

0,00

Suplementar

5

443

04.001.0004.0122.0005.2007.3319000000000000000
04.001.0004.0122.0005.2007.3339000000000000000

0,00

Suplementar

4

474
467

08.001.0012.0365.0035.2049.3319000000000000000

Superávit:

Suplementar
Suplementar

3
3

147

Total Geral
Anulação :

Suplementar

2

Dotação
04.001.0004.0122.0005.2007.3319000000000000000

Entidade: MUNICIPIO DE MASSARANDUBA
Lei: 2060/2019
Decreto: 4371/2020
Data Lei: 17/12/2019
Data Decreto: 18/12/2020
Crédito Adicional

ANEXO I

Transp. Incremento

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Total
106.531,14
0,00

Vínculo
01530000
01180000
01530000
01530000
01530000

0,00

Pág

0,00
0,00

0,00

Transp. Decremento
Convênio
0,00

Convênio:

Origem de Recursos

Dotação/Receita

Excesso:
Op. de Crédito:

Planejamento e Orçamento
Alterações Orçamentárias por Suplementação e Origem de Recursos

MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA

0,00
0,00

0,00

0,00

46,35
13.145,51
3.884,01
86.412,27
3.043,00
106.531,14

Valor
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DECRETO Nº 4372 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020

Publicação Nº 2788451

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA
ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSGAB – Assessoria de Gabinete

DECRETO Nº 4372 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020

Abre créditos adicionais suplementares

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA (SC), no uso de suas
atribuições legais e de acordo com a Lei nº 2060 de 17 de dezembro de 2019, DECRETA:
Art. 1º Ficam abertos os créditos adicionais suplementares no Orçamento de
2019 no valor de R$ 4.092,00 (quatro mil e noventa e dois reais) nos programas
discriminados dos Anexos I.
Art. 2º Os recursos para abertura dos créditos adicionais suplementares de que
trata o artigo 1º, são oriundos da anulação parcial ou total de dotação orçamentária
conforme artigo 43, § 1º, III da Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Massaranduba, 18 de dezembro de 2020.

ARMINDO SESAR TASSI
Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra

VIVIANE HAFEMANN GRABOWSKI
Gerente de Gabinete

CAPITAL CATARINENSE DO ARROZ

Rua 11 de Novembro, 2765 – Centro – Massaranduba – SC – CEP 89108-000 - Fone: (47) 3379-4600
E-mail: gabinete@massaranduba.sc.gov.br – CNPJ: 83.102.483/0001-62

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE

Lote
Tipo
1 Suplementar

Ref.
202

Resumo por Vínculos
Tipo: Ordinário
Vínculo
Descrição Vínculo
Anulação
1005000
Taxa Vigilância Sanitária
Total Tipo: Ordinário
Tipo: Vinculado
Vínculo
Descrição Vínculo
Anulação
1020000
Receitas de Impostos Saúde
Total Tipo: Vinculado
Total Geral

0,00

3.429,00
4.092,00

3.429,00

663,00
663,00
Superávit

Superávit

Op. de Crédito:

Excesso:

09.002.0010.0302.0027.2103.3339000000000000000

4.092,00

256

09.002.0010.0302.0027.2103.3339000000000000000

Superávit:

Suplementar

3

256

Total Geral
Anulação :

Suplementar

2

Dotação
09.001.0010.0304.0030.2104.3339000000000000000

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Excesso

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

Op. de Crédito

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

4.092,00
0,00
0,00

Transp. Incremento

Transp. Incremento

0,00

0,00

Excesso:
Op. de Crédito:

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

Total
0,00
0,00

01020000

01020000

Vínculo
01005000

0,00

Pág

0,00
0,00

Transp. Decremento
Convênio
0,00

Transp. Decremento
Convênio
0,00
0,00

Convênio:

09.002.0010.0302.0027.2103.3319000000000000000

253

Op. de Crédito

Transposição
Incremento:
Transposição
Decremento:

Convênio:

09.002.0010.0302.0027.2103.3319000000000000000

253

Origem de Recursos

Dotação/Receita
09.001.0010.0304.0030.2104.3319000000000000000

Ref.
199

Data Lançamento: 18/12/2020
Código da Suplementação: 74
Tipo
Valor
663,00 Anulação
Dotação
663,00
Anulação
2.924,00 Dotação
2.924,00 Anulação
505,00 Dotação
505,00Anulação:
4.092,00Superávit:

Excesso

Vínculo
01005000
Total do Lote
01020000
Total do Lote
01020000
Total do Lote
Total

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MASSARANDUBA
Lei: 2060/2019
Decreto: 4372/2020
Data Lei: 17/12/2019
Data Decreto: 18/12/2020
Crédito Adicional

ANEXO I

Planejamento e Orçamento
Alterações Orçamentárias por Suplementação e Origem de Recursos

MUNICIPIO DE MASSARANDUBA

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

4.092,00

505,00

2.924,00

Valor
663,00
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DECRETO Nº 4373 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020

Publicação Nº 2788455

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA
ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSGAB – Assessoria de Gabinete

DECRETO Nº 4373 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020

Abre créditos adicionais suplementares

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA (SC), no uso de suas
atribuições legais e de acordo com a Lei nº 2060 de 17 de dezembro de 2019, DECRETA:
Art. 1º Ficam abertos os créditos adicionais suplementares no orçamento de
2020 no valor de R$ 330.425,33 (trezentos e trinta mil quatrocentos e vinte e cinco reais e
trinta e três centavos) no programa discriminado do Anexo I.
Art. 2º Os recursos para abertura dos créditos adicionais suplementares de que
trata o artigo 1º, são oriundos do excesso de arrecadação no exercício, conforme artigo 43,
parágrafo 1º, II da Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Massaranduba, 18 de dezembro de 2020.

ARMINDO SESAR TASSI
Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra

VIVIANE HAFEMANN GRABOWSKI
Gerente de Gabinete

CAPITAL CATARINENSE DO ARROZ

Rua 11 de Novembro, 2765 – Centro – Massaranduba – SC – CEP 89108-000 - Fone: (47) 3379-4600
E-mail: gabinete@massaranduba.sc.gov.br – CNPJ: 83.102.483/0001-62

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE

Lote
Tipo
1 Suplementar
1 Suplementar

Ref.
229
218

Resumo por Vínculos
Tipo: Vinculado
Vínculo
Descrição Vínculo
Anulação
1380100
Transf. SUS/União - PABPiso Atenção Básica
1380140
Transf. SUS/União Enfrentamento COVID-19
Total Tipo: Vinculado
Total Geral

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Superávit

Excesso

0,00

330.425,33
330.425,33

5.017,44

325.407,89

Op. de Crédito

Transposição
Incremento:
Transposição
Decremento:

Ref.

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

Data Lançamento: 18/12/2020
Código da Suplementação: 75
Tipo
Valor
8.491,16 Excesso
316.916,73 Excesso
325.407,89
Anulação:
5.017,44Superávit:
5.017,44Convênio:
330.425,33

330.425,33

Vínculo
01380100
01380100
Total do Lote
01380140
Total do Lote
Total

0,00

0,00

Op. de Crédito:

Excesso:

09.002.0010.0301.0026.2101.3319000000000000000

Superávit:

459

0,00

Suplementar

Total Geral
Anulação :

2

Dotação
09.002.0010.0301.0026.2101.3339000000000000000
09.002.0010.0301.0026.2101.3319000000000000000

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MASSARANDUBA
Lei: 2060/2019
Decreto: 4373/2020
Data Lei: 17/12/2019
Data Decreto: 18/12/2020
Crédito Adicional

ANEXO I

Transp. Incremento

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Total
330.425,33
0,00

Vínculo
01380100
01380140

0,00

Pág

0,00
0,00

0,00

Transp. Decremento
Convênio
0,00

Convênio:

Origem de Recursos

Dotação/Receita

Excesso:
Op. de Crédito:

Planejamento e Orçamento
Alterações Orçamentárias por Suplementação e Origem de Recursos

MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA

0,00
0,00

0,00

0,00

Valor
325.407,89
5.017,44
330.425,33
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DECRETO Nº 4374 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020

Publicação Nº 2788459

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA
ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSGAB – Assessoria de Gabinete

DECRETO Nº 4374 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020

Abre créditos adicionais suplementares

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA (SC), no uso de suas
atribuições legais e de acordo com a Lei nº 2060 de 17 de dezembro de 2019, DECRETA:
Art. 1º Ficam abertos os créditos adicionais suplementares no orçamento de
2019 no valor de R$ 9.832,79 (nove mil oitocentos e trinta e dois reais e setenta e nove
centavos) no programa discriminado do Anexo I.
Art. 2º Os recursos para abertura dos créditos adicionais suplementares de que
trata o artigo 1º, são oriundos do superávit financeiro do Município verificado no exercício
anterior, conforme artigo 43, § 1º, I da Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Massaranduba, 18 de dezembro de 2020.

ARMINDO SESAR TASSI
Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra

VIVIANE HAFEMANN GRABOWSKI
Gerente de Gabinete

CAPITAL CATARINENSE DO ARROZ

Rua 11 de Novembro, 2765 – Centro – Massaranduba – SC – CEP 89108-000 - Fone: (47) 3379-4600
E-mail: gabinete@massaranduba.sc.gov.br – CNPJ: 83.102.483/0001-62

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE

Lote
Tipo
1 Suplementar
1 Suplementar

Ref.
406
351

Resumo por Vínculos
Tipo: Vinculado
Vínculo
Descrição Vínculo
Anulação
3380800
Epidemiologia e Cont.de
Doenças - ECD
Total Tipo: Vinculado
Total Geral

9.832,79

0,00
0,00

0,00

Superávit

Op. de Crédito:

Excesso:

09.001.0010.0305.0030.2105.3319000000000000000

Superávit:

351

0,00

Suplementar

Total Geral
Anulação :

2

Dotação
09.001.0010.0305.0030.2105.3339000000000000000
09.001.0010.0305.0030.2105.3319000000000000000

9.832,79
9.832,79

9.832,79

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Op. de Crédito

Transposição
Incremento:
Transposição
Decremento:

Ref.

0,00
0,00

0,00

0,00
9.832,79
0,00

Data Lançamento: 18/12/2020
Código da Suplementação: 76
Tipo
Valor
680,00 Superávit
Superávit
8.017,97
8.697,97
Anulação:
1.134,82Superávit:
1.134,82Convênio:
9.832,79

Excesso

Vínculo
03380800
03380800
Total do Lote
03380800
Total do Lote
Total

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MASSARANDUBA
Lei: 2060/2019
Decreto: 4374/2020
Data Lei: 17/12/2019
Data Decreto: 18/12/2020
Crédito Adicional

ANEXO I

Transp. Incremento

0,00

0,00

Excesso:
Op. de Crédito:

0,00
0,00

0,00

Total
0,00
0,00

Vínculo
03380800
03380800

0,00

Pág

0,00
0,00

Transp. Decremento
Convênio
0,00

Convênio:

Origem de Recursos
Dotação/Receita

Planejamento e Orçamento
Alterações Orçamentárias por Suplementação e Origem de Recursos

MUNICIPIO DE MASSARANDUBA

0,00
0,00

0,00

Valor
8.697,97
1.134,82
9.832,79

2 / 2

05/01/2021 (Terça-feira)
DOM/SC - Edição N° 3371
Página 959

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 960

DECRETO Nº 4385 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020

Publicação Nº 2788423

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA
ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSGAB – Assessoria de Gabinete

DECRETO Nº 4385 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020

Abre créditos adicionais suplementares

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA (SC), no uso de suas
atribuições legais e de acordo com a Lei nº 2060 de 17 de dezembro de 2019, DECRETA:
Art. 1º Ficam abertos os créditos adicionais suplementares no orçamento de
2020 no valor de R$ 65.226,62 (sessenta e cinco mil duzentos e vinte e seis reais e
sessenta e dois centavos) no programa discriminado do Anexo I.
Art. 2º Os recursos para abertura dos créditos adicionais suplementares de que
trata o artigo 1º, são oriundos do excesso de arrecadação no exercício, conforme artigo 43,
parágrafo 1º, II da Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Massaranduba, em 29 de dezembro de 2020.

ARMINDO SESAR TASSI
Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra
VIVIANE HAFEMANN GRABOWSKI
Gerente de Gabinete

CAPITAL CATARINENSE DO ARROZ

Rua 11 de Novembro, 2765 – Centro – Massaranduba – SC – CEP 89108-000 - Fone: (47) 3379-4600
E-mail: gabinete@massaranduba.sc.gov.br – CNPJ: 83.102.483/0001-62
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Ref.
485
479
469
443
160
147

Resumo por Vínculos
Tipo: Vinculado
Vínculo
Descrição Vínculo
Anulação
1180000
Transf. FUNDEB (Remun.
Magistério)
1190000
Transf. FUNDEB (Outr.
Desp. Ensino)
1530000
COVID-19 - Recursos
transferidos da União sem
destinação específica (LC
173/2020 -Art. 5°, II-b)
Total Tipo: Vinculado
Total Geral

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Superávit

Excesso

0,00

65.226,62
65.226,62

23.580,08

2.558,15

39.088,39

Op. de Crédito

Transposição
Incremento:
Transposição
Decremento:

Ref.

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

Data Lançamento: 29/12/2020
Código da Suplementação: 162
Tipo
Valor
4.469,37 Excesso
Excesso
1.556,94
5.654,12 Excesso
11.899,65
35.014,53Anulação:
Superávit:
4.073,86
Convênio:
62.668,47
2.558,15
2.558,15
65.226,62

65.226,62

Vínculo
01530000
01530000
01530000
01530000
01180000
01180000
Total do Lote
01190000
Total do Lote
Total

0,00

0,00

Op. de Crédito:

Excesso:

08.001.0012.0361.0020.2043.3319000000000000000

0,00

132

Superávit:

Suplementar

2

Dotação
12.001.0020.0606.0031.2078.3319000000000000000
08.001.0027.0812.0024.2068.3319000000000000000
08.001.0012.0367.0025.2059.3319000000000000000
07.003.0026.0782.0017.2029.3319000000000000000
08.001.0012.0365.0022.2053.3319000000000000000
08.001.0012.0365.0035.2049.3319000000000000000

Total Geral
Anulação :

Tipo
Suplementar
Suplementar
Suplementar
Suplementar
Suplementar
Suplementar

Lote
1
1
1
1
1
1

Entidade: MUNICIPIO DE MASSARANDUBA
Lei: 2060/2019
Decreto: 4385/2020
Data Lei: 17/12/2019
Data Decreto: 29/12/2020
Crédito Adicional

ANEXO I

Transp. Incremento

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Total
65.226,62
0,00

Vínculo
01180000
01530000
01190000

0,00

Pág

0,00
0,00

0,00

0,00

Transp. Decremento
Convênio
0,00

Convênio:

Origem de Recursos

Dotação/Receita

Excesso:
Op. de Crédito:

Planejamento e Orçamento
Alterações Orçamentárias por Suplementação e Origem de Recursos

MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Valor
39.088,39
23.580,08
2.558,15
65.226,62
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Matos Costa
Prefeitura
AVISO PROCESSO LICITATÓRIO 01/2020 - FMS

Publicação Nº 2789713

AVISO DE LICITAÇÃO
MUNICÍPIO DE MATOS COSTA-SC
PROCESSO LICITATÓRIO 01/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2021 - FMS
A Presidente da Comissão de Licitações, nomeada pelo Decreto nº 002/2021, no uso de suas atribuições legais faz PUBLICAR a instauração
de procedimento de dispensa de licitação, com fundamento no art. 2º, §1º, inciso III, da Lei Federal n.º 11.107/05; no artigo 24, inciso
XXVI, da Lei Federal n.º 8.666/93; e bem como a Legislação Municipal de Ratificação do Protocolo de Intenções do CISAMARP, Lei Municipal
nº 1.655 de 03 de junho de 2009, bem como as cláusulas do Contrato de Programa 11/2010.
Objeto: Rateio de despesas do CISAMARP para atendimento do objeto disciplinado no Contrato de Programa nº 11/2010.
Valor total de R$: 19.212,00 (dezenove mil duzentos e doze reais), podendo ser divididos em 12 parcelas mensais de R$ 1.601,00 (um mil,
seiscentos e um reais).
Matos Costa, 04 de janeiro de 2021. Camila Carneiro - Presidente da Comissão

AVISO PROCESSO LICITATÓRIO 02/2020 - FMS

Publicação Nº 2789717

AVISO DE LICITAÇÃO
MUNICÍPIO DE MATOS COSTA-SC
PROCESSO LICITATÓRIO 02/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2021 - FMS
A Presidente da Comissão de Licitações, nomeada pelo Decreto nº 002/2021, no uso de suas atribuições legais faz PUBLICAR a instauração
de procedimento de dispensa de licitação, com fundamento no art. 24, inciso XXVI, da Lei Federal n. 8.666/1993.
Objeto: Delegação de recursos pelo Município de Matos Costa-SC ao CISAMARP para atendimento do objeto disciplinado no Contrato de
Programa nº 11/2010. A importância é variável de acordo com a utilização dos serviços mensais, expressa em relatório de gastos encaminhado mensalmente pelo CISAMARP e disponível no programa informatizado ao Município.
Valor total de R$: Cota máxima é de R$: 67.212,00 (sessenta e sete mil duzentos e doze reais), podendo ser utilizada fracionando-se o valor
anual nos meses do ano conforme for conveniente ao município.
Matos Costa, 04 de janeiro de 2021. Camila Carneiro - Presidente da Comissão
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Meleiro
Prefeitura
DECRETO Nº 001/2021

Publicação Nº 2783153

DECRETO Nº 001 DE 05 DE JANEIRO DE 2021.
TRATA DA REGULAMENTAÇÃO DE CONDUTAS DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA OCASIONADA PELA COVID-19 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
O Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições regulamentadas pelo art. 51 da Lei Orgânica Municipal, e:
CONSIDERANDO a declaração de emergência em saúde pública de importância internacional pela Organização Mundial de Saúde (OMS),
em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO a Portaria n. 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de 2020, que declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional
(ESPIN), em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO o Decreto Estadual n° 630/2020, de 01 de junho de 2020, que altera o art. 9° do Decreto Estadual nº 562, e dispõem
que “A governança das medidas sanitárias adotadas no território estadual será compartilhada com os Municípios nas respectivas regiões de
saúde, cabendo aos entes municipais a deliberação a respeito do funcionamento de atividades públicas ou privadas em seus territórios, de
acordo com as informações técnicas emanadas pelas autoridades sanitárias federal, estadual e municipais, bem como com as recomendações sanitárias e epidemiológicas do COES, a fim de conter a contaminação e a propagação do Coronavírus.”;
CONSIDERANDO o recente aumento no número de casos de pessoas infectadas pelo coronavírus (COVID 19) na região do Extremo Sul
Catarinense;
CONSIDERANDO os dados fornecidos pela Secretária Estadual da Saúde do Estado de Santa Catarina, que demonstram a severa diminuição
no número de leitos para tratamento dos pacientes infectados pelo COVID 19 em todo o Estado;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 724/2020, de 17 de julho de 2020, que altera o Art. 8º e insere o Art. 8-A, do Decreto Estadual nº
562/2020, que dispoe, dentre outras diretrizes, a suspensão das aulas presencias;
CONSIDERANDO a necessidade de equilíbrio entre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19) e o compromisso da Administração Pública Municipal de garantir que cidadãos e empresas
ultrapassem esse período com recursos suficientes para sobreviver com qualidade de vida durante a quarentena;
CONSIDERANDO a Recomendação nº 001/2020 do Comitê Extraordinário Regional para o âmbito da AMESC – CER-AMESC que sugere aos
municípios a adoção de várias medidas para o combate, a pandemia do COVID-19, cujo conteúdo recebeu aprovação da Comissão Intergestores Regional da Região da Saúde do Extremo Sul – CIR EXTREMO SUL CATARINENSE, através da Deliberação nº 008/CIR/2020, de
20 de julho de 2020;
CONSIDERANDO que a Região da AMESC onde encontra-se inserido o município de Meleiro, está nesse momento numa região de saúde
classificada como de risco GRAVÍSSIMO segundo a matriz epidemiológico-sanitário da SES – Secretaria de Estado e Saúde de Santa Catarina;
DECRETA:
Art.1° Ficam suspensas, no município de Meleiro, até 19 de janeiro de 2021:
I – a concentração e a permanência de pessoas em espaços públicos de uso coletivo, como parques, academias públicas e praças.
§ único. Fica excetuada da suspensão de que trata o inciso I do caput deste artigo a prática de atividade física individual.
Art.2º Ficam suspensas, no Município de Meleiro, até 19 de janeiro de 2021, as aulas presenciais em todos os níveis escolares, sem prejuízo
do calendário letivo, permanecendo as aulas remotas no que couber.
Parágrafo único. Todas as demais disposições relativamente as atividades Educacionais que não colidam com o estabelecido no caput permanecem em vigor.
Art.3º Ficam determinadas, até o dia 19 de janeiro de 2021, às seguintes restrições, como medida de diminuir a transmissão comunitária
do COVID-19, em toda a Região do Extremo Sul Catarinense – AMESC, em especial no Município de Meleiro, a saber:
I - Os bares, restaurantes, conveniências e estabelecimentos similares, independente do horário autorizado em alvará, terão seu horário de
funcionamento limitado às 22 horas;
a) Será considerada como causa à formação de aglomeração, a falta de sinalização, ou orientação aos clientes do comércio, que ensejar
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aglomeração em frente ao estabelecimento que desrespeite o distanciamento mínimo de 1,5 metros entre cada cliente;
§2º É responsabilidade de cada estabelecimento garantir o cumprimento das medidas impostas neste artigo, ficando sujeito a fiscalização
dos órgãos públicos, sendo que o descumprimento do regramento disposto em qualquer das determinações deste artigo constituirá infração
sanitária, com a pena descrita no (ver dispositivo na Lei da Vigilância Sanitária Municipal que se coaduna), a qual prevê multa estipulada
em R$ 1.154.79 (um mil cento e cinquenta e quatro reais e setenta e nove centavos) além das demais penalidades previstas na legislação
vigente;
Art.4º Fica determinado o uso obrigatório de máscaras de proteção individual, como forma de evitar a transmissão comunitária do COVID-19, em todos os estabelecimentos públicos, privados ou filantrópicos no território do Município de Meleiro enquanto vigorar o Decreto
que declara estado de emergência municipal decorrente da Pandemia causada pelo COVID – 19, nos seguintes casos:
I - Para a circulação em todas as ruas, avenidas, calçadas e demais espaços públicos de circulação de pessoas;
II - Para uso de táxi ou transporte compartilhado de passageiros;
III - Para acesso aos estabelecimentos considerados como essenciais (bancos, lotéricas, supermercados, mercados, farmácias, mercearias,
drogarias, padarias, entre outros), repartições públicas e privadas;
IV - Para acesso aos estabelecimentos comerciais que tiverem suas atividades liberadas e retomadas;
V - Para o desempenho das atividades em ambientes compartilhados com outras pessoas, repartições públicas e privadas;
§1º Para fins do disposto neste artigo, poderão ser utilizadas máscaras de pano confeccionadas de forma artesanal, desde que estejam
devidamente fixadas e ajustadas ao rosto do usuário, encobrindo totalmente a boca e nariz.
§2º É responsabilidade de cada estabelecimento comercial garantir o cumprimento das medidas impostas neste artigo no interior do estabelecimento e nas filas de acesso, ficando sujeito a fiscalização dos órgãos públicos, sendo que o descumprimento do regramento disposto
neste Decreto constituirá infração sanitária, com a pena descrita no, a qual prevê multa estipulada em R$ 1.154.79 (um mil cento e cinquenta e quatro reais e setenta e nove centavos) além das demais penalidades previstas na legislação vigente;
§3º Não se aplica a obrigatoriedade do uso de máscara por crianças menores de 02 anos, conforme orientação da ANVISA.
Art. 5º Fica proibida aglomeração de pessoas em residências edificadas neste Município, cujo número de pessoas seja superior a 10(dez).
§ único. É responsabilidade do proprietário da residência o cumprimento das medidas impostas neste artigo, ficando sujeito a fiscalização
dos órgãos públicos, sendo que o descumprimento do regramento disposto neste Decreto constituirá infração sanitária, com a pena descrita
no (ver dispositivo na Lei da Vigilância Sanitária Municipal que se coaduna), a qual prevê multa estipulada em R$ 1.154.79 (um mil cento e
cinquenta e quatro reais e setenta e nove centavos) além das demais penalidades previstas na legislação vigente;
Art.6º Fica proibida, até 19 de janeiro 2021, aglomeração de pessoas em qualquer espaço público do Município, cujo número exceda a 10
(dez) pessoas.
Parágrafo único. É responsabilidade de cada cidadão o cumprimento das medidas impostas neste artigo, ficando sujeito a fiscalização dos
órgãos públicos, sendo que o descumprimento do regramento disposto neste Decreto constituirá infração sanitária, com a pena descrita
no, a qual prevê multa individual estipulada em R$ 500,00 (quinhentos reais) além das demais penalidades previstas na legislação vigente;
Art.7º A desobediência aos comandos previstos neste Decreto, além de caracterizar infração Administrativa, com possibilidade de interdição
do estabelecimento e cancelamento do alvará de funcionamento, é passível de sanções civis e administrativas, além daquelas previstas para
crimes elencados nos artigos 268 - infração de medida sanitária preventiva e 330 - crime de desobediência - do Código Penal (Decreto-Lei
nº 2.848/1940).
Art.8º As restrições estipuladas no presente decreto poderão ser revistas há qualquer tempo, mediante recomendação do CER-AMESC,
podendo o município editar regramento mais restritivo de acordo com sua condição sanitária;
Art.9° Permanecem vigorando todas as disposições estabelecidas em Decretos anteriores, desde que não colidam com as estipuladas no
presente Decreto ou que tenham determinações mais restritivas às atividades mencionadas no presente Decreto;
Art.10 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Meleiro, 05 de janeiro de 2020.
Pedro Luiz Schwartz
Prefeito Municipal em exercício
Julio Cesar de Oliveira
Secretário de Administração e Finanças
Thiago Manfredini Zanette
Procurador
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Elixsandra da Silva Mota
Secretária de Saúde
Eliege Gonçalves Cavaler Dela Vechia
Agente da Vigilância Sanitária

PORTARIA Nº 388-2020

Publicação Nº 2783391

PORTARIA n.º 388/2020
CONCEDE FÉRIAS AOS SERVIDORES QUE RELACIONAM.
EDER MATTOS, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, inciso VI, da Lei Orgânica do Município,
e em conformidade com o artigo 82 da Lei n.º 809/2000 e suas alterações, resolve:
CONCEDER
Art. 1.º Conceder férias aos servidores públicos municipais relacionados no Anexo Único, parte integrante desta Portaria.
Art. 2.º As verbas indenizatórias referentes ao adicional de 1/3 (um terço) das férias serão incluídas em folha de pagamento em época
oportuna.
Art. 3.º As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta de dotação própria do orçamento vigente.
Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5.º Revogam-se as disposições em contrário.
Meleiro, 29 de dezembro de 2020.
EDER MATTOS
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.
ANEXO ÚNICO DA PORTARIA n.º 388/2020
NOME DO SERVIDOR (A)

MATRÍCULA Nº

Luis Felipe Costa

10849

Patricia Vieira

10789

Meleiro, 29 de dezembro de 2020.
EDER MATTOS
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

PORTARIA Nº 389-2020

Publicação Nº 2783394

PORTARIA nº 389/2020
TRATA DA CONTRATAÇÃO DE MOTORISTA DO SAMU.
EDER MATTOS, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51 da Lei Orgânica do Município, e em
conformidade com a Lei nº 809/2000 e suas alterações e Lei Complementar nº 031/2010 e suas alterações e Lei nº 1802/2019 de 27 de
Fevereiro de 2019 e suas alterações, e Edital de Processo Seletivo nº 001/2019 – Saúde, resolve resolve:
CONTRATAR
Art. 1º - O Senhor NILSON GOMES LEITE, para ocupar o cargo de Motorista-SAMU, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais,
em virtude de substituição de férias.
Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 3.º Revogam-se as disposições em contrário.
Meleiro, 29 de dezembro de 2020.
EDER MATTOS
Prefeito Municipal
Registrado em publicado nesta Secretaria em data supra.
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Modelo
Prefeitura
DECRETO Nº 001/2021

Publicação Nº 2788726

DECRETO Nº 001/2021 de 02 de janeiro de 2021.
DIRCEU SILVEIRA, Prefeito Municipal do Município de Modelo, Estado de Santa Catarina, no uso das suas atribuições legais, em especial as
de conformidade com o disposto no artigo 42, inciso VII da Lei Orgânica Municipal e demais normas legais pertinentes,Considerando em
especial as disposições dos art. 53, 54, 55 parágrafo único, e 56 da Lei Municipal 1.513/2002,
CONSIDERANDO, o interesse público e a necessidade de adequação dos diversos setores do Município em virtude da transição para a nova
Gestão 2021/2024;
CONSIDERANDO, que a jornada única de trabalho reduz despesas sem prejuízo administrativo à população, uma vez que permanecem
mantidos a prestação e atendimento dos serviços;
CONSIDERANDO, a necessidade de promover economicidade, segurança e produtividade, com melhor aproveitamento da funcionalidade,
da conservação e manutenção das máquinas e equipamentos rodoviários;
CONSIDERANDO, igualmente as programações de férias repassadas pelo Setor de RH para a nova Gestão e a necessidade de adequação
das atividades;
CONSIDERANDO, as férias e recesso escolar;
DECRETA:
Art. 1º - Fica estabelecida Jornada de trabalho das 07h às 13h (turno único), no período entre 04/01/2021 e 15/01/2021, inclusive, nos
seguintes setores:a)Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo, Estradas e Agricultura; b)Secretaria Municipal de Administração e Fazenda
(Sede da Prefeitura); c)Departamento Municipal da Saúde, inclusive no Posto de Saúde; d)Departamento Municipal da Assistência Social –
Departamento de Assistência Social/Cultivar; e)Departamento Municipal de Esportes; f) Departamento Municipal de Educação e Cultura; g)
Departamento Municipal da Assistência Social – CRAS.
Art. 2º - Não está autorizado a realização para percepção de hora extra, excepcionando-se as situações de urgência e emergência autorizadas pelo Executivo Municipal e as situações ocorridas de sobreavisos e atendimentos da saúde, devidamente comprovados.
Parágrafo único – Nas situações de reconhecida necessidade e para a realização dos serviços administrativos, fazendários, contábeis, internos, poderá o Executivo Municipal, autorizar a compensação observado o interesse público e conveniência administrativa, observadas as
disposições legais.
Art.3º - Para os servidores com jornada de trabalho inferior a 40 horas semanais, cumprirão a sua carga horária integralmente, adequado ao
horário do turno único, conforme escala de trabalho, programação com aprovação da diretoria do respectivo departamento e comunicação
ao Departamento de Pessoal do Municipio.
Art. 4° - Cessado o turno único, os servidores retornarão ao cumprimento da jornada de trabalho especificada em lei para seus cargos, cujo
cumprimento ficará apenas suspenso temporariamente em decorrência desta lei.
Parágrafo único - A jornada de trabalho dos servidores definida em lei para seus cargos, não sofrerá qualquer alteração, ficando apenas
dispensado seu integral cumprimento durante o período de turno único.
Art. 5º - O Poder executivo poderá retornar ao horário normal à qualquer tempo se assim houver necessidade e interesse público.
Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Modelo, SC, 02 de janeiro de 2021.
Dirceu Silveira
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 002/2021

Publicação Nº 2788728

DECRETO Nº 002/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE CLEDSON MICHELS PARA CARGO EM COMISSÃO, CONFORME ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DIRCEU SILVEIRA, Prefeito Municipal de Modelo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, em especial conforme Leis Municipais nºs: 971/90, 1.513/2002, 1960/2010 2314/2017; 2397/2019, 2.460/2020, Lei Orgânica Municipal e demais disposições legais sobre
a matéria,
DECRETA:
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Art. 1º - Fica nomeado, a partir desta data, o Sr. CLEDSON MICHELS, portador do CPF nº 016.654.089-xx, para desempenho do cargo em
comissão de TESOUREIRO (Geral) do Municipio de Modelo - SC, incluído seus fundos municipais, vinculado e com lotação na Diretoria Geral
de Administração e Fazenda, do Município de Modelo – SC.
Art. 2º - O servidor nomeado através deste decreto, perceberá a remuneração do cargo, nível CC-09, do quadro de servidores Cargos em
Comissão, do Município de Modelo - SC, com dedicação integral.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 04 de janeiro de 2021.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Modelo,
aos 04 de janeiro de 2021.
DIRCEU SILVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
Registrado e publicado na data supra:
TERMO DE POSSE 01/2021
REFERENTE NOMEAÇÃO CONFORME DECRETO 002/2021
Cargo em Comissão: TESOURERIO (GERAL – DO MUNICÍPIO DE MODELO - INCLUÍNDO SEUS FUNDOS)
Aos quatro dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, no Gabinete do Prefeito Municipal de Modelo – SC, compareceu o Senhor CLEDSON MICHELS, portador do CPF nº 016.654.089-xx, a fim de tomar posse no cargo de TESOURERIO (GERAL – DO MUNICÍPIO - INCLUÍNDO
SEUS FUNDOS), conforme nomeação de que dispõe o Decreto nº 002/2021, com efeitos a partir de 04 de janeiro de 2021, com atribuição
de exercício no Setor de Finanças e lotação na Diretoria Geral de Administração e Fazenda.
Nesta oportunidade apresentou a declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio, declarou ainda, a inexistência de incompatibilidade legal para o exercício do cargo.
Apresentou laudo médico expedido por profissional autorizado pelo município onde foi julgada apta física e mentalmente para o exercício
do referido cargo e, em seguida, satisfeitos os requisitos, foi lhe dado posse.
Comprometeu-se em desempenhar suas atribuições de acordo com as prescrições do Estatuto dos Serviços Públicos Municipais e demais
normas pertinentes, cumprindo com eficiência funcional seus deveres e responsabilidades de acordo com os princípios de dignidade, disciplina, impessoalidade e moralidade, prestando o seguinte depoimento:
“Por minha honra e pela pátria, juro cumprir com exatidão, disciplina, honradez, dignidade e escrúpulos, os deveres inerentes ao cargo,
aceitando as atribuições do cargo para o qual fui nomeada e sua respectiva lotação, prometendo cumpri-lo com dedicação e zelo, em respeito à Lei, a bem do Município e dos meus concidadãos”.
Fica registrada nesta data, a entrada em exercício conforme nomeação e posse.
Nada mais a constar, lavrou-se o presente Termo de Posse que vai assinado pelas partes, com efeitos a partir de 04 de janeiro de 2021.
Modelo - SC, 04 de janeiro de 2021
CLEDSON MICHELS DIRCEU SILVEIRA
Servidor Prefeito Municipal

DECRETO Nº 003/2021

Publicação Nº 2788730

DECRETO Nº 003/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
NOMEIA CLEBER EBERHART PARA O CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DIRCEU SILVEIRA, Prefeito Municipal de Modelo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, em especial conforme Leis Municipais nºs: 971/90, 1.513/2002, 2.356/2018, Lei Orgânica Municipal, em especial Lei Municipal nº 2.473/2020 que estabelece os subsídios
do Prefeito, Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais para o quadriênio 2021/2024, e demais disposições legais sobre a matéria,
DECRETA:
Art. 1º - Fica nomeado o Sr. CLEBER EBERHART, portador do CPF nº 058.100.409-XX, para desempenho do cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL, com dedicação integral, para atuação na Secretaria de Administração e Fazenda do município de Modelo/SC.
Art. 2º - O servidor nomeado por meio deste Decreto perceberá a remuneração do cargo de conformidade com a Lei Municipal nº
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2.473/2020.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 04 de janeiro de 2021.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Modelo,
aos 04 de janeiro de 2021.
DIRCEU SILVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
TERMO DE POSSE 02/2021
REFERENTE NOMEAÇÃO CONFORME DECRETO 003/2021
Cargo: SECRETÁRIO MUNICIPAL – Secretaria de Administração e Fazenda
Aos quatro dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, no Gabinete do Prefeito Municipal de Modelo – SC, compareceu o Senhor CLEBER
EBERHART, portador do CPF nº 016.654.089-XX, a fim de tomar posse no cargo deSECRETÁRIO MUNICIPAL – Secretaria de Administração e
Fazenda, conforme nomeação de que dispõe o Decreto nº 003/2021, com efeitos a partir de 04 de janeiro de 2021, com lotação na Diretoria
Geral de Administração e Fazenda.
Nesta oportunidade apresentou a declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio, declarou ainda, a inexistência de incompatibilidade legal para o exercício do cargo.
Apresentou laudo médico expedido por profissional autorizado pelo município onde foi julgada apta física e mentalmente para o exercício
do referido cargo e, em seguida, satisfeitos os requisitos, foi lhe dado posse.
Comprometeu-se em desempenhar suas atribuições de acordo com as prescrições do Estatuto dos Serviços Públicos Municipais e demais
normas pertinentes, cumprindo com eficiência funcional seus deveres e responsabilidades de acordo com os princípios de dignidade, disciplina, impessoalidade e moralidade, prestando o seguinte depoimento:
“Por minha honra e pela pátria, juro cumprir com exatidão, disciplina, honradez, dignidade e escrúpulos, os deveres inerentes ao cargo,
aceitando as atribuições do cargo para o qual fui nomeada e sua respectiva lotação, prometendo cumpri-lo com dedicação e zelo, em respeito à Lei, a bem do Município e dos meus concidadãos”.
Fica registrada nesta data, a entrada em exercício conforme nomeação e posse.
Nada mais a constar, lavrou-se o presente Termo de Posse que vai assinado pelas partes, com efeitos a partir de 04 de janeiro de 2021.
Modelo - SC, 04 de janeiro de 2021
CLEBER EBERHART DIRCEU SILVEIRA
Servidor Prefeito Municipal

DECRETO Nº 004/2021

Publicação Nº 2788731

DECRETO Nº 004/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DA SERVIDORA MÁRCIA JANE RUCKS PARA DESEMPENHO DE CARGO EM COMISSÃO, CONFORME ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DIRCEU SILVEIRA, Prefeito Municipal de Modelo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, em especial conforme Leis Municipais nºs: 971/90, 1.513/2002, 1.960/2010, 2.460/2020, Lei Orgânica Municipal e demais normas legais que dispõem sobre a matéria,
DECRETA:
Art. 1º - Fica nomeada, a partir desta data, a Sra.MÁRCIA JANE RUCKS, portadora do CPF nº 040.057.099-xx, para desempenho do cargo
de DIRETORA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, do município de Modelo/SC, com dedicação integral, de conformidade com as disposições legais.
Art. 2º - A servidora nomeada por meio deste Decreto, perceberá a remuneração do cargo, nível CC-10 do quadro de servidores Cargos em
Comissão, do Município de Modelo - SC, com dedicação integral.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 04 de janeiro de 2021.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
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Gabinete do Prefeito Municipal de Modelo,
aos 04 de janeiro de 2021.
DIRCEU SILVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
Registrado e Publicado na Data Supra:
CLEBER EBERHART
Secretário de Administração e Fazenda
TERMO DE POSSE 03/2021
REFERENTE NOMEAÇÃO CONFORME DECRETO 004/2021
Cargo: DIRETORA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aos quatro dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, no Gabinete do Prefeito Municipal de Modelo – SC, compareceu a Senhora MÁRCIA JANE RUCKS, portadora do CPF nº 040.057.099-xx, a fim de tomar posse no cargo de DIRETORA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, conforme
nomeação de que dispõe o Decreto nº 004/2021, com efeitos a partir de 04 de janeiro de 2021.
Nesta oportunidade apresentou a declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio, declarou ainda, a inexistência de incompatibilidade legal para o exercício do cargo.
Apresentou laudo médico expedido por profissional autorizado pelo município onde foi julgada apta física e mentalmente para o exercício
do referido cargo e, em seguida, satisfeitos os requisitos, foi lhe dado posse.
Comprometeu-se em desempenhar suas atribuições de acordo com as prescrições do Estatuto dos Serviços Públicos Municipais e demais
normas pertinentes, cumprindo com eficiência funcional seus deveres e responsabilidades de acordo com os princípios de dignidade, disciplina, impessoalidade e moralidade, prestando o seguinte depoimento:
“Por minha honra e pela pátria, juro cumprir com exatidão, disciplina, honradez, dignidade e escrúpulos, os deveres inerentes ao cargo,
aceitando as atribuições do cargo para o qual fui nomeada e sua respectiva lotação, prometendo cumpri-lo com dedicação e zelo, em respeito à Lei, a bem do Município e dos meus concidadãos”.
Fica registrada nesta data, a entrada em exercício conforme nomeação e posse.
Nada mais a constar, lavrou-se o presente Termo de Posse que vai assinado pelas partes, com efeitos a partir de 04 de janeiro de 2021.
Modelo - SC, 04 de janeiro de 2021
MÁRCIA JANE RUCKS
DIRCEU SILVEIRA
Servidora 		
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 005/2021

Publicação Nº 2788790

DECRETO Nº 005/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DA SERVIDORA GISELE ELISA DA SILVA PARA DESEMPENHO DE CARGO EM COMISSÃO, CONFORME ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DIRCEU SILVEIRA, Prefeito Municipal de Modelo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, em especial conforme Leis Municipais nºs: 971/90, 1.513/2002, 1.960/2010, 2.460/2020, Lei Orgânica Municipal e demais normas legais que dispõem sobre a matéria,
DECRETA:
Art. 1º - Fica nomeada, a partir desta data, a Sra.GISELE ELISA DA SILVA, portadora do CPF nº 043.550.119-xx, para desempenho do cargo
de DIRETORA MUNICIPAL DE SAÚDE, do município de Modelo/SC, com dedicação integral, de conformidade com as disposições legais.
Art. 2º - A servidora nomeada por meio deste Decreto, perceberá a remuneração do cargo, nível CC-10 do quadro de servidores Cargos em
Comissão, do Município de Modelo - SC, com dedicação integral.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 04 de janeiro de 2021.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Modelo,
aos 04 de janeiro de 2021.
DIRCEU SILVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
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Registrado e Publicado na Data Supra:
CLEBER EBERHART
Secretário de Administração e Fazenda
TERMO DE POSSE 04/2021
REFERENTE NOMEAÇÃO CONFORME DECRETO 005/2021
Cargo: DIRETORA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aos quatro dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, no Gabinete do Prefeito Municipal de Modelo – SC, compareceu a Senhora GISELE ELISA DA SILVA, portadora do CPF nº 043.550.119-xx, a fim de tomar posse no cargo de DIRETORA MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme
nomeação de que dispõe o Decreto nº 005/2021, com efeitos a partir de 04 de janeiro de 2021.
Nesta oportunidade apresentou a declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio, declarou ainda, a inexistência de incompatibilidade legal para o exercício do cargo.
Apresentou laudo médico expedido por profissional autorizado pelo município onde foi julgada apta física e mentalmente para o exercício
do referido cargo e, em seguida, satisfeitos os requisitos, foi lhe dado posse.
Comprometeu-se em desempenhar suas atribuições de acordo com as prescrições do Estatuto dos Serviços Públicos Municipais e demais
normas pertinentes, cumprindo com eficiência funcional seus deveres e responsabilidades de acordo com os princípios de dignidade, disciplina, impessoalidade e moralidade, prestando o seguinte depoimento:
“Por minha honra e pela pátria, juro cumprir com exatidão, disciplina, honradez, dignidade e escrúpulos, os deveres inerentes ao cargo,
aceitando as atribuições do cargo para o qual fui nomeada e sua respectiva lotação, prometendo cumpri-lo com dedicação e zelo, em respeito à Lei, a bem do Município e dos meus concidadãos”.
Fica registrada nesta data, a entrada em exercício conforme nomeação e posse.
Nada mais a constar, lavrou-se o presente Termo de Posse que vai assinado pelas partes, com efeitos a partir de 04 de janeiro de 2021.
Modelo - SC, 04 de janeiro de 2021
GISELE ELISA DA SILVA
Servidora 		

DIRCEU SILVEIRA
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 006/2021

Publicação Nº 2788792

DECRETO Nº 006/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE CARINE SCHMITT RAUBER PARA O CARGO DE ASSESSORA DEPARTAMENTO – DEPARTAMENTO ADMINSTRATIVO – COMPRAS, FROTAS, MATERIAS E ENCARGOS, CONFORME ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DIRCEU SILVEIRA, Prefeito Municipal de Modelo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, em especial conforme Leis Municipais nºs: 971/90, 1.513/2002, 1.960/2010, 2.460/2020, Lei Orgânica Municipal e demais normas legais que dispõem sobre a matéria,
DECRETA:
Art. 1º - Fica nomeada a partir desta data a Sra. CARINE SCHMITT RAUBER, portadora do CPF nº 074.970.449-xx, para desempenho do
cargo em comissão de ASSESSORA DEPARTAMENTO – DEPARTAMENTO ADMINSTRATIVO – COMPRAS, FROTAS, MATERIAS E ENCARGOS,
do município de Modelo/SC, de conformidade com as disposições legais.
Art. 2º - A servidora nomeada por meio deste Decreto, perceberá a remuneração do cargo, nível CC-6 do quadro de servidores Cargos em
Comissão, do Município de Modelo - SC, com dedicação integral.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 04 de janeiro de 2021.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Modelo,
aos 04 de janeiro de 2021.
DIRCEU SILVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
Registrado e Publicado na Data Supra:
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CLEBER EBERHART
Secretário de Administração e Fazenda
TERMO DE POSSE 05/2021
REFERENTE NOMEAÇÃO CONFORME DECRETO 006/2021
Cargo: ASSESSORA DEPARTAMENTO – DEPARTAMENTO ADMINSTRATIVO – COMPRAS, FROTAS, MATERIAS E ENCARGOS
Aos quatro dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, no Gabinete do Prefeito Municipal de Modelo – SC, compareceu a Senhora
CARINE SCHMITT RAUBER, portadora do CPF nº 074.970.449-xx, a fim de tomar posse no cargo de ASSESSORA DEPARTAMENTO – DEPARTAMENTO ADMINSTRATIVO – COMPRAS, FROTAS, MATERIAS E ENCARGOS, conforme nomeação de que dispõe o Decreto nº 006/2021,
com efeitos a partir de 04 de janeiro de 2021.
Nesta oportunidade apresentou a declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio, declarou ainda, a inexistência de incompatibilidade legal para o exercício do cargo.
Apresentou laudo médico expedido por profissional autorizado pelo município onde foi julgada apta física e mentalmente para o exercício
do referido cargo e, em seguida, satisfeitos os requisitos, foi lhe dado posse.
Comprometeu-se em desempenhar suas atribuições de acordo com as prescrições do Estatuto dos Serviços Públicos Municipais e demais
normas pertinentes, cumprindo com eficiência funcional seus deveres e responsabilidades de acordo com os princípios de dignidade, disciplina, impessoalidade e moralidade, prestando o seguinte depoimento:
“Por minha honra e pela pátria, juro cumprir com exatidão, disciplina, honradez, dignidade e escrúpulos, os deveres inerentes ao cargo,
aceitando as atribuições do cargo para o qual fui nomeada e sua respectiva lotação, prometendo cumpri-lo com dedicação e zelo, em respeito à Lei, a bem do Município e dos meus concidadãos”.
Fica registrada nesta data, a entrada em exercício conforme nomeação e posse.
Nada mais a constar, lavrou-se o presente Termo de Posse que vai assinado pelas partes, com efeitos a partir de 04 de janeiro de 2021.
Modelo - SC, 04 de janeiro de 2021
CARINE SCHMITT RAUBER
Servidora 			

DIRCEU SILVEIRA
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 007/2021

Publicação Nº 2788793

DECRETO Nº 007/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE TALITA VITÓRIA ROSA FARFUS ZATTA PARA O CARGO DE COORDENADOR GERAL DE EQUIPE/AÇÕES/
DEPARTAMENTOS, CONFORME ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DIRCEU SILVEIRA, Prefeito Municipal de Modelo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, em especial conforme Leis Municipais nºs: 971/90, 1.513/2002, 1.960/2010, 2.460/2020, Lei Orgânica Municipal e demais normas legais que dispõem sobre a matéria,
DECRETA:
Art. 1º - Fica nomeada, a partir desta data, a Sra.TALITA VITÓRIA ROSA FARFUS ZATTA, portadora do CPF nº 074.740.869-xx, para desempenho do cargo em comissão de COORDENADOR GERAL DE EQUIPE/AÇÕES/DEPARTAMENTOS, no Setor de Licitações e Contratos do
município de Modelo – SC, de conformidade com as disposições legais.
Art. 2º - A servidora nomeada por meio deste Decreto, perceberá a remuneração do cargo, nível CC-5 do quadro de servidores Cargos em
Comissão, do Município de Modelo - SC, com dedicação integral.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 04 de janeiro de 2021.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Modelo,
aos 04 de janeiro de 2021.
DIRCEU SILVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
Registrado e Publicado na Data Supra:
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CLEBER EBERHART
Secretário de Administração e Fazenda
TERMO DE POSSE 06/2021
REFERENTE NOMEAÇÃO CONFORME DECRETO 007/2021
Cargo: COORDENADOR GERAL DE EQUIPE/AÇÕES/DEPARTAMENTOS, no Setor de Licitações e Contratos
Aos quatro dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, no Gabinete do Prefeito Municipal de Modelo – SC, compareceu a Senhora
TALITA VITÓRIA ROSA FARFUS ZATTA, portadora do CPF nº 074.740.869-xx, a fim de tomar posse no cargo de COORDENADOR GERAL DE
EQUIPE/AÇÕES/DEPARTAMENTOS, no Setor de Licitações e Contratos do município de Modelo – SC, conforme nomeação de que dispõe o
Decreto nº 007/2021, com efeitos a partir de 04 de janeiro de 2021.
Nesta oportunidade apresentou a declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio, declarou ainda, a inexistência de incompatibilidade legal para o exercício do cargo.
Apresentou laudo médico expedido por profissional autorizado pelo município onde foi julgada apta física e mentalmente para o exercício
do referido cargo e, em seguida, satisfeitos os requisitos, foi lhe dado posse.
Comprometeu-se em desempenhar suas atribuições de acordo com as prescrições do Estatuto dos Serviços Públicos Municipais e demais
normas pertinentes, cumprindo com eficiência funcional seus deveres e responsabilidades de acordo com os princípios de dignidade, disciplina, impessoalidade e moralidade, prestando o seguinte depoimento:
“Por minha honra e pela pátria, juro cumprir com exatidão, disciplina, honradez, dignidade e escrúpulos, os deveres inerentes ao cargo,
aceitando as atribuições do cargo para o qual fui nomeada e sua respectiva lotação, prometendo cumpri-lo com dedicação e zelo, em respeito à Lei, a bem do Município e dos meus concidadãos”.
Fica registrada nesta data, a entrada em exercício conforme nomeação e posse.
Nada mais a constar, lavrou-se o presente Termo de Posse que vai assinado pelas partes, com efeitos a partir de 04 de janeiro de 2021.
Modelo - SC, 04 de janeiro de 2021
TALITA VITÓRIA ROSA FARFUS ZATTA
DIRCEU SILVEIRA
Servidora 				Prefeito Municipal

DECRETO Nº 008/2021

Publicação Nº 2790601

Decreto nº 08/2021 de 04/01/2021
Dispõe sobre a homologação do processo licitatório nº 2349/2020, adjudica o objeto da licitação ao proponente vencedor e dá outras providências.
DIRCEU SILVEIRA, Prefeito Municipal de Modelo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais vigente, em especial com os
preceitos legais preconizados na Lei Federal nº. 8.666/93, atualizada pela Lei nº. 8.883/94.
Decreta:
ART. 1º.- Fica homologado o resultado do julgamento proferido pela comissão de licitação, no Processo Licitatório nº 2349/2020, Modalidade
Pregão nº 56/2020, na sua exata ordem de classificação.
ART. 2º.- Fica adjudicado o objeto AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE MODELO/SC, adjudicado
a favor da
Empresa
POSTO MODELO LTDA – GASOLINA COMUM
POSTO MODELO LTDA – OLEO DIESEL S10
COOPERATIVA REGIONAL ITAIPU – OLEO DIESEL COMUM

Valor Total Homologado
28.017,80
99.046,20
85.050,00

ART. 3º.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ART. 4º.- Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete Do Prefeito Municipal De Modelo, SC, Segunda-feira, 04 de janeiro de 2021.
DIRCEU SILVEIRA
Prefeito Municipal
Registrado e publicado na data supra:
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TALITA VITORIA ROSA FARFUS ZATTA
Depto. de Licitações

DECRETO Nº 009/2021

Publicação Nº 2788933

DECRETO Nº 009/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE JEISSON IGOMAR KOLLN PARA O CARGO DE ASSESSOR JURÍDICO, CONFORME ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DIRCEU SILVEIRA, Prefeito Municipal de Modelo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, em especial conforme Leis Municipais nºs: 971/90, 1.513/2002, 1.960/2010, 2.460/2020, Lei Orgânica Municipal e demais normas legais que dispõem sobre a matéria,
DECRETA:
Art. 1º - Fica nomeado, a partir desta data,o Sr. JEISSON IGOMAR KOLLN, portador do CPF nº 046.237.729-XX, para desempenho do cargo
em comissão de ASSESSOR JURÍDICO, de conformidade com as disposições legais.
Art. 2º - O servidor nomeado por meio deste Decreto, perceberá a remuneração do cargo, nível CC-9 do quadro de servidores Cargos em
Comissão, do Município de Modelo - SC, com dedicação integral.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 04 de janeiro de 2021.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Modelo,
aos 04 de janeiro de 2021.
DIRCEU SILVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
Registrado e Publicado na Data Supra:
CLEBER EBERHART
Secretário de Administração e Fazenda
TERMO DE POSSE 07/2021
REFERENTE NOMEAÇÃO CONFORME DECRETO 009/2021
Cargo: ASSESSOR JURÍDICO
Aos quatro dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, no Gabinete do Prefeito Municipal de Modelo – SC, compareceu o Senhor JEISSON IGOMAR KOLLN, portador do CPF nº 046.237.729-XX, a fim de tomar posse no cargo de ASSESSOR JURÍDICO, conforme nomeação
de que dispõe o Decreto nº 009/2021, com efeitos a partir de 04 de janeiro de 2021.
Nesta oportunidade apresentou a declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio, declarou ainda, a inexistência de incompatibilidade legal para o exercício do cargo.
Apresentou laudo médico expedido por profissional autorizado pelo município onde foi julgada apta física e mentalmente para o exercício
do referido cargo e, em seguida, satisfeitos os requisitos, foi lhe dado posse.
Comprometeu-se em desempenhar suas atribuições de acordo com as prescrições do Estatuto dos Serviços Públicos Municipais e demais
normas pertinentes, cumprindo com eficiência funcional seus deveres e responsabilidades de acordo com os princípios de dignidade, disciplina, impessoalidade e moralidade, prestando o seguinte depoimento:
“Por minha honra e pela pátria, juro cumprir com exatidão, disciplina, honradez, dignidade e escrúpulos, os deveres inerentes ao cargo,
aceitando as atribuições do cargo para o qual fui nomeada e sua respectiva lotação, prometendo cumpri-lo com dedicação e zelo, em respeito à Lei, a bem do Município e dos meus concidadãos”.
Fica registrada nesta data, a entrada em exercício conforme nomeação e posse.
Nada mais a constar, lavrou-se o presente Termo de Posse que vai assinado pelas partes, com efeitos a partir de 04 de janeiro de 2021.
Modelo - SC, 04 de janeiro de 2021
JEISSON IGOMAR KOLLN DIRCEU SILVEIRA
Servidor 			
Prefeito Municipal
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Publicação Nº 2788941

DECRETO Nº 010/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE DANIELA JACQUES DE MELO PARA O CARGO DE COORDENADOR DE PROGRAMAS/ATIVIDADES MUNICIPAIS, ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DIRCEU SILVEIRA, Prefeito Municipal de Modelo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, em especial conforme Leis Municipais nºs: 971/90, 1.513/2002, 1.960/2010, 2.460/2020, Lei Orgânica Municipal e demais normas legais que dispõem sobre a matéria,
DECRETA:
Art. 1º - Fica nomeada, a partir desta data,a Sra. DANIELA JACQUES DE MELO, portadora do CPF nº 078.698.449-XX, para desempenho do
cargo em comissão de COORDENADOR DE PROGRAMAS/ATIVIDADES MUNICIPAIS, ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,
de conformidade com as disposições legais.
Art. 2º - A servidora nomeada por meio deste Decreto, perceberá a remuneração do cargo, nível CC-2 do quadro de servidores Cargos em
Comissão, do Município de Modelo - SC, com dedicação integral.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 04 de janeiro de 2021.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Modelo,
aos 04 de janeiro de 2021.
DIRCEU SILVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
Registrado e Publicado na Data Supra:
CLEBER EBERHART
Secretário de Administração e Fazenda
TERMO DE POSSE 08/2021
REFERENTE NOMEAÇÃO CONFORME DECRETO 010/2021
Cargo: COORDENADOR DE PROGRAMAS/ATIVIDADES MUNICIPAIS, ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Aos quatro dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, no Gabinete do Prefeito Municipal de Modelo – SC, compareceu a Senhora DANIELA JACQUES DE MELO, portadora do CPF nº 078.698.449-XX, a fim de tomar posse no cargo de COORDENADOR DE PROGRAMAS/ATIVIDADES MUNICIPAIS, ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, conforme nomeação de que dispõe o Decreto nº 010/2021,
com efeitos a partir de 04 de janeiro de 2021.
Nesta oportunidade apresentou a declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio, declarou ainda, a inexistência de incompatibilidade legal para o exercício do cargo.
Apresentou laudo médico expedido por profissional autorizado pelo município onde foi julgada apta física e mentalmente para o exercício
do referido cargo e, em seguida, satisfeitos os requisitos, foi lhe dado posse.
Comprometeu-se em desempenhar suas atribuições de acordo com as prescrições do Estatuto dos Serviços Públicos Municipais e demais
normas pertinentes, cumprindo com eficiência funcional seus deveres e responsabilidades de acordo com os princípios de dignidade, disciplina, impessoalidade e moralidade, prestando o seguinte depoimento:
“Por minha honra e pela pátria, juro cumprir com exatidão, disciplina, honradez, dignidade e escrúpulos, os deveres inerentes ao cargo,
aceitando as atribuições do cargo para o qual fui nomeada e sua respectiva lotação, prometendo cumpri-lo com dedicação e zelo, em respeito à Lei, a bem do Município e dos meus concidadãos”.
Fica registrada nesta data, a entrada em exercício conforme nomeação e posse.
Nada mais a constar, lavrou-se o presente Termo de Posse que vai assinado pelas partes, com efeitos a partir de 04 de janeiro de 2021.
Modelo - SC, 04 de janeiro de 2021
DANIELA JACQUES DE MELO
DIRCEU SILVEIRA
Servidor 				Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 001/2021

Publicação Nº 2788795

PORTARIA Nº 001/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021
DISPÕE SOBRE OS ORDENADORES DE DESPESA, DESIGNAÇÃO DO TESOUREIRO E RESPECTIVAMENTE DA ASSINATURA DOS CHEQUES
EMITIDOS PELO MUNICIPIO DE MODELO SC E PELOS FUNDOS MUNICIPAIS, CONFORME ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DIRCEU SILVEIRA, Prefeito Municipal de Modelo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições, em especial de conformidade com a Lei
Orgânica, Lei Municipal 971/90 e Leis Municipais de criação dos Fundos Municipais e demais normas legais pertinentes.
RESOLVE,
Art. 1º - Ficam nomeados e designados como ordenadores da despesas do Município de Modelo e dos Fundos Municipais conforme abaixo
especificado:
Identificação Órgão
MUNICIPIO DE MODELO SC
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (INSERIDO
NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICIPIO)
FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA (INSERIDO
NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICIPIO)
FUNREBOM (INSERIDO
NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICIPIO)

Nome Do Ordenador despesa
E responsáveis pela
Assinatura de Cheques
DIRCEU SILVEIRA
CPF: 538.309.899-20
GISELE ELISA DA SILVA
CPF: 043.550.119-41
DIRCEU SILVEIRA
CPF: 538.309.899-20
DIRCEU SILVEIRA
CPF: 538.309.899-20
DIRCEU SILVEIRA
CPF: 538.309.899-20

Art. 2º - Fica igualmente designado o Contador Municipal Rodrigo Ferronato, para responder pelos respectivos cargos e atribuições nos
Fundos Municipais.
Art. 3º - Fica designadoo Servidor Municipal, ocupante do Cargo de Tesoureiro, CLEDSON MICHELS, inscrito no CPF nº 016.654.089-79,
para responder pelas funções de Tesoureiro do Município de Modelo SC CNPJ: 83.021.832/0001-11 e igualmente do Fundo Municipal da
Saúde CNPJ 11.511.812/0001-18 e pelos demais fundos inserido no orçamento geral do município, como unidades orçamentarias, conforme
descrito no artigo 1º deste decreto.
Art. 4º - Os Ordenadores de Despesa e os responsáveis pela emissão de cheques, movimentação eletrônica – TED – Transferência Eletrônica
Disponível; AGL – Agendamento de Lançamento, borderô e demais atos pertinentes da tesouraria, fica assim especificado:

Identificação Órgão
MUNICIPIO DE MODELO SC
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
(INSERIDO
NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICIPIO)
FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA
(INSERIDO
NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICIPIO)
FUNREBOM (INSERIDO
NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICIPIO)

Nome Do Ordenador despesa
E responsáveis pela
Assinatura de Cheques
DIRCEU SILVEIRA
CPF: 538.309.899-20
GISELE ELISA DA SILVA
CPF: 043.550.119-41

Tesoureiro Responsável pela emissão e assinatura
de cheque
CLEDSON MICHELS
CPF nº 016.654.089-79
CLEDSON MICHELS
CPF nº 016.654.089-79

DIRCEU SILVEIRA
CPF: 538.309.899-20

CLEDSON MICHELS
CPF nº 016.654.089-79

DIRCEU SILVEIRA
CPF: 538.309.899-20

CLEDSON MICHELS
CPF nº 016.654.089-79

DIRCEU SILVEIRA
CPF: 538.309.899-20

CLEDSON MICHELS
CPF nº 016.654.089-79

Art. 4º - As licitações, empenhos, controle interno, dos fundos municipais, serão realizadas igualmente, pelos servidores do Município de
Modelo SC.
Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Modelo (SC),
aos 04 de janeiro de 2021
DIRCEU SILVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL Registrado e Publicado na data supra:
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Cleber Eberhart
Secretário Municipal Da Administração

PORTARIA Nº 002/2020

Publicação Nº 2788797

PORTARIA Nº 002/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021
DESIGNA SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE MODELO SC, PARA RESPONDER PELA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DO MUNICÍPIO DE MODELO/SC
E DO FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA FUNÇÃO DE TESOUREIRO E DOS GESTORES DO MUNICIPIO E DO FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE, DAS ATRIBUIÇÕES, RELATIVO A MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DOS RECURSOS PÚBLICOS, CONFORME ESPECIFICA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
DIRCEU SILVEIRA, Prefeito Municipal de Modelo, Estado de Santa Catarina, em exercício, no uso das atribuições legais, em especial de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Reforma Administrativa, Lei Municipal 971/90 e demais normas legais que dispõe sobre a matéria,
Resolve:
Art. 1º - Ficam designados os servidores Municipais abaixo mencionadas, para responder pela movimentação bancária das contas do Fundo
Municipal de Saúde de Modelo/SC e do Município de Modelo SC, nos Bancos e Agencias Bancarias que que são mantidas as contas do Município de Modelo SC, do Fundo Municipal da Assistência Social, Fundo Municipal da Infância e Adolescência e do Fundo Municipal de Saúde:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MODELO SC – CNPJ: 11.511812/0001-18:
CLEDSON MICHELS, tesoureiro - CPF nº 016.654.089-79
GISELE ELISA DA SILVA – Diretora Municipal de Saúde – Ordenadora das despesas do Fundo Municipal de Saúde de Modelo SC CPF:
043.550.119-41
MUNICÍPIO DE MODELO SC – CNPJ: 83.021.832/0001-11 INCLUIDAS AS CONTAS BANCARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E
ADOLESCENCIA – CNPJ Nº 21.126.052/0001-89 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL CNPJ Nº 16.895.533/0001-19
CLEDSON MICHELS, tesoureiro - CPF nº 016.654.089-79
DIRCEU SILVEIRA – Prefeito Municipal – Ordenador da Despesa; CPF: 538.309.899-20
Art. 2º - Os servidores municipais qualificadas no Art. 1º deste Decreto, observadas as disposições legais das respectivas atribuições funcionais, para atendimento das atribuições desta designação, ficam autorizadas as atividades de:
EMITIR CHEQUES
ABRIR CONTAS DE DEPÓSITOS
SOLICITAR SALDOS, EXTRATOS E COMPROVANTES
REQUISITAR TALONARIOS DE CHEQUES
RETIRAR CHEQUES DEVOLVIDOS
ENDOSSAR CHEQUE
SUSTAR/CONTRA-ORDENAR CHEQUES
CANCELAR CHEQUES
BAIXAR CHEQUES
EFETUAR RESGATES/APLICACÕES FINANCEIRAS
CADASTRAR, ALTERAR E DESBLOQUEAR SENHAS
EFETUAR SAQUES - CONTA CORRENTE
EFETUAR PAGAMENTOS POR MEIO ELETRONICO
EFETUAR TRANSFERÊNCIAS POR MEIO ELETRÔNICO
EFETUAR MOVIMENTACÃO FINANCEIRA NO RPG
CONSULTAR CONTAS/APLIC. PROGRAMAS REPASSE RECU
LIBERAR ARQUIVOS DE PAGAMENTOS NO GER. FINANC
SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS, EXCETO INVESTIMENTO
SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS DE INVESTIMENTOS
EMITIR COMPROVANTES
EFETUAR TRANSFERÊNCIA P/ MESMA TITULARIDADE
Art. 3º - Fica Autorizado ao Chefe do Poder Executivo Municipal de Modelo SC, Prefeito Municipal DIRCEU SILVEIRA, no atendimento do
interesse público, junto aos Banco e respectivas Agências bancárias, em que são abertas e movimentas contas bancarias em nome do Município de Modelo SC, CNPJ 83.021.832/0001-11, do FIA – Fundo da Infância e Adolescência CNPJ 21.126.052/0001-89 e do FAS – Fundo
Municipal da Assistência Social CNPJ: 16.895.533/0001-19, de Modelo SC, relativo a movimentação financeira dos recursos públicos, as
atribuições conforme abaixo especificado:
EMITIR CHEQUES
ABRIR CONTAS DE DEPÓSITOS
SOLICITAR SALDOS, EXTRATOS E COMPROVANTES
REQUISITAR TALONARIOS DE CHEQUES
RETIRAR CHEQUES DEVOLVIDOS
ENDOSSAR CHEQUE
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SUSTAR/CONTRA-ORDENAR CHEQUES
CANCELAR CHEQUES
BAIXAR CHEQUES
EFETUAR RESGATES/APLICACÕES FINANCEIRAS
CADASTRAR, ALTERAR E DESBLOQUEAR SENHAS
EFETUAR SAQUES - CONTA CORRENTE
EFETUAR PAGAMENTOS POR MEIO ELETRONICO
EFETUAR TRANSFERÊNCIAS POR MEIO ELETRÔNICO
EFETUAR MOVIMENTACÃO FINANCEIRA NO RPG
CONSULTAR CONTAS/APLIC. PROGRAMAS REPASSE RECU
LIBERAR ARQUIVOS DE PAGAMENTOS NO GER. FINANC
SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS, EXCETO INVESTIMENTO
SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS DE INVESTIMENTOS
EMITIR COMPROVANTES
EFETUAR TRANSFERÊNCIA P/ MESMA TITULARIDADE
Art. 4º - Este portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Modelo (SC),
aos 04 de janeiro de 2021.
DIRCEU SILVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
Registrado e publicado na data supra:
Cleber Eberhart
Secretário Administração
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Mondaí
Prefeitura
DECRETO 5421/2020

Publicação Nº 2789050

ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO Nº 5.421, de 04 de janeiro de 2021
Proíbe as atividades de comércio ambulante em vias e logradouros públicos.
O Senhor VALDIR RUBERT, Prefeito do município de MONDAÍ, localizado no estado de SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições legais,
conferidas pelo Artigo 56, Inciso XVIII, da Lei Orgânica do Município, de 05 de abril de 1990, e pelo Inciso VI do artigo 8º da Lei Federal
no 12.608, de 10 de abril de 2012,
CONSIDERANDO o estado de emergência em saúde pública de importância internacional declarado pela Organização Mundial de Saúde
(OMS), em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID19);
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979/2020 de 06 de fevereiro de 2020 que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência
em saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID19);
CONSIDERANDO o artigo 23, inciso II, da Constituição Federal, que determina a competência concorrente da União, Estados e Municípios
para cuidar da saúde, bem como o artigo 30, inciso I, da Constituição, que dispõe que é de competência dos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 630 de 01 de junho de 2020 que altera o Decreto nº 562 de 17 de abril de 2020 e declara estado
de calamidade pública em todo o território catarinense para fins de enfrentamento à COVID-19, estabelece medidas de combate e enfrentamento à pandemia da COVID-19 e serviços públicos e atividades essenciais;
CONSIDERANDO a Portaria Estadual nº 464 de 03 de julho de 2020 que instituiu o programa de descentralização e regionalização das ações
de combate ao COVID-19 prevendo que os municípios de uma mesma Região de Saúde possam tomar decisões no sentido de flexibilizar ou
restringir atividades sociais e econômicas embasados em critérios e dados epidemiológicos locais pertinentes a curva de contaminação e disseminação do novo Coronavirus – COVID-19 e que a Comissão Intergestores Regional – CIR homologará as decisões tomadas pelo conjunto
de municípios de seu território após a avaliação, orientação e organização técnica para subsidiar a tomada de ação de enfrentamento à COVID-19 e posteriormente informará ao Centro de Operações de Emergência em Saúde – COES as medidas adotadas na sua região de saúde;
CONSIDERANDO a importância e a necessidade da retomada gradativa das atividades sociais e econômicas respeitada a situação epidemiológica local, associado ao cumprimento das exigências para prevenção e mitigação da disseminação da COVID-19;
CONSIDERANDO as análises realizadas pelo Governo do Estado de Santa Catarina em relação à evolução da pandemia nas diferentes
regiões do estado, combinadas com a disponibilidade de leitos e da atual estrutura de saúde existentes, estando a região extremo oeste
classificada como de de risco potencial gravíssimo no último boletim divulgado em 29 de dezembro de 2020;
CONSIDERANDO a Portaria nº 592, de 17 de agosto de 2020, que estabelece os critérios de funcionamento das atividades de interesse
regional e local, bem como as medidas de enfrentamento da COVID-19, de acordo com os níveis de risco da Avaliação do Risco Potencial
Regional das regiões de saúde.
DECRETA:
Art. 1º. Ficam proibidas as atividades de comércio de mercadorias, gêneros alimentícios e outros produtos, na forma de comércio ambulante.
Art. 2º. O descumprimento deste decreto poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no artigo 268 do Código Penal (infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa), passível de detenção e multa.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com vigência de até 31 de março de 2021, podendo ser prorrogado de
acordo com a necessidade de enfrentamento ao COVID -19.
Mondaí, SC, 04 de janeiro 2021.
VALDIR RUBERT
Prefeito Municipal

EXTRATO CT Nº 061/2020 - PMM

Publicação Nº 2789120

MUNICÍPIO DE MONDAÍ
Publicação do Resumo do Contrato.
Contrato: 061 de 30 de dezembro de 2020. Origem: Processo Licitatório nº 111/2020. Modalidade: Dispensa de Licitação nº 024/2020.
OBJETO: O objeto do presente Processo é a contratação de instituição brasileira sem fins lucrativos que atue como agente de operacionalização de programa de estágio de estudantes, obrigatório ou não, objetivando a oferta e seleção de até 55 (cinquenta e cinco) vagas para
a realização de estágio curricular supervisionado, sendo até 25 (vinte e cinco) alunos para nível superior (30 horas) e até 10 (dez) alunos
para nível superior (20 horas) e até 20 (vinte) alunos para nível médio (20 horas), que visa propiciar complementação do ensino e da aprendizagem aos estudantes, constituindo-se em instrumento de integração entre teoria e prática, bem como de aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e de relacionamento humano, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho, mediante
a seleção de alunos regularmente matriculados e com freq-ência em cursos de nível médio e nível superior, nos termos da Lei Federal nº
11.788/08. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONDAÍ/SC. CONTRATADO: CIEE-SC – CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CNPJ/MF nº. 04.310.564/0001-81. VALOR TOTAL: R$ 516.025,35 (quinhentos e dezesseis mil vinte e cinco reais
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e trinta e cinco centavos), divididos entre R$ 488.305,35 (quatrocentos e oitenta e oito mil trezentos e cinco reais e trinta e cinco centavos)
o valor total das bolsas e R$ 27.720,00 (vinte e sete mil, setecentos e vinte reais) correspondente à taxa de administração para a agência.
VIGÊNCIA: 31/12/2021. Mondaí – SC, 30 de dezembro de 2020. ELISEU BOHN - Secretário Municipal de Administração e Fazenda/Ordenador de Despesas.

EXTRATO TERMO ADITIVO - CT Nº 019.2020 - PMM

Publicação Nº 2788640

Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE MONDAÍ/PMM
PUBLICAÇÃO DO RESUMO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
Processo Licitatório nº. 017/2020 Edital: Pregão Presencial nº. 006/2020 Contrato: 019/2020 – Termo Aditivo nº 001 Objeto: Contratação de
serviços de vigilância patrimonial noturna, ostensiva e desarmada para monitoramento de prédio e locais públicos, mediante fornecimento
de materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários a execução dos serviços para o exercício de 2020 e/ou subsequentes, conforme
especificações constantes no edital. Finalidade: Prorrogação da vigência do Contrato até 31/12/2021, nos termos disposto no artigo 57, IV
da Lei Federal 8.666/93. Fornecedor: VIGILÂNCIA DE MONDAÍ ME – CNPJ sob o n° 73.379.109/0001-55. Vigência: até 31/12/2021 Mondaí/
SC, 30 de dezembro de 2020. ELISEU BOHN Secretário de Administração e Fazenda Ordenador de Despesa

EXTRATO TERMO ADITIVO - CT Nº 037.2018 - FMS

Publicação Nº 2788604

Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE MONDAÍ/FMS
PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO
Processo Licitatório nº. 028/2018
Edital: Pregão Presencial nº. 019/2018
Contrato: 037/2018 – Termo Aditivo nº 003 Objeto: Contratação de serviços de RAIO X para o exercício de 2018 e/ou subsequentes, para
manutenção atividades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Mondaí – SC, conforme especificações e quantitativos descritos no
Anexo I. Finalidade: ERRATA DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA: Onde se Lê: Prorrogação da vigência do Contrato até 28/02/2021, nos
termos disposto no artigo 57, II, § 2º da Lei Federal 8.666/93. Leia-se: Prorrogação da vigência do Contrato até 31/03/2021, nos termos disposto no artigo 57, II, § 2º da Lei Federal 8.666/93 Fornecedor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAÍ – CNPJ sob o n° 83.226.175/0001-49.
Vigência: até 31/03/2021 Mondaí/SC, 30 de dezembro de 2020. GINTHER OTTO DREHER Gestor do Fundo Municipal da Saúde Ordenador
de Despesa

EXTRATO TERMO ADITIVO - CT Nº 045.2020 - PMM

Publicação Nº 2788613

Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE MONDAÍ/PMM
PUBLICAÇÃO DO RESUMO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
Processo Licitatório nº. 054/2020 Edital: Pregão Eletrônico nº. 010/2020 Contrato: 045/2020 – Termo Aditivo nº 001 Objeto: O objeto da
presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de um caminhão com caçamba metálica basculante, novo, zero
quilômetro, 6x4 traçado, trucado, motor diesel, potência mínima de 285 cv, conforme convênio 897258/2019/MDR e em conformidade
com as demais especificações constantes no termo de referência, anexo ao Edital. Finalidade: Prorrogação da vigência do Contrato até
31/12/2021, nos termos disposto no artigo 57, § 1º, II e § 2° e § 4° da Lei 8666/93 Fornecedor: EMPORIUM CONSTRUTORA COMÉRCIO
E SERVIÇOS LTDA – CNPJ sob o n° 05.163.253/0001-08. Vigência: até 31/12/2021 Mondaí/SC, 30 de dezembro de 2020. ELISEU BOHN
Secretário de Administração e Fazenda Ordenador de Despesa
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Câmara Municipal
ATA SESSÃO SOLENE DE POSSE DOS VEREADORES E DE INSTALAÇÃO DA 17ª LEGISLATURA E DE POSSE DO
PREFEITO E DO VICE-PREFEITO

Publicação Nº 2789924

ATA DA SESSÃO SOLENE DE POSSE DOS VEREADORES E DE INSTALAÇÃO DA 17ª LEGISLATURA DO MUNICÍPIO DE MONDAÍ, SANTA CATARINA E POSSE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO.
No dia 1º do mês de janeiro do ano de 2021, às 10 horas, tendo como local o Centro Municipal de Eventos, nesta cidade de Mondaí, teve
início a Cerimônia de Posse dos Vereadores e de Instalação da 17ª Legislatura Municipal e de Posse do Prefeito e do Vice-prefeito do Município de Mondaí, eleitos no pleito do dia 15 de novembro de 2020, para o mandato de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024.
Inicialmente foi formada a Mesa Oficial de Honra, composta pelo presidente provisório da Câmara de Vereadores, pelo prefeito municipal
eleito e pelo vice-prefeito, pelo vereador designado secretário ad hoc e pelos demais vereadores, tendo sido verificada a presença da totalidade dos eleitos. Em seguida, conforme determina o Regimento Interno da Câmara de Vereadores, o presidente provisório, vereador
Elizandro Mainardi, declarou aberta a sessão nos seguintes termos: “Por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta
a Sessão Solene de Posse e de Instalação da 17ª Legislatura do Município de Mondaí, iniciando os trabalhos”. Os presentes foram, então,
convidados a pôr-se de pé para cantar o Hino Nacional. Depois, o presidente apresentou e solicitou de seus pares a apresentação dos respectivos diplomas expedidos pela Justiça Eleitoral e outros documentos necessários para a posse e, ato contínuo, fez a leitura do seguinte
Compromisso de Posse: “Prometo manter, defender e cumprir a Constituição da República Federativa do Brasil, do Estado de Santa Catarina
e a Lei Orgânica do Município de Mondaí e exercer com patriotismo, honestidade e espírito público, o mandato que me foi conferido”. Então,
o secretário ad hoc, vereador Roberto Bernardy, chamou nominalmente cada um dos vereadores que, em sequência, afirmaram: “Assim
o prometo” e assinaram o Termo de Posse e Compromisso, lavrado em livro próprio. Depois disso, o presidente declarou empossados os
vereadores e instalada a 17ª Legislatura Municipal de Mondaí, que ficou composta pelos vereadores Elcides Renz, Eliézer Sangali, Elizandro
Mainardi, Germano Carlos Balke, Luciane Wockes Maraschin, Roberto Bernardy, Selani Ines Dorigon Bruch, Valdori Goldbeck e Volmir Miotto.
Em prosseguimento da sessão, o presidente solicitou do prefeito e do vice-prefeito eleitos a apresentação dos respectivos diplomas e demais
documentos, convidando-os a ficar em pé para ouvir a leitura do Compromisso de Posse, nos termos registrados acima, sendo que ambos,
chamados nominalmente pelo secretário, afirmaram: “Assim o prometo” e assinaram o Termo de Posse e Compromisso. O presidente declarou, então, empossados o prefeito de Mondaí, Senhor Valdir Rubert e o Senhor Alzir Slaviero, vice-prefeito. Seguiram-se o pronunciamento
do prefeito e o pronunciamento do presidente provisório, após o que a sessão foi suspensa por trinta minutos para a preparação da eleição
da Mesa Diretora da Câmara para o biênio 2021 a 2022. Retomada a sessão, o presidente explicou o funcionamento do processo de eleição
da Mesa e deu início à votação, fazendo distribuir as cédulas para eleger o presidente da Câmara, cargo para o qual se candidataram os
vereadores Roberto Bernardy e Elcides Renz. Cada vereador, por sua vez, se dirigiu à sala reservada para a votação, a fim de depositar
seu voto na urna. Recolhida a urna, procedeu-se ao escrutínio, que resultou em seis votos para o vereador Roberto Bernardy e três para o
vereador Elcides Renz. Repetindo-se o processo para o cargo de vice-presidente, cargo para o qual se candidataram os vereadores Volmir
Miotto, que obteve seis votos, e a vereadora Selani Ines Dorigon Bruch, que obteve três votos; para o cargo de primeiro-secretário, candidataram-se o vereador Elizandro Mainardi, que obteve seis votos e o vereador Eliézer Sangali, que obteve três votos; e,, que para o cargo
de segundo-secretário candidataram-se a vereadora Luciane Wockes Maraschin, que recebeu cinco votos e o vereador Eliézer Sangali, que
recebeu três votos, além de um voto em branco. Finalizado o processo de eleição, o presidente provisório anunciou a composição oficial da
Mesa Diretora da Câmara para o biênio 2021 a 2022, tendo sido escolhidos para o cargo de presidente o vereador Roberto Bernardy; como
vice-presidente o vereador Volmir Miotto; como primeiro-secretário o vereador Elizandro Mainardi; e como segunda-secretária a vereadora
Luciane Wockes Maraschin. Após fazer suas manifestações finais, o presidente provisório passou a palavra e a presidência da sessão ao
presidente eleito, que saudou os presentes e agradeceu pelos votos recebidos, comprometendo-se a desempenhar seu cargo em benefício da população. Sem mais assuntos a tratar, foi encerrada a sessão e, para constar, foi lavrada ata que será assinada pelas autoridades
presentes em testemunho da verdade.
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Monte Carlo
Prefeitura
DECRETO 01/2021

Publicação Nº 2789209

DECRETO N° 01/2021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021
“ALTERA A CPL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES”.
SONIA SALETE VEDOVATTO, Prefeita Municipal de Monte Carlo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e nos termos
da legislação municipal,
DECRETA
Art. 1º- Fica alterada a CPL – Comissão Permanente de Licitações, composta pelos seguintes membros:
1) Presidente: Guilherme Cesar Alberti
2) Secretário: Maristela Viater
3) Membro: Ângela Luzia Alves de G. de Godoy
Art. 2º- A Comissão irá dispor de três suplentes, composta pelos seguintes membros:
1) Beatriz Rezende Amazonas;
2) Luis Augusto Pompeo da Silva
3) Volnei Francisco de Oliveira
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário, especialmente o decreto n° 137/2020 de 22 de dezembro de 2020
Monte Carlo, 04 de janeiro de 2021.
SONIA SALETE VEDOVATTO
Prefeita Municipal
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Monte Castelo
Prefeitura
DECRETO N 2487

Publicação Nº 2790617

DECRETO EXECUTIVO Nº 2.487 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020
“DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE UM CRÉDITO
ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO GERAL
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
JEAN CARLO MEDEIROS DE SOUZA Prefeito Municipal de Monte Castelo,
Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Artigo
49, Inciso IV, da Lei Orgânica do Município e com autorização e fundamento na Lei
Municipal Nº 2.665 de 29 de Dezembro de 2020,
DECRETA:
Art.1º. Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral da
Câmara Municipal de Vereadores de Monte Castelo no valor de R$ 89.500,00 (oitenta
e nove mil e quinhentos reais), para reforço da Dotação Orçamentária, conforme
abaixo, integrando tais procedimentos a Lei Municipal Nº. 2.614, de 29 de Outubro de
2019, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para o Exercício Financeiro
de 2020.



01 – CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

01.01 – Câmara Municipal de Vereadores
01.031.0101.2001 – Manutenção das Atividades Legislativas
31900000 – Aplicações Diretas – Fonte 3074

R$

89.500,00

SUB TOTAL

R$

89.500,00

TOTAL GERAL

R$

89.500,00

Art.2º. O Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 89.500,00 (oitenta e
nove mil e quinhentos reais), foi aberto com suporte na anulação total ou parcial das
seguintes Dotações Orçamentárias:
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FL.02
02.12-Encargos Gerais do Município
28.843.0001.2035-Pagamento da Dívida Contratada
32900000-Aplicações Diretas – FR 204

R$

36.000,00

36900000-Aplicações Diretas – FR 204

R$

12.000,00

SUB TOTAL

R$

48.000,00

01 – CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.01 – Câmara Municipal de Vereadores
01.031.0101.2001 – Manutenção das Atividades Legislativas
33900000 – Aplicações Diretas – Fonte 3074

R$

41.500,00

SUB TOTAL

R$

41.500,00

TOTAL GERAL

R$

89.500,00

Art.3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art.4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Monte Castelo - SC, 29 de Dezembro de 2020.
JEAN CARLO MEDEIROS DE SOUZA
Prefeito Municipal
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LEI N 2665

Publicação Nº 2790609

LEI MUNICIPAL Nº 2.665 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020
“AUTORIZA O PREFEITO MUNICIPAL A PROMOVER A
ABERTURA
DE
UM
CRÉDITO
ADICIONAL
SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO GERAL DA CÂMARA
MUNICIPAL DE VEREADORES E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”
JEAN CARLO MEDEIROS DE SOUZA Prefeito Municipal de Monte Castelo,
Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Artigo
49, Inciso IV, da Lei Orgânica do Município, faz saber a todos os habitantes do
Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei
Ordinária:
Art.1º. Fica autorizado a abertura de um Crédito Adicional Suplementar no
Orçamento Geral da Câmara Municipal de Vereadores de Monte Castelo no valor de
R$ 89.500,00 (oitenta e nove mil e quinhentos reais), para reforço da Dotação
Orçamentária, conforme abaixo, integrando tais procedimentos a Lei Municipal Nº.
2.614, de 29 de Outubro de 2019, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município
para o Exercício Financeiro de 2020.



01 – CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

01.01 – Câmara Municipal de Vereadores
01.031.0101.2001 – Manutenção das Atividades Legislativas
31900000 – Aplicações Diretas – Fonte 3074

R$

89.500,00

SUB TOTAL

R$

89.500,00

TOTAL GERAL

R$

89.500,00

Art.2º. O Crédito Adicional Suplementar autorizado por esta lei, no valor de R$
89.500,00 (oitenta e nove mil e quinhentos reais), será aberto com suporte na
anulação total ou parcial das seguintes Dotações Orçamentárias:
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FL.02
02.12-Encargos Gerais do Município
28.843.0001.2035-Pagamento da Dívida Contratada
32900000-Aplicações Diretas – FR 204

R$

36.000,00

36900000-Aplicações Diretas – FR 204

R$

12.000,00

SUB TOTAL

R$

48.000,00

01 – CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.01 – Câmara Municipal de Vereadores
01.031.0101.2001 – Manutenção das Atividades Legislativas
33900000 – Aplicações Diretas – Fonte 3074

R$

41.500,00

SUB TOTAL

R$

41.500,00

TOTAL GERAL

R$

89.500,00

Art.3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art.4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Monte Castelo - SC, 29 de Dezembro de 2020.
JEAN CARLO MEDEIROS DE SOUZA
Prefeito Municipal
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DECRETO EXECUTIVO Nº 2.487 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020
“DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE UM CRÉDITO
ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO GERAL
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
JEAN CARLO MEDEIROS DE SOUZA Prefeito Municipal de Monte Castelo,
Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Artigo
49, Inciso IV, da Lei Orgânica do Município e com autorização e fundamento na Lei
Municipal Nº 2.665 de 29 de Dezembro de 2020,
DECRETA:
Art.1º. Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral da
Câmara Municipal de Vereadores de Monte Castelo no valor de R$ 89.500,00 (oitenta
e nove mil e quinhentos reais), para reforço da Dotação Orçamentária, conforme
abaixo, integrando tais procedimentos a Lei Municipal Nº. 2.614, de 29 de Outubro de
2019, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para o Exercício Financeiro
de 2020.



01 – CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

01.01 – Câmara Municipal de Vereadores
01.031.0101.2001 – Manutenção das Atividades Legislativas
31900000 – Aplicações Diretas – Fonte 3074

R$

89.500,00

SUB TOTAL

R$

89.500,00

TOTAL GERAL

R$

89.500,00

Art.2º. O Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 89.500,00 (oitenta e
nove mil e quinhentos reais), foi aberto com suporte na anulação total ou parcial das
seguintes Dotações Orçamentárias:
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FL.02
02.12-Encargos Gerais do Município
28.843.0001.2035-Pagamento da Dívida Contratada
32900000-Aplicações Diretas – FR 204

R$

36.000,00

36900000-Aplicações Diretas – FR 204

R$

12.000,00

SUB TOTAL

R$

48.000,00

01 – CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.01 – Câmara Municipal de Vereadores
01.031.0101.2001 – Manutenção das Atividades Legislativas
33900000 – Aplicações Diretas – Fonte 3074

R$

41.500,00

SUB TOTAL

R$

41.500,00

TOTAL GERAL

R$

89.500,00

Art.3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art.4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Monte Castelo - SC, 29 de Dezembro de 2020.
JEAN CARLO MEDEIROS DE SOUZA
Prefeito Municipal
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Publicação Nº 2789483

MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO
ESTADO DE SANTA CATARINA
AVISO LICITAÇÃO – PROCESSO 001/2021
Modalidade Pregão Presencial nº 001/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS na modalidade, PREGÃO PRESENCIAL, tipo MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO, destinado ao REGISTRO
DE PREÇO, para futura e eventual contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento de peças, componentes, materiais e acessórios automotivos originais, genuínas e outras para os veículos categorizados como leves, vans/camionetas, pesados, máquinas, definidos
nos anexos pertencentes a frota dos órgãos participantes, conforme especificações contidas no Termo de Referência Anexo II, e demais
anexos
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DAS 08h00min horas do dia 06/01/2021 às 14h00min horas do dia 15/01/2021.
INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 14h15min do dia 15/01/2021.
TIPO: Maior percentual de desconto
INFORMAÇÕES E ENTREGA DO PROCESSO LICITATÓRIO E DO ARQUIVO DE ÍTENS: No endereço Prefeitura Municipal de Monte Castelo –
Rua Alfredo Becker, 385 - Centro e também no site http:// www.montecastelo.sc.gov.br, link licitacoes.
HORARIO: das 08h às 12hs e das 14h às 17hs
Telefone (47) 3654-0166
Monte Castelo-SC, 04 de Janeiro de 2021.
JEAN CARLO MEDEIROS DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
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Morro da Fumaça
Câmara Municipal
DECRETO LEGISLATIVO Nº 022/2020

Publicação Nº 2788827

EMENTA:
“Dispõe sobre o horário do expediente da Câmara Municipal, institui o Banco de Horas, e dá outras providências.”
Vereador ALISON FELIX BERTAN, Presidente da Câmara Municipal de Morro da Fumaça, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1° - O horário de funcionamento do Poder Legislativo Fumacense, inclusive para atendimento ao público, a ser cumprindo pelos servidores da Câmara Municipal, será das 08:00 às 13:00 horas, de segunda a sexta-feira, totalizando 25 horas semanais.
§ 1º - Excepcionalmente, o horário do servidor, ocupante do cargo de Técnico em Contabilidade, será de terça à sexta-feira, das 12:00 às
18:15 horas, internamente, sendo justificada, tal medida, com base no princípio do interesse público, dada a peculiaridade de suas atividades, que necessitam, dentre outras correlatas, em contactar-se, freq-entemente, com o setor pessoal, tesouraria e controle interno, a fim de
promover com regularidade e eficiência, as suas atribuições técnicas profissionais atinente ao cargo, devendo totalizar 25 horas semanais.
§ 2º - Excepcionalmente, o horário do servidor, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, será de segunda à sexta-feira, das 08:00
às 13:00 horas, devendo totalizar 25 horas semanais, sendo justificada, tal medida, com base no princípio do interesse público, dada a
peculiaridade de suas atividades, que necessitam efetuar limpeza e promover a organização e devida alocação dos bens móveis e demais
utensílios atinentes, notadamente em todos os setores administrativos e legislativos da Câmara Municipal, a fim de evitar prejuízo à regular
mantença dos trabalhos em curso, notadamente prestados pelos servidores abrangidos pelo horário estatuído no caput, deste artigo.
§ 3º - Excepcionalmente, o horário do servidor, ocupante do cargo de Assessor da Presidência, será de segunda à sexta-feira, das 07:30 às
12:00 horas, no período matutino, sendo que, em dias de sessões ordinárias semanais, o expediente deste servidor terá seu início às 07:30
e término às 12:00 horas, retornando o expediente, no mesmo dia em que realizar-se-á a referida sessão, das 19:00 horas às 21:30 horas,
através do regime de compensação de horários, devendo totalizar 25 horas semanais, sendo justificada, tal medida, com base no princípio
do interesse público, dada a peculiaridade de suas atividades, que essencialmente inferem-se em assessorar/acompanhar os trabalhos
administrativos/legislativos do Presidente da Câmara Municipal, especialmente durante à realização das sessões plenárias, a fim de evitar
prejuízo à regular mantença de suas funções atinentes, notadamente prestado pelo servidor abrangido pelo horário estatuído no caput,
deste artigo.
§ 4º - Excepcionalmente, o horário do servidor, ocupante do cargo de Agente Legislativo, será de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 12:00
horas, sendo que, em dias de sessões ordinárias semanais, o expediente deste servidor terá seu início às 08:00 e término às 12:00 horas,
no período matutino, retornando o expediente, no mesmo dia em que realizar-se-á a referida sessão, dás 16:00 horas às 21:00 horas, através do regime de compensação de horários, devendo totalizar 25 horas semanais, sendo justificada, tal medida, com base no princípio do
interesse público, dada a peculiaridade de suas atividades, que importam - dentre aquelas previstas em lei -, na consecução das atividades
técnico-legislativas, no atendimento ao público, vereadores e demais agentes políticos municipais, notadamente para bem desempenhar
suas funções inerentes ao cargo, inclusive aquelas para as quais o referido servidor fora designado, conforme o caso.
§ 5º - Excepcionalmente, o horário do servidor, ocupante do cargo de Agente Administrativo, será: nas segundas, quartas e quintas-feiras,
das 14:00 às 19:00 horas, internamente, sendo que, em dias de sessões ordinárias semanais (terças-feiras, via de regra), o expediente
deste servidor terá início às 12:00 até às 17:00 horas, no período vespertino, estendendo, ininterruptamente, o referido expediente no mesmo dia, das 17:01 horas até às 22:00 horas, através do regime de compensação de horários, devendo totalizar 25 horas semanais, sendo
justificada, tal medida, com base no princípio do interesse público, dada a peculiaridade de suas atividades, que importam - dentre aquelas
previstas em lei -, no atendimento direto e pessoal dos vereadores e demais agentes políticos municipais, notadamente para confeccionar
proposições de toda ordem, bem como redigir atos administrativos oficiais e institucionais, e para promover, inclusive, com regularidade e
eficiência, as funções de controle interno, setor pessoal, tesouraria e setor jurídico, para as quais o referido servidor fora designado, e que
exigem extrema dedicação e capacidade técnica profissional.
§ 6º - Excepcionalmente, o horário do servidor, ocupante do cargo de Diretor-Geral, será de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 11:30
horas, sendo que, em dias de sessões ordinárias semanais, o expediente deste servidor terá seu início às 08:00 e término às 11:30 horas,
no período matutino, retornando o expediente, no mesmo dia em que realizar-se-á a referida sessão, dás 14:30 horas às 22:00 horas, através do regime de compensação de horários, devendo totalizar 25 horas semanais, sendo justificada, tal medida, com base no princípio do
interesse público, dada a peculiaridade de suas atividades, que importam - dentre aquelas previstas em lei -, na consecução das atividades
de direção, coordenação e administração das atividades legislativas, notadamente para bem desempenhar suas funções inerentes ao cargo,
inclusive aquelas para as quais o referido servidor fora designado, conforme o caso.
Art. 2° - Fica instituído o regime de compensação de jornada, que consiste na ampliação, redução ou supressão da jornada de trabalho
diária do funcionário, em decorrência de conveniência para a Câmara Municipal da necessidade do serviço público ou do próprio servidor,
devidamente justificadas e validadas pelo chefe do setor pessoal competente, mediante a formatação do "Banco do Horas", no qual serão
registradas as horas-crédito, que constituirão saldo positivo, e as horas-débito, que representam o saldo negativo.
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§ 1º - As horas trabalhadas em decorrência da ampliação de jornada não terão caráter de labor extraordinário, e serão compensadas de
acordo com os parâmetros e critérios deste Decreto.
§ 2º - A ampliação de que trata este artigo não poderá resultar em jornada diária total superior a 10 (dez) horas diárias, excetuadas as
situações especiais, assim definidas e validadas pela presidência, que poderão ultrapassar tal limite, até o máximo de 12 horas diárias.
§ 3º - A ampliação da jornada de trabalho não prejudicará o direito dos servidores quanto ao intervalo mínimo de horas consecutivas, se
for o caso, para alimentação e descanso entre jornadas, salvo em caso excepcional, assim definido pela presidência, e desde haja comum
acordo entre as partes.
§ 4º - Não poderão ser compensadas as horas que o servidor prestar em desacordo com as atribuições previstas para o cargo atinente, e
tal regime deve ser autorizado pelo Presidente da Câmara Municipal.
§ 5º - Para efeitos desta compensação, a jornada de trabalho será computada em minutos.
Art. 3º - O Banco de Horas terá como premissa o interesse comum verificado entre a conveniência para a Câmara Municipal de Morro da
Fumaça e dos servidores, e correrá nas seguintes situações, devidamente justificadas e validadas pelo chefe do setor competente:
I - conveniência para a Câmara Municipal ou necessidade do servidor, desde que solicitada previamente ao chefe imediato.
Art. 4º - É expressamente vedada a inclusão de horas no aludido banco cuja compensação seja inoportuna ou prescindível ao serviço público.
Art. 5º - A compensação se dará através da conversão entre o saldo das horas-crédito com o saldo das horas-débito, compensando-se
automaticamente quando verificada a falta/folga do servidor ao trabalho, constante do relatório emitido pelo sistema de ponto biométrico,
devendo ser registradas pelo setor competente, obedecendo os seguintes critérios:
I - as horas excedentes, trabalhadas de segunda a sexta-feira, serão compensadas em horas-folga, à razão de uma hora em descanso para
cada uma hora trabalhada;
II - as horas trabalhadas aos sábados, domingos e feriados serão compensadas à razão de duas horas em descanso para cada uma hora
trabalhada;
§ 1º - O controle da compensação de horas deverá ser realizado mensalmente, pelo responsável do setor pessoal, com anuência do presidente;
§ 2º - A efetivação do regime de compensação, de que trata este Decreto, terá como limite o dia 31 de dezembro de cada Exercício;
§ 3º - Nas hipóteses de exoneração, demissão e/ou rescisão do contrato de trabalho, as horas excedentes, ainda constantes do saldo positivo, serão adimplidas em pecúnia, de acordo com a proporção estatuída no caput deste artigo.
§ 4º - Ao término de cada Exercício, as horas excedentes apuradas pelo Setor Pessoal, ainda constantes do saldo positivo, serão acumuladas
em favor do respectivo servidor, e deverão serem adimplidas até o primeiro bimestre do ano subsequente, convenientemente ajustado entre
às partes, conforme proporção estatuída no caput deste artigo.
Art. 6° - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos terão vigência a partir de 01 de janeiro de 2021.
Art. 7° - Revogam-se as todas as disposições em contrário, e, em especial, o Decreto Legislativo nº 021/2020.
Gabinete da Presidência: Câmara Municipal de Morro da Fumaça/SC, em 21 de dezembro de 2020.
ALISON FELIX BERTAN
Presidente da Câmara Municipal
Registrado e publicado, nesta Secretaria, aos vinte e um dias, do mês de dezembro, do ano de dois mil e vinte.
RANGEL DE ROCHI
Agente Administrativo
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Morro Grande
Prefeitura
DECRETO 03-2021

Publicação Nº 2788509

DECRETO Nº 03/2021
FIXA O EXPEDIENTE DE FUNCIONAMENTO DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS.
CLELIO DANIEL OLIVO, Prefeito Municipal de Morro Grande, no uso de suas atribuições e de conformidade com o que estabelece o art. 52,
inciso VI da Lei Orgânica do Município.
DECRETA
Art. 1º A partir do dia 04 de janeiro de 2021, o expediente de funcionamento das Repartições Públicas Municipais será:
- Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Urbanos e Secretaria de Agricultura: das 06h00min às 12h00min.
- Secretaria de Administração e Planejamento, Secretaria de Educação e Secretaria de Assistência Social: das 07h00min às 13h00min.
- Secretaria de Saúde: das 07h30min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min.
Art. 2º Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Morro Grande, 04 de janeiro de 2021.
CLELIO DANIEL OLIVO
Prefeito Municipal

DECRETO 04-2021

Publicação Nº 2788515

DECRETO N.º 04 /2021
ESTABELECE O CALENDÁRIO FISCAL NO MUNICÍPIO DE MORRO GRANDE PARA O EXERCÍCIO DE 2021.
CLELIO DANIEL OLIVO, Prefeito Municipal de Morro Grande, no uso de suas atribuições e de conformidade com o que estabelece a legislação em vigor,
DECRETA
Art. 1º Fica estabelecido o Calendário Fiscal para a Cobrança de tributos municipais abaixo especificados, para o exercício de 2021, com os
seguintes vencimentos:
I- Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, com o seguinte critério de pagamento:
a) Parcela única com desconto de 20% (vinte por cento) com o pagamento até 30 de abril de 2021.
b) Em 03 (três) parcelas, sem desconto, sendo que o pagamento da primeira parcela será até 30 de abril de 2021, a segunda parcela será
até 31 de maio de 2021 e a terceira parcela será até 30 de junho de 2021.
II- Taxa para Licença, Localização e Funcionamento - TLLF, sendo pago em parcela única até 31 de março de 2021.
III- Alvará Sanitário, sendo pago em parcela única até 31 de março de 2021.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Morro Grande, 04 de janeiro de 2021.
CLEIO DANIEL OLIVO
Prefeito Municipal
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DECRETO MUNICIPAL Nº 1/2021 - CPL

Publicação Nº 2788493

DECRETO Nº 01/2021
CONSTITUI E DESIGINA OS MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – C.P.L. E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MORRO GRANDE, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV do artigo 52 da Lei Orgânica
Municipal, combinado com o disposto pela Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores,
DECRETA:
Art. 1º Fica constituída a Comissão Permanente de Licitação – C.P.L., composta de 03 (três) membros efetivos e (02) dois suplentes, com
a finalidade de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações nas modalidades de concorrência,
tomada de preços, convite e ao cadastramento de licitantes no âmbito da Prefeitura Municipal, Fundos e Autarquias do Município de Morro
Grande:
Art. 2º Para compor a referida Comissão, ficam designados como membros efetivos e suplentes os seguintes servidores:
I - Presidente: Elizana Marcello, matrícula nº 1150;
II - Membro Efetivo: Marília Daniel, matrícula nº 746;
III - Membro Efetivo: Sandy Rodrigues Dondossola, matrícula nº 1156;
IV - Membro Suplente: Éric Júnior Frezza, matrícula nº 788;
V - Membro Suplente: Elaine Marchesini Zuchinali, matrícula nº 1157;
Art. 3º A Presidente da Comissão será representada, em sua ausência, por qualquer dos membros que se fizerem presentes, respeitando-se
ordem de designação.
Art. 4º Designar, sem prejuízo das suas atribuições normais, a servidora Marília Daniel, para secretariar a Comissão.
Art. 5º A Presidente ora designada, fica autorizada a expedir todos os atos necessários para a fiel execução dos processos Licitatórios e a
Secretária fica responsável pela elaboração das atas, relatórios e demais atos praticados pela presente Comissão.
Art. 6º O prazo de vigência da presente Comissão Permanente de Licitação será até 31 de dezembro de 2021.
Art. 7º A Comissão será responsável pelo procedimento de aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor
familiar rural, na forma de Chamada Pública de Compra, conforme Lei Federal nº 11.947, de 16 de junho de 2009, Resolução/FNDE/CD nº
26/2013, suas atualizações e demais normas pertinentes.
Art. 8º Os membros da Comissão Permanente de Licitação farão jus a gratificação prevista na Lei Municipal nº 664/2009 e nos casos especiais previstos na Lei Municipal nº 796/2014.
Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10º Revogam-se as disposições em contrário.
Morro Grande/SC, 04 de janeiro de 2021.
Clélio Daniel Olivo
Prefeito Municipal

DECRETO MUNICIPAL Nº 2/2021 - PREGÃO

Publicação Nº 2788497

DECRETO Nº 02/2021
Designa pregoeiros e compõe equipe de apoio para atuarem em licitações na modalidade de pregão
O PREFEITO MUNICIPAL DE MORRO GRANDE, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o que estabelece a legislação em
vigor, em especial a Lei Federal no 10.520 de 17 de julho 2002,
DECRETA:
Art. 1º Ficam designados para atuarem como Pregoeiro e membros da Equipe de Apoio em licitações na modalidade de pregão no âmbito
da Prefeitura Municipal, Fundos e Autarquias do Município de Morro Grande, os seguintes servidores municipais:
I – Pregoeiro(a):
a) Titular: Elizana Marcello, matrícula nº 1150;
b) Suplente: Éric Júnior Frezza, matrícula nº 788.
II – Equipe de Apoio:
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a) Titular: Marília Daniel, matrícula nº 746;
b) Titular: Sandy Rodrigues Dondossola, matrícula nº 1156;
c) Suplente: Tamiles Candeo, matrícula nº 808;
d) Suplente: Elaine Marchesini Zuchinali, matrícula nº 1157.
Art. 2º O prazo de vigência da presente Comissão será até 31 de dezembro de 2021.
Art. 3º Os membros suplentes substituirão os titulares em suas faltas e impedimentos.
Art. 4º O Pregoeiro e os membros da Equipe de Apoio farão jus a gratificação prevista na Lei Municipal nº 784/2013 e nos casos especiais
previstos na Lei Municipal nº 796/2014.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6° Revogam-se as disposições em contrário.
Morro Grande/SC, 04 de janeiro de 2021.
Clélio Daniel Olivo
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 97/2020

Publicação Nº 2788444

PORTARIA Nº 97/2020
TRATA DA CONCESSÃO DE FÉRIAS PARA PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
O Prefeito Municipal de Morro Grande, no uso de suas atribuições e de conformidade com o que estabelece o art. 52, inciso VI da Lei Orgânica do Município e de acordo com a Lei 781/2013.
RESOLVE:
Art. 1º Fica concedido férias em 04 de janeiro de 2021, pelo período de 30 (trinta) dias, conforme tabela a baixo:
MATRICULA
5
9
32
43
60
66
84
90
100
109
119
120
135
164
195
208
227
228
321
322
323
325
739
740
754
755
756
757
810
811
813
814
819
820

SERVIDOR
EDEVAR LONGARETTI
SUZANA LONGARETTI MARCELO
CECILIA DAL MOLIN BIFF CORREA
IDOCLECIO BIFF DAL TOE
MARISA ARLETE MILANEZ
ROSANA BIAVA DA SILVA
JOARES BIFF
IZELMA FENALI CREPALDI PAZZINI
IVONETI SONEGO FAVARIN
JOSE AROLDO BIF
JOSSEMAR ANTONIO DANIEL
TANIA MARIA PETERLE
JANICE DANIEL MUNARETTO
ZOLENE CASAGRANDE
ROSA DELURDES ZUCHINALI BIFF
MARILAINE BRINA CORAL
VALDELIR WARMILING
ANDREI ROSSO
JOSCELI BOM MACARINI
BERNARDETE DE SOUZA
DANIELA ROCHA MENEGON
IVONETE BARBOSA CREPALDI
CARLOS RAMILO DA SILVA
LUIZ CARLOS TORETTI CORREA
JUSSARA ALEXANDRE ORESTES ROCHA
FATIMA CREPALDI FENALI
ANDREZA WARMLING BROVEDAN
VALMIR CREPALDI
REINALDO BORGES
RITA DE CASSIA MARTINS BIZ
JAQUELINE DANIEL RABELO
SILVANO BIFF
DANIELA OLIBONI DA SILVA BRINA
MARIA GRIGIO MUNARETTO TOMAZI
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PERIODO AQUISITIVO
02/01/2020
04/01/2020
05/05/2019
04/01/2020
03/02/2019
05/01/2020
20/12/2019
11/01/2020
01/02/2019
02/01/2020
11/02/2019
05/01/2020
14/04/2019
01/02/2019
03/12/2019
05/01/2020
05/01/2020
05/01/2020
02/03/2019
02/03/2019
02/03/2019
02/03/2019
03/08/2019
03/08/2019
01/09/2019
01/09/2019
01/09/2019
01/09/2019
10/01/2020
10/01/2020
10/01/2020
10/01/2020
10/01/2020
10/01/2020

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

01/01/2021
03/01/2021
04/05/2020
03/01/2021
02/02/2020
04/01/2021
19/12/2020
10/01/2021
31/01/2020
01/01/2021
10/02/2020
04/01/2021
13/04/2020
31/01/2020
02/12/2020
04/01/2021
04/01/2021
04/01/2021
01/03/2020
01/03/2020
01/03/2020
01/03/2020
02/08/2020
02/08/2020
31/08/2020
31/08/2020
31/08/2020
31/08/2020
09/01/2021
09/01/2021
09/01/2021
09/01/2021
09/01/2021
09/01/2021
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826
830
832
872
1115
1137
1139
1146
1148
1171
1204

MARCIA PERUCHI
JOSE ARCANGELO SOUZA
ROSIMERI SPADER DANIEL
JAQUELINE SASSO FVARIN DAL PONT
FLAVIA BROVEDAN MARCOMIN FENALI
ANA PAULA MAGAGNIN
JOSE LUIS ROCHA
OLISMAR CORAL
ANDREIA MACARINI MARCELO
SIMONE RODRIGUES DONDOSSOLA
DEVALDO ROCHA
MARIANI GOMES CARDOSO

DOM/SC - Edição N° 3371
10/01/2020
12/01/2020
07/02/2019
07/02/2019
25/06/2019
15/02/2019
01/03/2019
01/03/2019
05/03/2019
05/03/2019
02/05/2019
01/04/2019

Página 995
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

09/01/2021
11/01/2021
06/02/2020
06/02/2020
24/06/2020
14/02/2020
29/02/2020
29/02/2020
04/03/2020
04/03/2020
01/05/2020
31/03/2020

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
Morro Grande/SC, 28 de dezembro de 2020.
VALDIONIR ROCHA
Prefeito Municipal
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Navegantes
Prefeitura
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 179/2020 PMN

Publicação Nº 2790466

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 179/2020 PMN
Processo: DL 179/2020 PMN
Órgão: Prefeitura Municipal de Navegantes/Secretaria Munic. de Assistência Social
Contratada ...... : CASA DE ASSISTÊNCIA DILONY EIRELI
CNPJ .............. : 95.766.598/0001-30
Proprietário...: Nivaldo Alexandre
Valor: R$ 29.700,00
Recursos: Dotações: 2.039.3390.00.00
Fundamento: Art. 24, inciso IV, Lei 8.666/93.
Objeto: DISPENSA DE LICITAÇÃO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA PARA ACOLHIMENTO DE IDOSO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA - ILPI, PARA IDOSA MARIA DE LOURDES DA SILVA, A FIM DE DAR CUMPRIMENTO À DETERMINAÇÃO
JUDICIAL EMANADA NOS AUTOS SIG 01.2020.00029636-6 DA 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, DA COMARCA DE NAVEGANTES.
Navegantes, 16 de dezembro de 2020

EDITAL LANÇAMENTO IPTU 2021

Publicação Nº 2788900

EDITAL NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DO IPTU, Demais taxas E SERVIÇOS - 2021
MUNICÍPIO DE NAVEGANTES - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E RECEITA - EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
DO IPTU E DEMAIS TAXAS E SERVIÇOS – 2020
O Departamento de Tributos Imobiliários – IPTU da Prefeitura Municipal de Navegantes, nos termos da legislação: Lei Complementar n°
06/2002, do Decreto 255/2020, do Decreto n. 314/2020, NOTIFICA todos os contribuintes do LANÇAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E DEMAIS SERVIÇOS E CONTRIBUIÇÕES LANÇADOS CONJUNTAMENTE PARA O EXERCÍCIO 2021 de todos os imóveis
situados neste Município, cujos prazos e condições para o seu recolhimento são os seguintes:
I – Prazos de vencimento:
PRIMEIRA COTA ÚNICA – Vencimento: 29 de janeiro de 2021;
SEGUNDA COTA ÚNICA – Vencimento: 26 de fevereiro de 2021;
TERCEIRA COTA ÚNICA – Vencimento: 31 de março de 2021;
1ª PARCELA – Vencimento: 31 de março de 2021;
2ª PARCELA – Vencimento: 30 de abril de 2021;
3ª PARCELA – Vencimento: 31 de maio de 2021;
4ª PARCELA – Vencimento: 30 de junho de 2021;
5ª PARCELA – Vencimento: 30 de julho de 2021;
6ª PARCELA – Vencimento: 31 de agosto de 2021;
7ª PARCELA – Vencimento: 30 de setembro de 2021;
8ª PARCELA – Vencimento: 29 de outubro de 2021;
9ª PARCELA – Vencimento: 30 de novembro de 2021;
10ª PARCELA – Vencimento: 31 de dezembro de 2021.
II – Aos Contribuintes que efetuarem o recolhimento até as datas limites das cotas únicas ficam asseguradas as reduções sobre os valores
do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana do exercício 2021, conforme previsto na Lei Complementar nº 006/2002, regulamentado pelo Decreto nº 314/2020, nos seguintes percentuais:
a) Para aqueles que realizarem o pagamento da primeira cota única - 20% (vinte por cento) de desconto;
b) Para aqueles que realizarem o pagamento da segunda cota única - 15% (quinze por cento) de desconto;
c) Para aqueles que realizarem o pagamento da terceira cota única - 10% (dez por cento) de desconto;
III – As reduções de que trata o item acima já se encontram consignadas nos respectivos carnês de recolhimento do imposto;
IV – Toda e qualquer reclamação contra o lançamento dos tributos imobiliários deverá ser efetuada através de requerimento protocolado
no Departamento de Tributos Imobiliários até 30 (trinta) dias após a data do fato gerador - 1º de janeiro;
V – Decorrido o prazo fixado no item anterior sem que haja sido formulada a reclamação e não ocorrendo o recolhimento dos tributos devidos nos prazos previstos no item I, sobre o valor total do débito incidirão os acréscimos legais pertinentes, nos termos da legislação em
vigor;
VI – O recolhimento dos tributos poderá ser efetuado em toda a rede bancária, preferencialmente nas agências da Caixa Econômica Federal
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e Casas Lotéricas. Passado o prazo máximo, o contribuinte deverá fazer emissão de segunda via do boleto no Departamento de Tributos
Imobiliários ou no site da prefeitura;
VII – O carnê não recebido até a data de vencimento deverá/poderá ser solicitado pelo respectivo contribuinte ou pessoa autorizada por
ele (autorização por escrito assinada conforme documento de identidade, juntamente com a cópia deste) no Departamento de Tributos
Imobiliários ou no site da prefeitura.
A PRESENTE NOTIFICAÇÃO SERÁ AFIXADA NO MURAL DA PREFEITURA DE NAVEGANTES E OS LANÇAMENTOS DISPONIBILIZADOS PARA
CONSULTA NO SETOR DE IPTU.
Navegantes, 04 de janeiro de 2020.
RODRIGO LEONARDO VARGAS SILVEIRA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E RECEITA

ERRATA PORTARIA 3815/2020

Publicação Nº 2790421

ERRATA:
Na Portaria 3815 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2020, publicada na Edição nº 3365 do Diário Oficial dos Municípios de 29/12/2020,
Onde se lê:
Art. 2º. O período de gozo de que trata o art. 1º desta portaria inicia em 04 de janeiro de 2021 e termina em 02 de abril de 2021.
Leia-se:
Art. 2º. O período de gozo de que trata o art. 1º desta portaria inicia em 04 de janeiro de 2021 e termina em 03 de abril de 2021.
DITMAR ALFONSO ZIMATH
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
Esta Errata foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.
Navegantes, 04 de janeiro de 2021.

ERRATA PORTARIA 3816/2020

Publicação Nº 2790429

ERRATA:
Na Portaria 3816 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2020, publicada na Edição nº 3365 do Diário Oficial dos Municípios de 29/12/2020,
Onde se lê:
Art. 2º. O período de gozo de que trata o art. 1º desta portaria inicia em 03 de abril de 2021 e termina em 01 de julho de 2021.
Leia-se:
Art. 2º. O período de gozo de que trata o art. 1º desta portaria inicia em 04 de abril de 2021 e termina em 02 de julho de 2021.
DITMAR ALFONSO ZIMATH
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
Esta Errata foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.
Navegantes, 04 de janeiro de 2021.

ERRATA PORTARIA 3819/2020 - TOMADA CONTAS ESPECIAL

Publicação Nº 2788645

ERRATA: NA PORTARIA Nº 3819 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020, PUBLICADA NA EDIÇÃO Nº 3367 DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
DE SANTA CATARINA, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020,
ONDE SE LÊ:
PORTARIA N º 3819 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020.
"INSTALA A COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL PARA O FIM QUE ESPECIFICA, DISPÕE SOBRE AS ATRIBUIÇÕES DA REFERIDA
COMISSÃO E NOMEIA SEUS MEMBROS".
O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das atribuições legais e constitucionais, que lhe são conferidas, CONSIDERANDO a Instrução Normativa N-TCE-13/2012 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, bem como na IN SGC Nº 004 de 16 de dezembro de 2016;
CONSIDERANDO a necessidade de instauração de processo administrativo devidamente formalizado, com rito próprio, para apurar responsabilidade por ocorrência de dano à administração pública municipal, com apuração de fatos, quantificação do dano, identificação dos
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responsáveis e obter o respectivo ressarcimento;
CONSIDERANDO o constante nos pareceres técnicos nº 001/2020 e 002/2020 da Administradora da Parceria (Processo nº 003/2020), no
parecer técnico do Controle Interno nº 070/2020;
CONSIDERANDO o ofício nº 407/2020/SMS, acerca do Termo de Colaboração nº 114/2020,
RESOLVE:
Art. 1º Instaurar a Comissão de Tomada de Contas Especial a fim de apurar os fatos, identificar os responsáveis e quantificar eventuais
danos ao erário, em consequência da conclusão da Secretária de Saúde, Administradora do Termo de Colaboração nº 114/2020, entre o
Corpo de Bombeiros Voluntários de Navegantes. A comissão adotará dos instituídos pela Instrução Normativa SGC nº 004/2016.
Art. 2º Sem prejuízo da apuração de outros fatos que vierem a ser identificados durante a Tomada de Contas Especial, a Comissão instalada
na forma do artigo 1º, obrigatoriamente apurará os seguintes fatos:
I - regularidade das despesas informadas, principalmente descrições das mesmas e pagamentos a empresas terceiras, inclusive devendo
realizar a devida confrontação com o objeto do Contrato;
II – regularidade da prestação de contas apresentada, inclusive despesas de custo operacional;
III - regularidade nos procedimentos de pagamentos, e movimentação dos recursos em geral;
VI – total execução do objeto do Termo de Colaboração nº 114/2020;
V - demais itens relacionados à regular execução e repasse de valores oriundos do Contrato.
Art. 3º Além de apurar os fatos descritos no artigo anterior, a Comissão terá as seguintes atribuições:
I - apurar os fatos, identificar os responsáveis, quantificar eventual dano causado ao erário, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos, ou
ainda, se restou caracterizada a prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte prejuízo ao erário;
II - elaborar relatório da Tomada de Contas Especial, com registro claro e objetivo dos fatos apurados e de seus responsáveis;
III - encaminhar Relatório da Tomada de Contas Especial à Procuradoria Jurídica para emissão de parecer, indicação das medidas adotadas
e a adotar para correção e reparo de eventual dano causado ao erário, dando conhecimento ao Chefe de Poder Executivo.
Art. 4º O procedimento administrativo de tramitação da Tomada de Contas deverá oportunizar contraditório e ampla defesa a todos os
envolvidos desde o início da tramitação até o término.
§ 1º Concluída a apuração preliminar pela Comissão de Tomada de Contas Especial serão notificados os interessados do conteúdo do relatório preliminar para que apresentem alegações finais de defesa no prazo de 10 (dez) dias, sendo esta a última oportunidade para a juntada
de novos documentos de prova.
§ 2º Esgotado o prazo para manifestação dos interessados, apresentadas ou não as alegações finais, a comissão de Tomada de Contas
Especial analisará todos os documentos dos autos e emitirá relatório conclusivo.
§ 3º O relatório conclusivo deverá apurar e quantificar o dano causado ao erário e indicar os responsáveis, sendo posteriormente encaminhado à Procuradoria Geral do Município para que esta emita parecer.
§ 4º Após parecer da Procuradora Geral o procedimento será encaminhado ao Prefeito Municipal para análise e autorização da adoção das
medidas sugeridas nos pareceres.
§ 5º Acolhidos os pareceres pelo Prefeito os responsáveis já identificados no processo de Tomada de Contas Especial serão notificados
da imputação de débito para no prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, recolher aos cofres do Município o valor devidamente
corrigido, ou apresentar alegações de defesa.
§ 6º Apresentada defesa o procedimento retornará à Comissão de Tomada de Contas Especial que fará análise das alegações de defesa e
emitirá parecer final.
§ 7º Emitido parecer final, caso mantida a decisão de imputação de débito, os responsáveis serão notificados para recolher aos cofres do
Município o valor devidamente corrigido no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da notificação, sob pena de inscrição em
dívida ativa para execução fiscal.
§ 8º Não havendo imputação de débito em processo de Tomada de Contas Especial, mas comprovada a prática de grave infração à norma
legal, o responsável estará sujeito à multa e/ou às penalidades administrativas previstas na Lei 131/2011, os quais deverão ser indicados
pela comissão de Tomada de Contas Especial
§ 9º A restituição de valores ao erário não exime o autor da conduta de responsabilização civil e criminal.
Art. 5º O procedimento de Tomada de Contas Especial deverá ser concluído no prazo de 03 (três) meses contados a partir da publicação
deste Decreto, prorrogável por 03 (três) meses desde que com pedido prévio devidamente justificado apresentado pela Comissão de Tomada de Contas Especial e submetido à apreciação do Chefe do Poder Executivo.
Art. 6º Farão parte da Comissão de Tomada de Contas Especial a que se refere o presente Decreto, os seguintes servidores:
I – Pedro José da Silva – Presidente
II – Roberto Muguel Celezinski
III – Rodrigo Lopes da Silva
Parágrafo único. O trabalho dos servidores nomeados não será remunerado, sendo considerado serviço público relevante e deverá ser exercido concomitantemente com as atribuições dos seus respectivos cargos.
Art. 7º Todo o procedimento de Tomada de Contas Especial tratado nesta Portaria deverá observar os princípios Constitucionais do Contraditório e Ampla Defesa.
Art. 8º A Comissão acima nomeada terá poderes gerais, podendo se utilizar de todos os meios legais de provas, inclusive caso entender
necessário por fato expressamente justificado contratar serviços técnicos especializados que sejam necessários.
Art. 9º Tendo em vista os indícios apontados pela Controladoria Interna do Município determino a suspensão de eventuais pagamentos
pendentes em nome Do Corpo de Bombeiros Voluntários de Navegantes até o término dos trabalhos da Tomada de Contas Especial.
Art. 10 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE
Navegantes, 30 de dezembro de 2020.
EMÍLIO VIEIRA
Prefeito de Navegantes
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LEIA-SE:
PORTARIA N º 3819 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020.
"INSTALA A COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL PARA O FIM QUE ESPECIFICA, DISPÕE SOBRE AS ATRIBUIÇÕES DA REFERIDA
COMISSÃO E NOMEIA SEUS MEMBROS".
O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das atribuições legais e constitucionais que lhe são conferidas, CONSIDERANDO a Instrução Normativa N-TCE-13/2012 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, bem como a Instrução Normativa IN-SGC Nº 004 de 16 de
dezembro de 2016;
CONSIDERANDO a necessidade de instauração de processo administrativo devidamente formalizado, com rito próprio, para apurar responsabilidade por ocorrência de dano à administração pública municipal, com apuração de fatos, quantificação do dano, identificação dos
responsáveis e obter o respectivo ressarcimento;
CONSIDERANDO o constante nos pareceres técnicos nº 001/2020 e 002/2020 da Administradora da Parceria (Processo nº 003/2020) e no
parecer técnico do Controle Interno nº 070/2020;
CONSIDERANDO o ofício nº 407/2020/SMS, acerca do Termo de Colaboração nº 114/2020,
RESOLVE:
Art. 1º Instaurar a Comissão de Tomada de Contas Especial a fim de apurar os fatos, identificar os responsáveis e quantificar eventuais
danos ao erário, em consequência da conclusão da Secretária de Saúde, Administradora do Termo de Colaboração nº 114/2020, firmado
entre o Município de Navegantes e o Corpo de Bombeiros Voluntários de Navegantes. A comissão adotará os procedimentos instituídos pela
Instrução Normativa SGC nº 004/2016.
Art. 2º Sem prejuízo da apuração de outros fatos que vierem a ser identificados durante a Tomada de Contas Especial, a Comissão instalada
na forma do artigo 1º, obrigatoriamente apurará os seguintes fatos:
I - regularidade das despesas informadas, principalmente descrições das mesmas e pagamentos a empresas terceiras, inclusive devendo
realizar a devida confrontação com o objeto do Contrato;
II – regularidade da prestação de contas apresentada, inclusive despesas de custo operacional;
III - regularidade nos procedimentos de pagamentos e na movimentação dos recursos em geral;
VI – total execução do objeto do Termo de Colaboração nº 114/2020;
V - demais itens relacionados à regular execução e repasse de valores oriundos do Contrato.
Art. 3º Além de apurar os fatos descritos no artigo anterior, a Comissão terá as seguintes atribuições:
I - apurar os fatos, identificar os responsáveis, quantificar eventual dano causado ao erário, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos,
ou, ainda, se restou caracterizada a prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte prejuízo ao erário;
II - elaborar o relatório da Tomada de Contas Especial, com registro claro e objetivo dos fatos apurados e de seus responsáveis;
III - encaminhar Relatório da Tomada de Contas Especial à Procuradoria Geral do Município para emissão de parecer, indicação das medidas
adotadas e a adotar para correção e reparo de eventual dano causado ao erário, dando conhecimento ao Chefe de Poder Executivo.
Art. 4º O procedimento administrativo de tramitação da Tomada de Contas Especial deverá oportunizar contraditório e ampla defesa a todos
os envolvidos, desde o início da tramitação até o término.
§ 1º Concluída a apuração preliminar pela Comissão de Tomada de Contas Especial serão notificados os interessados do conteúdo do relatório preliminar para que apresentem alegações finais de defesa no prazo de 10 (dez) dias, sendo esta a última oportunidade para a juntada
de novos documentos de prova.
§ 2º Esgotado o prazo para manifestação dos interessados, apresentadas ou não as alegações finais, a comissão de Tomada de Contas
Especial analisará todos os documentos dos autos e emitirá relatório conclusivo.
§ 3º O relatório conclusivo deverá apurar e quantificar o dano causado ao erário e indicar os responsáveis, sendo posteriormente encaminhado à Procuradoria Geral do Município para que esta emita parecer.
§ 4º Após parecer da Procuradoria Geral o procedimento será encaminhado ao Chefe do Poder Executivo para análise e autorização sobre
a adoção das medidas sugeridas nos pareceres.
§ 5º Acolhidos os pareceres pelo Prefeito, os responsáveis, já identificados no processo de Tomada de Contas Especial serão notificados da
imputação de débito, para no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da notificação, recolher aos cofres do Município o valor,
devidamente corrigido, ou apresentar alegações de defesa.
§ 6º Apresentada defesa o procedimento retornará à Comissão de Tomada de Contas Especial que fará a análise das alegações de defesa
e emitirá parecer final.
§ 7º Emitido parecer final, caso mantida a decisão de imputação de débito, os responsáveis serão notificados para recolher aos cofres do
Município o valor, devidamente corrigido, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da notificação, sob pena de inscrição em
dívida ativa para execução fiscal.
§ 8º Não havendo imputação de débito em processo de Tomada de Contas Especial, mas comprovada a prática de grave infração à norma
legal, o(s) responsável(is) estará(ão) sujeito(s) à multa e/ou às penalidades administrativas previstas na Lei nº 131/2011, as quais deverão
ser indicadas pela Comissão de Tomada de Contas Especial
§ 9º A restituição de valores ao erário não exime o(s) autor(es) da conduta de responsabilização civil e criminal.
Art. 5º O procedimento de Tomada de Contas Especial deverá ser concluído no prazo de 03 (três) meses, contados a partir da publicação
desta Portaria, prorrogável por 03 (três) meses, desde que com pedido prévio, devidamente justificado, apresentado pela Comissão de
Tomada de Contas Especial e submetido à apreciação do Chefe do Poder Executivo.
Art. 6º Farão parte da Comissão de Tomada de Contas Especial a que se refere a presente Portaria os seguintes servidores:
I – Pedro José da Silva – Presidente.
II – Roberto Miguel Celezinski.
III – Rodrigo Lopes da Silva.
Parágrafo único. O trabalho dos servidores nomeados não será remunerado, sendo considerado serviço público relevante e deverá ser exercido concomitantemente com as atribuições dos seus respectivos cargos.
Art. 7º Todo o procedimento de Tomada de Contas Especial tratado nesta Portaria deverá observar os princípios Constitucionais do Contraditório e Ampla Defesa.
Art. 8º A Comissão acima nomeada terá poderes gerais, podendo se utilizar de todos os meios legais de provas, inclusive, caso assim entender, por fato expressamente justificado, contratar serviços técnicos especializados que sejam necessários.
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Art. 9º Tendo em vista os indícios apontados pela Controladoria Interna do Município, determino a suspensão de eventuais pagamentos pendentes em nome do Corpo de Bombeiros Voluntários de Navegantes até o término dos trabalhos da Comissão deTomada de Contas Especial.
Art. 10 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE
Navegantes, 31 de dezembro de 2020.
EMÍLIO VIEIRA
Prefeito de Navegantes

EXTRATO CONTRATUAL 02/296/2018 PMN

Publicação Nº 2788546

EXTRATO CONTRATUAL
Prefeitura Municipal de Navegantes
Contrato Nº.: 02/296/2018 PMN
Contratante: Prefeitura Municipal de Navegantes
Contratada: Selma Gaya Coelho
CNPJ ou CPF: 683.378.689-53
Proprietário...: Selma Gaya Coelho
Vigência: Início: 01/01/2021 Término: 31/12/2021
Licitação: Dispensa Licitação nº 182/2018 PMN
Valor Total: R$ 90.572,04
Recursos: Dotações: 2.131.3390.00.00.00.00
Objeto ................ : SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 296/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
NAVEGANTES DORAVANTE DENOMINADO LOCATÁRIO E SELMA GAYA COELHO, DORAVANTE DENOMINADO LOCADOR, ATRAVÉS DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 182/2018 PMN.
Navegantes, 18 de dezembro de 2020.

EXTRATO CONTRATUAL 03/423/2017 PMN

Publicação Nº 2788598

EXTRATO CONTRATUAL
Prefeitura Municipal de Navegantes
Contrato Nº.: 03/423/2017 PMN
Contratante: Prefeitura Municipal de Navegantes
Contratada: Ervino Deschamps
CNPJ ou CPF: 009.084.449-15
Proprietário...: Ervino Deschamps
Vigência: Início: 01/01/2021 Término: 31/12/2021
Licitação: Dispensa Licitação nº 178/2017 PMN
Valor Total: R$ 34.856,76
Recursos: Dotações: 2.131.3390.00.00.00.00
Objeto ................ : TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 423/2017, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
NAVEGANTES DORAVANTE DENOMINADO LOCATÁRIO E ERVINO DESCHAMPS, DORAVANTE DENOMINADO LOCADOR, ATRAVÉS DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 178/2017 PMN.
Navegantes, 18 de dezembro de 2020.

EXTRATO CONTRATUAL 03/424/2017 PMN

Publicação Nº 2788626

EXTRATO CONTRATUAL
Prefeitura Municipal de Navegantes
Contrato Nº.: 03/424/2017 PMN
Contratante: Prefeitura Municipal de Navegantes
Contratada: Carlos Alberto Zappa
CNPJ ou CPF: 064.652.348-15
Proprietário...: Carlos Alberto Zappa
Vigência: Início: 01/01/2021 Término: 31/12/2021
Licitação: Dispensa Licitação nº 181/2017 PMN
Valor Total: R$ 116.951,28
Recursos: Dotações: 2.127.3390.00.00.00.00
Objeto ................ : TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 424/2017, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
NAVEGANTES DORAVANTE DENOMINADO LOCATÁRIO E CARLOS ALBERTO ZAPPA E ELKE MAREN ZAPPA, DORAVANTE DENOMINADO
LOCADOR, ATRAVÉS DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 181/2017 PMN.
Navegantes, 18 de dezembro de 2020.
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Publicação Nº 2788374

EXTRATO CONTRATUAL
Prefeitura Municipal de Navegantes
Contrato Nº.: 04/025/2017 PMN
Contratante: Prefeitura Municipal de Navegantes
Contratada: Karina Olivia Ferreira Regis
CNPJ ou CPF: 025.938.779-79
Proprietário...: Karina Olivia Ferreira Regis
Vigência: Início: 01/01/2021 Término: 31/12/2021
Licitação: Dispensa Licitação nº 04/2017 PMN
Valor Total: R$ 72.273,60
Recursos: Dotações: 2.130.3390.00.00.00.00
Objeto ................ : QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 25/2017, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE NAVEGANTES DORAVANTE DENOMINADO LOCATÁRIO E KARINA OLIVIA FERREIRA REGIS, DORAVANTE DENOMINADO LOCADOR, ATRAVÉS
DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 04/2017 PMN.
Navegantes, 18 de dezembro de 2020.

EXTRATO CONTRATUAL 276/2020 PMN

Publicação Nº 2790484

EXTRATO CONTRATUAL
Prefeitura Municipal de Navegantes
Contrato Nº ..... : 276/2020 PMN
Contratante ..... : Prefeitura Municipal de Navegantes
Contratada ...... : CASA DE ASSISTENCIA DILONY EIRELI
CNPJ ................... : 95.766.598/0001-30
Proprietário...: Nivaldo Alexandre
Vigência ........... : Início: 15/12/2020 Término: 15/06/2021
Licitação ........ : Dispensa Licitação nº 179/2020 PMN
Valor Total ...... : R$ 29.700,00
Recursos.… ...... : Dotações: 2. 039.3390.00.00
Objeto ................ : DISPENSA DE LICITAÇÃO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA PARA ACOLHIMENTO DE
IDOSO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA - ILPI, PARA IDOSA MARIA DE LOURDES DA SILVA, A FIM DE DAR CUMPRIMENTO À
DETERMINAÇÃO JUDICIAL EMANADA NOS AUTOS SIG 01.2020.00029636-6 DA 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, DA COMARCA DE NAVEGANTES.
Navegantes, 16 de dezembro de 2020

PORTARIA 023/2021

Publicação Nº 2790292

PORTARIA Nº 023 DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
CONCEDE LICENÇA PRÊMIO
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA, no uso das suas atribuições legais, de acordo com o DECRETO nº 79 de 19 de maio de
2017, bem como com a lei complementar 007 de 11/11/2003 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Navegantes RESOLVE:
Art. 1º. Conceder Licença Prêmio, a EDNEI ARAUJO DE QUEIROZ, matrícula 6336001, pertencente ao Quadro de Funcionários Públicos
Municipais, efetivo (a) no cargo de VIGIA, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, para usufruir de 90 (noventa) dias.
Art. 2º. O período de gozo de que trata o art. 1º desta portaria inicia em 04 de janeiro de 2021 e termina em 03 de abril de 2021.
Art. 3º. Terminada a licença, o servidor reassumirá imediatamente o exercício, independentemente de ser notificado pela Administração.
Art. 4º. A licença prêmio ora concedida corresponde ao período aquisitivo de 2015/2020.
Art. 5º. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos a partir de 04/01/2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
PREFEITURA DE NAVEGANTES, 04 DE JANEIRO DE 2021.
DITMAR ALFONSO ZIMATH
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
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Publicação Nº 2790293

PORTARIA Nº 026 DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
CONCEDE LICENÇA PRÊMIO
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA, no uso das suas atribuições legais, de acordo com o DECRETO nº 79 de 19 de maio de
2017, bem como com a lei complementar 007 de 11/11/2003 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Navegantes RESOLVE:
Art. 1º. Conceder Licença Prêmio, a DANIELE LORENSON, matrícula 63303401, pertencente ao Quadro de Funcionários Públicos Municipais,
efetivo (a) no cargo de ENFERMEIRO, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, para usufruir de 60 (sessenta) dias.
Art. 2º. O período de gozo de que trata o art. 1º desta portaria inicia em 04 de janeiro de 2021 e termina em 04 de março de 2021.
Art. 3º. Terminada a licença, o servidor reassumirá imediatamente o exercício, independentemente de ser notificado pela Administração.
Art. 4º. A licença prêmio ora concedida corresponde ao período aquisitivo de 2015/2020.
Art. 5º. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos a partir de 04/01/2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
PREFEITURA DE NAVEGANTES, 04 DE JANEIRO DE 2021.
DITMAR ALFONSO ZIMATH
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

PORTARIA 034/2021

Publicação Nº 2790294

PORTARIA N º 034 DE 4 DE JANEIRO 2021.
EXONERA SERVIDOR DE CARGO DE CONFIANÇA
O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica em seu art. 60, III, e de acordo com
a Lei Complementar nº 62/2009
RESOLVE:
Art. 1º. EXONERAR, por este ato, do cargo de confiança de ASSESSOR TECNICO II, ALESSANDRO LUIS GAIK.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
PREFEITURA DE NAVEGANTES, 4 DE JANEIRO DE 2021.
LIBARDONI LAURO CLAUDINO FRONZA
PREFEITO MUNICIPAL
DITMAR ALFONSO ZIMATH
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

PORTARIA 035/2021

Publicação Nº 2790298

PORTARIA N º 035 DE 4 DE JANEIRO 2021.
EXONERA SERVIDOR DE CARGO DE CONFIANÇA
O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica em seu art. 60, III, e de acordo com
a Lei Complementar nº 62/2009
RESOLVE:
Art. 1º. EXONERAR, por este ato, do cargo de confiança de DIRETORA DE ESCOLA, CEI, EJA - DESC 1, ANTONIA EDINICE RODRIGUES DE
ARAUJO.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
PREFEITURA DE NAVEGANTES, 4 DE JANEIRO DE 2021.
LIBARDONI LAURO CLAUDINO FRONZA
PREFEITO MUNICIPAL
DITMAR ALFONSO ZIMATH
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
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Publicação Nº 2790300

PORTARIA N º 036 DE 4 DE JANEIRO 2021.
EXONERA SERVIDOR DE CARGO DE CONFIANÇA
O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica em seu art. 60, III, e de acordo com
a Lei Complementar nº 62/2009
RESOLVE:
Art. 1º. EXONERAR, por este ato, do cargo de confiança de SUPERINTENDENTE DE POLITICAS E PROGRAMAS EDUCACIONAIS, BEATRIZ
PACHECO DA ROCHA.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
PREFEITURA DE NAVEGANTES, 4 DE JANEIRO DE 2021.
LIBARDONI LAURO CLAUDINO FRONZA
PREFEITO MUNICIPAL
DITMAR ALFONSO ZIMATH
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

PORTARIA 037/2021

Publicação Nº 2790302

PORTARIA N º 037 DE 4 DE JANEIRO 2021.
EXONERA SERVIDOR DE CARGO DE CONFIANÇA
O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica em seu art. 60, III, e de acordo com
a Lei Complementar nº 62/2009
RESOLVE:
Art. 1º. EXONERAR, por este ato, do cargo de confiança de COORDENADORA EXECUTIVA, CHRISTIANE EUFRAZIO.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
PREFEITURA DE NAVEGANTES, 4 DE JANEIRO DE 2021.
LIBARDONI LAURO CLAUDINO FRONZA
PREFEITO MUNICIPAL
DITMAR ALFONSO ZIMATH
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

PORTARIA 038/2021

Publicação Nº 2790304

PORTARIA N º 038 DE 4 DE JANEIRO 2021.
EXONERA SERVIDOR DE CARGO DE CONFIANÇA
O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica em seu art. 60, III, e de acordo com
a Lei Complementar nº 62/2009
RESOLVE:
Art. 1º. EXONERAR, por este ato, do cargo de confiança de DIRETORA DE ESCOLA, CEI, EJA - DESC 1, FRANCIELLI DE LIMA.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
PREFEITURA DE NAVEGANTES, 4 DE JANEIRO DE 2021.
LIBARDONI LAURO CLAUDINO FRONZA
PREFEITO MUNICIPAL
DITMAR ALFONSO ZIMATH
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
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Publicação Nº 2790306

PORTARIA N º 039 DE 4 DE JANEIRO 2021.
EXONERA SERVIDOR DE CARGO DE CONFIANÇA
O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica em seu art. 60, III, e de acordo com
a Lei Complementar nº 62/2009
RESOLVE:
Art. 1º. EXONERAR, por este ato, do cargo de confiança de COORDENADORA EXECUTIVO, JOSIANE DOS SANTOS.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
PREFEITURA DE NAVEGANTES, 4 DE JANEIRO DE 2021.
LIBARDONI LAURO CLAUDINO FRONZA
PREFEITO MUNICIPAL
DITMAR ALFONSO ZIMATH
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

PORTARIA 040/2021

Publicação Nº 2790307

PORTARIA N º 040 DE 4 DE JANEIRO 2021.
EXONERA SERVIDOR DE CARGO DE CONFIANÇA
O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica em seu art. 60, III, e de acordo com
a Lei Complementar nº 62/2009
RESOLVE:
Art. 1º. EXONERAR, por este ato, do cargo de confiança de DIRETOR ADJUNTO DE ESCOLA, CEI, EJA - DESC A2, JULIO CESAR MORAES.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
PREFEITURA DE NAVEGANTES, 4 DE JANEIRO DE 2021.
LIBARDONI LAURO CLAUDINO FRONZA
PREFEITO MUNICIPAL
DITMAR ALFONSO ZIMATH
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

PORTARIA 041/2021

Publicação Nº 2790308

PORTARIA N º 041 DE 4 DE JANEIRO 2021.
EXONERA SERVIDOR DE CARGO DE CONFIANÇA
O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica em seu art. 60, III, e de acordo com
a Lei Complementar nº 62/2009
RESOLVE:
Art. 1º. EXONERAR, por este ato, do cargo de confiança de DIRETORA DE ESCOLA, CEI, EJA - DESC 1, MAIARA FERNANDES.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
PREFEITURA DE NAVEGANTES, 4 DE JANEIRO DE 2021.
LIBARDONI LAURO CLAUDINO FRONZA
PREFEITO MUNICIPAL
DITMAR ALFONSO ZIMATH
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
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Publicação Nº 2790309

PORTARIA N º 042 DE 4 DE JANEIRO 2021.
EXONERA SERVIDOR DE CARGO DE CONFIANÇA
O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica em seu art. 60, III, e de acordo com
a Lei Complementar nº 62/2009
RESOLVE:
Art. 1º. EXONERAR, por este ato, do cargo de confiança de DIRETOR DE ESCOLA, CEI EJA - DESC 2, ROBERSON CARLOS KOLLN.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
PREFEITURA DE NAVEGANTES, 4 DE JANEIRO DE 2021.
LIBARDONI LAURO CLAUDINO FRONZA
PREFEITO MUNICIPAL
DITMAR ALFONSO ZIMATH
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

PORTARIA 043/2021

Publicação Nº 2790311

PORTARIA N º 043 DE 4 DE JANEIRO 2021.
EXONERA SERVIDOR DE CARGO DE CONFIANÇA
O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica em seu art. 60, III, e de acordo com
a Lei Complementar nº 62/2009
RESOLVE:
Art. 1º. EXONERAR, por este ato, do cargo de confiança de ASSESSOR TECNICO III, ROMARIO AUGUSTO DA SILVA.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
PREFEITURA DE NAVEGANTES, 4 DE JANEIRO DE 2021.
LIBARDONI LAURO CLAUDINO FRONZA
PREFEITO MUNICIPAL
DITMAR ALFONSO ZIMATH
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

PORTARIA 044/2021

Publicação Nº 2790332

PORTARIA N º 044 DE 4 DE JANEIRO 2021.
EXONERA SERVIDOR DE CARGO DE CONFIANÇA
O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica em seu art. 60, III, e de acordo com
a Lei Complementar nº 62/2009
RESOLVE:
Art. 1º. EXONERAR, por este ato, do cargo de confiança de DIRETORA DE ESCOLA, CEI, EJA - DESC 1, SHIRLEY REGINA DELFINO COUTO.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
PREFEITURA DE NAVEGANTES, 4 DE JANEIRO DE 2021.
LIBARDONI LAURO CLAUDINO FRONZA
PREFEITO MUNICIPAL
DITMAR ALFONSO ZIMATH
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
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Publicação Nº 2790360

PORTARIA N º 045 DE 4 DE JANEIRO 2021.
EXONERA SERVIDOR DE CARGO DE CONFIANÇA
O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica em seu art. 60, III, e de acordo com
a Lei Complementar nº 62/2009
RESOLVE:
Art. 1º. EXONERAR, por este ato, do cargo de confiança de DIRETORA ADJUNTO DE ESCOLA, CEI, EJA - DESC A2, WALQUIRIA MELO DE
JESUS.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
PREFEITURA DE NAVEGANTES, 4 DE JANEIRO DE 2021.
LIBARDONI LAURO CLAUDINO FRONZA
PREFEITO MUNICIPAL
DITMAR ALFONSO ZIMATH
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

PORTARIA 32/2020 - DIRIGIR PREFEITO

Publicação Nº 2788984

PORTARIA Nº 32 DE 04 DE JANEIRO DE 2020
DESIGNA SERVIDOR AUTORIZADO A DIRIGIR O VEÍCULO QUE ESPECIFICA.
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA, no uso das suas atribuições legais e de acordo com o DECRETO nº 79 de 19 de maio
de 2017, bem como a Lei Orgânica de Navegantes
RESOLVE:
Art. 1º. AUTORIZAR, por este ato, o servidor abaixo designado a dirigir o veículo RENAULT LOGAN - PLACA QIP 0264, que será utilizado
para a realização dos trabalhos do Gabinete do Prefeito Municipal.
a) Libardoni Lauro Claudino Fronza.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
PREFEITURA DE NAVEGANTES, 04 DE JANEIRO DE 2020.
DITMAR ALFONSO ZIMATH
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

PORTARIA 33/2020 - DIRIGIR CHEFE GABINETE PREFEITO

Publicação Nº 2788985

PORTARIA Nº 33 DE 04 DE JANEIRO DE 2020
DESIGNA SERVIDOR AUTORIZADO A DIRIGIR OS VEÍCULOS QUE ESPECIFICA.
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA, no uso das suas atribuições legais e de acordo com o DECRETO nº 79 de 19 de maio
de 2017, bem como a Lei Orgânica de Navegantes
RESOLVE:
Art. 1º. AUTORIZAR, por este ato, o servidor abaixo designado a dirigir os veículos RENAULT LOGAN - PLACA QIP 0254 e RENAULT LOGAN
– PLACA QIP 0264, que serão utilizados para a realização dos trabalhos do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito Municipais.
a) Ademir Campestrini Júnior.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
PREFEITURA DE NAVEGANTES, 04 DE JANEIRO DE 2020.
DITMAR ALFONSO ZIMATH
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
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Publicação Nº 2790331

PORTARIA Nº 51 DE 05 DE JANEIRO DE 2020
DESIGNA SERVIDOR AUTORIZADO A DIRIGIR O VEÍCULO QUE ESPECIFICA.
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA, no uso das suas atribuições legais e de acordo com o DECRETO nº 79 de 19 de maio
de 2017, bem como a Lei Orgânica de Navegantes
RESOLVE:
Art. 1º. AUTORIZAR, por este ato, o servidor abaixo designado a dirigir o veículo RENAULT LOGAN - PLACA QIP 0254, que será utilizado
para a realização dos trabalhos do Gabinete do Vice-Prefeito Municipal.
a) Wancarlos Wollinger Corsani.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
PREFEITURA DE NAVEGANTES, 05 DE JANEIRO DE 2020.
DITMAR ALFONSO ZIMATH
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INDENIZATORIOS -- PAI Nº 015/2020 -- RETIFICADO

Publicação Nº 2790569

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INDENIZATORIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA - DECISÃO ADMINISTRATIVA.
(PAI nº 015/2020)
ASSUNTO: Apurar possibilidade de pagamento pelo suposto dano ocorrido no veículo de propriedade do Sr. Carlos Alexandre Nunes.
O presente processo foi instaurado através do requerimento do Sr. Carlos Alexandre Nunes, protocolado nesta Administração no dia 27 de
outubro de 2020, para apurar a possibilidade do ressarcimento pelos danos ocasionados em seu veículo em razão de um buraco em via
pública sem a devida sinalização, tendo sofrido prejuízo material em seu veículo, segue anexo toda documentação necessária a propositura
do presente processo administrativo, o prejuízo material de acordo com os orçamentos apresentados.
O processo foi autuado conforme segue:
1. Termo de Abertura - (fl. 01);
2. Portaria 755/2020 – (fl. 02);
3. Lei 2335/2010 – (fl. 03);
4. Requerimento - (fl.04);
5. Boletim de ocorrência (fl. 05);
6. Orçamentos (fl. 06-08);
7. Documentos pessoais do Requerente (fl.09);
8. Documento do veículo (fl. 10);
9. Fotos do local (fl.11-13);
10. Solicitação de informações (fl. 14);
11. Resposta da Secretaria de Saneamento (fl. 15);
1. DOS FATOS
Segundo apreende-se dos documentos encaminhados pelo suposto dano ocorrido no veículo de propriedade do Sr. Carlos Alexandre Nunes
, quando “ Estava em uma via pública quando não me deparei com um buraco de desligamento de esgoto pela prefeitura a caminho de casa
devido a luz baixa do carro não ví a minha frente sendo assim estacionei o veículo e me deparei com o carro vazando óleo. Assim. Devido
esse vazamento mandei o veículo a uma.oficina e fiz o levantamento do que foi causado pelo buraco”, conforme Registro de ocorrência
nº 0666635/2020-BO-00601.2020.0022570 cito à (fl. 05), lavrado no dia 08/10/2020, tendo um prejuízo do veículo representado no valor
médio de R$ 755,70 (setecentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos) conforme documentos comprobatórios.
RELATADOS. DECIDIMOS.
No caso em tela, o cerne da questão a ser analisada é relativo à responsabilidade da Secretaria de Saneamento pelos danos causados no
veículo do Requerente, já que em resposta, o Secretário informa que:
"Cumprimentando-o cordialmente, em resposta a CI n. 89/2020 referente aos danos causados no veículo do Sr. Carlos Alexandre Nunes,
informo que fomos realizar vistoria in loco na Avenida Prefeito José Juvenal Mafra em frente ao n. 1875, e constatamos que consta uma
baixada no local em decorrência da retirada de lajota para fins de manutenção, o que será solicitada a finalização dos serviços à empresa
prestadora contratada.
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Assim, ACEITAMOS o ressarcimento de danos materiais ao requerente.
Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e apreço.”. (fl.15).
Conforme demonstra os documentos acostado aos autos, o fato ocorrido restou comprovado quanto aos danos causados no veículo do
requerente, conforme fotografias e demais documentos que instruem o presente feito.
Assim, passemos, pois, ao âmago da questão, que reside na responsabilidade do Município e na possibilidade de serem reparados os danos
sofridos pelo requerente através de acordo extrajudicial.
Preceitua a Carta Magna (CF/88), em seu artigo 37, parágrafo 6º, que a responsabilidade da administração pública, direta ou indireta, é
objetiva:
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
[...]
§6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. ”
Do dispositivo legal supratranscrito, depreende-se que, ao disciplinar a responsabilidade civil do Estado, abordou a responsabilidade civil
objetiva da Administração, sob a modalidade do risco administrativo, pela qual somente se requer a prova do dano e o nexo causal para
ensejar à administração a obrigação de reparar o dano.
Dentre os reconhecidos e admiráveis doutrinadores do Direito Administrativo, destacamos o pensamento de Hely Lopes Meirelles:
“A teoria do risco faz surgir a obrigação de indenizar o dano do só ato lesivo e injusto caudado à vítima pela Administração. Não se exige
qualquer falta do serviço público, nem público, nem culpa de seus agentes. Basta a lesão, sem o concurso do lesado. [...]. Aqui não se cogita
a culpa da Administração ou de seus agentes, bastando que a vítima demonstre fato danoso e injusto ocasionado por ação ou omissão do
Poder Público. Tal teoria, como o nome está a indicar, baseia-se no risco que a atividade pública gera para os administrados e na possibilidade de acarretar dano a certos membros da comunidade, impondo-lhes um ônus não suportado pelos demais. [...] O risco e a solidariedade
social são, pois, os suportes desta doutrina, que, por sua objetividade e partilha dos encargos, conduz à mais perfeita justiça distributiva,
razão pela qual tem merecido o acolhimento dos Estados modernos, inclusive o Brasil, que a consagrou pela primeira vez no art.194 da CF
de 1946”. (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo. Malheiros Editores Ltda., 2006, 32ª edição, PP. 649/650).
Especificamente no caso sub examine, constata-se que o fato danoso ocorreu em tese por negligência, ainda que involuntária, da Secretaria
de Saneamento, que reconhece que havia sido realizada manutenção no local, sendo assim, é indiscutível a responsabilidade do Município,
já que as vias públicas são mantidas por este, sendo necessária a realização de vistorias e rondas diárias de cada subprefeito e sua equipe
para verificar a necessidade de reparo ou pelo menos instalação de sinalização nos locais onde o pavimento encontra-se deteriorado ou
alterado em razão de ligações e religações de água ou manutenção na rede.
A propósito, em situação análoga, em que o condutor de uma motocicleta caiu bruscamente ao solo ao tentar desviar de buraco situado na
via pública, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, manteve a condenação do Município ao pagamento da indenização pelos danos
materiais, por entender configurada a responsabilidade subjetiva do ente público. Vejamos:
EMENTA – INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DE ENTE PÚBLICO – QUEDA DE MOTOCICLETA AO DESVIAR DE BURACO NA VIA
PÚBLICA – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – DANOS DE ORDEM MATERIAL – DANOS MORAIS INDEVIDOS – RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
1.Em se tratando de omissão, a responsabilidade civil de pessoa jurídica de direito público, tanto a doutrina como a jurisprudência majoritária entendem que é subjetiva, devendo, portanto, ser demonstrada a ocorrência de uma das modalidades da culpa: negligência, imperícia
ou imprudência. Trata-se de doutrina baseada no que os franceses chamaram de faute du service (falta do serviço).
2. Incumbe ao Município a manutenção e conservação das vias públicas, devendo tomar todas as cautelas necessárias a fim de impedir que
os munícipes sofram acidentes em decorrência de sua má conservação A inobservância deste dever, comprometendo a segurança, gera o
dever de indenizar os danos materiais.
3. Não restando demonstrado o dano moral, não há se falar na sua indenização.
(TJMS, Apelação Cível 0801321-38.2013.8.12.0045, Sidrolândia, Des. Rel. Sideni Soncini Pimentel, 5ª Câmara Cível, julgado em 10/11/2015).
E, nesse mesmo contexto, urge destacar o posicionamento dos Tribunais de Justiça de Minas Gerais, São Paulo e Distrito Federal e Territórios, uníssonos ao imputar ao Estado a responsabilidade pelos eventos danosos causados pela má prestação do serviço público no que
tange à pavimentação e conservação das vias públicas:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - BURACO EM VIA PÚBLICA - OMISSÃO
- RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - PRIMEIRA APELAÇÃO PROVIDA E SEGUNDA APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. A conduta omissiva do Município enseja a responsabilização subjetiva, sendo necessária
a comprovação da culpa, do dano e do nexo de causalidade. 2. É dever do Município manter os logradouros públicos em condições que
assegurem a sua regular utilização por todos. 3. É cabível a responsabilização do Município pelos danos materiais causados em decorrência
de queda do autor em buraco, quando trafegava em sua motocicleta, uma vez comprovado que o ente municipal não manteve a via pública
em condições seguras. 4. O Município deve responder pelos danos morais, tendo o autor sofrido fratura na costela, em razão do acidente.
5. Configurado o dano moral, cabe ao magistrado arbitrar um valor capaz de propiciar a necessária compensação satisfativa ao dano, nos
limites da proporcionalidade e da razoabilidade, para que não sirva de fonte de enriquecimento sem causa. 6. Primeira apelação provida.
7. Segunda apelação não provida. (TJMG - Apelação Cível 1.0702.12.053708-0/001, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, 2ª Câmara Cível,
julgado em 06/10/2015).
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REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. BURACO NO MEIO DA PISTA.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONDUTA OMISSIVA. FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO. DANOS MATERIAIS.
COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
[...]
4. A reparação de danos decorrentes de conduta omissiva praticada pelo Estado cuida de hipótese excepcional de responsabilidade subjetiva, fundada na teoria da faute du service, encontrando-se, portanto, sujeita à comprovação de culpa na falha do serviço prestado e do nexo
de causalidade entre esta e o evento lesivo.
5. Tem-se configurada a responsabilidade civil do Estado quando o dano experimentado pelo motociclista tem origem em ato omissivo do
ente estatal, consistente em não reparar grande buraco no centro da pista de rolamento, tampouco providenciar a devida sinalização no
local, como forma de garantir aos usuários condições adequadas de uso e segurança do sistema viário local.
6. Demonstrado que o evento que culminou com sequelas na mão esquerda do autor, comprometendo o exercício de sua atividade laborativa, torna-se devida a indenização pelos danos materiais e morais sofridos.
(TJDFT, Acórdão 896457, 20130111162569APO, Des. Rel. Simone Lucindo, 1ª Turma Cível, julgado em 16/09/2015).
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE BUEIRO INAPROPRIADO E BURACO NO ASFALTO – MÁ CONSERVAÇÃO DA VIA PÚBLICA – LEGITIMIDADE PASSIVA DA MUNICIPALIDADE RECONHECIDA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA PELOS ESTRAGOS VERIFICADOS NO PNEU DO AUTOMÓVEL DO AUTOR, A TEOR DO ART. 37, §
6º, DA CF – DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP, Apelação Cível 1004380-2014.8.26.0114, Rel. Des. Cesar Luiz de Almeida; 28ª Câmara de Direito Privado; julgado em 10/11/2015).
Assim, havendo inércia do Estado em manter as vias públicas em boas condições de uso para a população, resulta no dever de indenizar,
seja material ou moralmente. Destarte, considerando os reiterados casos de ausência de sinalização que resultaram em situações idênticas,
ante a teoria do risco administrativo, é admissível a obrigação do Município indenizar o requerente pelos danos materiais sofridos, já que
a própria secretaria assume os fatos.
Vencida esta questão, passar-se-á à análise referente à possibilidade de acordo extrajudicial para a composição dos danos causados.
Não obstante os entendimentos doutrinários dominantes reiterarem a viabilidade de transação entre o Poder Público e a requerente, sem
a necessidade de lei expressa nesse sentido, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, manifestou-se acerca do tema no seguinte
sentido:
Prejulgado nº 816
“É necessário autorização legislativa específica para a efetivação de pagamento referente à indenização a particulares resultante de acordo
extrajudicial, em caso de responsabilidade civil (acidente de trânsito) do ente público, quando não houver norma na legislação Federal,
Estadual e Municipal, nesta incluída a Lei Orgânica do Município, regulando a adoção de forma ou procedimento a ser observado...”
No mesmo sentido, a Lei Municipal nº 2335, de 04 de agosto de 2010, preceitua:
“Art. 1º - Fica, o Município de Navegantes, autorizado a compor acordo extrajudicial para o pagamento de danos decorrentes de atos de
omissão, imperícia ou imprudência, comprovadamente realizados pelos agentes públicos municipais”.
“Art. 6º - As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotação própria, consignada no orçamento da Prefeitura de Navegantes”
Superada também a questão sobre a possibilidade de acordo extrajudicial para a composição dos danos causados, tendo em vista a existência de norma municipal que respalda a composição, passar-se-á à análise do quantum indenizatório.
Nesse sentido, atente-se para a necessidade da observância do princípio da proporcionalidade quanto ao pagamento da indenização.
Observado o princípio da economicidade, que vem expressamente previsto no art. 70 da CF/88 e representa, em síntese, a promoção de
resultados esperados com o menor custo possível; é a união da qualidade, celeridade e menor custo na prestação do serviço ou no trato
com os bens públicos, deverá a administração indenizar o requerente com base nos orçamentos apresentados. A lei menciona que:
“Art. 2º O valor a ser indenizado compreenderá todas as despesas suportadas pela vítima, decorrentes do evento danoso, inclusive prejuízos
de natureza material, pessoal e moral.
Art. 3º Os valores oriundos dos danos materiais devem ser comprovados mediante a apresentação de no mínimo 03 (três) orçamentos para
cada item.”
Analisando a documentação acostada, verifica-se que a Requerente orçou em três oficinas o conserto de seu veículo, nos termos exigidos
pela legislação municipal.
Autorizada pela lei, pois, a possibilidade de resolução da questão extrajudicialmente, e arbitrado o valor da indenização, resta analisar-se os
termos da decisão administrativa e do termo de acordo.
Quanto a Decisão, preenche todos os requisitos legais e formais que lhe são peculiares, da mesma forma que o termo de acordo extrajudicial
contém todos os pressupostos dos contratos, quais sejam:
Requisitos subjetivos: existência de duas ou mais pessoas; capacidade genérica das partes contratantes para pratica atos da vida civil;
aptidão específica para contratar; consentimento das partes contratantes.
Requisitos objetivos: dizem respeito ao objeto do contrato; a validade e eficácia do contrato, como um direito creditório, dependem da: a)
licitude de seu objeto; b) possibilidade física ou jurídica do objeto; c) determinação de seu objeto, pois este deve ser certo ou, pelo menos,
determinável; d) economicidade de seu objeto, que deverá versar sobre interesse economicamente apreciável, capaz de se converter, direta
ou indiretamente, em dinheiro.
No caso em tela foi garantido a requerente, a ampla defesa e o contraditório, onde sem qualquer restrição, pode defender seus direitos,
que lhe são garantidos pela nossa Lei Maior, onde situa os destacados princípios conjuntamente em seu inciso LV, artigo 5.º: "Aos litigantes,
em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com meios e recursos
a eles inerentes;"
Ante o exposto, considerando meramente os aspectos jurídicos e formais apreciados, somos favoráveis PELA POSSIBILIDADE DO
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RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS sofridos no veículo de propriedade do SR. CARLOS ALEXANDRE NUNES (REQUERENTE), tendo
em vista a existência de legislação municipal própria, que endossa tal procedimento.
Outrossim, deve ser providenciado processo administrativo de sindicância a fim de apurar a responsabilidade do funcionário que deu causa
ao ocorrido, a fim de obter-se o reembolso ao Município pela indenização ora prestada, caso seja configurado dolo ou culpa de algum agente
público.
Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
Navegantes, 09 de DEZEMBRO de 2020.
Ellinton Pedro de Souza
Presidente da Comissão de Avaliação Indenizatória
Fernanda Hassmann Constâncio Maria Benedita Correa
Membro da Comissão Membro da Comissão
Nelson da Cunha Patrícia Aparecida Gualberto
Membro da Comissão Membro da Comissão
Gracy Kelly Lucindo
Membro da Comissão
Emilio Vieira Marcio da Rosa
Prefeito de Navegantes Secretário de Administração e Logística
DECISÃO: Procedimento Administrativo n° 015/2020
Requerente: Sr. Carlos Alexandre Nunes

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INDENIZATORIOS -- PAI Nº 016/2020 -- RETIFICADO

Publicação Nº 2790619

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INDENIZATORIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA - DECISÃO ADMINISTRATIVA.
(PAI nº 016/2020)
ASSUNTO: Apurar possibilidade de pagamento pelo suposto dano ocorrido no veículo de propriedade do Sr. Ildemar dos Santos.
O presente processo foi instaurado através do requerimento do Sr. Ildemar dos Santos, protocolado nesta Administração no dia 14 de outubro de 2020, para apurar a possibilidade do ressarcimento pelos danos ocasionados em seu veículo em razão de um buraco em via pública
sem a devida sinalização, tendo sofrido prejuízo material em seu veículo, segue anexo toda documentação necessária a propositura do
presente processo administrativo, o prejuízo material de acordo com os orçamentos apresentados.
O processo foi autuado conforme segue:
1. Termo de Abertura - (fl. 01);
2. Portaria 755/2020 – (fl. 02);
3. Lei 2335/2010 – (fl. 03);
4. Requerimento - (fl.04);
5. Boletim de ocorrência (fl. 05-06);
6. Documentos pessoais do requerente (fls.07-09);
7. Documento do veículo (fl. 10);
8. Orçamentos (fl. 11-13);
9. Solicitação de informações (fl. 14);
10. Resposta da Secretaria de Saneamento (fl. 15);
1. DOS FATOS
Segundo apreende-se dos documentos encaminhados pelo suposto dano ocorrido no veículo de propriedade do Sr. Ildemar dos Santos,
quando “ Estava em uma via pública quando não me deparei com um buraco de desligamento de esgoto pela prefeitura a caminho de casa
devido a luz baixa do carro não vi a minha frente sendo assim estacionei o veículo e me deparei com o carro vazando oleo. Assim. Devido
esse vazamento mandei o veículo a uma.oficina e fiz o levantamento do que foi causado pelo buraco”, conforme Registro de ocorrência
nº 0666635/2020-bo-00601.2020.0022570 cito à (fl. 05), lavrado no dia 08/10/2020, tendo um prejuízo do veículo representado no valor
médio de R$ 755,70 (setecentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos) conforme documentos comprobatórios.
RELATADOS. DECIDIMOS.
No caso em tela, o cerne da questão a ser analisada é relativo à responsabilidade da Secretaria de Saneamento pelos danos causados no
veículo do Requerente, já que em resposta, o Secretário informa que:
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"Cumprimentando-o cordialmente, em resposta a CI n. 88/2020 referente aos danos causados no veículo do Sr. Ildemar dos Santos, informo
que fomos realizar vistoria in loco na rua Milton Seara Muller, n. 1167, e constatamos que na rua supracitada consta indícios de manutenção,
conforme fotos abaixo:.
Assim, ACEITAMOS o ressarcimento de danos materiais ao requerente.
Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e apreço.”. (fl.15).
Conforme demonstra os documentos acostado aos autos, o fato ocorrido restou comprovado quanto aos danos causados no veículo do
requerente, e o Secretário de Saneamento afirma que realizou vistoria in loco e comprovou a existência de danos no pavimento.
Assim, passemos, pois, ao âmago da questão, que reside na responsabilidade do Município e na possibilidade de serem reparados os danos
sofridos pelo requerente através de acordo extrajudicial.
Preceitua a Carta Magna (CF/88), em seu artigo 37, parágrafo 6º, que a responsabilidade da administração pública, direta ou indireta, é
objetiva:
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
[...]
§6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. ”
Do dispositivo legal supratranscrito, depreende-se que, ao disciplinar a responsabilidade civil do Estado, abordou a responsabilidade civil
objetiva da Administração, sob a modalidade do risco administrativo, pela qual somente se requer a prova do dano e o nexo causal para
ensejar à administração a obrigação de reparar o dano.
Dentre os reconhecidos e admiráveis doutrinadores do Direito Administrativo, destacamos o pensamento de Hely Lopes Meirelles:
“A teoria do risco faz surgir a obrigação de indenizar o dano do só ato lesivo e injusto caudado à vítima pela Administração. Não se exige
qualquer falta do serviço público, nem público, nem culpa de seus agentes. Basta a lesão, sem o concurso do lesado. [...]. Aqui não se cogita
a culpa da Administração ou de seus agentes, bastando que a vítima demonstre fato danoso e injusto ocasionado por ação ou omissão do
Poder Público. Tal teoria, como o nome está a indicar, baseia-se no risco que a atividade pública gera para os administrados e na possibilidade de acarretar dano a certos membros da comunidade, impondo-lhes um ônus não suportado pelos demais. [...] O risco e a solidariedade
social são, pois, os suportes desta doutrina, que, por sua objetividade e partilha dos encargos, conduz à mais perfeita justiça distributiva,
razão pela qual tem merecido o acolhimento dos Estados modernos, inclusive o Brasil, que a consagrou pela primeira vez no art.194 da CF
de 1946”. (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo. Malheiros Editores Ltda., 2006, 32ª edição, PP. 649/650).
Especificamente no caso sub examine, constata-se que o fato danoso ocorreu em tese por negligência, ainda que involuntária, da Secretaria
de Saneamento ou de terceiros por ela contratados, no caso, segundo relato do secretário, uma empresa que presta serviço à SESAN, que
reconhece que havia um desnível no pavimento, sendo assim, é indiscutível a responsabilidade do Município, já que as vias públicas são
mantidas por este, sendo necessária a realização de vistorias e rondas diárias de cada subprefeito e sua equipe para verificar a necessidade
de reparo ou pelo menos instalação de sinalização nos locais onde o pavimento encontra-se deteriorado ou alterado em razão de ligações
e religações de água ou manutenção na rede.
A propósito, em situação análoga, em que o condutor de uma motocicleta caiu bruscamente ao solo ao tentar desviar de buraco situado na
via pública, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, manteve a condenação do Município ao pagamento da indenização pelos danos
materiais, por entender configurada a responsabilidade subjetiva do ente público. Vejamos:
EMENTA – INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DE ENTE PÚBLICO – QUEDA DE MOTOCICLETA AO DESVIAR DE BURACO NA VIA
PÚBLICA – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – DANOS DE ORDEM MATERIAL – DANOS MORAIS INDEVIDOS – RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
1.Em se tratando de omissão, a responsabilidade civil de pessoa jurídica de direito público, tanto a doutrina como a jurisprudência majoritária entendem que é subjetiva, devendo, portanto, ser demonstrada a ocorrência de uma das modalidades da culpa: negligência, imperícia
ou imprudência. Trata-se de doutrina baseada no que os franceses chamaram de faute du service (falta do serviço).
2. Incumbe ao Município a manutenção e conservação das vias públicas, devendo tomar todas as cautelas necessárias a fim de impedir que
os munícipes sofram acidentes em decorrência de sua má conservação A inobservância deste dever, comprometendo a segurança, gera o
dever de indenizar os danos materiais.
3. Não restando demonstrado o dano moral, não há se falar na sua indenização.
(TJMS, Apelação Cível 0801321-38.2013.8.12.0045, Sidrolândia, Des. Rel. Sideni Soncini Pimentel, 5ª Câmara Cível, julgado em 10/11/2015).
E, nesse mesmo contexto, urge destacar o posicionamento dos Tribunais de Justiça de Minas Gerais, São Paulo e Distrito Federal e Territórios, uníssonos ao imputar ao Estado a responsabilidade pelos eventos danosos causados pela má prestação do serviço público no que
tange à pavimentação e conservação das vias públicas:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - BURACO EM VIA PÚBLICA - OMISSÃO
- RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - PRIMEIRA APELAÇÃO PROVIDA E SEGUNDA APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. A conduta omissiva do Município enseja a responsabilização subjetiva, sendo necessária
a comprovação da culpa, do dano e do nexo de causalidade. 2. É dever do Município manter os logradouros públicos em condições que
assegurem a sua regular utilização por todos. 3. É cabível a responsabilização do Município pelos danos materiais causados em decorrência
de queda do autor em buraco, quando trafegava em sua motocicleta, uma vez comprovado que o ente municipal não manteve a via pública
em condições seguras. 4. O Município deve responder pelos danos morais, tendo o autor sofrido fratura na costela, em razão do acidente.
5. Configurado o dano moral, cabe ao magistrado arbitrar um valor capaz de propiciar a necessária compensação satisfativa ao dano, nos
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limites da proporcionalidade e da razoabilidade, para que não sirva de fonte de enriquecimento sem causa. 6. Primeira apelação provida.
7. Segunda apelação não provida. (TJMG - Apelação Cível 1.0702.12.053708-0/001, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, 2ª Câmara Cível,
julgado em 06/10/2015).
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. BURACO NO MEIO DA PISTA.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONDUTA OMISSIVA. FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO. DANOS MATERIAIS.
COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
[...]
4. A reparação de danos decorrentes de conduta omissiva praticada pelo Estado cuida de hipótese excepcional de responsabilidade subjetiva, fundada na teoria da faute du service, encontrando-se, portanto, sujeita à comprovação de culpa na falha do serviço prestado e do nexo
de causalidade entre esta e o evento lesivo.
5. Tem-se configurada a responsabilidade civil do Estado quando o dano experimentado pelo motociclista tem origem em ato omissivo do
ente estatal, consistente em não reparar grande buraco no centro da pista de rolamento, tampouco providenciar a devida sinalização no
local, como forma de garantir aos usuários condições adequadas de uso e segurança do sistema viário local.
6. Demonstrado que o evento que culminou com sequelas na mão esquerda do autor, comprometendo o exercício de sua atividade laborativa, torna-se devida a indenização pelos danos materiais e morais sofridos.
(TJDFT, Acórdão 896457, 20130111162569APO, Des. Rel. Simone Lucindo, 1ª Turma Cível, julgado em 16/09/2015).
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE BUEIRO INAPROPRIADO E BURACO NO ASFALTO – MÁ CONSERVAÇÃO DA VIA PÚBLICA – LEGITIMIDADE PASSIVA DA MUNICIPALIDADE RECONHECIDA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA PELOS ESTRAGOS VERIFICADOS NO PNEU DO AUTOMÓVEL DO AUTOR, A TEOR DO ART. 37, §
6º, DA CF – DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP, Apelação Cível 1004380-2014.8.26.0114, Rel. Des. Cesar Luiz de Almeida; 28ª Câmara de Direito Privado; julgado em 10/11/2015).
Assim, havendo inércia do Estado em manter as vias públicas em boas condições de uso para a população, resulta no dever de indenizar,
seja material ou moralmente. Destarte, considerando os reiterados casos de ausência de sinalização que resultaram em situações idênticas,
ante a teoria do risco administrativo, é admissível a obrigação do Município indenizar o requerente pelos danos materiais sofridos, já que
a própria secretaria assume os fatos.
Vencida esta questão, passar-se-á à análise referente à possibilidade de acordo extrajudicial para a composição dos danos causados.
Não obstante os entendimentos doutrinários dominantes reiterarem a viabilidade de transação entre o Poder Público e a requerente, sem
a necessidade de lei expressa nesse sentido, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, manifestou-se acerca do tema no seguinte
sentido:
Prejulgado nº 816
“É necessário autorização legislativa específica para a efetivação de pagamento referente à indenização a particulares resultante de acordo
extrajudicial, em caso de responsabilidade civil (acidente de trânsito) do ente público, quando não houver norma na legislação Federal,
Estadual e Municipal, nesta incluída a Lei Orgânica do Município, regulando a adoção de forma ou procedimento a ser observado...”
No mesmo sentido, a Lei Municipal nº 2335, de 04 de agosto de 2010, preceitua:
“Art. 1º - Fica, o Município de Navegantes, autorizado a compor acordo extrajudicial para o pagamento de danos decorrentes de atos de
omissão, imperícia ou imprudência, comprovadamente realizados pelos agentes públicos municipais”.
“Art. 6º - As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotação própria, consignada no orçamento da Prefeitura de Navegantes”
Superada também a questão sobre a possibilidade de acordo extrajudicial para a composição dos danos causados, tendo em vista a existência de norma municipal que respalda a composição, passar-se-á à análise do quantum indenizatório.
Nesse sentido, atente-se para a necessidade da observância do princípio da proporcionalidade quanto ao pagamento da indenização.
Observado o princípio da economicidade, que vem expressamente previsto no art. 70 da CF/88 e representa, em síntese, a promoção de
resultados esperados com o menor custo possível; é a união da qualidade, celeridade e menor custo na prestação do serviço ou no trato
com os bens públicos, deverá a administração indenizar o requerente com base nos orçamentos apresentados. A lei menciona que:
“Art. 2º O valor a ser indenizado compreenderá todas as despesas suportadas pela vítima, decorrentes do evento danoso, inclusive prejuízos
de natureza material, pessoal e moral.
Art. 3º Os valores oriundos dos danos materiais devem ser comprovados mediante a apresentação de no mínimo 03 (três) orçamentos para
cada item.”
Analisando a documentação acostada, verifica-se que a Requerente orçou em três oficinas o conserto de seu veículo, nos termos exigidos
pela legislação municipal.
Autorizada pela lei, pois, a possibilidade de resolução da questão extrajudicialmente, e arbitrado o valor da indenização, resta analisar-se os
termos da decisão administrativa e do termo de acordo.
Quanto a Decisão, preenche todos os requisitos legais e formais que lhe são peculiares, da mesma forma que o termo de acordo extrajudicial
contém todos os pressupostos dos contratos, quais sejam:
Requisitos subjetivos: existência de duas ou mais pessoas; capacidade genérica das partes contratantes para pratica atos da vida civil;
aptidão específica para contratar; consentimento das partes contratantes.
Requisitos objetivos: dizem respeito ao objeto do contrato; a validade e eficácia do contrato, como um direito creditório, dependem da: a)
licitude de seu objeto; b) possibilidade física ou jurídica do objeto; c) determinação de seu objeto, pois este deve ser certo ou, pelo menos,
determinável; d) economicidade de seu objeto, que deverá versar sobre interesse economicamente apreciável, capaz de se converter, direta
ou indiretamente, em dinheiro.
No caso em tela foi garantido a requerente, a ampla defesa e o contraditório, onde sem qualquer restrição, pode defender seus direitos,
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que lhe são garantidos pela nossa Lei Maior, onde situa os destacados princípios conjuntamente em seu inciso LV, artigo 5.º: "Aos litigantes,
em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com meios e recursos
a eles inerentes;"
Ante o exposto, considerando meramente os aspectos jurídicos e formais apreciados, somos favoráveis PELA POSSIBILIDADE DO RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS sofridos no veículo de propriedade do SR. ILDEMAR DOS SANTOS (REQUERENTE), tendo em vista a
existência de legislação municipal própria, que endossa tal procedimento.
Outrossim, deve ser providenciado processo administrativo de sindicância a fim de apurar a responsabilidade do funcionário que deu causa
ao ocorrido, a fim de obter-se o reembolso ao Município pela indenização ora prestada, caso seja configurado dolo ou culpa de algum agente
público.
Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
Navegantes, 09 de DEZEMBRO de 2020.
Ellinton Pedro de Souza
Presidente da Comissão de Avaliação Indenizatória
Fernanda Hassmann Constâncio Maria Benedita Correa
Membro da Comissão Membro da Comissão
Nelson da Cunha Patrícia Aparecida Gualberto
Membro da Comissão Membro da Comissão
Gracy Kelly Lucindo
Membro da Comissão
Emilio Vieira Marcio da Rosa
Prefeito de Navegantes Secretário de Administração e Logística
DECISÃO: Procedimento Administrativo n° 016/2020
Requerente: Sr. Ildemar dos Santos
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Nova Erechim
Prefeitura
DECRETO Nº 380/2021 DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SR. RENAN CARLOS SOLIVO

Publicação Nº 2789517

DECRETO Nº 380, 04 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre a nomeação do Sr. Renan Carlos Solivo para ocupar Cargo em Comissão.
O Prefeito Municipal de Nova Erechim, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais e conforme dispõe a Lei Complementar nº
140, de 25 de junho de 2020, combinada com a Lei Complementar nº 025, de 02 de julho de 2001 e alterações posteriores.
DECRETA:
Art. 1º Fica nomeado o Sr. RENAN CARLOS SOLIVO, para ocupar o Cargo em Comissão de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
FINANÇAS E PLANEJAMENTO, provido em Confiança, lotado na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, com a
carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, percebendo a remuneração fixada no Art. 4º da Lei Complementar nº 140 de 2020.
Art. 3º Para fazer frente às despesas decorrentes da aplicação deste Decreto serão utilizados os recursos consignados no orçamento vigente.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Nova Erechim (SC), em 04 de janeiro de 2021.
EDILSON FERLA
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 381/2021 DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SR. VANIO LUIZ BASSO

Publicação Nº 2789524

DECRETO Nº 381, 04 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre a nomeação do Sr. Vanio Luiz Basso para ocupar Cargo em Comissão.
O Prefeito Municipal de Nova Erechim, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais e conforme dispõe a Lei Complementar nº
140, de 25 de junho de 2020, combinada com a Lei Complementar nº 025, de 02 de julho de 2001 e alterações posteriores.
DECRETA:
Art. 1º Fica nomeado o Sr. VANIO LUIZ BASSO, para ocupar o Cargo em Comissão de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
PÚBLICOS, provido em Confiança, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, com a carga horária de 40 (quarenta) horas
semanais, percebendo a remuneração fixada no Art. 4º da Lei Complementar nº 140 de 2020.
Art. 3º Para fazer frente às despesas decorrentes da aplicação deste Decreto serão utilizados os recursos consignados no orçamento vigente.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Nova Erechim (SC), em 04 de janeiro de 2021.
EDILSON FERLA
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 382/2021 DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA SRTA. GUERTY CARLA BASSANI

Publicação Nº 2789530

DECRETO Nº 382, 04 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre a nomeação da Srta. Guerty Carla Bassani para ocupar Cargo em Comissão.
O Prefeito Municipal de Nova Erechim, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais e conforme dispõe a Lei Complementar nº
140, de 25 de junho de 2020, combinada com a Lei Complementar nº 025, de 02 de julho de 2001 e alterações posteriores.
DECRETA:
Art. 1º Fica nomeada a Srta. GUERTY CARLA BASSANI, para ocupar o Cargo em Comissão de SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E ESPORTE, provida em Confiança, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, com a carga horária de 40
(quarenta) horas semanais, percebendo a remuneração fixada no Art. 4º da Lei Complementar nº 140 de 2020.
Art. 3º Para fazer frente às despesas decorrentes da aplicação deste Decreto serão utilizados os recursos consignados no orçamento vigente.
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Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Nova Erechim (SC), em 04 de janeiro de 2021.
EDILSON FERLA
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 383/2021 DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SR. ALAN FERNANDO CORTINA

Publicação Nº 2789534

DECRETO Nº 383, 04 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre a nomeação do Sr. Alan Fernando Cortina para ocupar Cargo em Comissão.
O Prefeito Municipal de Nova Erechim, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais e conforme dispõe a Lei Complementar nº
140, de 25 de junho de 2020, combinada com a Lei Complementar nº 025, de 02 de julho de 2001 e alterações posteriores.
DECRETA:
Art. 1º Fica nomeado o Sr. ALAN FERNANDO CORTINA, para ocupar o Cargo em Comissão de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, provido
em Confiança, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, com a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, percebendo a remuneração
fixada no Art. 4º da Lei Complementar nº 140 de 2020.
Art. 3º Para fazer frente às despesas decorrentes da aplicação deste Decreto serão utilizados os recursos consignados no orçamento vigente.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Nova Erechim (SC), em 04 de janeiro de 2021.
EDILSON FERLA
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 384/2021 DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA SRTA. LUANA CARLA ROSSATTO KUNZE

Publicação Nº 2789554

DECRETO Nº 384, 04 DE JANEIRO DE 2020.
Dispõe sobre a nomeação da Srta. Luana Carla Rossatto Kunze para ocupar Cargo em Comissão.
O Prefeito Municipal de Nova Erechim, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais e conforme dispõe a Lei Complementar nº
126 de 20 de março de 2019, combinada com a Lei Complementar nº 025 de 02 de julho de 2001 e alterações posteriores.
DECRETA:
Art. 1º Fica nomeada a Srta. LUANA CARLA ROSSATTO KUNZE, para ocupar o Cargo em Comissão de ASSESSOR JURÍDICO, provida em
Confiança, lotada no Gabinete do Prefeito, com a carga horária de 20 (vinte) horas semanais, percebendo a remuneração fixada no nível
CC-7 do Anexo II – Cargos em Comissão, da Lei Complementar nº 126 de 2019 e alterações posteriores.
Art. 3º Para fazer frente às despesas decorrentes da aplicação deste Decreto serão utilizados os recursos consignados no orçamento vigente.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Nova Erechim (SC), em 04 de janeiro de 2020.
EDILSON FERLA
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 385/2021 DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA SRTA. GRAZIANE CIVA

Publicação Nº 2789560

DECRETO Nº 385, 04 DE JANEIRO DE 2020.
Dispõe sobre a nomeação da Srta. Graziane Civa para ocupar Cargo em Comissão.
O Prefeito Municipal de Nova Erechim, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais e conforme dispõe a Lei Complementar nº
126 de 20 de março de 2019, combinada com a Lei Complementar nº 025 de 02 de julho de 2001 e alterações posteriores.
DECRETA:
Art. 1º Fica nomeada a Srta. GRAZIANE CIVA, para ocupar o Cargo em Comissão de CHEFE DE GABINETE, provida em Confiança, lotada
no Gabinete do Prefeito, com a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, percebendo a remuneração fixada no nível CC-8 do Anexo
II – Cargos em Comissão, da Lei Complementar nº 126 de 2019 e alterações posteriores.
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Art. 3º Para fazer frente às despesas decorrentes da aplicação deste Decreto serão utilizados os recursos consignados no orçamento vigente.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Nova Erechim (SC), em 04 de janeiro de 2020.
EDILSON FERLA
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 386/2021 DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA SRTA. ADRIANA DELLA COSTA

Publicação Nº 2789563

DECRETO Nº 386, 04 DE JANEIRO DE 2020.
Dispõe sobre a nomeação da Srta. Adriana Della Costa para ocupar Cargo em Comissão.
O Prefeito Municipal de Nova Erechim, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais e conforme dispõe a Lei Complementar nº
126 de 20 de março de 2019, combinada com a Lei Complementar nº 025 de 02 de julho de 2001 e alterações posteriores.
DECRETA:
Art. 1º Fica nomeada a Srta. ADRIANA DELLA COSTA, para ocupar o Cargo em Comissão de CHEFE DE DEPARTAMENTO DE SAÚDE, provida
em Confiança, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, com a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, percebendo a remuneração
fixada no nível CC-4 do Anexo II – Cargos em Comissão, da Lei Complementar nº 126 de 2019 e alterações posteriores.
Art. 3º Para fazer frente às despesas decorrentes da aplicação deste Decreto serão utilizados os recursos consignados no orçamento vigente.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Nova Erechim (SC), em 04 de janeiro de 2020.
EDILSON FERLA
Prefeito Municipal

LEI COMPLEMENTAR Nº 140/2020 FIXA OS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS MUNICIPAIS

Publicação Nº 2789716

LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº. 140 de 25 DE JUNHO DE 2020
“Fixa os subsídios dos agentes políticos municipais e dá outras providências.”
NÉDIO ANTONIO CASSOL Prefeito Municipal de Nova Erechim, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos
que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Esta lei fixa o subsídio dos agentes políticos do Município de Nova Erechim para a Legislatura que se iniciará em 1º de janeiro de
2021 e findará em 31 de dezembro de 2024.
Art. 2º Fica fixado o subsídio mensal do Prefeito Municipal em R$17.612,89 (Dezessete Mil, Seiscentos e Doze Reais e Oitenta e Nove Centavos).
Art. 3º Fica fixado o subsídio mensal do Vice - prefeito Municipal em R$7.831,43 (Sete Mil, Oitocentos e Trinta e Um Reais e Quarenta e
Três Centavos).
Art. 4º Fica fixado o subsídio mensal do Secretário Municipal em R$6.578,41 (Seis Mil, Quinhentos e Setenta e Oito Reais e Quarenta e Um
Centavos).
Parágrafo Único: O Secretário Municipal terá direito anualmente, ao décimo terceiro salário, férias e o terço constitucional.
Art. 5º Fica fixado o subsídio dos Vereadores Municipais em R$2.587,50 (Dois Mil Quinhentos e Oitenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos).
Art. 6º Fica fixado o subsídio do Presidente da Câmara de Vereadores em R$3.730,14 (Três Mil Setecentos e Trinta Reais e Quatorze Centavos).
§ 1º A cada falta injustificada aos trabalhos a que for convocado, incidirá ao Vereador os seguintes descontos sobre os subsídios:
I – 5% (cinco por cento) a cada falta nas reuniões das Comissões;
II – 5% (cinco por cento) a cada falta nas reuniões de estudos, audiência com autoridades, entidades ou pessoas da Comunidade.
III – 5% (cinco por cento) a cada falta nas reuniões extraordinárias e solenes;
IV – 16% (dezesseis por cento) a cada falta nas reuniões ordinárias.
§ 2º No caso de o Vereador faltar sem justificativa num único dia, a todas as reuniões a que estiver convocado, será aplicado desconto
único de 16% (dezesseis por cento).
§ 3º Sobre a falta do Presidente, incidirá desconto referente ao valor fixado a título de subsídio para o Vereador, nos mesmos percentuais.
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§ 4º - Considerar-se-á justificativa para a falta ou atraso do Vereador nos trabalhos a que for convocado:
I – Doença própria ou de familiar até 3º grau, comprovada com atestado médico;
II – Quando estiver em missão de representação da Câmara de Vereadores;
III – Caso fortuito e força maior comprovada;
IV – Por motivo de seu casamento;
V – Por motivo de falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob sua guarda ou tutela,
irmãos, cunhados, sobrinhos, sogro, sogra, avô e avó (também do cônjuge);
VI – Por motivo de nascimento ou adoção de filhos.
§ 5º Será considerado presente à Sessão, o Vereador que assinar a folha de presença no início da Sessão, que participar da votação das
proposições constantes da pauta e permanecer no Plenário até o encerramento da Ordem do Dia.
Art. 7º Fica assegurada a recomposição anual no valor dos subsídios fixados por esta lei, nos termos do Artigo 37, inciso X, da Constituição
Federal, limitada à variação do índice oficial de inflação. Sendo no mesmo mês da revisão da remuneração dos servidores públicos municipais, com aplicação do mesmo índice.
Art. 8º As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de dotações do orçamento municipal vigente.
Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2021.
Art. 10o Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Erechim (SC), em 25 de junho de 2020.
NÉDIO ANTONIO CASSOL
Prefeito Municipal

PORTARIA 166/2021 DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA DO MUNICÍPIO
DE NOVA ERECHIM. DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE
NOVA ERECHIM

Publicação Nº 2790604

PORTARIA Nº 166, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre a designação de responsável pela Tesouraria do Município de Nova Erechim.
O Prefeito Municipal de Nova Erechim, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais e conforme dispõe o Art. 61 da Lei Orgânica
Municipal.
R E S O LV E:
Art. 1º Designar a servidora municipal GRAZIANE CIVA, ocupante do Cargo de Chefe de Gabinete, lotada no Gabinete do Prefeito, responsável pela Tesouraria do Município de Nova Erechim.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Nova Erechim (SC), em 04 de janeiro de 2020
EDILSON FERLA
Prefeito Municipal

PORTARIA 167/2021 DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS PARA SERVIDOR VANDERLEI LUIZ BRUSCHI

Publicação Nº 2790611

PORTARIA Nº 167, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre a concessão de férias para servidor público municipal.
O Prefeito Municipal de Nova Erechim, de acordo o artigo 59 da Lei Complementar nº 025 de 02 de julho de 2001, o Servidor Municipal após
cada período de 12 (doze) meses de serviço público, terá direito a férias.
R E S O LV E:
Art. 1º Fica concedido 20 (vinte) dias de Férias para o Servidor Municipal VANDERLEI LUIZ BRUSCHI, Matrícula 124/01, ocupante do cargo
de Técnico em Controle Interno, lotado na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, a ser usufruída no período de
06.01.2021 a 25.01.2021, referente ao período de 02.03.2019 a 01.03.2020.
Art. 2º Para fazer frente as despesas decorrentes da aplicação desta Portaria, serão utilizados os recursos consignados no orçamento vigente.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Nova Erechim (SC), em 16 de janeiro de 2020.
EDILSON FERLA
Prefeito Municipal

Câmara Municipal
DECRETO N.001/2021 “INSTITUI TURNO ÚNICO NO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS
PROVIDENCIAS

Publicação Nº 2789412

DECRETO N.001/2021
“INSTITUI TURNO ÚNICO NO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS”.
ROSIMERI APARECIDA SIMONI WESCHENFELDER, Presidente da Câmara de Vereadores de Nova Erechim, Estado de Santa Catarina, no uso
das atribuições legais e conforme dispõe o Regimento Interno e a Lei Orgânica Municipal, bem como, as demais leis.
DECRETA:
Art. 1° - Fica instituído turno único contínuo de seis (6) horas diárias no Poder Legislativo Municipal de Nova Erechim, a ser cumprido no
período compreendido entre às 07:00 horas às 13:00 horas no período de 05 de janeiro de 2021 a 29 de janeiro de 2021.
Art. 2º-Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Nova Erechim (SC), em 04 de Janeiro de 2021.
ROSIMERI APARECIDA SIMONI WESCHENFELDER
Presidente Câmara de Vereadores de Nova Erechim

PORTARIA Nº 001/2021 "NOMEIA TESOUREIRO DA CÂMARA DE VEREADORES O SERVIDOR ALFREDO CARLOS
MERIGO

Publicação Nº 2789414

PORTARIA Nº 001/2021
"NOMEIA TESOUREIRO DA CÂMARA DE VEREADORES O SERVIDOR ALFREDO CARLOS MERIGO"
ROSIMERI APARECIDA SIMONI WESCHENFELDER, Presidente da Câmara de Vereadores de Nova Erechim, Estado de Santa Catarina, no
uso de suas atribuições e de conformidade com a legislação em vigor.
RESOLVE:
Art.1º - Fica nomeado o servidor ALFREDO CARLOS MERIGO, para exercer a função de Tesoureiro da Câmara Municipal de Vereadores de
Nova Erechim-SC.
Art.2º - O Servidor assinará os documentos necessários para movimentação de valores e outros atinentes ao exercício da função, em conjunto com o Presidente, bem como, cumprir as determinações, atribuições do cargo conforme detalhado na Lei Complementar nº. 066 de
30 de setembro de 2009 e alterações posteriores.
Art.3º - Os serviços prestados pelo Funcionário serão remunerados com o valor de 100%(cem por cento) do salário base do Município,
conforme está previsto no Art.18 § 2º da Lei Complementar nº. 066 de 30 de setembro de 2009, e alterações posteriores.
Art.4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º - Ficam revogadas as disposições em contrário.
Nova Erechim-SC, 04 de Janeiro de 2021.
ROSIMERI APARECIDA SIMONI WESCHENFELDER
Presidente Câmara Vereadores de Nova Erechim
Registrado e publicado nesta
Casa Legislativa em data supra,
Em 04/01/2021 a 20/01/2021.
Alfredo Carlos Merigo
Secretário Geral
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Nova Itaberaba
Câmara Municipal
PORTARIA Nª 001/2021 DESIGNAÇÃO TESOURARIA

Publicação Nº 2788693

PORTARIA Nº 001/2021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021
“DESIGNA SERVIDOR EFETIVO PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ESPECIAL”
O PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA – SC, usando das atribuições que lhe confere a Lei
Orgânica Municipal, o Regimento Interno da Câmara Municipal e a Lei Complementar n° 1.061/2015 e
CONSIDERANDO o cargo de Tesoureiro não se encontra ocupado,
CONSIDERANDO que as funções de tesouraria são necessárias para a gestão das finanças deste Poder Legislativo;
CONSIDERANDO as conclusões do Estudo Jurídico 005/2017 da Assessoria Jurídica desta Casa e a Orientação 264/2017 da Assessoria
Jurídica da ACAMOSC;
CONSIDERANDO que o art. 14 da Lei Complementar 1.061/2015 autoriza a atribuição das funções de cargo vago a servidor efetivo devidamente habilitado;
CONSIDERANDO que referida medida é menos dispendiosa ao erário;
RESOLVE:
Art. 1º - Fica designado para exercer as funções do cargo de Tesoureiro desta Câmara de Vereadores, em caráter precário e temporário, o
servidor Fernando Henrique Pansera, inscrito na Matrícula 411-1, fazendo jus à gratificação por atividade especial prevista no art. 14 da Lei
Complementar 1.061/2015.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Nova Itaberaba – SC, 04 de janeiro de 2021.
Celso Ferreira de Lima
Presidente

PORTARIA Nª 002/2021 ATO DELEGATÓRIO

Publicação Nº 2788696

PORTARIA Nº 002/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021
O PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA – SC, usando das atribuições que lhe confere a Lei
Orgânica Municipal, o Regimento Interno da Câmara Municipal determina:
Art. 1º Ficam autorizados realizar a movimentação da Conta nº 562.345-6 da Câmara Municipal de Nova Itaberaba – SC, junto ao Banco
do Brasil, como responsáveis: Celso Ferreira de Lima, Presidente da Câmara de Vereadores, CPF nº 862.294.519-72 e Fernando Henrique
Pansera, Tesoureiro, CPF nº 051.045.379-19, pela responsabilidade de movimentação da conta corrente mencionada, através de assinatura
conjunta, de toda e qualquer movimentação bancária da referida conta corrente. Os responsáveis possuem poderes para, conjuntamente:
• Utilizar Gerenciador Financeiro;
• Aumentar limites de pagamentos, transferências e outras transações bancárias;
• Proceder à liberação de computadores;
• Emitir e assinar Cheques, Requisitar talonários de Cheques;
• Abrir Contas de Depósitos – Autorizar Cobranças;
• Receber, Passar Recibo e dar Quitação;
• Solicitar Saldo, Extrato e Comprovantes;
• Receber Gratificações, Diárias, Pensões, Salários;
• Retirar Cheques Devolvidos, endossar Cheques e baixar cheques;
• Consultar depósitos Judiciais Via Internet;
• Assinar Orçamento;
• Efetuar Resgate / Aplicações Financeiras;
• Cadastrar / Alterar e Desbloquear Senhas;
• Efetuar Saques da Conta Corrente;
• Efetuar Pagamento da Poupança;
• Efetuar Pagamentos por Meio Eletrônico;
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Efetuar Transferências por Meio Eletrônico;
Receber Ordem de Pagamento;
Efetuar Movimentação Financeira no RPG;
Liberar Arquivos de Pagamento no Gerenciador Financeiro;
Solicitar Saldos e Extratos de Investimentos;
Emitir Comprovantes;
Efetuar Transferência para a mesma Titularidade;
Encerrar Contas de Depósitos;
Atualizar Faturamento pelo gerenciador Financeiro;
Efetuar Controle, Fiscalização e Auditoria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Nova Itaberaba – SC, 04 de janeiro de 2021.
Celso Ferreira de Lima
Presidente

PORTARIA Nª 003/2020 FÉRIAS CLEUSA BATISTELLO

Publicação Nº 2790326

PORTARIA N.º 003/2021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
“CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES E DA OUTRAS PROVIDENCIAS”.
O PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA – SC, no uso de suas atribuições legais, em especial
o Art. 37, XXX, da Resolução Nº 01/2013 – Regimento Interno da Câmara Municipal, e com fundamento no Art. 61 e Art. 68, da Lei Complementar 002/2001,
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER, férias regulamentares a Servidora desta Câmara de Vereadores CLEUSA BATISTELLO, Auxiliar de Serviços Gerais,
referente ao período aquisitivo de 01/09/2019 a 31/08/2020 e período de gozo de 05/01/2021 a 24/01/2021
.
Art. 2º - Fica autorizada a conversão de 1/3 de férias em abono pecuniário.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação
E, para que produza seus efeitos reais e legais, é expedido o presente ato.
GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE NOVA ITABERABA 04 DE JANEIRO DE 2021.
CELSO FERREIRA DE LIMA
Presidente da Câmara de Vereadores

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 1021

Nova Trento
Prefeitura
PORTARIA N. 01/2021

Publicação Nº 2790076

PORTARIA N. 01/2021, de 1º de janeiro de 2021.
Dispõe sobre a nomeação do Secretário Municipal de Administração e Finanças.
TIAGO DALSASSO, Prefeito Municipal de Nova Trento, usando das atribuições que lhe confere o inciso I, do artigo 94, da Lei Orgânica Municipal, RESOLVE:
Art. 1º - Nomear Luiz Henrique Lauritzen, inscrito no CPF sob o n. 006.542.879-02, para exercer o cargo em comissão de Secretário Municipal de Administração e Finanças.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em sentido contrário.
Nova Trento, em 1º de janeiro de 2.021.
Tiago Dalsasso
Prefeito Municipal
Registrada a presente Portaria em 1º de janeiro de 2.021.

PORTARIA N. 02/2021

Publicação Nº 2790077

PORTARIA N. 02/2021, de 1º de janeiro de 2021.
Dispõe sobre a nomeação do Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
TIAGO DALSASSO, Prefeito Municipal de Nova Trento, usando das atribuições que lhe confere o inciso I, do artigo 94, da Lei Orgânica Municipal, RESOLVE:
Art. 1º - Nomear Serafim Mezzari, inscrito no CPF sob o n. 423.799.209-82, para exercer o cargo em comissão de Secretário Municipal de
Agricultura e Meio Ambiente.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em sentido contrário.
Nova Trento, em 1º de janeiro de 2.021.
Tiago Dalsasso
Prefeito Municipal
Registrada a presente Portaria em 1º de janeiro de 2.021.

PORTARIA N. 03/2021

Publicação Nº 2790078

PORTARIA N. 03/2021, de 1º de janeiro de 2021.
Dispõe sobre a nomeação da Secretária Municipal de Assistência Social e Habitação.
TIAGO DALSASSO, Prefeito Municipal de Nova Trento, usando das atribuições que lhe confere o inciso I, do artigo 94, da Lei Orgânica Municipal, RESOLVE:
Art. 1º - Nomear Maria Cristina Adami, inscrita no CPF sob o n. 065.516.628-97, para exercer o cargo em comissão de Secretária Municipal
de Assistência Social e Habitação.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em sentido contrário.
Nova Trento, em 1º de janeiro de 2.021.
Tiago Dalsasso
Prefeito Municipal
Registrada a presente Portaria em 1º de janeiro de 2.021.
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PORTARIA N. 04/2021

Publicação Nº 2790079

PORTARIA N. 04/2021, de 1º de janeiro de 2021.
Dispõe sobre a nomeação do Secretário Municipal de Cultura e Turismo.
TIAGO DALSASSO, Prefeito Municipal de Nova Trento, usando das atribuições que lhe confere o inciso I, do artigo 94, da Lei Orgânica Municipal, RESOLVE:
Art. 1º - Nomear Rodrigo Bonecher, inscrito no CPF sob o n. 029.824.51913, para exercer o cargo em comissão de Secretário Municipal de
Cultura e Turismo.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em sentido contrário.
Nova Trento, em 1º de janeiro de 2.021.
Tiago Dalsasso
Prefeito Municipal
Registrada a presente Portaria em 1º de janeiro de 2.021.

PORTARIA N. 05/2021

Publicação Nº 2790080

PORTARIA N. 05/2021, de 1º de janeiro de 2021.
Dispõe sobre a nomeação da Secretária Municipal de Educação.
TIAGO DALSASSO, Prefeito Municipal de Nova Trento, usando das atribuições que lhe confere o inciso I, do artigo 94, da Lei Orgânica Municipal, RESOLVE:
Art. 1º - Nomear Graciela Darós Piffer para exercer o cargo em comissão de Secretária Municipal de Educação.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em sentido contrário.
Nova Trento, em 1º de janeiro de 2.021.
Tiago Dalsasso
Prefeito Municipal
Registrada a presente Portaria em 1º de janeiro de 2.021.

PORTARIA N. 06/2021

Publicação Nº 2790081

PORTARIA N. 06/2021, de 1º de janeiro de 2021.
Dispõe sobre a nomeação do Secretário Municipal de Esporte.
TIAGO DALSASSO, Prefeito Municipal de Nova Trento, usando das atribuições que lhe confere o inciso I, do artigo 94, da Lei Orgânica Municipal, RESOLVE:
Art. 1º - Nomear Fabiano Rodrigues, inscrito no CPF sob o n. 894.776.260-15, para exercer o cargo em comissão de Secretário Municipal
de Esporte.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em sentido contrário.
Nova Trento, em 1º de janeiro de 2.021.
Tiago Dalsasso
Prefeito Municipal
Registrada a presente Portaria em 1º de janeiro de 2.021.

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 1023

PORTARIA N. 07/2021

Publicação Nº 2790082

PORTARIA N. 07/2021, de 1º de janeiro de 2021.
Dispõe sobre a nomeação do Secretário Municipal
de Transportes, Obras, Serviços Urbanos e Planejamento.
TIAGO DALSASSO, Prefeito Municipal de Nova Trento, usando das atribuições que lhe confere o inciso I, do artigo 94, da Lei Orgânica Municipal, RESOLVE:
Art. 1º - Nomear Ricardo Bittencourt, inscrito no CPF sob o n. 025.776.279-55, para exercer o cargo em comissão de Secretário Municipal
de Transportes, Obras, Serviços Urbanos e Planejamento.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em sentido contrário.
Nova Trento, em 1º de janeiro de 2.021.
Tiago Dalsasso
Prefeito Municipal
Registrada a presente Portaria em 1º de janeiro de 2.021.

PORTARIA N. 08/2021

Publicação Nº 2790083

PORTARIA N. 09/2021, de 1º de janeiro de 2021.
Dispõe sobre a nomeação do cargo de
Provimento em Comissão de Diretora do Hospital.
TIAGO DALSASSO, Prefeito Municipal de Nova Trento, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe confere o artigo 94, XII,
da Lei Orgânica Municipal, de 04 de abril de 1990, e de conformidade com o art. 17, inciso II, da Lei nº 1.207, de 30/08/92 (Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais), RESOLVE:
Art. 1º - Nomear Neide Cipriani Motta, para exercer o cargo de Provimento em Comissão de Diretora do Hospital, com 40 (quarenta) horas
semanais, na Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Comunitário – Hospital Nossa Senhora Imaculada Conceição, do Quadro de
Servidores Comissionados deste Órgão Público Municipal, Município de Nova Trento.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em sentido contrário.
Nova Trento, em 1º de janeiro de 2.021.
Tiago Dalsasso
Prefeito Municipal
Registrada a presente Portaria em 1º de janeiro de 2.021.

PORTARIA N. 09/2021

Publicação Nº 2790085

PORTARIA N. 10/2021, de 1º de janeiro de 2021.
Dispõe sobre a nomeação do Diretor do
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE).
TIAGO DALSASSO, Prefeito Municipal de Nova Trento, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe confere o artigo 94, XII, da
Lei Orgânica Municipal, de 04 de abril de 1990, do artigo 3º, lei n. 1136, de 04 de julho 1991, e de conformidade com o art. 17, inciso II,
da Lei nº 1.207, de 30/08/92 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), RESOLVE:
Art. 1º - Nomear Godofredo Luiz Tonini, inscrito no CPF sob o n. 178.648.289-49, para exercer o cargo de Provimento em Comissão de
Diretor do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE).
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em sentido contrário.
Nova Trento, em 1º de janeiro de 2.021.
Tiago Dalsasso
Prefeito Municipal
Registrada a presente Portaria em 1º de janeiro de 2.021.
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PORTARIA N. 10/2021

Publicação Nº 2790086

PORTARIA N. 10/2021, de 4 de janeiro de 2021.
Dispõe sobre a nomeação do Cargo de
Provimento em Comissão de Diretora de Controle Interno
TIAGO DALSASSO, Prefeito Municipal de Nova Trento, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe confere o artigo 94, XII,
da Lei Orgânica Municipal, de 04 de abril de 1990 e de conformidade com o art. 17, inciso II, da Lei nº 1.207, de 30/08/92 (Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais), RESOLVE:
Art. 1º - Nomear Cátia Maria Burigo, matrícula n. 7210, para exercer o cargo de Provimento em Comissão de Diretora de Controle Interno,
com 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, do Quadro de Servidores Comissionados deste Órgão Público
Municipal.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em sentido contrário.
Nova Trento, em 4 de janeiro de 2.021.
Tiago Dalsasso
Prefeito Municipal
Registrada a presente Portaria em 4 de janeiro de 2.021.

PORTARIA N. 11/2021

Publicação Nº 2790087

PORTARIA N. 11/2021, de 4 de janeiro de 2021.
Dispõe sobre a nomeação do Procurador Geral do Município de Nova Trento.
TIAGO DALSASSO, Prefeito Municipal de Nova Trento, usando das atribuições que lhe confere o inciso I, do artigo 94, da Lei Orgânica Municipal, e do artigo 4º, da Lei Municipal Complementar n. 237/2008, RESOLVE:
Art. 1º - Nomear Mario Antonio Feller Guedes, inscrito no CPF sob o n. 047.058.659-10, e na OAB/SC n. 57.904, para exercer o cargo em
comissão de Procurador Geral do Município de Nova Trento.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em sentido contrário.
Nova Trento, em 4 de janeiro de 2.021.
Tiago Dalsasso
Prefeito Municipal
Registrada a presente Portaria em 4 de janeiro de 2.021.

PORTARIA N. 12/2021

Publicação Nº 2790088

PORTARIA N. 12/2021, de 4 de janeiro de 2021.
Dispõe sobre a nomeação do cargo em comissão
de Chefe de Gabinete do Município de Nova Trento.
TIAGO DALSASSO, Prefeito Municipal de Nova Trento, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe confere o inciso I e XII, do
artigo 94, da Lei Orgânica Municipal, e artigo 17, inciso II, da Lei n. 1.207/1992, RESOLVE:
Art. 1º - Nomear Fabiano Bottamedi, inscrito no CPF sob o n. 030.412.369-23, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Gabinete do
Município de Nova Trento.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em sentido contrário.
Nova Trento, em 4 de janeiro de 2.021.
Tiago Dalsasso
Prefeito Municipal
Registrada a presente Portaria em 4 de janeiro de 2.021.
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PORTARIA N. 13/2021

Publicação Nº 2790182

PORTARIA N. 13/2021, de 4 de janeiro de 2021.
Dispõe sobre a nomeação do cargo em comissão
de Assessor de Imprensa do Município de Nova Trento.
TIAGO DALSASSO, Prefeito Municipal de Nova Trento, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe confere o inciso XII, do
artigo 94, da Lei Orgânica Municipal, em conformidade com o artigo 17, inciso II, da Lei n. 1.207/1992, RESOLVE:
Art. 1º - Nomear Adriana Carla Soares, inscrita no CPF sob o n. 008.788.299-03, para exercer o cargo em comissão de Assessora de Imprensa do Município de Nova Trento/SC.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em sentido contrário.
Nova Trento, em 4 de janeiro de 2.021.
Tiago Dalsasso
Prefeito Municipal
Registrada a presente Portaria em 4 de janeiro de 2.021.
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Nova Veneza
Prefeitura
ATA DA SESSÃO SOLENE DE POSSE DOS SENHORES VEREADORES, PREFEITO E VICE-PREFEITO ELEITOS EM
15 DE NOVEMBRO DE 2020, BEM COMO ELEIÇÃO DA NOVA MESA DIRETORA DA CÂMARA DE VEREADORES DE
NOVA VENEZA, PARA O BIÊNIO 2021-2022

Publicação Nº 2788709

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE NOVA VENEZA
CÂMARA DE VEREADORES
ATA DA SESSÃO SOLENE DE POSSE DOS SENHORES VEREADORES, PREFEITO E VICE-PREFEITO ELEITOS EM 15 DE NOVEMBRO DE 2020,
BEM COMO ELEIÇÃO DA NOVA MESA DIRETORA DA CÂMARA DE VEREADORES DE NOVA VENEZA, PARA O BIÊNIO 2021-2022.
AO PRIMEIRO DIA DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM, ÀS 10H00MIN, NO PLENÁRIO DA CÂMARA DE VEREADORES
DE NOVA VENEZA, REUNIRAM-SE OS SENHORES VEREADORES COM A FINALIDADE DE TOMAR POSSE NO CARGO QUE LHES FOI CONFERIDO E TAMBÉM DAR POSSE AO PREFEITO E VICE-PREFEITO, BEM COMO REALIZAR A ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA PARA
O BIÊNIO 2021/2022. PRIMEIRAMENTE O MESTRE DE CERIMÔNIAS CUMPRIMENTOU A TODOS E RELATOU O SEGUINTE: “O PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE NOVA VENEZA HONRA-SE NO DIA DE HOJE, PRIMEIRO DE JANEIRO DE DOIS MIL E VINTE E UM, DE REALIZAR A SESSÃO DE INSTALAÇÃO DA LEGISLATURA 2021-2024, POSSE DOS VEREADORES, PREFEITO E VICE-PREFEITO, ELEITOS NO DIA
15 DE NOVEMBRO DE 2020, E ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA, PARA O BIÊNIO 2021-2022. POR MANDAMENTO LEGAL E CONSTITUCIONAL
É DADA POSSE, HOJE, ÀQUELES QUE RECEBERAM A CONSAGRAÇÃO DAS URNAS E A PROCURAÇÃO DO POVO PARA ADMINISTRAR AS
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE QUERIDO MUNICÍPIO. PARA OCUPAREM SEUS RESPECTIVOS LUGARES, NESTE MOMENTO TENHO
A HONRA DE CONVIDAR OS VEREADORES ELEITOS E JÁ DIPLOMADOS, POR ORDEM ALFABÉTICA: AROLDO FRIGO JUNIOR – PSDB, EDALTRO LUIZ BORTOLOTTO-PSDB, ELISABETE TERESA BORTOLOTTO-PP, ELTON NUERNBERG-PSL, EVANDRO LUIS GAVA-PP, JOAO PAULO
VITALI CUNICO-PSDB, MAYKON MINATTO MICHELS-MDB, SERGIO RICARDO UGIONI-PSD E ZELINDO MORETTO-PP. SEGUIDAMENTE MENCIONOU O SEGUINTE: “RECEBE, AINDA, EXCELENTÍSSIMO SENHOR ROGÉRIO JOSÉ FRIGO, PREFEITO ELEITO E DIPLOMADO, RECEBE O
EXMO. SENHOR ELZIO JOSÉ MILANEZ, VICE-PREFEITO ELEITO E DIPLOMADO. AINDA POR MANDAMENTO LEGAL, DIRIGE ESTA CERIMÔNIA O VEREADOR MAIS VOTADO NO PLEITO JÁ REFERIDO, NESTA CONDIÇÃO, CONVIDO PARA FAZER A ABERTURA DESTA SESSÃO SOLENE O EXMO. SENHOR AROLDO FRIGO JUNIOR. ATO CONTÍNUO O SENHOR VEREADOR AROLDO FRIGO JUNIOR ASSUMIU A PRESIDÊNCIA E, EM NOME DE DEUS, DECLAROU ABERTA A PRESENTE SESSÃO SOLENE, BEM COMO MENCIONOU QUE: ESTA SESSÃO TEM POR
OBJETIVO DAR POSSE AOS SENHORES VEREADORES, PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA VENEZA PARA A LEGISLATURA 2021/2024 E TAMBÉM ELEGER A MESA DIRETORA DA CÂMARA PARA O BIÊNIO 2021/2022. SEGUIDAMENTE O MESTRE DE CERIMÔNIAS FALOU QUE: "EM, NOME DO SENHOR PRESIDENTE CONVIDO O VEREADOR EDALTRO LUIZ BORTOLOTTO PARA SECRETARIAR OS
TRABALHOS DESTA SESSÃO". LOGO APÓS O PRESIDENTE DISSE: " DECLARO INAUGURADA ESTA LEGISLATURA E PEÇO AO CERIMONIAL
QUE PROSSIGA COM OS TRABALHOS". ATO CONTÍNUO O MESTRE DE CERIMÔNIAS MENCIONOU O SEGUINTE: " CONVIDO A TODOS OS
PRESENTES PARA, DE PÉ, CANTARMOS O HINO NACIONAL BRASILEIRO". APÓS A EXECUÇÃO DO HINO O MESTRE DE CERIMÔNIAS RELATOU QUE: "NÃO TENDO HAVIDO QUALQUER IMPEDIMENTO A NENHUM DOS ELEITOS, PASSEMOS À TOMADA DE SEUS COMPROMISSOS.
CONVIDO O PRESIDENTE DOS TRABALHOS A APRESENTAR SEU DIPLOMA, JUNTAMENTE COM OS DEMAIS VEREADORES. NESTE MOMENTO CONVIDO A TODOS OS VEREADORES PARA JUNTOS, COM O BRAÇO DIREITO ESTENDIDO À FRENTE, PROFERIRMOS O COMPROMISSO CONFORME A LEI". SEGUIDAMENTE O VEREADORES PRESTARAM COMPROMISSO MENCIONANDO O SEGUINTE: “PROMETO GUARDAR
A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, / A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA/ E A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE NOVA
VENEZA, / DESEMPENHANDO LEAL E SINCERAMENTE/ O MANDATO A MIM CONFERIDO, / OBSERVANDO AS LEIS E TRABALHANDO/ PELO
ENGRANDECIMENTO DESTE MUNICÍPIO”. ATO CONTÍNUO O SECRETÁRIO EDALTRO LUIZ BORTOLOTTO MENCIONOU O SEGUINTE: AGORA PEÇO AOS VEREADORES QUE ASSINEM O TERMO DE POSSE E DE FRENTE PARA A MESA CADA VEREADOR DECLARARÁ: “ASSIM PROMETO”. 1- CHAMO O VEREADOR AROLDO FRIGO JUNIOR PARA ASSINAR O TERMO DE POSSE E DECLARAR: “ASSIM PROMETO”.2- CHAMO
O VEREADOR EDALTRO LUIZ BORTOLOTTO PARA ASSINAR O TERMO DE POSSE E DECLARAR: “ASSIM PROMETO”.3- CHAMO A VEREADORA ELISABETE TERESA BORTOLOTTO PARA ASSINAR O TERMO DE POSSE E DECLARAR: “ASSIM PROMETO”.4- CHAMO O VEREADOR ELTON NUERNBERG PARA ASSINAR O TERMO DE POSSE E DECLARAR: “ASSIM PROMETO”.5- CHAMO O VEREADOR EVANDRO LUIS GAVA
PARA ASSINAR O TERMO DE POSSE E DECLARAR: “ASSIM PROMETO”.6- CHAMO O VEREADOR JOAO PAULO VITALI CUNICO PARA ASSINAR
O TERMO DE POSSE E DECLARAR: “ASSIM PROMETO”.7- CHAMO O VEREADOR MAYKON MINATTO MICHELSPARA ASSINAR O TERMO DE
POSSE E DECLARAR: “ASSIM PROMETO”.8- CHAMO O VEREADOR SERGIO RICARDO UGIONI PARA ASSINAR O TERMO DE POSSE E DECLARAR: “ASSIM PROMETO”.9- CHAMO O VEREADOR ZELINDO MORETTOPARA ASSINAR O TERMO DE POSSE E DECLARAR: “ASSIM PROMETO”. POSTERIORMENTE O PRESIDENTE DISSE O SEGUINTE: "DECLARO TODOS OS SENHORES VEREADORES EMPOSSADOS". ATO CONTÍNUO O MESTRE DE CERIMÔNIAS RETOMOU A PALAVRA DIZENDO: PASSEMOS, AGORA, À CERIMÔNIA DE JURAMENTO E POSSE DOS
NOVOS PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. PEÇO AOS SENHORES ROGÉRIO JOSÉ FRIGO E ELZIO JOSÉ MILANEZ, RESPECTIVAMENTE PREFEITO E VICE, QUE FIQUEM DE PÉ E APRESENTEM OS SEUS DIPLOMAS. EM SEQUÊNCIA, COM O BRAÇO DIREITO ESTENDIDO À FRENTE, PRONUNCIEM AS PALAVRAS DE SEU JURAMENTO: “POR MINHA HONRA E PELA PÁTRIA, / PROMETO SOLENEMENTE/
MANTER, / DEFENDER, / CUMPRIR E FAZER CUMPRIR/ A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, / A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA/
E A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, / OBSERVAR AS LEIS/ E PROMOVER O BEM GERAL DO MUNICÍPIO”. APÓS PRONUNCIAREM O JURAMENTO O SENHOR PREFEITO E VICE-PREFEITO ASSINARAM O TERMO DE POSSE. SEGUIDAMENTE O PRESIDENTE RELATOU O SEGUINTE:
" DECLARO EMPOSSADOS O PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO OS SENHORES ROGÉRIO JOSÉ FRIGO E ELZIO JOSÉ MILANEZ. AGORA SUSPENDO A SESSÃO PELO PERÍODO DE 30 (TRINTA) MINUTOS PARA QUE SEJA PROCEDIDA A ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA DE VEREADORES". LOGO APÓS O MESTRE DE CERIMÔNIAS RETOMOU A PALAVRA E MENCIONOU O SEGUINTE: "A VOTAÇÃO PARA ELEIÇÃO DA MESA SERÁ NOMINAL, POR VOTO ABERTO, SENDO OS VEREADORES CHAMADOS POR ORDEM ALFABÉTICA. AS
CHAPAS FORAM NUMERADAS CONFORME ORDEM DE REGISTRO, QUE DE ACORDO COM ART. 12 DO REGIMENTO INTERNO DAR-SE-IA ATÉ
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DUAS HORAS ANTES DO INÍCIO DESTA SESSÃO. FORAM REGISTRADAS 2(DUAS) CHAPAS, CADA QUAL CONTENDO O NOME DOS (QUATRO) VEREADORES QUE A COMPÕE E QUE SERÃO VOTADOS PARA OS SEGUINTES CARGOS: PRESIDENTE, VICE-PRESIDENTE, 1º. SECRETÁRIO E 2º. SECRETÁRIO". A CHAPA 01 APRESENTOU REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO NO DIA 17/12/2020, ÀS 19:06:12, SENDO ESTA
CHAPA REGISTRADA COMO CHAPA 01, COM O PROTOCOLO 0559-2020. A CHAPA 01 APRESENTOU REQUERIMENTO COM A SEGUINTE
COMPOSIÇÃO: VEREADOR EVANDRO LUIS GAVA, COMO PRESIDENTE, VEREADOR MAYCON MINATTO MICHELS COMO VICE-PRESIDENTE,
VEREADORA ELISABETE TERESA BORTOLOTTO COMO 1ª SECRETÁRIA E VEREADOR ZELINDO MORETTO COMO 2º SECRETÁRIO. JÁ A
CHAPA 02 APRESENTOU REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO NO DIA 29/12/2020, ÀS 09:12:07, SENDO ESTA CHAPA REGISTRADA COMO
CHAPA 02, COM O PROTOCOLO 0562-2020.A CHAPA 02 FOI COMPOSTA DA SEGUINTE FORMA: VEREADOR EDALTRO LUIZ BORTOLOTTO
COMO PRESIDENTE, VEREADOR SÉRGIO RICARDO UGIONI COMO VICE-PRESIDENTE, VEREADOR JOÃO PAULO VITALI CÚNICOCOMO 1º
SECRETÁRIO E VEREADOR AROLDO FRIGO JUNIOR COMO 2º SECRETÁRIO. SENDO ASSIM, DAREMOS INÍCIO À VOTAÇÃO DA ELEIÇÃO
DA MESA DIRETORA, PARA O BIÊNIO 2021-2022 FAREMOS POR CHAMADA NOMINAL E POR ORDEM ALFABÉTICA". ATO CONTÍNUO INICIOU A VOTAÇÃO DIZENDO: CHAMO O VEREADOR AROLDO FRIGO JUNIOR PARA QUE DECLARE SEU VOTO. O VEREADOR AROLDO FRIGO
JUNIOR DECLAROU SEU VOTO MENCIONANDO O SEGUINTE: "EU VOTO CHAPA 02. SEGUIDAMENTE, O MESTRE DE CERIMÔNIAS CHAMOU
O VEREADOR EDALTRO LUIZ BORTOLOTTO. O VEREADOR EDALTRO LUIZ BORTOLOTTO DECLAROU SEU VOTO MENCIONANDO O SEGUINTE: "EU VOTO CHAPA 02. POSTERIORMENTE, O MESTRE DE CERIMÔNIAS CHAMOU A VEREADORA ELISABETE TERESA BORTOLOTTO. A
VEREADORA ELISABETE TERESA BORTOLOTTO DECLAROU SEU VOTO MENCIONANDO O SEGUINTE: "EU VOTO CHAPA 01. LOGO APÓS, O
MESTRE DE CERIMÔNIAS CHAMOU O VEREADOR ELTON NUERNBERG. O VEREADOR ELTON NUERNBERG DECLAROU SEU VOTO MENCIONANDO O SEGUINTE: "EU VOTO CHAPA 01. ATO CONTÍNUO, O MESTRE DE CERIMÔNIAS CHAMOU O VEREADOR EVANDRO LUIS GAVA. O
VEREADOR EVANDRO LUIS GAVA DECLAROU SEU VOTO MENCIONANDO O SEGUINTE: "EU VOTO CHAPA 01. POSTERIORMENTE, O MESTRE DE CERIMÔNIAS CHAMOU O VEREADOR JOAO PAULO VITALI CUNICO. O VEREADOR JOAO PAULO VITALI CUNICO DECLAROU SEU
VOTO MENCIONANDO O SEGUINTE: "EU VOTO CHAPA 02. LOGO APÓS, O MESTRE DE CERIMÔNIAS CHAMOU O VEREADOR MAYKON
MINATTO MICHELS. O VEREADOR MAYKON MINATTO MICHELS DECLAROU SEU VOTO MENCIONANDO O SEGUINTE: "EU VOTO CHAPA 01.
SEGUIDAMENTE, O MESTRE DE CERIMÔNIAS CHAMOU O VEREADOR SERGIO RICARDO UGIONI. O VEREADOR SERGIO RICARDO UGIONI
DECLAROU SEU VOTO MENCIONANDO O SEGUINTE: "EU VOTO CHAPA 02. POR FIM, O MESTRE DE CERIMÔNIAS CHAMOU O VEREADOR
ZELINDO MORETTTO. O VEREADOR ZELINDO MORETTO DECLAROU SEU VOTO MENCIONANDO O SEGUINTE: "EU VOTO CHAPA 01. TERMINAVA A VOTAÇÃO E COMPUTADOS OS VOTOS, O MESTRE DE CERIMÔNIAS RELATOU O SEGUINTE: " APÓS A APURAÇÃO FOI CONSTATADO O SEGUINTE RESULTADO: CHAPA 01: OBTEVE 05 (CINCO)VOTOS, CHAPA 02: OBTEVE 04(QUATRO)VOTOS. COM ESTE RESULTADO,
A CHAPA 01 RESTOU VENCEDORA E A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENEZA PARA O BIÊNIO 2021/2022 FICOU
ASSIM COMPOSTA: 2º. SECRETÁRIO: VEREADOR ZELINDO MORETO, 1º SECRETÁRIO: VEREADORA ELISABETE TERESA BORTOLOTTO,
VICE-PRESIDENTE: VEREADOR MAYKON MINATTO MICHELS E PRESIDENTE: VEREADOR EVANDRO LUIS GAVA. APÓS A DECLARAÇÃO DO
RESULTADO DA ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA PARA O BIÊNIO 2021/2022 O PRESIDENTE DOS TRABALHOS, SENHOR AROLDO FRIGO
JUNIOR, FALOU O SEGUINTE:" APÓS O RESULTADO APRESENTADO DECLARO EMPOSSADOS OS MEMBROS DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENEZA". ATO CONTÍNUO O PRESIDENTE DOS TRABALHOS, SENHOR AROLDO FRIGO JUNIOR FEZ SUAS
CONSIDERAÇÕES PESSOAIS. POSTERIORMENTE O MESTRE DE CERIMÔNIAS RETOMOU A PALAVRA E RELATOU O SEGUINTE: "TENHO A
HONRA DE ANUNCIAR AS PALAVRAS DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR VEREADOR AROLDO FRIGO JUNIOR, QUE FALA EM NOME DO PODER
LEGISLATIVO". POSTERIORMENTE O MESTRE DE CERIMÔNIAS RETOMOU A PALAVRA E DISSE O SEGUINTE:"TENHO A HONRA DE ANUNCIAR AS PALAVRAS DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR ELZIO JOSÉ MILANEZ, NOSSO VICE-PREFEITO MUNICIPAL". SENDO ASSIM O VICE-PREFEITO, SENHOR ELZIO JOSÉ MILANEZ, FEZ SUAS CONSIDERAÇÕES. APÓS AS CONSIDERAÇÕES DO VICE-PREFEITO O MESTRE DE
CERIMÔNIAS RETOMOU A PALAVRA E MENCIONOU O SEGUINTE:"TENHO A HONRA DE ANUNCIAR AS PALAVRAS DO EXCELENTÍSSIMO
SENHOR ROGÉRIO JOSÉ FRIGO, NOSSO PREFEITO MUNICIPAL REELEITO". NESTE MOMENTO SENHOR PREFEITO ROGÉRIO JOSÉ FRIGO
PROFERIU SUAS CONSIDERAÇÕES. FINDADAS AS MANIFESTAÇÕES DO SENHOR PREFEITO ROGÉRIO JOSÉ FRIGO, O MESTRE DE CERIMÔNIAS CONVIDOU O PRESIDENTE ELEITO MESA DIRETORA DA CÂMARA DE NOVA VENEZA(BIÊNIO 2021-2022), SENHOR EVANDRO LUIS
GAVA, PARA FAZER SUAS CONSIDERAÇÕES. O PRESIDENTE ELEITO PARA A MESA DIRETORA DA CÂMARA DE NOVA VENEZA(BIÊNIO 20212022), SENHOR EVANDRO LUIS GAVA FEZ SUAS CONSIDERAÇÕES E , AO FINAL DE SUA MANIFESTAÇÃO, RELATOU O SEGUINTE: "AGRADEÇO A PRESENÇA DE TODOS, DESEJO OS VOTOS DE UM FELIZ ANO NOVO, RESSALTANDO QUE A PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA SERÁ
DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2021, OU A QUALQUER MOMENTO EM CARÁTER EXTRAORDINÁRIO. NADA MAIS HAVENDO PARA O MOMENTO,
EM NOME DE DEUS DECLARO ENCERRADA A PRESENTE SESSÃO SOLENE”. E, PARA CONSTAR, FOI LAVRADA A PRESENTE ATA, QUE APÓS
ANÁLISE DOS VEREADORES, PREFEITO E VICE-PREFEITO, FOI ASSINADA PELOS MESMOS CONFORME ABAIXO DESCRITO. SALA DAS
SESSÕES, EM 01 DE JANEIRO DE 2021.
ROGÉRIO JOSÉ FRIGO ELZIO JOSÉ MILANEZ
PREFEITO VICE-PREFEITO
AROLDO FRIGO JUNIOR EDALTRO LUIZ BORTOLOTTO
VEREADOR VEREADOR
ELISABETE TERESA BORTOLOTTO ELTON NUERNBERG
VEREADORA VEREADOR
EVANDRO LUIS GAVA JOAO PAULO VITALI CUNICO
VEREADOR VEREADOR
MAYKON MINATTO MICHELS SERGIO RICARDO UGIONI
VEREADOR VEREADOR
ZELINDO MORETTO
VEREADOR
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Publicação Nº 2789221

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENEZA
AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N.º 01/2021
OBJETO: Contratação de empresa(s) especializada(s) para efetuar o serviço de transporte escolar dos alunos da rede municipal e estadual
do Município de Nova Veneza, SC.
Abertura: às 08:30 horas do dia 04/02/2021.
Local: Trav. Oswaldo Búrigo, n.º 44 – Centro - Nova Veneza, SC.
EDITAL COMPLETO NO SITE: WWW.NOVAVENEZA.SC.GOV.BR.
Demais esclarecimentos poderão ser obtidos no setor de licitações e contratos das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas de segunda a
sexta-feira pelo telefone (0xx48) 3471-1759.
Nova Veneza, SC, 04 de janeiro de 2021.
ROGÉRIO JOSÉ FRIGO
Prefeito Municipal de Nova Veneza

DECRETO GP N.º 001, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789292

DECRETO GP N.º 001, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
“INSTITUI HORÁRIO ESPECIAL DE EXPEDIENTE, EM TURNO ÚNICO, PARA OS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E
INDIRETA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE NOVA VENEZA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
ROGÉRIO JOSÉ FRIGO, Prefeito Municipal. de Nova Veneza, SC, no uso das atribuições que lhe confere o art. 53, inciso VII, da Lei Orgânica
do Município,
DECRETA:
Art. 1º - Fica instituído horário especial de expediente, em turno único, para os órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do
Poder Executivo Municipal de Nova Veneza, excetuados os serviços públicos de natureza essencial.
Parágrafo único – O horário especial de expediente funcionará entre os dias 06/01/2021 a 31/01/2021, em turno único, contínuo e ininterrupto de 06h (seis horas), a ser cumprido no período compreendido das 07h (sete horas) às 13h (treze horas).
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Nova Veneza, SC, 04 de janeiro de 2021.
ROGÉRIO JOSÉ FRIGO
Prefeito Municipal.
Publicado e registrado em 04 de janeiro de 2021.
OSNIR ÂNGELO GHELLERE
Secretário Municipal de Administração e Finanças
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Novo Horizonte
Prefeitura
DECRETO 2.709 DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789148

DECRETO Nº 2.709, de 04 de janeiro de 2021
Abre crédito adicional suplementar por superávit financeiro NO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021 e dá outras providências.
VANDERLEI SANAGIOTTO, Prefeito do Município de Novo Horizonte, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e em
conformidade com o disposto nos artigos 41- I, 42 e 43 – I, da Lei Federal nº 4.320/64 e amparado pela Lei Municipal Nº 613 de 09 de
dezembro de 2020.
CONSIDERANDO: Superávit Financeiro do exercício anterior.
DECRETA:
Art. 1o – Fica aberto crédito adicional suplementar por Superávit Financeiro do Exercício anterior no orçamento vigente, no valor de R$
40.000.00 (Quarenta mil reais), relativos a recursos ordinários assim consignados:
30.00 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
30.01 – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Atividade 2.003 - Manutenção da Administração Geral
Elemento de Despesa – 3.3.50-00.01.0000 aplicações diretas .................... R$ 40.000.00
TOTAL SUPLEMENTADO .................................................................. R$ 40.000.00
Art. 2o – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação
Art. 3o – Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Novo Horizonte – SC
Em 04 de janeiro de 2021.
--------------------------------------------------VANDERLEI SANAGIOTTO
Prefeito Municipal
Registre-se e AIMAR FRANCISCO PAVELECINI
Publique-se Secretário de Administração e Fazenda

DECRETO 2.710 DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789226

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Novo Horizonte/SC.
Rua José Fabro, 01 – Centro – CEP: 89.998-000
Fone: (49) 3362 0024 – e-mail – pmnh@novohorizonte.sc.gov.br

DECRETO 2.710 de 04 de janeiro de 2021.
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DO GESTOR/ADMINISTRADOR E ORDENADOR DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
O Prefeito Municipal de Novo Horizonte no uso de suas atribuições legais e amparado pela Resolução do CONANDA nº 137, de 21/01/2010
e artigo 55, da lei Orgânica Municipal,
DECRETA:
Art. 1º - Nomear MARCIA NICOLA FRANCHINI, Assistente Social, ocupante do Cargo de Diretora do Departamento de Promoção Social como
Gestora/Administradora e Ordenadora de despesas do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-FMDCA, sem prejuízos
das demais atribuições de seu cargo.
§ 1º- A Gestora/Administradora e Ordenadora, será responsável pela autorização de emissão de empenhos, concessão de adiantamentos,
pagamento de despesas, movimentar recursos financeiros, podendo assinar cheques e ordens bancárias.
§ 2º- Para a movimentação de recursos financeiros, também assinará o Tesoureiro Municipal.
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Art. 2º A servidora ora nomeado, não fará jus há nenhum adicional financeiro.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Novo Horizonte - SC
Em 04 de janeiro de 2021
VANDERLEI SANAGIOTTO
Prefeito Municipal
Registre-se e AIMAR FRANCISCO PAVELECINI
Publique-se Secretário de Administração e Fazenda

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021 REFERENTE AO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018

Publicação Nº 2788630

EDITAL DE CHAMAMENTO 001/2021
O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE SÃO INERENTES, CONSOANTES AS
NORMAS CONSTANTES DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, OBSERVANDO O QUE DISPÕE O PLANO DE CARGOS E
SALÁRIOS.
CONVOCA:
Art. 1º - Ficam convocados os candidatos abaixo relacionados aprovados em Concurso Público nº 001/2018, Conforme Decreto nº 2.522
de 17/02/2019, para comparecerem perante a Secretaria Municipal de Administração e Fazenda (Setor Pessoal), da Prefeitura Municipal de
Novo Horizonte, situado à Rua Jose Fabro, nº 01 - centro, nesta cidade, até dia 08 de janeiro de 2021, no horário das 07h30min às 11h30min
das 13hs às 17hs , para manifestar-se sobre a aceitação ou não aos cargos públicos, e posterior ato de posse:
CARGO
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

NOME CANDIDATO
MARGARETE R. DE LIMA OLIVEIRA
VIVIANE COAN VILANI
LORECI APARECIDA CORDEIRO

Parágrafo único – Os convocados deverão apresentar os documentos abaixo relacionados para homologação na Secretaria de Administração
e Fazenda (Setor Pessoal) juntamente com as declarações (Modelos em Anexo) no mínimo dois dias úteis antes da data da posse,
I - Cédula de Identidade (xérox);
II - CPF (xérox);
III - Título de eleitor (xérox);
IV - Cópia da Carteira de Motorista com categoria exigida para o cargo (se for o caso);
V - Comprovante de residência (xérox);
VI - Uma foto 3x4;
VII - Carteira de trabalho e registro de contratos (xérox);
VIII - Certidão de Nascimento ou casamento (xérox); CPF e RG do cônjuge
IX - Certidão de Nascimento dos filhos menores (xérox); e CPF E RG
X - Cartão de PIS/PASEP com data do cadastro (xérox);
XI - Comprovante de quitação eleitoral;
XII - Comprovante de gozo dos direitos políticos;
XIII - Comprovante de quitação com as obrigações Militares, se for o caso;
XIV – Apresentar documento que comprove habilitação legal para o exercício da função na qual está sendo admitido, por se tratar de profissões regulamentadas (Mais certificado de conclusão de curso ou diploma reconhecido pelo MEC)
XV - Cópia do Registro no Conselho Federal ou Regional que Regulamenta a profissão quando exigido para o cargo.
XVI - Atestado de sanidade de saúde física e mental acompanhados dos exames exigidos.
XVII - Certidão negativa de antecedentes criminais dos últimos 05 cinco) anos;
XVIII - Declaração de Bens e Valores ou IRRF/2019
XIX - Declaração negativa de não acumulação de cargos, empregos ou funções públicas, vedados em lei.
XX - Declaração de Dependentes;
XXI - Declaração de não ter sofrido no exercício da função pública penalidades disciplinares;
XXII - Número de Conta Bancária para fins de recebimento de salários mensais, junto ao Banco do Brasil ou Sicoob.
Art. 2º - A nomeação para o cargo obedecerá à ordem de classificação final dos candidatos habilitados, de acordo com as necessidades
da administração pública municipal, sujeitos ao regime estatutário – Leis 024/2003, de 19 de março de 2003, 025/2003 de 30 de junho de
2003, 026/2003, de 30 de junho de 2003 e posteriores alterações.
Art. 3º - Posse é a aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público, com o compromisso de
desempenhá-lo com probidade e obediência as normas legais e regulamentares, formalizada com a assinatura do termo pela autoridade
competente e pelo empossado.
§ 1º - A posse ocorrerá no prazo de até trinta dias, contados da data de manifestação de interesse em assumir o cargo.
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§ 2º - A posse, mesmo excepcionalmente, não poderá dar-se mediante procuração.
§ 3º - Em se tratando de servidor em licença, ou em outro afastamento legal, o prazo será contado do término do impedimento.
§ 4º - Só haverá a posse nos casos de provimento de cargo por nomeação da autoridade competente.
§ 5º - No ato da posse, o servidor apresentará, obrigatoriamente, declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função
pública.
§ 6º - Será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo previsto no § 1º deste artigo.
Art. 4º - A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica da medicina do trabalho, e/ou inspeção médica oficial indicada
pelo Município ou, em sua falta, pelo médico da Unidade Municipal de Saúde.
§ 1º - Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto, física e mentalmente, para exercício do cargo, após apresentação dos seguintes exames ao médico indicado, conforme estabelece o decreto nº 1717/2009, de 30 de novembro de 2009 e no PPRA/PCMSO do Município
de Novo Horizonte:
Para a realização da inspeção médica admissional o nomeado e convocado para a posse, apresentará ao médico do trabalho designado, no
decorrer do prazo estabelecido para a posse, os seguintes exames:
I – para posse em todos os cargos, os seguintes exames:
a) hemograma completo;
b) glicemia, em jejum;
c) de urina, comum;
d) parasitologia (fezes);
e) tipagem sanguínea e Fator RH;
f) RX Tórax, Perfil e Coluna sacra – exigido para maiores de 40 anos de idade;
c) Avaliação vocal para professores
II – para posse nos cargos de Motorista de Veículos Leves, Motorista e de Operador de Máquinas, além dos exames identificados no inciso
I deste, mais os seguintes exames:
a) avaliação oftalmológica;
b) RX Tórax e Perfil;
c) ECG (eletrocardiograma);
d) avaliação psicológica;
e) audiometria;
III – para posse nos cargos de Auxiliar de Serviços Gerais, Auxiliar de Manutenção e Conservação; Auxiliar de Serviços Florestais, Agentes
de Manutenção e Conservação e de Mecânico, além dos exames identificados no inciso I deste, mais os seguintes exames:
a) RX Tórax e Perfil;
b) ECG (eletrocardiograma);
IV – para posse nos cargos relacionados ás profissões de saúde, além dos exames identificados no inciso I deste, mais os seguintes exames:
a) HbsAG – para os não vacinados contra Hepatite B;
b) Anti-HBs – para os vacinados contra Hepatite B.
Art. 5º - A autoridade que der posse deverá verificar, sob pena de responsabilidade, se foram satisfeitas as condições estabelecidas em Lei
ou regulamento, para a investidura no cargo.
Art. 6º - Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo para o qual o servidor for nomeado.
Art. 7º - O início, a suspensão, a interrupção e o reinicio do exercício serão registrados no assentamento individual do servidor.
Parágrafo único - O início do exercício e as alterações que ocorrerem serão comunicadas ao órgão competente, pelo chefe da repartição ou
serviço em que estiver lotado o servidor.
Art. 8º - Ao chefe da repartição ou serviço onde for designado o servidor, compete dar-lhe exercício.
Art. 9º - Ao entrar em exercício o servidor apresentará, ao órgão competente, os elementos necessários ao assentamento individual.
Art. 10 - Salvo os casos previstos em lei, o servidor que interromper o exercício por mais de 30(trinta) dias consecutivos, ficará sujeito a
processo administrativo, com pena de demissão por abandono de cargo.
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento ou ignorância, expediu-se o presente Edital que será publicado na forma, para conhecimento de todos.
Novo Horizonte-SC, 04 de janeiro de 2021
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-------------------------------------------------------VANDERLEI SANAGIOTTO
Prefeito Municipal
REGISTRE-SE,
COMUNIQUE-SE, AIMAR FRANCISCO PAVELECINI
PUBLIQUE-SE Secretário De Administração e Fazenda
E CUMPRA-SE.
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ACUMULAÇÃO/NÃO ACUMULAÇÃO DE CARGOS
DECLARO, para fins de nomeação no cargo de ..............................................................., do município de Novo Horizonte-SC, de acordo
com o artigo 37, incisos XVI e XVII, da Constituição Federal, e demais Legislação vigente.
( ) Acumulo cargos
( ) Não Acumulo
cargo, emprego e função pública, incluídas as autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista da União, dos Estados, do
Distrito Federal, dos Municípios e Fundações mantidas pelo Poder Público, com o que exerce neste Município, por estar em gozo de licenças.
Novo Horizonte/SC, em .................. de .................................... de 2021
(Nome do declarante)
DECLARAÇÃO DE BENS MODELO I
Eu ................................................, declaro para os devidos fins que não possuo bens a declarar ate a presente data.
E, para que produza os jurídicos e legais efeitos, assino o presente.
Novo Horizonte - SC, em ........ de ............................. de 2021
(Nome do declarante)
DECLARAÇÃO DE BENS (MODELO II)
(NOME DO DECLARANTE)
CPF Nº .......................................
Identificação do Bem

Valor de aquisição

Valor
At.

Fontes de renda

Relação de cargos de direção e de órgão colegiado que a declarante exerça ou haja exercido nos últimos dois anos

(NOME DO DECLARANTE)
Novo Horizonte/SC ...... de .................................... de 2021
DECLARAÇÃO DE DEPENDENTES
Eu, ...................................................... brasileiro (a), casado (a), residente e domiciliado na ........................................., no município ..
.........................................., declaro para os devidos fins que possuo como dependentes:
Relacionar dependentes (Nome/Grau de parentesco/Data de nascimento ou casamento)
A presente declaração é a expressão da verdade pela qual me responsabilizo para todos os efeitos legais.
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Novo Horizonte – SC em ........... de .............................. de 2021
(NOME DO DECLARANTE)
MODELO DE DECLARAÇÂO DE ENCARGOS DE FAMÍLIA PARA FINS DE IMPOSTOS DE RENDA
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
Endereço: RUA JOSE FABRO, 01 – CENTRO – NOVO HORIZONTE-SC
CNPJ: 95.990.115/0001-87
Em obediência à legislação do imposto de Renda, venho pela presente informa-lhes que tenho como encargo de família, as pessoas abaixo
relacionadas:
Dependentes considerados como Encargo de Família
Nome completo dos dependentes

Código eSocial

Data nascimento

CPF (pessoas com 16 anos ou mais)

Declaro sob as penas da lei, que as informações aqui prestadas são verdadeiras e de minha inteira responsabilidade, não cabendo à empresa/ órgão qualquer responsabilidade perante fiscalização.
Declarante:
Estado civil: CPF:
Endereço:
cidade:
Novo Horizonte, SC em .........de ..................... de 2021
(nome do declarante) (nome do cônjuge)
(O ciente do cônjuge é obrigatório no caso de dependentes em comum – IN RFB 1.500/14 artigo 90)
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PENALIDADES
Eu, ........................................, DECLARO, para fins de nomeação no cargo de ........................................... , no município de Novo Horizonte-SC, Não ter sofrido no exercício da função pública, penalidades disciplinares, incompatível com a investidura deste Cargo Público.
Estou ciente que declarar falsamente é crime previsto na Lei Penal e por ele responderei, independente das sanções administrativas, caso
se comprove a inveracidade do declarado neste documento.
Novo Horizonte, SC, em ......de ............................de 2021.
(NOME DO DECLARANTE)
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CARACTERISTICAS
Eu, ......................................., Brasileiro (a), casado (a), residente e domiciliado na ............................................. , na cidade de .........
.................................. , declaro para os devidos fins que sou de nacionalidade brasileira, Raça .........................., cor dos olhos .............
.................... , peso .................kg, a estatura é de ...................m, meu tipo sanguíneo: ............................. Fator RH ...................... ,
declaro que ........................ doador de órgão e tecidos e nenhuma deficiência física
Esta declaração será assinada sob as penas da lei.
Para que a presente declaração surta efeitos legais e jurídicos. Firmo o presente.
Novo Horizonte – SC em .............. de ....................... de 2021.
(NOME DO DECLARANTE)
DECLARAÇÃO DE PARENTESCO
Eu, ............................................. declaro para os devidos fins e em conformidade com a Súmula vinculante nº 13 do STF, que não possuo
grau de parentesco com o Prefeito e Vice Prefeito.
E, para que produza os jurídicos e legais efeitos, assino o presente.
Novo Horizonte – SC em ...........de .................................. de 2021
(NOME DO DECLARANTE)
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2020 REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº
003/2019
Publicação Nº 2788998

EDITAL DE CHAMAMENTO 002/2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE SÃO INERENTES, CONSOANTES AS
NORMAS CONSTANTES DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, DA LEI Nº 410/2009, QUE DISCIPLINA A ADMISSÃO DE
PESSOAL POR PRAZO DETERMINADO E OBSERVANDO O QUE DISPÕE O PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS.
CONVOCA:
Art. 1º - Fica convocado o candidato aprovado no Processo Seletivo Simplificado - Edital nº003/2019, realizado para esta Municipalidade
para comparecerem perante a Secretaria De Administração e Fazenda da Prefeitura Municipal de Novo Horizonte, situada à Rua Jose Fabro,
nº 01 - centro, nesta cidade, no dia 07 de janeiro de 2021 às 8h:30min, para manifestar-se sobre a aceitação ou não do cargo público
ao qual encontra-se selecionado, bem como para designação de local de trabalho, sendo que o início dos trabalhos será para o dia 11 de
janeiro de 2021:
VAGAS:
CARGO/ FUNÇÃO

NOME DO CANDIDATO

CARGA HORÁRIA
SEMANAL

LOTAÇÃO

MOTORISTA

OSMAR WRUBLEWSCKI

40 HORAS

Secretária de Educação Cultura E
Esportes

Art. 2º - Os candidatos que recusarem a vaga cedem automaticamente a vaga para o próximo colocado na classificação, passando para o
final da lista em ordem de chamada.
Parágrafo único – Os convocados neste mesmo dia, deverão apresentar os documentos abaixo relacionados, junto à Secretaria de Administração e Fazenda até o dia 08/01/2021, sob pena de perder o direito de ingresso no cargo:
- Atestado Médico, procedido por Medico Oficial, declarando apto para o Exercício do cargo na data da contratação ou nomeação;
- Cédula de Identidade (xérox);
- CPF (xérox);
- Título de eleitor (xérox);
- Comprovante da quitação eleitoral e Gozo dos Direitos Políticos;
- Comprovante de quitação com as obrigações Militares se for o caso;
- Certidão de Antecedentes Criminais dos últimos cinco anos;
- Comprovante de escolaridade exigida para o cargo a ser exercido;
- Uma foto 3x4;
- Certidão de Nascimento ou Casamento/Contrato de União Estável (xérox);
- Certidão de Nascimento, RG e CPF dos filhos menores e cônjuge;
- Cartão de PIS/PASEP com data do cadastro (xérox – vide carteira de trabalho);
- Cópia da Carteira de Trabalho e Registro de Contratos;
- Copia da carteira de Motorista (CNH) quando exigir o cargo;
- Comprovante de residência;
- Copia da inscrição do Conselho Profissional se exigir o cargo;
- Número de Conta Bancária para fins de folha de pagamento no banco Sicoob ou Brasil;
- Declaração de Renda e Bens Patrimoniais, juntamente com as rendas auferidas no ano de 2019; ou cópia da declaração anual de bens
apresentada à Receita Federal;
- Copia da folha de pagamento do último mês se trabalhar com carteira assinada, devendo ser atualizada anualmente ou quando de mudança de salário, em se tratando de dois vínculos empregatícios;
- Declaração de Dependentes;
- Declaração de encargos de família para fins de impostos de renda;
- Declaração de desincompatibilização;
- Declaração de raça, cor, peso, altura, escolaridade, se doador ou não e se possui deficiência;
- Declaração de não ter sofrido no exercício da função publica, penalidades disciplinares;
- Declaração de relação de parentesco com o Prefeito ou Vice, observando a Súmula vinculante nº 13 do STF;
Art. 2º - A Contratação para o cargo obedecerá à ordem de classificação final dos candidatos habilitados, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, sob o regime administrativo especial – Lei 410/2009, de 21 de dezembro de 2009.
§ 1º - A Contratação somente ocorrerá após análise dos documentos apresentados, podendo ser indeferida caso ocorra desatendimento as
normas legais.
Art. 3º - Caso ocorra desistência ou não comparecimento no prazo marcado, ou o não atendimento da documentação exigida, será convocado imediatamente o próximo candidato na lista de classificação, devendo este obedecer aos termos do presente edital.
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento ou ignorância, expediu-se o presente Edital que será publicado na forma da lei, para
conhecimento de todos.
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Novo Horizonte - SC, 04 de janeiro de 2021.
REGISTRE-SE,
COMUNIQUE-SE,
PUBLIQUE-SE
E CUMPRA-SE.
-----------------------------------------------VANDERLEI SANAGIOTTO
Prefeito Municipal

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2021 REGISTRO CADASTRAL

Publicação Nº 2788993

EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 003/2021.
DETERMINA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA INSCRIÇÃO DOS INTERESSADOS NO REGISTRO CADASTRAL DE FORNECEDOR DO MUNICÍPIO
DE NOVO HORIZONTE.
Em cumprimento ao que determina a Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993, com suas alterações, torna público que, estão abertas as
inscrições de interessados no Registro Cadastral de Fornecedores do Município de Novo Horizonte para o fornecimento de materiais, serviços e obras. Os interessados deverão solicitar o seu registro cadastral de habilitação no Setor de Compras e Cadastros, da Secretária de
Administração e Fazenda do Município, situado na Rua José Fabro, nº 01, mediante preenchimento do pedido de inscrição, e apresentação
dos documentos abaixo relacionados:
1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA:
1.1 cédula de identidade, no caso de pessoa física;
1.2 registro comercial, no caso de empresa individual;
1.3 ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
1.4 inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício;
1.5 decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
2- REGULARIDADE FISCAL:
2.1 prova de inscrição no Cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente
ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
2.2 prova de regularidade para com as fazendas: Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do requerente, ou outra equivalente,
na forma da lei;
2.3 certidão negativa de débitos relativos aos Tributos Federais e a dívida ativa da União. Portaria Conjunta. RFP/PGFN nº1751 de 02 de
outubro de 2014.
2.4 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
a) as certidões apresentadas deverão constar os prazos de validade; caso não venha especificado, considerar-se-á 90 (noventa) dias, contados a partir de sua emissão;
b) a empresa que apresentar inscrição provisória no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda, deverá encaminhar a definitiva antes do vencimento daquela. O certificado de registro cadastral será emitido com prazo provisório de 90 dias, contados a partir do
carimbo de protocolo;
c) sempre que o Município julgar conveniente e oportuno, poderá exigir documentos complementares, na forma da legislação vigente, especialmente nos casos de inscrição, renovação, alteração, ou durante o prazo de validade da inscrição.
3 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
3.1 registro ou inscrição na entidade profissional competente, se houver, ou declaração da própria empresa atestando a não existência de
entidade profissional que regulamente as suas atividades, ficando sujeita às sanções cabíveis, no caso de falsa declaração;
3.2 comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível com o seu ramo de atividade, incluindo a qualificação
de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos
NOTAS
a) O MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE RESERVA-SE NO DIREITO DE CADASTRAR SOMENTE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS, DE ACORDO
COM O SEU INTERESSE;
b) não poderão ser aceitos atestados de capacidade técnica emitidos por empresas que possuam ligações societárias com a empresa requerente;
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c) a empresa será habilitada somente no(s) material(ais)/serviço(s) em que houver apresentado os atestados de capacidade técnica;
d) os atestados de capacidade técnica mencionados no subitem 3.2 deverão ser emitidos em papel timbrado, datado e assinado pela autoridade competente;
e) AS EMPRESAS DE OBRAS DEVERÃO APRESENTAR: certidão de registro e regularidade da proponente junto ao Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia –CREA/SC, dentro de seu prazo de validade. As proponentes que forem sediadas em outra jurisdição
e, conseq-entemente inscritas no CREA de origem, deverão apresentar, obrigatoriamente, visto junto ao CREA do Estado de Santa Catarina,
em conformidade com a Lei nº 5.194, de 24.12.66, c/c art. 1º da Resolução nº 265, de 15.12.79 do CONFEA;
4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
4.1 balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios;
4.2 certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou execução patrimonial, expedida
no domicílio da pessoa física.
NOTAS
a) a comprovação da boa situação financeira da empresa será feita pela Comissão de Licitação, após analisados os balanços;
b) enquadrar-se-á automaticamente na classe “D’, item 5, a empresa:
I) impossibilitada de apresentar o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis;
5 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
5.1 DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO:
a) os documentos solicitados para o cadastramento deverão ser apresentados em 01 (uma) via, em original, por qualquer processo de
cópia autenticada ou publicação em órgão de imprensa oficial, devendo ser entregue no Setor de Compras e Cadastros da Secretaria de
Administração e Fazenda, e terão seu tempo contado a partir do carimbo de protocolo;
b) a documentação requerendo o certificado de registro cadastral, que não atenda ao Edital será devolvida, no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data do carimbo de protocolo;
c) caso a documentação seja devolvida pelos correios, por qualquer motivo, o Setor de Compras guardará os documentos por um período
não superior a 06 (seis) meses, após este período se reserva ao direito de elimina-los;
d) não será recebida documentação incompleta.
6.0 CADASTRAMENTO:
a) todas as pessoas físicas e jurídicas para fins de cadastramento, sujeitar-se-ão às regras deste Edital;
b) O Setor de Compras e Cadastros do Município de Novo Horizonte, prestará toda e qualquer informação complementar que se fizer necessária, através do telefone (049) 3362 0024:
6.1 REPRESENTANTE – caso a empresa possua representante, deverá apresentar:
a) procuração da empresa representada, discriminando os poderes específicos para transacionar com o Município de Novo Horizonte;
b) documentos relativos à personalidade do representante, sendo:
I) cédula de identidade, no caso de pessoa física;
II) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, no caso de pessoa jurídica.
6.2 VALIDADE DO REGISTRO CADASTRAL – o certificado cadastral deste Município poderá ser emitido em qualquer época do ano e terá
validade de até 12 (doze) meses.
6.3 ALTERAÇÃO DO REGISTRO CADASTRAL – para modificações no Registro, a empresa cadastrada deverá encaminhar, mediante correspondência, o documento comprobatório para a devida alteração.
6.4 RENOVAÇÃO DO CADASTRO:
a) para a renovação cadastral deverá ser apresentada toda a documentação exigida nos itens 1 a 4;
b) quaisquer alterações cadastrais, tais como, fax, conta bancária, endereço, telefone, etc..., será de exclusiva responsabilidade da requerente, através de comunicação escrita ao Setor de Compras.
6.5 SUSPENSÃO – a inscrição poderá ser suspensa por prazo indeterminado, ou até que cessem as causa que a originaram, nos seguintes
casos:
a) inadimplência de obrigação contratual;
b) recusa de assinatura em contrato sem plena justificativa.
6.6 CANCELAMENTO – será cancelada a inscrição, na forma da Lei, quando ocorrer os seguintes casos:
a) desempenho insatisfatório continuado por faltas graves;
b) prática de atos ilícitos e lesivos aos interesses da Administração Pública;
c) decretação de falência;
d) liquidação ou dissolução da empresa;
e) ter sido declarada inidônea para licitar em qualquer esfera da Administração Pública, nos termos do art. 87, IV, da Lei nº 8.666/93 e
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alterações.
7 – DOS RECURSOS:
DOS ATOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO, CABEM:
a) recurso, nos casos de indeferimento ou cancelamento do cadastro, interposto pelo interessado;
b) os recursos e as representações serão interpostos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da divulgação do deferimento ou indeferimento do pedido de inscrição, o qual será efetivado por escrito, através dos seguintes meios:
1. correspondência com aviso de recebimento (AR);
2. publicação em jornal local;
3. afixação da decisão de julgamento dos documentos no quadro do mural de aviso;
4. transmissão através de fax com confirmação de recebimento.
c) o recurso ou representação deverá ser dirigido à autoridade superior, por intermédio da Comissão de Licitação, a qual poderá reconsiderar
a sua decisão ou encaminha-la devidamente informado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do carimbo de protocolo;
8 – DA PUBLICIDADE.
O presente Edital estará disponibilizado permanentemente no site do Município www.novohorizonte.sc.gov.br – Carta de Serviços.
Novo Horizonte-SC em 04 de janeiro de 2021.
--------------------------------------------------VANDERLEI SANAGIOTTO
Prefeito Municipal

Câmara Municipal
ATA SESSÃO ELEIÇÃO MESA DIRETORA 2021-2022

Publicação Nº 2788860

Ata da Sessão Extraordinária Especial para Eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vereadores de Novo Horizonte/SC, para o
biênio de 2021/2022.
No primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte um, às dez horas, foi aberta a presente Sessão sob a Presidência do Vereador
Elder Donizete Mariott, com a presença de todos (as) os (as) Senhores (as) Vereadores (as) eleitos (as) no pleito de quinze de novembro
de dois mil e vinte. O Presidente designou o Vereador senhor Jocemar Bottin como 01º secretário para secretariar os trabalhos. Em seguida
explicou a finalidade exclusiva da Sessão e o sistema de votação, conforme os termos regimentais. Solicitando que respeitem a proporcionalidade, Abre-se espaço para a composição de chapas. Ato contínuo o secretário registrou a inscrição de uma chapa única para concorrer
ao cargo da Mesa Diretora, nominando-as ao plenário, qual seja: Chapa única– Presidente: Vereador Roberto Antunes de Lima-PP; Vice
– Presidente: Vereador Ezequiel Luciano Zaffari-PP; 1o Secretário: Vereador Aclesio Jose Arsego-PL; 2ª Secretária: Vereadora Crélia Ferreira de Souza Carissimi-PSDB. Iniciado o processo de votação e após a confecção das cédulas, os Vereadores foram chamados um a um
pelo 01º secretário, assinaram a folha de votação, receberam as cédulas devidamente rubricadas pelo Presidente, votaram e depositaram
seus votos na urna. Encerrada a votação o Presidente convidou para o escrutínio, um representante de cada Bancada Partidária: sendo
pelo PSDB: Vereador Sidnei José Ravarena; pelo PP: Vereador Diego Casagrande, pelo PSB: Vereadora Jocelda Bottin Bordignon e pelo PL:
vereador Aclesio José Arsego, 1º secretário e o Presidente da sessão. Realizado o escrutínio o Presidente proclamou o seguinte resultado:
Chapa Única: 06 (seis) votos sim, 02(dois) votos não e 01(um) voto branco, sendo vencedora a chapa única que tem como Presidente:
O Vereador Roberto Antunes de lima, brasileiro, casado, residente e domiciliado na comunidade de Linha Santa Bárbara s/n, interior do
município de Novo Horizonte S/C, portador do RG:3.124.168 e CPF:894.511.399-15, Vice – Presidente: Vereador Ezequiel Luciano Zaffari,
brasileiro, casado, residente e domiciliado na Linha Lazarin, s/n, interior do município de Novo Horizonte, portador do RG: 6.009.250 e CPF:
097.740.579-61; 1° Secretário: Vereador Aclesio Jose Arsego , brasileiro, casado, residente e domiciliado na rua Avenida Castelo Branco nº
26 centro, Município de Novo Horizonte S/C, portador do RG: 4.494.856 e CPF: 059.614.729-57; 2º Secretário: Vereadora Crélia Ferreira
de Souza Carissimi, brasileira, casada, residente e domiciliada na Rua da Ponte(D/A) s/n, interior do município de Novo Horizonte S/C,
portadora do RG: 3.667.889 e CPF: 023.342.389-37, sendo declarada empossada a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vereadores de
Novo Horizonte para o biênio 2021/2022. Na sequência o Vereador Elder Donizete Mariott passou a palavra ao Presidente eleito Vereador
Roberto Antunes de Lima, que agradeceu os Vereadores pelo apoio e pela oportunidade que tem em dirigir a Casa Legislativa e disse esperar também com o apoio durante seu mandato buscando soluções para resolver os problemas do Município. Finalizando convocou todos
os Senhores Vereadores para a primeira Reunião Ordinária no dia quinze de fevereiro de dois mil e vinte um às dezenove horas e declarou
encerrada a presente Sessão. Para constar foi lavrada a presente Ata que segue assinada pela mesa diretora.
Presidente 		
1º Secretário 			
Roberto Antunes de Lima Aclesio Jose Arsego 		
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Publicação Nº 2788989

PORTARIA Nº. 01, de 04 de janeiro de 2021
CONCEDE férias a Servidor da Câmara Municipal de Vereadores de Novo Horizonte/SC.
Roberto Antunes de Lima, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Novo Horizonte, Estado de Santa Catarina, no uso de suas
atribuições que lhe confere o Regimento Interno, na forma do artigo 18, inciso IV, alínea a, e do artigo 19, inciso II, alínea a;
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder férias normais pelo período de 30 dias ao Servidor da Câmara Municipal de Vereadores, Richardson Batisti, Matricula nº.
104, ocupante do cargo de Procurador, sendo período aquisitivo de 21/03/2019 á 20/03/2020, e que gozará no período de 05/01/2021 á
02/02/2021.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4º - Registre-se, publique-se, cumpra-se.
Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Vereadores de Novo Horizonte/SC, em 04/01/2021.
ROBERTO ANTUNES DE LIMA
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

PORTARIA Nº. 02 DE 05 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2788991

PORTARIA Nº. 02 de 05 de Janeiro de 2021.
Nomeia a Servidora Elenice de Fátima Pereira para exercer o cargo de Tesoureira.
Roberto Antunes de Lima, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Novo Horizonte, Estado de Santa Catarina, no uso de suas
atribuições que lhe confere o Regimento Interno, na forma do artigo 18, inciso IV, alínea f;
Considerando a necessidade da Câmara de Vereadores ter um responsável pela Tesouraria, bem como para assinar cheques;
RESOLVE:
Art. 1º - Nomear a servidora Elenice de Fátima Pereira, para exercer a função de tesoureira da Câmara Municipal de Vereadores de Novo
Horizonte, SC.
Art. 2º -Fica expressamente autorizado a Tesoureira a acessar e retirar extratos, assinar cheques, caixas e demonstrativos da Câmara Municipal de Vereadores em conjunto com o Presidente da Câmara de Vereadores Sr. Roberto Antunes de Lima .
Art. 3º- Esta Portaria entra em vigor na data de 05 de janeiro de 2021.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário especialmente a Portaria nº20 de 29 de Setembro de 2020.
Art. 5º - Registre-se, publique-se, cumpra-se.
Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Vereadores de Novo Horizonte/SC, em 05 de janeiro de 2021.
Roberto Antunes de Lima
Presidente da Câmara Municipal

TERMO DE POSSE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO 2021-2024

Publicação Nº 2788401

TERMO DE POSSE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
No primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte um, nesta cidade de Novo Horizonte, Estado de Santa Catarina, às oito horas
e trinta minutos, compareceram no Plenário Aderito Antonio Sanagiotto da Câmara Municipal de Vereadores, localizada na Rua Antonio Lazarin esquina com Avenida Castelo Branco nº 04, Centro na Cidade de Novo Horizonte/SC para em sessão solene, prestarem o compromisso
e serem empossados nos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito municipal, Senhor Vanderlei Sanagiotto, brasileiro, divorciado RG nº 1.787.512,
CPF nº 767.613.479-04, Prefeito e Senhor Luiz Darci Zaffari, brasileiro, casado, RG nº 1.693.187, CPF nº 098.061.649-20 Vice-Prefeito, eleitos no Pleito de 15 de novembro de dois mil e vinte, sob a Presidência do Vereador Elder Donizete Mariott, mais votado dentre os eleitos,
atendendo as normas regimentais. Após cumpridas as demais formalidades da Lei, apresentados o Diploma e a Declaração de Bens, que
ficarão arquivados na Secretaria, prestaram o seguinte compromisso:
“PROMETO MANTER, DEFENDER E CUMPRIR A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, AS CONSTITUIÇÕES FEDERAL E ESTADUAL E AS DEMAIS
LEIS, BEM COMO DESEMPENHAR O MANDATO QUE ME FOI CONFIADO E TRABALHAR PELO PROGRESSO E BEM ESTAR DOS MUNÍCIPES”.
Ato contínuo, foram declarados empossados nos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito do Município de Novo Horizonte, pelo senhor Presidente,
para o período compreendido entre primeiro de janeiro de dois mil e vinte e um e trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e quarto. E
para que surta todos os efeitos legais, lavrou-se o presente termo, que segue assinado pelos empossados, e pelo Presidente. Novo Horizonte, 01 de janeiro de 2021.
PREFEITO – Vanderlei Sanagiotto ___________________________________
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VICE-PREFEITO – Luiz Darci Zaffari________________________________
PRESIDENTE – Elder Donizete Mariott______________________________

TERMO DE POSSE VEREADORES 2021-2024

Publicação Nº 2788404

TERMO DE POSSE DOS VEREADORES
No primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um nesta cidade de Novo Horizonte Estado de Santa Catarina, às oito horas
e trinta minutos, no Plenário Aderito Antônio Sanagiotto da Câmara Municipal de Vereadores, localizada na Rua Antonio Lazarin esquina com
Avenida Castelo Branco nº 04, Centro na Cidade de Novo Horizonte/SC para em sessão solene, prestarem o compromisso e serem empossados os Senhores (as)Vereadores(as) da 8ª (oitava) Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Novo Horizonte Santa Catarina sob
a Presidência do Vereador senhor Elder Donizete Mariott, mais votado dentre os eleitos, compareceram os Vereadores eleitos no pleito de
quinze de novembro de dois mil e vinte, senhores: Ezequiel Luciano Zaffari, Diego Casagrande, Crélia Ferreira De Souza Carissimi, Aclesio
Jose Arsego, Roberto Antunes De Lima, Jocemar Bottin, Sidnei José Ravarena e Jocelda Bottin Bordignon, para fim específico de prestarem
compromisso e serem empossados no cargo de Vereador do Município de Novo Horizonte. Cumpridas as determinações legais para a posse
apresentados o Diploma e Declaração de Bens, que ficarão arquivadas na Secretaria da Câmara, prestado o seguinte compromisso pelo
Presidente:
“PROMETO MANTER, DEFENDER E CUMPRIR A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, AS CONSTITUIÇÕES FEDERAL E ESTADUAL E AS DEMAIS
LEIS, BEM COMO DESEMPENHAR O MANDATO QUE ME FOI CONFIADO E TRABALHAR PELO PROGRESSO E BEM ESTAR DOS MUNÍCIPES”.
Seguiu-se o compromisso prestado pelos Vereadores acima relacionados atendendo a chamada nominal pelo Presidente, quando responderam: ASSIM O PROMETO. O compromisso do Presidente foi tomado pelo cerimonialista. Foram após o compromisso declarados empossados
e serão os Vereadores deste Município na Legislatura compreendida entre primeiro de janeiro do ano de dois mil e vinte e um a trinta e um
de dezembro do ano de dois mil e vinte quatro. Do que, para que surta todos os seus legais efeitos, lavrou-se o presente termo, que segue
assinado pelos empossados. Novo Horizonte, 01 de janeiro de 2021.
Elder Donizete Mariott _________________________________________________________________
Ezequiel Luciano Zaffari________________________________________________________________
Diego Casagrande_____________________________________________________________________
Crélia Ferreira De Souza Carissimi________________________________________________________
Aclesio Jose Arsego____________________________________________________________________
Roberto Antunes De Lima _______________________________________________________________
Jocemar Bottin _______________________________________________________________________
Sidnei José Ravarena___________________________________________________________________
Jocelda Bottin Bordignon _____________________________________________________________
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Orleans
Prefeitura
4.949/2020

Publicação Nº 2789241

DECRETO N. 4.949 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020.
“ANULA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA E ABRE CREDITO SUPLEMENTAR”.
JORGE LUIZ KOCH, Prefeito Municipal de Orleans, no uso de suas atribuições legais de acordo com o Art.88, Inciso VIII da Lei Orgânica do
Município e a Lei n. 2976 de 08 de dezembro de 2020.
DECRETA:
Art.1º Ficam anuladas totais ou parciais as seguintes dotações orçamentárias:
06.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
2.013 - Manutenção do Ensino Fundamental
F.R. 0.1.01.001 – Recursos Próprios Educação
3.3.90.00 – Aplicações Diretas R$ 624.000,00
2.015 - Manutenção do Transporte Escolar
F.R. 0.1.01.001 – Recursos Próprios Educação
3.3.90.00 – Aplicações Diretas R$ 382.000,00
08.002 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA/DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
2.011 – Pavimentação e revitalização de vias Públicas
F.R 0.1.00.0000 – Recursos Ordinários
4.4.90.00 - Aplicações Diretas R$ 752.000,00
2.022 – Manutenção do consorcio do lixo
F.R 0.1.00.0000 – Recursos Ordinários
3.3.93.00 - Aplicações Diretas R$ 44.483,00
TOTAL R$ 1.802.483,00
Art.2º A conta dos recursos anteriores fica suplementada a seguinte dotação orçamentária:
02.001 – GABINETE DO PREFEITO/GABINETE DO PREFEITO
2.002. Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vive
F.R 0.1.00.0000 – Recursos Ordinários
3.1.90.00 – Aplicações Diretas R$ 8.000,00
03.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
2.005 – Manutenção da Administração Geral
F.R 0.1.00.0000 – Recursos Ordinários
3.1.90.00 – Aplicações Diretas R$ 197.000,00
2.006 – Pagamento de inativos e pensionistas
F.R 0.1.00.0000 – Recursos Ordinários
3.1.90.00 – Aplicações Diretas R$ 21.708,00
05.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E TURISMO/FUNDO MUNICIPAL DE EST. PRODUÇÃO AGROPECUARIA.
2.010 – Manutenção do Fundo Municipal da Agricultura
F.R 0.1.00.0000 – Recursos Ordinários
3.1.90.00 - Aplicações Diretas R$ 48.063,00
06.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
2.013 - Manutenção do Ensino Fundamental
F.R. 0.1.01.001 – Recursos Próprios Educação
3.1.90.00 – Aplicações Diretas R$ 1.228.200,00
08.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FRAESTRUTURA/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
2.020 - Manutenção da Rede Viária
F.R 0.1.00.0000 – Recursos Ordinários
3.1.90.00 - Aplicações Diretas R$ 299.512,00
TOTAL R$ 1.802.483,00
Art.3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
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Orleans/SC, em 16 de dezembro de 2020; 136 anos da Fundação e 107 anos da Emancipação Político Administrativa.
JORGE LUIZ KOCH
Prefeito de Orleans
Registrado o presente Decreto nesta Secretaria Municipal de Administração, aos dezesseis do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte
e publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.
JAIR HENRIQUE DE SOUZA WAGNER
Secretário da Administração

4.950/2020

Publicação Nº 2789245

DECRETO N. 4.950 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020.
“ANULA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA E ABRE CREDITO SUPLEMENTAR”.
JORGE LUIZ KOCH, Prefeito Municipal de Orleans, no uso de suas atribuições legais de acordo com o Art.88, Inciso VIII da Lei Orgânica do
Município e a Lei n. 2976 de 08 de dezembro de 2020.
DECRETA:
Art.1º Ficam anuladas totais ou parciais as seguintes dotações orçamentárias:
07.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA/FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2.030 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA
F.R 0.1.00.0000 – Recursos Ordinários
3.3.90.00 – Aplicações Diretas R$ 102.000,00
TOTAL R$ 102.000,00
Art.2º A conta dos recursos anteriores fica suplementada a seguinte dotação orçamentária:
06.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
2.013 - Manutenção do Ensino Fundamental
F.R. 0.1.01.001 – Recursos Próprios Educação
3.1.90.00 – Aplicações Diretas R$ 102.000,00
TOTAL R$ 102.000,00
Art.3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Orleans/SC, em 16 de dezembro de 2020; 136 anos da Fundação e 107 anos da Emancipação Político Administrativa.
JORGE LUIZ KOCH
Prefeito de Orleans
Registrado o presente Decreto nesta Secretaria Municipal de Administração, aos dezesseis do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte
e publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.
JAIR HENRIQUE DE SOUZA WAGNER
Secretário da Administração

4.951/2020

Publicação Nº 2789251

DECRETO N. 4.951 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020.
“ABRE CREDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR”.
JORGE LUIZ KOCH, Prefeito Municipal de Orleans, no uso de suas atribuições legais de acordo com o Art.88, Inciso VIII da Lei Orgânica do
Município e a Lei n. 2976 de 08 de dezembro de 2020.
DECRETA:
Art.1º Ficam suplementado a seguinte dotação orçamentária:
08.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
2.020 - Manutenção da Rede Viária
F.R 0.1.39.0014 – FEP
3.3.90.00 - Aplicações Diretas R$ 432,13
TOTAL R$ 432,13
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Art.3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Orleans/SC, em 16 de dezembro de 2020; 136 anos da Fundação e 107 anos da Emancipação Político Administrativa.
JORGE LUIZ KOCH
Prefeito de Orleans
Registrado o presente Decreto nesta Secretaria Municipal de Administração, aos dezesseis do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte
e publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.
JAIR HENRIQUE DE SOUZA WAGNER
Secretário da Administração

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PROCESSO 45

Publicação Nº 2789028

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 45/2020
INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA COMPRAS E SERVIÇOS Nº 6/2020
CONTRATO Nº 30/2020 FMS
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ORLEANS
CONTRATADA: FUNDAÇÃO HOSPITALAR SANTA OTÍLIA
VALOR TOTAL: R$ 5.546.074,44 (cinco milhões quinhentos e quarenta e seis mil e setenta e quatro reais com quarenta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: ÍNICIO: 01/01/2021 TÉRMINO: 31/12/2021
2021 –10.01.2.017.3.3.90.00.00.00.00.00– Manutenção da Secretaria de Saúde
2021 –10.01.2.042.3.3.90.00.00.00.00.00– Manutenção do Bloco de Atenção Média e Alta Complexidade Ambulatorial
2021 – 10.01.2.017.3.3.50.00.00.00.00.00– Manutenção da Secretaria de Saúde Objeto: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO HOSPITALAR
PARA CUSTEIO DOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E DE EMERGÊNCIA DO PRONTO SOCORRO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.980
DE DEZEMBRO DE 2020
.
Fundamento legal: Art. 25 Inciso I, da Lei Federal 8.666/93.
Orleans - SC, 22 de dezembro de 2020.
MURILO DEBIASI FERRAREIS
SECRETÁRIO DE SAUDE
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Ouro
Prefeitura
DECRETO Nº 728

Publicação Nº 2788454

DECRETO Nº 728, DE 4 DE JANEIRO DE 2021
Estabelece expediente interno na Prefeitura de Ouro no período de 4 a 15 de janeiro de 2021.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURO, Estado de Santa Catarina, no uso da atribuição que lhe confere o art. 53, inciso VI, da Lei Orgânica,
DECRETA:
Art. 1º Fica estabelecido expediente interno na Prefeitura de Ouro, exclusivamente no Centro Administrativo do Município, no período de 4
a 15 de janeiro de 2021, em decorrência das atividades de encerramento e abertura de exercício financeiro.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Ouro, 4 de janeiro de 2021.
CLAUDIR DUARTE
Prefeito
ANDRÉIA MASSON DAMBROS
Sec. Mun. da Administração e Fazenda
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Ouro Verde
Prefeitura
001/2021 INEXIGIBILIDADE

Publicação Nº 2789153

Município de Ouro Verde/SC
Extrato Termo de Fomento nº 001/2021
Município de Ouro Verde SC
Fomentador: Associação Educacional e Caritativa Hospital Regional São Paulo.
Objeto: Repasse de recursos financeiros destinados ao pagamento de serviços prestados no atendimento médico a população de Ouro
Verde SC, no serviço de urgência/emergência e sobreaviso médico, ambos com funcionamento integral (24 horas) do hospital Regional São
Paulo na modalidade de Termo de Fomento por inexigibilidade de chamamento público previsto no art. 31 da Lei Federal n.º 13.019/2014.
Valor R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) mensais. Prazo: 31/12/2021.
Ouro Verde-SC, 04/01/2021.
MOACIR MOTTIN- PREFEITO MUNICIPAL

DISPENSA 001/2021

Publicação Nº 2789167

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE OURO VERDE
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2021
Objeto: Aquisição de Licença de Uso e Locação de Aplicativo Web denominado GERENCIADOR WEB DE ARQUIVOS. Amparo legal lei
8.666/93 e suas alterações Informações: Secretaria Geral de ADM e setor de licitações da Prefeitura Municipal de Ouro Verde-SC, na Rua
João Maria Conrado, Centro nº. 425, ou pelo site www.ouroverde.sc.gov.br, fone (49) 3447-0007, Ouro Verde (SC), 04 janeiro de 2021.
Moacir Mottin Prefeito Municipal.

EDITAL DE CHAMAMENTO 001/2021

Publicação Nº 2789149

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE OURO VERDE
O Prefeito Municipal de Ouro Verde – SC. TORNA PÚBLICO a todos os interessados que de acordo com a Lei Federal 8.666/93 de 21 de
junho de 1993 e alterações posteriores, que se encontra aberta à possibilidade geral e irrestrita para proceder ao REGISTRO CADASTRAL,
como fornecedor da Administração Pública Municipal, Mais informações a respeito poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Administração, do Município de Ouro Verde, durante o horário de expediente da Prefeitura Municipal, sita na Rua João Maria Conrado, Nº. 425.
Ouro Verde, em 04 de janeiro de 2021. Moacir Mottin - Prefeito Municipal.

EXTRATO ADITIVO

Publicação Nº 2789613

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE OURO VERDE
EXTRATO DO TERMO ADITIVO III DE RENOVAÇÃO AO
CONTRATO Nº 080/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE OURO VERDE
CONTRATADO: SIMONE SOLANGE LECH - EIRELI
Objeto: objeto Contratação de medico regulador para atuar junto a secretaria municipal de saúde de Ouro Verde, para regular a fila de
pacientes do município de Ouro Verde, com carga horária de 2 (duas) horas semanais, a ser prestado pela CONTRATADA, Amparo legal Lei
Federal nº. 8.666/93 e a Lei Federal 10.520/02. Ouro Verde, 21 de dezembro de 2020. AMÉLIO REMOR JUNIOR - Prefeito Municipal

PORTARIA Nº002/2021

Publicação Nº 2788680

PORTARIA N° 002/2021
REVOGA O PROCESSO LICITATÓRIO N. 062/2020 – PREGÃO PRESENCIAL N. 038/2020, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
MOACIR MOTTIN, Prefeito do Município de Ouro Verde, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo e com fundamento
no artigo 86, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal, e
Considerando os princípios administrativos da legalidade e da autotutela administrativa, bem como o artigo 49 da Lei de Licitações 8.666/93;
Considerando a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal - “A administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que
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o tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos
adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial;
Considerando que no processo licitatório em tela ainda inocorreu a abertura de seus envelopes;
Considerando o início de mandato e a necessidade de melhor avaliação dos critérios de contratação, notadamente em razão do tipo de
serviço a ser prestado;
RESOLVE:
Art. 1° Revogar o PROCESSO LICITATÓRIO N. 062/2020 – PREGÃO PRESENCIAL N. 038/2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições e atos administrativos contrários.
Ouro Verde/SC, 04 de janeiro de 2021.
MOACIR MOTTIN
Prefeito Municipal
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Palhoça
Câmara Municipal
PORTARIA Nº1/2021

Publicação Nº 2790245

PORTARIA Nº 01, DE 04 DE JANEIRO DE 2021
Nomeia Coordenador de Licitação.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PALHOÇA/SC, no uso de suas atribuições, conferidas pelo Regimento Interno desta Casa;
RESOLVE:
Art. 1º Fica nomeada a Servidora ALINE HILLESHEIM, ocupante de cargo efetivo, para exercer a Função Gratificada de Coordenadora de
Licitação.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 01 de Janeiro de 2021, em continuação
a Portaria n. 097/2020.
JOEL FILIPE GASPAR
Presidente

PORTARIA Nº2/2021

Publicação Nº 2790246

PORTARIA Nº 02, DE 04 DE JANEIRO DE 2021
O Presidente da Câmara Municipal de Palhoça, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições, resolve:
CONCEDER FÉRIAS:
Art. 1º - Fica concedido férias, no período compreendido entre os dias 04 de Janeiro de 2021 e 02 de Fevereiro de 2021, inclusive, para os
servidores efetivos abaixo listados:
-Alexandre Peraça Reis;
-Aline Hillesheim;
-Barbara Dias Lino;
-Cláudio de Britto Mertens;
-Cleonice Pavan;
-Cristiane Aparecida da Silva;
-Delamar Borges;
-Deleon de Sousa;
-Douglas Moreira;
-Fernanda Haeming Carvalho Pereira;
-Gabriela Cardoso Baschiroto;
-Icaro Valente Mattes;
-Ivanete Clarice Martins;
-João Nestor de Mattos;
-Joelma Eliane Schimidt;
-Katiane Vulczak Golin;
-Marciane Lohn;
-Marciano Nicolau de Matos;
-Markus Vinicius Schutz;
-Rafael Martins;
-Rogério Jorge do Nascimento.
Art. 2º - Fica concedido férias, no período compreendido entre os dias 07 de Janeiro de 2021 e 05 de Fevereiro de 2021, inclusive, para a
servidora efetiva Maria José da Silva Schutz.
Art. 3º - Fica concedido férias, no período compreendido entre os dias 18 de Janeiro de 2021 e 04 de Fevereiro de 2021, inclusive, para o
servidor efetivo Jean Pierre Patzlaff.
Art. 4º - Fica concedido licença prêmio, referente ao período aquisitivo de 2015-2020, no período compreendido entre os dias 04 de Janeiro
de 2021 e 02 de Fevereiro de 2021, inclusive, para a servidora efetiva Jane dos Santos Folster.
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Art. 5º Havendo necessidade, e/ou para o bom funcionamento do Poder Legislativo, o Presidente poderá convocar qualquer dos servidores
para retornar ao trabalho antes da data final das férias.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
JOEL FILIPE GASPAR
Presidente

PORTARIA Nº3/2021

Publicação Nº 2790247

PORTARIA Nº 03, DE 04 DE JANEIRO DE 2021
O Presidente da Câmara Municipal de Palhoça, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições, resolve:
CONCEDER FÉRIAS:
Art. 1º - Fica concedido férias, no período compreendido entre os dias 04 de Janeiro de 2021 e 02 de Fevereiro de 2021, inclusive, para os
servidores comissionados abaixo listados:
-Adelir José de Freitas;
-Adriana Farias;
-Alan Plácido da Silva;
-Alexandre Melicio da Silva;
-Ana Paula Burigo Texeira;
-Bruna Rosar Ventura;
-Caio Henrique Rodrigues da Silva;
-Cleber Wessler;
-Daniel Sell;
-Diogo Valdenir Rodrigues;
-Eder Jorge de Souza;
-Eliel da Silveira;
-Eliezer Bueno do Amaral Mafra;
-Elisangela Graciela Zordan Mendonça;
-Fabricio Pereira;
-Felipe Espíndola;
-Gilberto Rocha Machado;
-Gustavo Pagotto;
-Jackson Camilo Peres da Silveira;
-Jhonatan Lucas Martins;
-Josimar Feliz Alves;
-Juscelino Gomes de Oliveira;
-Leopoldo Duarte Pereira;
-Mariana Silveira de Freitas Medeiros;
-Marileia Kirchner;
-Mauricio Luiz dos Santos;
-Miguely Cristina Hilgert;
-Neide Aparecida Surdi Leonel;
-Noadilson Otavio da Silva;
-Renata dos Santos Soares;
-Ricardo Vieira;
-Rinaldo Cesar Senem;
-Rita de Cassia Melo Macedo;
-Rodrigo Padilha;
-Silvio Hencke;
-Thiago da Rosa Generoso;
-Wander Luiz da Silva.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
JOEL FILIPE GASPAR
Presidente
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PORTARIA Nº4/2021

Publicação Nº 2790248

PORTARIA Nº 04 DE 04 DE JANEIRO DE 2021
O Presidente da Câmara Municipal de Palhoça, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições, resolve:
EXONERAR:
Art. 1º - Ficam EXONERADOS do Gabinete do Senhor Vereador FÁBIO COELHO, os servidores ocupantes dos cargos em comissão abaixo:
Servidor

Cargo

Vencimentos

RUHAN SCHMITT DE SOUZA

Assessor Especial

R$ 6.334,26

ALISSON HANDY GOMES BARBOSA

Assessor Parlamentar

R$ 4.222,84

Art. 2º. – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.
JOEL FILIPE GASPAR
Presidente
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Palma Sola
Prefeitura
DECRETO 001/2021

Publicação Nº 2788438

Decreto 001/2021 de 04 de janeiro de 2020.
Atualiza o valor da UFRM e em conformidade com o § 1º do Art. 2º da Lei Complementar n. 006/2005, de 13 de dezembro de 2005, que
alterou o Art. 107 da Lei Complementar n. 002/2002, de 18 de dezembro de 2002 e dá outras providências.
Cleomar José Mantelli, Prefeito Municipal de Palma Sola, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei
Orgânica do município,
Decreta:
Art. 1º. Fica atualizada a expressão monetária UFRM com base na variação acumulada do Índice Geral de Preços de Mercado – IGP-M,
apurado pela Fundação Getúlio Vargas, para vigência a partir do primeiro dia do ano de 2020.
Art. 2º. A expressão monetária UFRM, passa a vigorar com uma atualização de 20,92% (vinte vírgula noventa e dois por cento), constituindo
um valor real de R$ 376,83 (Trezentos setenta e seis reais e oitenta e três centavos).
Art. 3º. O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2021.
Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Palma Sola, Estado de Santa Catarina, em 04 de janeiro de 2021.
Cleomar José Mantelli
Prefeito Municipal
Registrado e publicado.
Elizete T. Vissoto
Secretária de Planejamento.

DECRETO 002/2021

Publicação Nº 2788439

Decreto 002/2021, de 04 de janeiro de 2021.
Autoriza Baixar Créditos da Dívida Ativa do anos de 2014, 2015 e 2016 e dá outras providências.
Cleomar José Mantelli, Prefeito Municipal de Palma Sola, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, combinado com as
disposições do Código Tributário Municipal – Lei Complementar n.º 02/2002, inciso II, do artigo 43,
Decreta:
Art. 1º. Fica autorizada a baixa da Dívida Ativa Municipal através de cancelamento dos seguintes créditos tributários, atualizados até dia 21
de dezembro de 2020 conforme abaixo relacionados:
- Adão Nicolau Land, pessoa física, com sede na Rua 5, Bairro Palmares, Município de Palma Sola, a quantia de R$ 160,88 (cento e sessenta
reais e oitenta e oito centavos), à título de IPTU.
- Albino Constantino, pessoa física, com sede na Rua Santa Catarina, Bairro Palmares, Município de Palma Sola, a quantia de R$ 160,88
(cento e sessenta reais e oitenta e oito centavos), à título de IPTU.
- Adelar Kasfer Pedroso, pessoa física, com sede na Rua Santa Catarina, Bairro Palmares, Município de Palma Sola, a quantia de R$ 160,88
(cento e sessenta reais e oitenta e oito centavos), à título de IPTU.
- Aldenir Pedro Cardoso, pessoa física, com sede na Rua Brasil, Bairro Palmares, Município de Palma Sola, a quantia de R$ 160,74 (cento e
sessenta reais e setenta e quatro centavos), a título de IPTU.
- Aurio Hansel, pessoa física, com sede na Rua Brasil, Bairro Palmares, Município de Palma Sola, a quantia de R$ 160,02 (cento e sessenta
reais e dois centavos), a título de IPTU.
- Claudemir Francisco Magalhães, pessoa física, com sede na Rua Jorge Amado, Bairro Palmares, do Município de Palma Sola, a quantia de
R$ 165,41 (cento e sessenta e cinco reais e quarenta e um centavos), a título de IPTU.
- Gilson Martins, pessoa física, com sede na Rua Santa Catarina, Bairro Palmares, Município de Palma Sola, a quantia de R$ 160,88 (cento
e sessenta reais e oitenta e oito centavos), a título de IPTU.
- Carlos de Souza, pessoa física, com sede na Rua Santa Catarina, Bairro Palmares, Município de Palma Sola, a quantia de R$ 317,91 (trezentos e dezessete reais e noventa e um centavos), a título de IPTU.
- Helia Terezinha Sebre, pessoa física, com sede na Rua n. 05, Bairro Palmares, Município de Palma Sola, a quantia de R$ 163,48 (cento e
sessenta e três reais e quarenta e oito centavos), a título de IPTU.
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- Ides Tavares dos Santos, pessoa física, com sede na Rua Primeiro de Maio, Bairro Palmares, Município de Palma Sola, a quantia de R$
163,20 (cento e sessenta e três reais e vinte centavos), a título de IPTU.
- Ingracia de Lara Pereira, pessoa física, com sede na Rua n. 5, Bairro Palmares, Município de Palma Sola, a quantia de R$ 160,16 (cento e
sessenta reais e dezesseis centavos), a título de IPTU.
- Jandir Machado dos Santos, pessoa física, com sede na Rua n. 5, Bairro Palmares, Município de Palma Sola, a quantia de R$ 160,88 (cento
e sessenta reais e oitenta e oito centavos), a título de IPTU.
- João Maria Pereira dos Santos, pessoa física, com sede na Rua Santa Catarina, Bairro Palmares, Município de Palma Sola, a quantia de R$
160,88 (cento e sessenta reais e oitenta e oito centavos), a título de IPTU.
- Jorge Luiz Wazen, pessoa física, com sede na Rua Brasil, Bairro Palmares, Município de Palma Sola, a quantia de R$ 160,74 (cento e sessenta reais e setenta e quatro centavos), a título de IPTU.
- José Aristeu Dias, pessoa física, com sede na Rua Jorge Amado, Bairro Palmares, Município de Palma Sola, a quantia de R$ 160,88 (cento
e sessenta reais e oitenta e oito centavos), a título de IPTU.
- José Armelindo Klein, pessoa física, com sede na Rua n. 5, Bairro Palmares, Município de Palma Sola, a quantia de R$ 160,88 (cento e
sessenta reais e oitenta e oito centavos), a título de IPTU.
- José Carlos Batista de Pillar, pessoa física, com sede na Rua Santa Catarina, Bairro Palmares, Município de Palma Sola, a quantia de R$
160,88 (cento e sessenta reais e oitenta e oito centavos), a título de IPTU.
- José Valdir Pedroso Aires, pessoa física, com sede na Rua Jorge Amado, Bairro Palmares, Município de Palma Sola, a quantia de R$ 163,17
(cento e sessenta e três reais e dezessete centavos), a título de IPTU.
- Lucia Regina Massmann Hagge, pessoa física, com sede na Rua Jorge Amado, Bairro Palmares, Município de Palma Sola, a quantia de R$
162,58 (cento e sessenta e dois reais e cinq-enta e oito centavos), a título de IPTU.
- José Juvenil Padilha do Santos, pessoa física, com sede na Rua Brasil, Bairro Palmares, Município de Palma Sola, a quantia de R$ 160,74
(cento e sessenta reais e setenta e quatro centavos), a título de IPTU.
- Rodolfo Gonçalves, pessoa física, com sede na Rua Santa Catarina, Bairro Palmares, Município de Palma Sola, a quantia de R$ 160,88
(cento e sessenta reais e oitenta e oito centavos), a título de IPTU.
- Valdomiro Aleixo Pagnoncelli, pessoa física, com sede na Rua Santa Catarina, Bairro Palmares, Município de Palma Sola, a quantia de R$
162,50 (cento e sessenta e dois reais e cinq-enta centavos), a título de IPTU.
- Vilmo Pachão, pessoa física, com sede na Rua n 05, Bairro Palmares, Município de Palma Sola, a quantia de R$ 160,88 (cento e sessenta
reais e oitenta e oito centavos) a título de IPTU.
- Joraci Batista da Silva, pessoa física, com sede na Rua Primeiro de Maio, Bairro Palmares, Município de Palma Sola, a quantia de R$ 160,72
(cento e sessenta reais e setenta e dois centavos), a título de IPTU.
- Ademar Luiz Rodrigues Gomes, pessoa física, com sede na Rua Santa Catarina, Bairro Palmares, Município de Palma Sola, a quantia de
160,88 (cento e sessenta reais e oitenta e oito centavos), a título de IPTU.
- José Eurico de Araújo ME, pessoa jurídica, com sede na Rua Artur da Silva Bernardes, 361, Município de Palma Sola, a quantia de R$
253,37 (duzentos e cinq-enta e três reais e trinta e sete centavos) a título de Alvará.
- Marlene Fernandes da Silva, pessoa jurídica, com sede na Avenida Crestani, Município de Palma Sola, a quantia de R$ 108,42 (cento e oito
reais e quarenta e dois centavos) a título de Alvará Sanitário.
- Leandro Grigolão ME, pessoa jurídica, com sede Rua José Pelisser, Município de Palma Sola, a quantia de R$ 253,37 (duzentos e cinq-enta
e três reais e trinta e sete centavos) a título de Alvará.
- Senara Maria Massaia, pessoa jurídica, com sede na Avenida Crestani, 1225, Centro, Município de Palma Sola, a quantia de R$ 276,41
(duzentos e setenta e seis reais e quarenta e um centavos) a título de Alvará.
- Sirlei Teresinha Pereira da Silva, pessoa jurídica, com sede na Avenida Crestani, 654, Centro, Município de Palma Sola, a quantia de R$
253,37 (duzentos e trinta e três reais e trinta e sete centavos) a título de Alvará.
- Marilaine Sirlei Batistel ME, pessoa física, com sede na rua Azaléia, Lot. Azaléia, Município de Palma Sola, a quantia de R$ 591,04 (quinhentos e noventa e um reais e quatro centavos) a título de Alvará.
- Robson de Souza Machado, pessoa física, com sede na Rua Rene Francisco Damo, Município de Palma Sola, a quantia de R$ 253,37 (duzentos e cinq-enta e três reais e trinta e sete centavos) a título de Alvará.
- João Maria Grigolão, pessoa física, com sede na Rua José Pelisser, Município de Palma Sola, a quantia de R$ 276,41 (duzentos e setenta
e seis reais e quarenta e um centavos) a título de Alvará.
- Neuri Deitos, pessoa física, com sede na Linha Santa Teresinha, Interior, Município de Palma Sola, a quantia de R$ 239,80 (duzentos e
trinta e nove reais e oitenta centavos) a título de Serviços de Agricultura.
- José Vilmar Puhl, pessoa física, com sede na Linha Santa Lucia, Interior, Município de Palma Sola, a quantia de R$ 29,24 (vinte e nove reais
e vinte e quatro centavos) a título de Serviços de Agricultura.
- Genuir Bonavigo, pessoa física, com sede na Linha São Pedro, Interior, Município de Palma Sola, a quantia de R$ 263,49 (duzentos e sessenta e três reais e quarenta e nove centavos) a título de Serviços de agricultura.
- Geraldo Bonavigo, pessoa física, com sede na Linha Santa Teresinha, Interior, Município de Palma Sola, a quantia de R$ 23,65 (vinte e três
reais e sessenta e cinco centavos) a título de Serviços de Agricultura.
- Dari Buch, pessoa física, com sede na Linha São Luiz, Interior, Município de Palma Sola, a quantia de R$ 23,65 (vinte e três reais e sessenta
e cinco centavos) a título de Serviços de Agricultura.
- Rodrigo Bonavigo, pessoa física, com sede na Linha Santa Teresinha, Interior, Município de Palma Sola, a quantia de R$ 692,75 (seiscentos
e noventa e dois reais e setenta e cinco centavos) a título de Serviços de Agricultura.
- Gilberto Pires, pessoa física, com sede na Linha São Luiz, Interior, Município de Palma Sola, a quantia de R$ 45,35 (quarenta e cinco reais
e trinta e cinco centavos) a título de Serviços de Agricultura.
- Dejair Roman Marques, pessoa física, com sede na Linha Santa Lucia, Interior, Município de Palma Sola, a quantia de R$ 116,99 (Cento e
dezesseis reais e noventa e nove centavos) a título de Serviços de Agricultura.
Art. 2º. O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
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Gabinete do Prefeito Municipal de Palma Sola, Estado de Santa Catarina, em 04 de janeiro de 2021
Cleomar José Mantelli
Prefeito Municipal
Registrado e publicado nesta data
Elizete T. Vissoto
Secretária de Planejamento.

DECRETO 221/2020

Publicação Nº 2790543

Decreto 221/2020, de 31 de dezembro de 2020
Abre Crédito Suplementar e dá outras providencias.
Cleomar José Mantelli, Prefeito Municipal de Palma Sola, Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o disposto na
Lei 2049/2019, de 11 de dezembro de 2019.
Decreta:
Art. 1º Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 29.183,70 (vinte e nove mil, cento e oitenta e três reais e setenta centavos) para fazer face
às despesas em diversas Secretarias como segue:
04.00 EDUCAÇÃO E ESPORTE
04.002 Educação Pré Escolar
2026 Manutenção dos Profissionais do FUNDEB 60 % E 40 % (Pré-Infância)
01181097 Transferências do FUNDEF 60 %
3.3.1.90.00.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas R$ 14.641,05
04.004 Secretaria de Educação
2027 Manutenção dos Profissionais do FUNDEB 60 % Ensino Fundamental
01181097 Transferências do FUNDEF 60 %
3.3.1.90.00.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas R$ 10.542,65
06.00 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
06.003 Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil
2006 Segurança Pública
01111095 Segurança Pública
3.3.3.90.00.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas R$ 4.000,00
Art. 2º Para cobertura das despesas constantes do artigo anterior do presente decreto serão utilizados recursos provenientes do excesso
de arrecadação.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação
Art.4º Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de Palma Sola SC 31 de dezembro de 2020
Cleomar José Mantelli
Prefeito Municipal.
Publicado e registrado nesta data.
Elizete T. Vissoto.
Secretária de Planejamento.

EXTRATO DA DISPENSAS DE LICITAÇÃO Nº. 001/2021 /002/2021 E 003/2021

Publicação Nº 2789507

CONTRATO Nº. 001/2021
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 002/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 001/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PALMA SOLA – SC
CONTRATADO: FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA-ME
OBJETO: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DENOMONADO CONTROLE INTERNO
VALOR TOTAL R$: 6.500,00
VIGÊNCIA: 31/12/2021
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ASSINATURA: 04/01/2021
FUNDAMENTADO: LEI FEDERAL 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.
CLEOMAR JOSÉ MANTELLI
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE
CONTRATO Nº. 002/2021
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 003/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 002/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PALMA SOLA – SC
CONTRATADO: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL- CONDER
OBJETO: ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE “GESTÃO AMBIENTAL”.
VALOR TOTAL R$: 33.476,04
VIGÊNCIA: 31/12/2021
ASSINATURA: 04/01/2021
FUNDAMENTADO: LEI FEDERAL 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.
CLEOMAR JOSÉ MANTELLI
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE
CONTRATO Nº. 003/2021
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 004/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 003/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PALMA SOLA – SC
CONTRATADO: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL- CONDER
OBJETO: RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.
VALOR TOTAL R$: 10.904,52
VIGÊNCIA: 31/12/2021
ASSINATURA: 04/01/2021
FUNDAMENTADO: LEI FEDERAL 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.
CLEOMAR JOSÉ MANTELLI
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE
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PORTARIA 005/2021

Publicação Nº 2788966

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Palma Sola

Rua Francisco Zanotto, nº 600 – Centro – Palma Sola – Santa Catarina
Fone/Fax: (49) 3652-3200planejamento@palmasola.sc.gov.br
www.palmasola.sc.gov.br
Portaria 005/2021, de 04 de janeiro de 2021
Delega Atribuições a Servidora Municipal, para responder
pelas competências da Tesouraria Municipal de Palma Sola e
dá Outras Providências.

Cleomar José Mantelli, Prefeito Municipal de Palma Sola, Estado de Santa
Catarina, no uso das atribuições do seu cargo, especialmente aquelas contidas nos
incisos I, VI, XXV e XXX, do artigo 73, da Lei Orgânica do Município; tendo
presentes razões de conveniência, oportunidade e interesse público,
Resolve:
Art. 1º. Fica delegada à Servidora Municipal, Fernanda Santolin Sganderla,
exercente do Cargo de Provimento Efetivo de Agente de Fiscalização Tributária, por
este Ato Administrativo, passa a responder, como de fato e de direito responde, por
delegação, por todas as atribuições da Tesouraria Municipal, em conjunto com o
Prefeito Municipal, Cleomar José Mantelli, com as seguintes atribuições,
relativamente ao que compete as Contas da Prefeitura Municipal de Palma Sola –
CNPJ 83.028.639/0001-02
I – abrir e fechar contas;
II – assinar e emitir cheques;
III – solicitar saldos, extratos e comprovantes;
IV - requisitar talonários de cheques;
V - efetuar resgates/aplicações financeiras, cadastrar, alterar e desbloquear
senhas;
VI - efetuar depósitos e saques – conta corrente ou contas de aplicações,
inclusive poupança.
VII - efetuar pagamentos e transferências por meio eletrônico;
VIII - liberar arquivos de pagamentos no Ger. Financeiro;
IX - receber, passar recibo e dar quitação;
X - consultar contas e saldos de aplicações;
XI – enfim, praticar todos e quaisquer atos bons, válidos e necessários para
o fiel cumprimento desta delegação.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos
retroativos à 01 de janeiro de 2021..
Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
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Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Palma Sola

Rua Francisco Zanotto, nº 600 – Centro – Palma Sola – Santa Catarina
Fone/Fax: (49) 3652-3200planejamento@palmasola.sc.gov.br
www.palmasola.sc.gov.br
Gabinete do Prefeito Municipal de Palma Sola, Estado de
Santa Catarina, em 04 de janeiro de 2021.

Cleomar José Mantelli
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada nesta data.

Elizete T. Vissoto
Secretária Municipal de Planejamento.
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Palmeira
Câmara Municipal
ESTABELECE ORIENTAÇÕES E PROCEDIMENTOS QUANTO ÀS MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA ENFRENTAMENTO
DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA PANDEMIA DE
COVID-19 (CORONA VÍRUS

Publicação Nº 2789490

RESOLUÇÃO Nº 023/2020
Estabelece orientações e procedimentos quanto às medidas de proteção para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia de Covid-19 (corona vírus).
O PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES do Município de Palmeira, Estado de Santa Catarina, no uso da competência que lhe é atribuída pelo inciso XIX do artigo 32 do Regimento Interno,
RESOLVE:
Art. 1º O Poder Legislativo manterá atividades, no período compreendido entre os dias 1º a 30 de novembro de 2020, de segunda a sexta-feira, das 13:00 às 17:30 horas, exceto nas terças-feiras, dias de sessão legislativa, quando o expediente se estenderá até o final do ato.
§ 1º Durante o período mencionado no caput deste artigo, os setores administrativos manterão número suficiente de servidores, em regime
de escalonamento, para o regular funcionamento utilizando, quando possível, o regime home office.
§ 2º Será autorizada pela Presidência, a organização da escala de trabalho e respectivo controle do trabalho presencial, bem como das
tarefas realizadas de forma remota.
§ 3º No período previsto no caput deste artigo, os servidores que utilizam o relógio de ponto biométrico ficam dispensados do equipamento.
§ 4º Haverá presença ininterrupta de servidor na recepção, devidamente equipado com máscaras e luvas, vez que expressamente proibida a
circulação de público externo nas dependências do Poder Legislativo, exceto casos considerados urgentes, com atendimento individualizado.
§ 5º Os servidores e parlamentares deverão observar o distanciamento mínimo de 1,5 metros (um metro e cinquenta centímetros) evitando
o contato direto.
§ 6º Deverão ser mantidas abertas, sempre que possível, portas e janelas dos setores para ventilação das dependências.
§ 7º Durante o período de vigência desta Resolução, é recomendada a utilização por todos os servidores e parlamentares de máscara de
proteção, na forma do Decreto Executivo Municipal, assim como a higienização periódica das mãos.
Art. 2º As Sessões Ordinárias da Câmara de Vereadores de Palmeira no período previsto no caput, serão fechadas ao público, ficando o
Plenário restrito aos parlamentares e servidores essenciais ao andamento da sessão, estando a cargo do Departamento Administrativo fazer
valer o controle de acesso.
Art. 3º Os servidores públicos e parlamentares incluídos no chamado grupo de risco do corona vírus deverão permanecer afastados das
atividades laborativas presenciais.
§ 1º Incluem-se entre os servidores integrantes do grupo de risco os servidores com idade acima de 60 (sessenta) anos, hipertensos, diabéticos, gestantes e imunodeprimidos ou portadores de doenças crônicas que também justifiquem o afastamento, nos termos das orientações
fixadas pelo Ministério da Saúde.
§ 2º Os servidores impedidos de retornar às atividades presenciais deverão manter o exercício de atividades laborais na modalidade de
teletrabalho e, na impossibilidade desta, deverão ter sua falta abonada nos termos do art. 3º, § 3º da Lei 13.979 de 6 de fevereiro de 2020.
Art. 4º Deverão ser adotadas as seguintes providências:
I. manter cartazes informativos dos cuidados nos ambientes sobre: higienização de mãos, uso do álcool 70%, uso de máscaras, distanciamento entre as pessoas, limpeza de superfícies, ventilação e limpeza dos ambientes;
II. Realizar diariamente procedimentos que garantam a higienização do ambiente de trabalho, intensificando a limpeza com desinfetantes
próprios para a finalidade, bem como, a desinfecção com álcool 70% de maçanetas, corrimãos, interruptores, mesas, balcões, entre outros;
III. Deverá ser disponibilizado álcool gel 70% em cada sala de trabalho, devendo ser orientada e estimulada a sua utilização pelos servidores, parlamentares e usuários;
IV. Disponibilizar e exigir o uso dos EPI’s apropriados para a realização das atividades, dentre as quais, máscaras de fabricação doméstica
que deverão ser obrigatoriamente utilizadas por todos os servidores;
V. Caso a atividade a ser desenvolvida necessite de mais de um servidor ao mesmo tempo em cada ambiente, manter a distância mínima
entre eles de 1,5 metros (um metro e cinquenta centímetros);
VI. O local para refeição, poderá ser utilizado com apenas 1/3 (um terço) da sua capacidade (por vez), garantida a manutenção da distância
mínima de 1,5 metros (um metro e cinquenta centímetros);
VII. Os lavatórios dos locais para refeição e sanitários deverão estar providos de sabonete líquido e toalha de papel;
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VIII. Se algum servidor apresentar sintomas de contaminação pelo COVID-19, deve buscar orientações médicas, bem como ser afastado
do trabalho, pelo período mínimo de 14 (quatorze) dias, ou conforme determinação médica, sendo que as autoridades de saúde devem ser
imediatamente informadas desta situação.
Art. 5º A utilização de máscaras de proteção não importará em prejuízo à observância das demais recomendações profiláticas e de isolamento social expedidas pelas autoridades públicas.
Art. 6º Recomendar que não se realizem aglomerações de pessoas, nas dependências do Poder Legislativo, sendo aceitáveis apenas, a
movimentação de natureza transitória.
Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8º Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência, em 29 de outubro de 2020
CELITO BALDESSAR
Presidente
....................................................................................................................................................................................
A presente Resolução foi registrada na Secretaria da Câmara de Vereadores e encaminhada para publicação no Diário Oficial dos Municípios
de Santa Catarina (www.diariomunicipal.sc.gov.br) em observância ao disposto na Lei Orgânica Municipal e na Lei nº 758/2017. Dou fé.
Palmeira/SC, 29 de outubro de 2020.

ESTABELECE ORIENTAÇÕES E PROCEDIMENTOS QUANTO ÀS MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA ENFRENTAMENTO
DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA PANDEMIA DE
COVID-19 (CORONA VÍRUS

Publicação Nº 2789496

RESOLUÇÃO Nº 025/2020
Estabelece orientações e procedimentos quanto às medidas de proteção para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia de Covid-19 (corona vírus).
O PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES do Município de Palmeira, Estado de Santa Catarina, no uso da competência que lhe é atribuída pelo inciso XIX do artigo 32 do Regimento Interno,
RESOLVE:
Art. 1º O Poder Legislativo manterá atividades, no período compreendido entre os dias 1º a 31 de dezembro de 2020, de segunda a sexta-feira, das 13:00 às 17:30 horas, exceto nas terças-feiras, dias de sessão legislativa, quando o expediente se estenderá até o final do ato.
§ 1º Durante o período mencionado no caput deste artigo, os setores administrativos manterão número suficiente de servidores, em regime
de escalonamento, para o regular funcionamento utilizando, quando possível, o regime home office.
§ 2º Será autorizada pela Presidência, a organização da escala de trabalho e respectivo controle do trabalho presencial, bem como das
tarefas realizadas de forma remota.
§ 3º No período previsto no caput deste artigo, os servidores que utilizam o relógio de ponto biométrico ficam dispensados do equipamento.
§ 4º Haverá presença ininterrupta de servidor na recepção, devidamente equipado com máscaras e luvas, vez que expressamente proibida a
circulação de público externo nas dependências do Poder Legislativo, exceto casos considerados urgentes, com atendimento individualizado.
§ 5º Os servidores e parlamentares deverão observar o distanciamento mínimo de 1,5 metros (um metro e cinquenta centímetros) evitando
o contato direto.
§ 6º Deverão ser mantidas abertas, sempre que possível, portas e janelas dos setores para ventilação das dependências.
§ 7º Durante o período de vigência desta Resolução, é recomendada a utilização por todos os servidores e parlamentares de máscara de
proteção, na forma do Decreto Executivo Municipal, assim como a higienização periódica das mãos.
Art. 2º As Sessões Ordinárias da Câmara de Vereadores de Palmeira no período previsto no caput, serão fechadas ao público, ficando o
Plenário restrito aos parlamentares e servidores essenciais ao andamento da sessão, estando a cargo do Departamento Administrativo fazer
valer o controle de acesso.
Art. 3º Os servidores públicos e parlamentares incluídos no chamado grupo de risco do corona vírus deverão permanecer afastados das
atividades laborativas presenciais.
§ 1º Incluem-se entre os servidores integrantes do grupo de risco os servidores com idade acima de 60 (sessenta) anos, hipertensos, diabéticos, gestantes e imunodeprimidos ou portadores de doenças crônicas que também justifiquem o afastamento, nos termos das orientações
fixadas pelo Ministério da Saúde.
§ 2º Os servidores impedidos de retornar às atividades presenciais deverão manter o exercício de atividades laborais na modalidade de
teletrabalho e, na impossibilidade desta, deverão ter sua falta abonada nos termos do art. 3º, § 3º da Lei 13.979 de 6 de fevereiro de 2020.
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Art. 4º Deverão ser adotadas as seguintes providências:
I. manter cartazes informativos dos cuidados nos ambientes sobre: higienização de mãos, uso do álcool 70%, uso de máscaras, distanciamento entre as pessoas, limpeza de superfícies, ventilação e limpeza dos ambientes;
II. Realizar diariamente procedimentos que garantam a higienização do ambiente de trabalho, intensificando a limpeza com desinfetantes
próprios para a finalidade, bem como, a desinfecção com álcool 70% de maçanetas, corrimãos, interruptores, mesas, balcões, entre outros;
III. Deverá ser disponibilizado álcool gel 70% em cada sala de trabalho, devendo ser orientada e estimulada a sua utilização pelos servidores, parlamentares e usuários;
IV. Disponibilizar e exigir o uso dos EPI’s apropriados para a realização das atividades, dentre as quais, máscaras de fabricação doméstica
que deverão ser obrigatoriamente utilizadas por todos os servidores;
V. Caso a atividade a ser desenvolvida necessite de mais de um servidor ao mesmo tempo em cada ambiente, manter a distância mínima
entre eles de 1,5 metros (um metro e cinquenta centímetros);
VI. O local para refeição, poderá ser utilizado com apenas 1/3 (um terço) da sua capacidade (por vez), garantida a manutenção da distância
mínima de 1,5 metros (um metro e cinquenta centímetros);
VII. Os lavatórios dos locais para refeição e sanitários deverão estar providos de sabonete líquido e toalha de papel;
VIII. Se algum servidor apresentar sintomas de contaminação pelo COVID-19, deve buscar orientações médicas, bem como ser afastado
do trabalho, pelo período mínimo de 14 (quatorze) dias, ou conforme determinação médica, sendo que as autoridades de saúde devem ser
imediatamente informadas desta situação.
Art. 5º A utilização de máscaras de proteção não importará em prejuízo à observância das demais recomendações profiláticas e de isolamento social expedidas pelas autoridades públicas.
Art. 6º Recomendar que não se realizem aglomerações de pessoas, nas dependências do Poder Legislativo, sendo aceitáveis apenas, a
movimentação de natureza transitória.
Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8º Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência, em 30 de novembro de 2020
CELITO BALDESSAR
Presidente
....................................................................................................................................................................................
A presente Resolução foi registrada na Secretaria da Câmara de Vereadores e encaminhada para publicação no Diário Oficial dos Municípios
de Santa Catarina (www.diariomunicipal.sc.gov.br) em observância ao disposto na Lei Orgânica Municipal e na Lei nº 758/2017. Dou fé.
Palmeira/SC, 30 de novembro de 2020.

RESOLUÇÃO Nº 01/2021,DISPÕE SOBRE O EXPEDIENTE NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA DE
VEREADORES

Publicação Nº 2789602

RESOLUÇÃO Nº 01/2021
Dispõe sobre o expediente nas atividades administrativas da Câmara de Vereadores.
O PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES do Município de Palmeira, Estado de Santa Catarina, no uso da competência que lhe é atribuída pelo inciso XIX do artigo 32 do Regimento Interno
RESOLVE:
Art. 1º. O ponto será facultativo nas atividades administrativas da Câmara de Vereadores do dia 04 a 08 de janeiro de 2021.
Parágrafo Único: Nos períodos de recesso parlamentar previsto na Resolução nº 13/2009, os servidores exercerão suas atividades em regime de revezamento, em escala pré-determinada, de segunda a sexta-feira das 13:30 às 17:30 horas.
Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em sentido contrário.
Sala das Sessões, em 04 de janeiro de 2021.
ALCIONE PEREIRA DA CRUZ
Presidente
...........................................................................................................................................................................
A presente Resolução foi registrada na Secretaria da Câmara de Vereadores e publicada por afixação na sede da Câmara, na forma do artigo
109, da Lei Orgânica Municipal. Dou fé. Em 04 de janeiro de 2021.
ELIZANGELA RAFAELI WERNER DE SOUZA
Secretária
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RESOLUÇÃO Nº 02/2021, EXONERA OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE ASSESSOR DE
JURÍDICO

Publicação Nº 2789608

RESOLUÇÃO Nº 02/2021
Exonera ocupante do cargo de provimento em Comissão de Assessor de Jurídico.
O PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES do Município de Palmeira, Estado de Santa Catarina, no uso da competência que lhe é atribuída pelo inciso XIX, do art. 32, do Regimento Interno,
RESOLVE:
Art. 1º. Fica a senhora Aline Elise Debiasi Vargas Longo exonerada do cargo de provimento em comissão de Assessor Jurídico da Câmara
de Vereadores do Município de Palmeira.
Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2021.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em sentido contrário.
Sala das Sessões, em 04 de janeiro de 2021.
ALCIONE PEREIRA DA CRUZ
Presidente
............................................................................................................................................................
A presente Resolução foi registrada na Secretaria da Câmara de Vereadores e publicada por afixação na sede da Câmara, na forma do artigo
109, da Lei Orgânica Municipal. Dou fé. Em 04 de janeiro de 2021.
ELIZÂNGELA RAFAELI WERNER DE SOUZA
Secretária da Câmara
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Paraíso
Prefeitura
RELATÓRIO DE GESTÃO DA OUVIDORIA EXERCÍCIO 2020 INCISO II DO ART. 14 DA LEI Nº 13.460/2017

Publicação Nº 2788708

RELATÓRIO DE GESTÃO DA OUVIDORIA
EXERCÍCIO 2020
Inciso II do Art. 14 da Lei nº 13.460/2017
Paraíso/SC, 04 de janeiro de 2021.
INTRODUÇÃO
A Ouvidoria do Município de Paraíso, Estado de Santa Catarina, nos termos do disposto no Inciso II do Art. 14 da Lei nº 13.460/2017, apresenta o Relatório de Gestão referente às atividades realizadas no exercício de 2020, em cumprimento às suas atribuições.
A Ouvidoria do Município de Paraíso foi instituída através do Decreto Municipal nº 2170/2019 de 08 de outubro de 2019.
DO FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA
A equipe de Ouvidoria consiste em 01 (um) Usuário Administrador. A Servidora tem por atribuição responder pela organização e funcionamento do atendimento tanto das demandas da Lei de Acesso à Informação - LAI quanto das manifestações típicas de Ouvidoria (sugestão,
solicitação, denúncia e reclamação).
A Ouvidoria Municipal é um espaço de participação e controle social, aberto para a sociedade e funciona junto a Controladoria Interna do
Município, como canal de comunicação direta entre a sociedade e a Administração Municipal, recebendo reclamações, denúncias, sugestões
e pedidos de informação, de modo a estimular a participação do cidadão no controle e avaliação dos serviços prestados e na gestão dos
recursos públicos.
CANAIS DE ATENDIMENTO
Ouvidoria
As demandas de Ouvidoria são recebidas, na maior parte, por meio do endereço eletrônico https://www.paraiso.sc.gov.br/cms/pagina/ver/
codMapaItem/50098#.VGsupzTF_p4. Também é disponibilizado a possibilidade de manifestação por e-mail, por escrito ou em atendimento
presencial.
Serviço de Informação ao Cidadão
O sistema para o atendimento das demandas relacionadas a Lei de Acesso à Informação - LAI é fornecido pela Federação Catarinense dos
Municípios - FECAM através do portal de acesso do Município de Paraíso, através do link https://lai.paraiso.sc.gov.br/index/solicitar-informacoes. Da mesma forma, também é disponibilizado a possibilidade de manifestação por e-mail, por escrito ou em atendimento presencial.
DEMONSTRATIVOS QUANTITATIVOS
Ouvidoria
Durante o exercício de 2020 foram recebidas 3 (três) manifestações, podendo ser classificadas como:
Denúncias: comunicação de ato ilícito ou práticas de irregularidade, cuja solução dependa da atuação de órgãos apuratórios. Ainda que
anônima, é apurada, desde que contenha indícios mínimos de relevância, autoria e materialidade.
Reclamações: demonstração de insatisfação relativa à prestação de qualquer serviço público e à conduta de agentes públicos na prestação
e na fiscalização desses serviços.
Sugestões: apresentação de ideia ou formulação de proposta de aprimoramento de serviços públicos prestados por órgãos e entidades da
administração pública municipal.
Solicitação: pedidos para adoção de providências por parte dos órgãos e das entidades da administração pública municipal.
Quanto às denúncias, todas as manifestações registradas são avaliadas caso a caso, a fim de identificar a melhor forma de trata-las. Então
são averiguadas a fundo para comprovar veracidade ou não ou dos fatos descritos na manifestação ou até mesmo o esclarecimento dos
mesmos.
Assim que identificado a quê ou quem se refere as denúncias, reclamações, sugestões ou solicitações, são tomadas as providências visando
a busca de uma solução para o caso.
Ademais, será mantida e realizada a divulgação junto aos meios de comunicação e anúncios em destaque no site do Município, a fim de o
cidadão conhecer este importante instrumento de participação social, e consequentemente, esperamos números crescentes de manifestações, contudo não representando necessariamente uma piora nos serviços públicos prestados, mas sim uma oportunidade acessível para
que o cidadão possa ter acesso aos seus direitos.
Apresentamos a seguir um relatório contendo a relação de todas as manifestações recebidas no ano de 2020, conforme segue:
Relatório Quantitativo da Ouvidoria 2020
Nº

TIPO

01

Reclamação

02

Denúncia

03

Reclamação

ASSUNTO
Administração Municipal, observância de prazos de resposta/atendimento.
Educação/Administração, acúmulo ilegal de cargos por professora
do Município.
Educação/Administração, exoneração de servidor temporário, ausência de convocação do próximo colocado, prazo.

IDENTIFICAÇÃO

CANAL

Identificado

Site

Anônimo

Site

Identificado

Site

Diante do efetivo disponível e da estruturação existente, todas as demandas foram atendidas.
Serviço de Informação ao Cidadão
Durante o exercício de 2020 houve 04 (quatro) pedidos recebidos no Serviço de Informação ao Cidadão (LAI). Apresentamos a seguir um
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relatório contendo a relação de todos os pedidos recebidos no ano de 2020, conforme segue:
Relatório Quantitativo da LAI 2020
Nº
01
02
03
04

ASSUNTO
Revisão geral anual de 2013, salário família.
Apólice de seguro dos veículos do Município, planilha dos veículos e vigência das
apólices.
Apólice de seguro dos veículos do Município, chassi.
Apólice de seguro dos veículos do Município, ano de fabricação e ano modelo.

CANAL
Site
Site
Site
Site

Fonte: https://lai.paraiso.sc.gov.br/index/estatisticas
DEMONSTRATIVOS QUALITATIVOS
Ouvidoria
No que tange às demandas de Ouvidoria, é oportuno apontar que atende as demandas da Ouvidoria do Município de Paraíso, contudo,
necessitaria de módulos de gerenciamento externo das manifestações por parte dos cidadãos. No caso das manifestações anônimas, não é
possível responder para a sociedade (usuário) a decisão administrativa final que seria o objetivo primário da Ouvidoria, já que eles sequer
podem consultar o andamento ou decisão de sua manifestação.
Em 2020 verificou-se que houveram poucas manifestações, somente três, e duas delas relacionadas a Secretaria Municipal de Educação.
Todas as manifestações recebidas são referentes a fatos que estão entre as atribuições da Municipalidade, portanto não houve encaminhamento para Ouvidorias de outros Entes.
Serviço de Informação ao Cidadão
Em 2020 verificou-se que houveram poucos pedidos de informação, somente quatro. No entanto, verifica-se que no Município de Paraíso os
pedidos de informações, documentos e demais pleitos ainda são realizados, em sua grande maioria, de forma presencial e diretamente nos
setores específicos ou através de protocolo.
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, verifica-se que a Ouvidoria encontra-se adequadamente estruturada para atendimento das demandas recebidas,
bem como para atendimento dos pedidos da Lei de Acesso à Informação.
No entanto, há necessidade de aprimoramentos essenciais quanto à capacidade de tratamento das manifestações típicas de ouvidoria (solicitação, reclamação, sugestão e denúncia) anônimas.
Além disso, deverá ser mantida e realizada a divulgação junto aos meios de comunicação e anúncios em destaque no site do Município, a
fim de o cidadão conhecer estes importantes instrumentos de participação social.
O presente relatório será disponibilizado integralmente na internet.
Paraíso/SC, 04 de janeiro de 2021.
Leila Cristine Weizemann Perosa
Controladora Interna
Matrícula nº 1978

Câmara Municipal
ATA 001/2021 ELEIÇÃO E POSSE

Publicação Nº 2788641

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PARAÍSO/ SC
SESSÃO SOLENE 001/2021
ATA nº 001/2021 DE ELEIÇÃO E POSSE DO PODER LEGISLATIVO
Às nove horas do dia primeiro de janeiro de dois mil e vinte e um, tendo por local o Esporte Clube Cruzeiro, da cidade de Paraíso –SC, sob
presidência do vereador Lenoir Ângelo Almeida (presidente em exercício), por ser o mais idoso, em atendimento a Lei Orgânica do Município
de Paraíso e ao Regimento Interno da Câmara Municipal de Paraíso, reuniu-se a edilidade anteriormente empossada, sendo eles: Ademir
Vischineski, Adriano Miguel Viera, Alcione Schneider, Antoninho Leão, Flávio Irthon Lamb, Joel Antônio Gehlen , José Vilmar Silva de Almeida, Lenoir Ângelo Almeida, Sidinei Pastore, devidamente diplomados pela Justiça Eleitoral da Comarca de São Miguel do Oeste para entre
si elegerem os membros da mesa diretora da Câmara Municipal para o ano de 2021, que após votação secreta e por chamada em ordem
alfabética proferiram seus votos sendo verificado o seguinte resultado e composição da Mesa Diretora que comandará o Poder Legislativo,
no período de 01 primeiro de janeiro à 31 (trinta e um ) de dezembro de 2021 (dois mil e vinte e um ).
PRESIDENTE: Joel Antonio Gehlen
VICE PRESIDENTE: Lenoir Ângelo Almeida
1º SECRETÁRIO: Alcione Schneider
2º SECRETÁRIO: Flávio Irthon Lamb
Nome do vereador

Cargo em disputa

Ademir Wichinieski

( ) Presidente ( ) Vice-Presidente ( ) 1ºSecretário ( ) 2º Secretário

Adriano Viera
Alcione Schneider
Antoninho Leão
Flávio Irthon Lamb
Joel Antonio Gehlen
José Vilmar Silva de Almeida

(
(
(
(
(
(
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( )Presidente ( 6) Vice-Presidente ( ) 1ºSecretário ( 3 ) 2º Secretário
( 3 ) Presidente ( ) Vice-Presidente ( ) 1ºSecretário ( ) 2º Secretário

O resultado geral do escrutínio restou assim apurado:
Após a apuração o presidente anunciou a composição da mesa diretora da Câmara Municipal para o ano de 2021 (dois mil e vinte um),
empossado os eleitos e passou a palavra para o presidente eleito vereador Joel Antonio Gehlen, que agradeceu a todos pelos votos de
confiança. Relatou que tem certeza que, com muita seriedade, dará continuidade aos trabalhos da Câmara respeitando o regimento interno
a Lei Orgânica Municipal. Por fim agradeceu a oportunidade de ser Presidente da Casa no ano 2021. Nada mais tendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e a presente sessão, tendo sido a presente ata lavrada por mim Maria Eduarda Ballico e pelos demais presentes na
seguinte ordem:

TERMO DE POSSE DOS VEREADORES DA 8ª LEGISLATURA

Publicação Nº 2788831

Termo de Posse da 8ª Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores do Município de Paraíso, Estado de Santa Catarina 2021/2024.
Às nove horas do dia primeiro de janeiro de 2021 (dois mil e vinte e um), tendo por local o Esporte Clube Cruzeiro em Sessão Solene de Instalação da 8 ª Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores, sob a presidência do vereador Lenoir Ângelo Almeida, o mais idoso dentre os
eleitos, reuniu-se a Edilidade deste Município de Paraíso, oportunidade em que atendendo o que rege a Lei, os Vereadores diplomados pela
Justiça Eleitoral: Ademir Wichinieski (MDB), Adriano Viera (PDT), Alcione Schneider (PP), Antoninho Leão (PSD), Flávio Irthon Lamb (MDB),
Joel Antonio Gehlen (PSD), José Vilmar Silva de Almeida( PT), Lenoir Ângelo Almeida( PSD), Sidinei Pastore( PT), firmaram o juramento
de: Manter, defender e cumprir a Lei Orgânica, observar as Leis da União, do Estado e do Município de Paraíso, promover o bem geral do
Município e exercer o cargo sob a inspiração da democracia, da legalidade e da legitimidade. Feito o juramento e assumido o compromisso
legal o presidente em exercício, Lenoir Ângelo Almeida, declarou a todos empossados, determinou que fosse lavrado este termo por mim
Maria Eduarda Ballico, determinou ainda sua leitura que em seguida foi assinada pelos presentes.

TERMO DE POSSE PREFEITA

Publicação Nº 2788660

TERMO DE POSSE
Termo de Posse da Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Paraíso, Estado de Santa Catarina.
Às nove horas do dia primeiro de janeiro de dois mil e vinte e um, tendo como local Esporte Clube Cruzeiro, situado nesta cidade de Paraíso,
Comarca de São Miguel do Oeste, Estado de Santa Catarina, compareceu a Senhora Marlene Furlan Giacomini, sob CPF 736.831.919-53,
eleita em quinze de novembro de dois mil e vinte e diplomada pelo Senhor Juiz Eleitoral Márcio Luiz Cristófoli, aos dezessete dias do mês
de dezembro de dois mil e vinte de conformidade com o artigo 55 da Lei Orgânica do Município de Paraíso, perante a Edilidade em sessão
solene tomou posse, ratificando o compromisso de manter, defender e cumprir a Lei Orgânica, observar as leis da União, do Estado e do
Município; promover o bem Geral do Município de Paraíso, e exercer o cargo sob a inspiração da democracia, da Legitimidade. Declarado o
compromisso e dado posse, o Presidente da Câmara Municipal, eleito nesta data, o Vereador Joel Antonio Gehlen, solicitou por mim Maria
Eduarda Ballico, que elaborasse o presente termo que segue assinado pela Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, pelo Senhor Presidente da Câmara de Vereadores e Vereadores empossados em sessão solene, também nesta data e local.
Paraíso 01 de janeiro de 2021, Esporte Clube Cruzeiro.

TERMO DE POSSE VICE PREFEITA

Publicação Nº 2788675

TERMO DE POSSE
Termo de Posse da Excelentíssima Senhora Vice Prefeita Municipal de Paraíso, Estado de Santa Catarina.
Às nove horas, do dia primeiro de janeiro de dois mil e vinte e um, tendo por local Esporte Clube Cruzeiro, situado na rua , nº s/n, nesta
cidade de Paraíso, Comarca de São Miguel do Oeste, Estado de Santa Catarina compareceu a Senhora Silene Maria Berwanger Libero, sob
CPF 828.913.469-04, eleita em quinze de novembro de dois mil e vinte e diplomada pelo Senhor Juiz Eleitoral Marcio Luiz Cristófoli, aos
dezessete dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, de conformidade com o artigo 55 da Lei Orgânica do Município de Paraíso, perante
a Edilidade, em sessão solene tomou posse, ratificando o compromisso de manter, defender e cumprir a Lei Orgânica, observar as Leis da
União, do Estado e do Município de Paraíso, e, exercer o cargo sob inspiração da democracia, da legitimidade. Declarado o compromisso e
dado posse, o Presidente da Câmara Municipal, eleito nesta data, o Vereador Joel Antonio Gehen, solicitou por mim Maria Eduarda Ballico,
que elaborasse o presente termo que segue assinado pela Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, pelo Senhor Presidente da Câmara de
Vereadores e Vereadores empossados em sessão solene, também nesta data e local.
Paraíso SC, em 01 de janeiro de 2021, Esporte Clube Cruzeiro.
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Passos Maia
Câmara Municipal
ATA MESA DIRETORA 2021/2022

Publicação Nº 2788614

ATA DE ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA 2021
Às dez (10) horas do dia primeiro (1º) de janeiro de dois mil e vinte um (2021), nesta cidade de Passos Maia, estado de Santa Catarina, no
Centro Comunitário Paroquial. Nos termos do Artigo 29, Parágrafo Quinto, da Lei Orgânica Municipal, A Câmara Municipal reunir-se-á, em
sessões de instalação de Legislatura a 1º de janeiro de cada ano subsequente á eleição Municipal, para posse de seus membros, Prefeito e
Vice-Prefeito, e eleição e posse da Mesa. Sob a presidência do Vereador eleito HUGO LUIZ CONTE, em conformidade ao Artigo 7º, Parágrafo
Primeiro, do Regimento Interno, assumira os trabalhos o último presidente, se reeleito Vereador, e na sua falta, o Vereador mais idoso. E
demais Vereadores: EDEMARCOS ANGONESE, ELOIR JOSÉ DE SOUZA, LUCIA MICHELON THOMAZZONI, LURDES RIBEIRO DOS SANTOS,
MARCOS FERNANDES DA ROCHA, NEIMAR LUIZ NERVIS, RENATO JOSÉ LOREGIAN E VALDERIS COMUNELLO MARCHESINI. Para secretariar os trabalhos o Presidente nomeou o Vereador EDEMARCOS ANGONESE. Após passou a fazer a eleição para escolha da mesa diretora,
amparado no Artigo 12, e seus adjuntos, da Lei Orgânica Municipal, onde, houve duas (2) chapas protocoladas junto à secretaria desta
Casa Legislativa com as seguintes candidaturas: Chapa Protocolada sob o nº 057/2020, de 28 de dezembro de 2020, as 19h40min. Tendo
como candidatos a Presidente: RENATO JOSÉ LOREGIAN; Vice-Presidente: LUCIA MICHELON THOMAZZONI; Primeiro Secretário: MARCOS
FERNANDES DA ROCHA; e Segunda Secretária: LURDES RIBEIRO DOS SANTOS, e Chapa Protocolada sob o nº 058/2020, de 30 de dezembro de 2020, as 11h00min. Tendo como candidatos a Presidente: NEIMAR LUIZ NERVIS; Vice-Presidente: HUGO LUIZ CONTE; Primeiro
Secretário: EDEMARCOS ANGONESE; e Segundo Secretário: ELOIR JOSÉ DE SOUZA. Seguindo em primeiro e único escrutínio a eleição teve
os seguintes votos: Pela chapa protocolada nº 057/2020 candidato a Presidente: RENATO JOSÉ LOREGIAN cinco (05) votos validos, candidato a Vice-Presidente: LUCIA MICHELON THOMAZZONI cinco (05) votos validos, candidato a Primeiro Secretário: MARCOS FERNANDES
DA ROCHA cinco (05) votos validos, candidato a Segunda Secretária: LURDES RIBEIRO DOS SANTOS cinco (05) votos validos, e Pela chapa
protocolada nº 058/2020, candidato a Presidente: NEIMAR LUIZ NERVIS quatro (04) votos validos, candidato a Vice-Presidente: HUGO
LUIZ CONTE quatro (04) votos validos, candidato a Primeiro Secretário: EDEMARCOS ANGONESE quatro (04) votos validos, candidato a
Segundo Secretário: ELOIR JOSÉ DE SOUZA quatro (04) votos validos. Deste modo a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vereadores de
Passos Maia/SC para o Biênio 2021/2022 ficou assim constituída: Presidente: RENATO JOSÉ LOREGIAN; Vice-Presidente: LUCIA MICHELON
THOMAZZONI; Primeiro Secretário: MARCOS FERNANDES DA ROCHA; Segunda Secretária: LURDES RIBEIRO DOS SANTOS. Onde atuará
pelo período de primeiro (1º) de janeiro de dois mil e vinte um a trinta e um (31) de dezembro de dois mil e vinte dois (2022). Do que, para
que surta todos os efeitos lavrou-se o presente termo, que vai assinado pelos eleitos e demais vereadores.
Passos Maia/SC, 1º de janeiro de 2021.
RENATO JOSÉ LOREGIAN
PRESIDENTE
Certifico que a presente ATA foi publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (www.diariomunicipal.sc.gov.br) em observância ao disposto no Art. 91-A, da Lei Orgânica Municipal.
ALVANIR ANTONIO TIRELLI
Secretário Executivo

ATA POSSE PREFEITO E VICE 2021

Publicação Nº 2788611

ATA DE POSSE PREFEITO E VICE-PREFEITO 2021
Às nove (9) horas do dia primeiro (1º) de janeiro de dois mil e vinte um (2021), nesta cidade de Passos Maia, Estado de Santa Catarina, no
Centro Comunitário Paroquial. Nos termos do Artigo 29, Parágrafo Quinto, da Lei Orgânica Municipal, a Câmara Municipal reunir-se-á, em
sessões de instalação de Legislatura a 1º de janeiro de cada ano subsequente á eleição Municipal, para posse de seus membros, Prefeito e
Vice-Prefeito, e eleição e posse da Mesa. Compareceram os Senhores OSMAR TOZZO e VANDERLEI DALBOSCO, respectivamente Prefeito e
Vice-Prefeito Municipal no pleito da última eleição, a fim de prestarem compromisso e tomarem posse. Sob a presidência do Senhor HUGO
LUIZ CONTE, em conformidade ao Artigo 7º, Parágrafo Primeiro, do Regimento Interno, assumira os trabalhos o último presidente, se reeleito Vereador, e na sua falta, o Vereador mais idoso. Secretariado pelo Vereador EDEMARCOS ANGONESE, que após solicitar a apresentação
dos Diplomas e Declarações de Bens, que ficarão arquivadas na Secretaria da Câmara Municipal de Vereadores, e cumpridas as demais
formalidades da Sessão Solene de Posse, tomou dos eleitos o seguinte compromisso: “Prometo, manter, defender, cumprir e fazer cumprir a
Constituição Federal e a Constituição do Estado de Santa Catarina, e a Lei Orgânica do Município de Passos Maia, observar as leis, promover
o bem-estar geral e desempenhar o meu cargo honrada, leal e patrioticamente”. Feita a manifestação individual, o Prefeito, Senhor OSMAR
TOZZO, e o Vice-Prefeito Senhor VANDERLEI DALBOSCO, foram declarados empossados no cargo para o período entre primeiro (1º) de
janeiro de dois mil e vinte um (2021) até trinta e um (31) de dezembro de dois mil e vinte quatro (2024). Do que, para que surta todos os
efeitos lavrou-se o presente termo, que vai assinado pelos empossados, Presidente e Secretário da Sessão. Ata lavrada por Alvanir Antonio
Tirelli, Secretário Executivo. _____________. OSMAR TOZZO, VANDERLEI DALBOSCO, HUGO LUIZ CONTE E EDEMARCOS ANGONESE.
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Passos Maia/SC, 1º de janeiro de 2021.
RENATO JOSÉ LOREGIAN
PRESIDENTE
Certifico que a presente ATA foi publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (www.diariomunicipal.sc.gov.br) em observância ao disposto no Art. 91-A, da Lei Orgânica Municipal.
ALVANIR ANTONIO TIRELLI
Secretário Executivo

ATA POSSE VEREADORES 2021

Publicação Nº 2788609

ATA DE POSSE DOS VEREADORES 2021
Às nove (9) horas do dia primeiro (1º) de janeiro de dois mil e vinte um (2021), nesta cidade de Passos Maia, estado de Santa Catarina, no
Centro Comunitário Paroquial. Nos termos do Artigo 29, Parágrafo Quinto, da Lei Orgânica Municipal, a Câmara Municipal reunir-se-á, em
sessões de instalação de Legislatura a 1º de janeiro de cada ano subsequente á eleição Municipal, para posse de seus membros, Prefeito e
Vice-Prefeito, e eleição e posse da Mesa. Sob a presidência do Vereador eleito Hugo Luiz Conte, em conformidade ao Artigo 7º, Parágrafo
Primeiro, do Regimento Interno, assumira os trabalhos o último presidente, se reeleito Vereador, e na sua falta, o Vereador mais idoso.
Compareceram também os seguintes Vereadores: Edemarcos Angonese, Eloir José de Souza, Hugo Luiz Conte, Lucia Michelon Thomazzoni,
Lurdes Ribeiro dos Santos, Marcos Fernandes da Rocha, Neimar Luiz Nervis, Renato José Loregian e Valderis Comunello Marchesini. Para
secretariar os trabalhos a Presidente nomeou o Vereador EDEMARCOS ANGONESE. Após a apresentação do Diploma e das Declarações de
Bens, que ficarão arquivadas na Secretaria da Câmara Municipal de Vereadores, e cumpridas as demais determinações legais da Sessão
Solene, o Presidente prestou o seguinte compromisso: “Prometo cumprir a Constituição da Republica Federativa do Brasil, a Constituição do
Estado de Santa Catarina, e a Lei Orgânica do Município da Passos Maia, desempenhando com lealdade e sinceridade o mandato que me foi
conferido, observar as leis e trabalhar pelo progresso deste Município e pelo bem estar de seu povo”. Os Vereadores ao serem nominados
pelo presidente, em pé, responderam: ASSIM O PROMETO. Feita a manifestação individual, os Vereadores foram declarados empossados
no cargo para a 8ª (oitava) Legislatura compreendida entre primeiro (1º) de janeiro de dois mil e vinte um (2021) até trinta e um (31) de
dezembro de dois mil e vinte quatro (2024). Do que, para que surta todos os efeitos lavrou-se o presente termo, que vai assinado pelos
empossados. Ata lavrada por Alvanir Antonio Tirelli, Secretário Executivo. _____________. Edemarcos Angonese, Eloir José de Souza, Hugo
Luiz Conte, Lucia Michelon Thomazzoni, Lurdes Ribeiro dos Santos, Marcos Fernandes da Rocha, Neimar Luiz Nervis, Renato José Loregian
e Valderis Comunello Marchesini.
Passos Maia/SC, 1º de janeiro de 2021.
RENATO JOSÉ LOREGIAN
PRESIDENTE
Certifico que a presente ATA foi publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (www.diariomunicipal.sc.gov.br) em observância ao disposto no Art. 91-A, da Lei Orgânica Municipal.
ALVANIR ANTONIO TIRELLI
Secretário Executivo
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BALANÇO EXERCICIO 2020
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Betha Sistemas

Exercício de 2020
Período: Janeiro à Dezembro
Página 1

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS MAIA

Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Administração Direta
Código
3.0.00.00.00.00.00.00

3.1.00.00.00.00.00.00
3.1.90.00.00.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00.00
3.1.90.11.01.00.00.00
3.1.90.11.42.00.00.00
3.1.90.13.00.00.00.00
3.1.90.13.02.00.00.00
3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.90.14.00.00.00.00
3.3.90.14.14.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.90.30.16.00.00.00
3.3.90.30.21.00.00.00
3.3.90.30.24.00.00.00
3.3.90.30.26.00.00.00
3.3.90.30.29.00.00.00
3.3.90.30.99.00.00.00
3.3.90.33.00.00.00.00
3.3.90.33.99.00.00.00
3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.90.36.16.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00.00
3.3.90.39.01.00.00.00
3.3.90.39.11.00.00.00
3.3.90.39.16.00.00.00
3.3.90.39.43.00.00.00
3.3.90.39.44.00.00.00
3.3.90.39.59.00.00.00
3.3.90.39.64.00.00.00
3.3.90.39.81.00.00.00
3.3.90.39.99.00.00.00
3.3.90.47.00.00.00.00
3.3.90.47.10.00.00.00
4.0.00.00.00.00.00.00
4.4.00.00.00.00.00.00
4.4.90.00.00.00.00.00
4.4.90.52.00.00.00.00
4.4.90.52.35.00.00.00

Especificação

DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Aplicacoes Diretas
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
vencimentos e salários
férias indenizadas
Obrigacoes Patronais
Contribuições Previdenciárias - INSS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Aplicacoes Diretas
Diarias - Civil
Diárias no País - Civil
Material de Consumo
Material de Expediente
Material de Copa e Cozinha
Material para Manutenção de Bens Imóveis
Material Elétrico e Eletrônico
Material para Áudio, Vídeo e Foto
Outros Materiais de Consumo
Passagens e Despesas com Locomocao
Outras Despesas com Locomoção
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Locação de Bens móveis e intangíveis
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Assinatura de Periódicos e Anuidades
Locação de Softwares
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Serviços de Energia Elétrica
Serviços de Água e Esgoto
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto
Telefonia fixa e Móvel
Serviços Bancários
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
Taxas
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
Aplicacoes Diretas
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos de Processamento de Dados

Desdobramento

473.581,07
461.544,10
12.036,97
95.027,50
95.027,50
9.000,00
9.000,00
7.391,20
1.856,66
2.458,34
832,00
290,00
1.300,00
654,20
476,00
476,00
18.818,40
18.818,40
107.886,61
360,00
21.488,87
454,00
1.303,85
513,25
300,00
2.206,23
214,20
81.046,21
250,00
250,00

4.490,00
4.490,00

Elemento
568.608,57

143.822,21

4.490,00
Total:

Categoria Econ.

712.430,78
568.608,57

143.822,21

4.490,00
4.490,00

716.920,78

Passos Maia, 31/12/2020
CRISTI CEZAR LEMES DA ROSA
PRESIDENTE

ASSINADO DIGITALMENTE

FLAVIO ROBERTO ROSSI
CONTADOR CRC/SC 020.309/O-7

www.diariomunicipal.sc.gov.br

87,029.617
87,029.617
87,029.617

sotejorP

siaicepsE seõçarepO

:LAREG LATOT
:edaditnE ad latoT
:latoT

7-O/903.020 CS/CRC RODATNOC
ISSOR OTREBOR OIVALF

ETNEDISERP
ASOR AD SEMEL RAZEC ITSIRC

ogidóC

200.2.1010.130.10
100.2.1010.130.10
150.1.1010.130.10
1010.130.10
130.10
10

0202/21/13 ,aiaM sossaP

serodaereV sod oidisbuS
savitalsigeL sedadivitA sad .tunaM
avitalsigeL eteS ad oãçurtsnoC
OVITALSIGEL OSSECORP
avitalsigeL oãçA
avitalsigeL
oãçacificepsE

SERODAEREV ED ARAMAC - 10 :airátnemaçrO edadinU
SERODAEREV ED ARAMAC - 10 :oãgrÓ
AIAM SOSSAP ED LAPICINUM ARAMAC: edaditnE

ateriD oãçartsinimdA - 60 oxenA - airátnemaçrO edadinU e oãgrÓ rop ohlabarT ed amargorP

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS MAIA

87,029.617
87,029.617
87,029.617

87,029.617
87,029.617
87,029.617
sedadivitA

94,206.973
92,813.733

94,206.973
92,813.733
00,0
87,029.617
87,029.617
87,029.617
latoT

sametsiS ahteB

1 anigáP
orbmezeD à orienaJ :odoíreP
0202 ed oicícrexE
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87,029.617

00,0

sotejorP

00,0

siaicepsE seõçarepO

:latoT

7-O/903.020 CS/CRC RODATNOC
ISSOR OTREBOR OIVALF

ETNEDISERP
ASOR AD SEMEL RAZEC ITSIRC

ogidóC

200.2.1010.130.10
100.2.1010.130.10
150.1.1010.130.10
1010.130.10
130.10
10

0202/21/13 ,aiaM sossaP

serodaereV sod oidisbuS
savitalsigeL sedadivitA sad .tunaM
avitalsigeL eteS ad oãçurtsnoC
OVITALSIGEL OSSECORP
avitalsigeL oãçA
avitalsigeL
oãçacificepsE

ateriD oãçartsinimdA - 70 oxenA - sedadivitA e sotejorP rop samargorP e seõçnufbuS,seõçnuF ed ovitartsnomeD

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS MAIA

87,029.617

87,029.617
87,029.617
87,029.617
sedadivitA

94,206.973
92,813.733

94,206.973
92,813.733
00,0
87,029.617
87,029.617
87,029.617
latoT

sametsiS ahteB

1 anigáP
orbmezeD à orienaJ :odoíreP
0202 ed oicícrexE
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87,029.617

87,029.617

7-O/903.020 CS/CRC RODATNOC
ISSOR OTREBOR OIVALF

:latoT

ETNEDISERP
ASOR AD SEMEL RAZEC ITSIRC

200.2.1010.130.10
100.2.1010.130.10
1010.130.10
130.10
1

0202/21/13 ,aiaM sossaP

serodaereV sod oidisbuS
savitalsigeL sedadivitA sad .tunaM
OVITALSIGEL OSSECORP
avitalsigeL oãçA
avitalsigeL

AIAM SOSSAP ED LAPICINUM ARAMAC
ANIRATAC ATNAS

ogidóC

odalucniV

oãçacificepsE

94,206.973
92,813.733
87,029.617
87,029.617
87,029.617
latoT

at e r i D o ã ç a rt s i n i m d A - 8 0 o x e n A
s o s r u c e R s o m o c o l u c ní V o e m r o f n o C s a m a r g o r P e s e õ ç n u f b u S , s e õ ç n u F r o p a s e p s e D a d o v it a rt s n o m e D

94,206.973
92,813.733
87,029.617
87,029.617
87,029.617
oiránidrO

1 anigáP
orbmezeD à orienaJ :odoíreP
0202 ed oicícrexE

sametsiS ahteB
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AICNÊGNITNOC
ED AVRESER

SIAICEPSE
SOGRACNE

LANOICAN ASEFED OÃÇARTSINIMDA

REZAL
E OTROPSED

AÇITSUJ
À LAICNESSE

SETROPSNART

AIRÁICIDUJ

: latoT

: latoT

7-O/903.020 CS/CRC RODATNOC
ISSOR OTREBOR OIVALF

AIGRENE
87,029.617
87,029.617
AVITALSIGEL

ETNEDISERP
ASOR AD SEMEL RAZEC ITSIRC

1

1

0202/21/13 ,aiaM sossaP

SERODAEREV ED ARAMAC
SOÃGRÓ

SERODAEREV ED ARAMAC
SOÃGRÓ

ateriD oãçartsinimdA - 9 oxenA - seõçnuF e soãgrÓ rop asepseD ad ovitartsnomeD

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS MAIA

87,029.617
87,029.617
LATOT

ACILBÚP
AÇNARUGES

orbmezeD à orienaJ :odoíreP

1 anigáP

sametsiS ahteB

0202 ed oicícrexE
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00,004.002
00,004.002

29,399
17,186.201

87,029.617
87,029.617
87,029.617

00,0
00,0

52,315
58,303.1
00,454
78,884.12
00,063
16,688.701
04,818.81
04,818.81
00,674
00,674
02,456
00,003.1
00,092
00,238
43,854.2
66,658.1
02,193.7
00,000.9
00,000.9
12,228.341
71,641.92
71,641.92
79,630.21
49,228.741
19,958.951
80,600.981
92,813.733

00,004.850.1
00,004.850.1
00,004.850.1

00,004.002
00,004.002

00,000.091
00,000.044

00,000.022

00,0
00,0
00,0

00,0
00,0

00,0
00,0

00,0

00,004.850.1
00,004.850.1
00,004.850.1

00,004.002
00,004.002

00,000.091
00,000.044

00,000.022

OVITALSIGEL OSSECORP 1010.130.10.10.10
avitalsigeL oãçA 130.10.1010
avitalsigeL 10.1010

sateriD seocacilpA 000011.00.00.00.00.00.09.4.4
avitalsigeL eteS ad oãçurtsnoC 150.1.1010.130.10.10.10

otogsE e augÁ ed soçivreS 000011.00.00.00.44.93.09.3.3
acirtélE aigrenE ed soçivreS 000011.00.00.00.34.93.09.3.3
sievómI sneB ed oãçavresnoC e oãçnetunaM 000011.00.00.00.61.93.09.3.3
serawtfoS ed oãçacoL 000011.00.00.00.11.93.09.3.3
sedadiunA e socidóireP ed arutanissA 000011.00.00.00.10.93.09.3.3
acidiruJ aosseP - soriecreT ed socivreS sortuO 000011.00.00.00.00.93.09.3.3
sievígnatni e sievóm sneB ed oãçacoL 000011.00.00.00.61.63.09.3.3
acisiF aosseP - soriecreT ed socivreS sortuO 000011.00.00.00.00.63.09.3.3
oãçomocoL moc sasepseD sartuO 000011.00.00.00.99.33.09.3.3
oacomocoL moc sasepseD e snegassaP 000011.00.00.00.00.33.09.3.3
omusnoC ed siairetaM sortuO 000011.00.00.00.99.03.09.3.3
otoF e oedíV ,oiduÁ arap lairetaM 000011.00.00.00.92.03.09.3.3
ocinôrtelE e ocirtélE lairetaM 000011.00.00.00.62.03.09.3.3
sievómI sneB ed oãçnetunaM arap lairetaM 000011.00.00.00.42.03.09.3.3
ahnizoC e apoC ed lairetaM 000011.00.00.00.12.03.09.3.3
etneidepxE ed lairetaM 000011.00.00.00.61.03.09.3.3
omusnoC ed lairetaM 000011.00.00.00.00.03.09.3.3
liviC - síaP on sairáiD 000011.00.00.00.41.41.09.3.3
liviC - sairaiD 000011.00.00.00.00.41.09.3.3
sateriD seocacilpA 000011.00.00.00.00.00.09.3.3
SSNI - sairáicnediverP seõçiubirtnoC 000011.00.00.00.20.31.09.1.3
sianortaP seocagirbO 000011.00.00.00.00.31.09.1.3
sadazinedni sairéf 000011.00.00.00.24.11.09.1.3
soirálas e sotnemicnev 000011.00.00.00.10.11.09.1.3
liviC laosseP - saxiF snegatnaV e sotnemicneV 000011.00.00.00.00.11.09.1.3
sateriD seocacilpA 000011.00.00.00.00.00.09.1.3
savitalsigeL sedadivitA sad .tunaM 100.2.1010.130.10.10.10

97,771.67

22,974.143
22,974.143
22,974.143

00,004.850.1
00,004.850.1

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS MAIA

ateriD oãçartsinimdA 11 oxenA - adazilaeR a moc adazirotuA asepseD ad ovitarapmoC

AIAM SOSSAP ED LAPICINUM ARAMAC : edaditnE

solutíT

SERODAEREV ED ARAMAC 10.10
SERODAEREV ED ARAMAC 10

00,0
00,0

seratnemelpuS
e soirátnemaçrO
sotidérC

00,004.850.1
00,004.850.1
latoT

87,029.617
87,029.617
$R adazilaeR

soiránidroartxE
e siaicepsE
sotidérC
$R adazirotuA

22,974.143
22,974.143
$R saçnerefiD

sametsiS ahteB

1 anigáP
orbmezeD a orienaJ :odoíreP
0202 ed oicícrexE
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87,029.617
00,004.850.1

00,004.850.1
00,0

00,0
00,004.850.1

00,004.850.1
:edaditnE rop latoT

:lareG latoT

7-O/903.020 CS/CRC RODATNOC
ISSOR OTREBOR OIVALF

22,974.143
87,029.617

ETNEDISERP
ASOR AD SEMEL RAZEC ITSIRC

0202/21/13 ,aiaM sossaP

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS MAIA

ateriD oãçartsinimdA 11 oxenA - adazilaeR a moc adazirotuA asepseD ad ovitarapmoC

AIAM SOSSAP ED LAPICINUM ARAMAC : edaditnE

solutíT

SERODAEREV ED ARAMAC 10.10
SERODAEREV ED ARAMAC 10

OVITALSIGEL OSSECORP 1010.130.10.10.10
avitalsigeL oãçA 130.10.1010
avitalsigeL 10.1010

sodaD ed otnemassecorP ed sotnemapiuqE 000011.00.00.00.53.25.09.4.4
etnenamreP lairetaM e sotnemapiuqE 000011.00.00.00.00.25.09.4.4
sateriD seocacilpA 000011.00.00.00.00.00.09.4.4
saxaT 000011.00.00.00.01.74.09.3.3
savitubirtnoC e sairatubirT seocagirbO 000011.00.00.00.00.74.09.3.3
acidíruJ aosseP - soriecreT ed soçivreS sortuO 000011.00.00.00.99.93.09.3.3
soirácnaB soçivreS 000011.00.00.00.18.93.09.3.3
levóM e axif ainofeleT 000011.00.00.00.46.93.09.3.3
otoF e oedíV ,oiduÁ ed soçivreS 000011.00.00.00.95.93.09.3.3
savitalsigeL sedadivitA sad .tunaM 100.2.1010.130.10.10.10

SSNI - sairáicnediverP seõçiubirtnoC 000011.00.00.00.20.31.09.1.3
sianortaP seocagirbO 000011.00.00.00.00.31.09.1.3
soirálas e sotnemicnev 000011.00.00.00.10.11.09.1.3
liviC laosseP - saxiF snegatnaV e sotnemicneV 000011.00.00.00.00.11.09.1.3
sateriD seocacilpA 000011.00.00.00.00.00.09.1.3
serodaereV sod oidisbuS 200.2.1010.130.10.10.10

22,974.143

00,000.03

00,000.814
00,000.814

00,0

00,000.044

00,0
00,0

00,000.03

00,0

00,004.850.1
00,004.850.1
00,004.850.1

00,000.814
00,000.814

00,000.044
00,0
00,0
00,0

33,188.56
33,188.56
61,127.313
61,127.313
94,206.973
94,206.973
00,094.4
00,094.4
00,094.4
00,052
00,052
12,640.18
02,412
32,602.2
00,003
92,813.733
00,004.850.1
00,004.850.1
00,004.850.1

00,004.850.1
00,004.850.1

15,793.83
15,793.83

17,186.201
87,029.617
87,029.617
87,029.617
00,0
00,0

00,015.52

22,974.143
22,974.143
22,974.143
00,004.850.1
00,004.850.1
latoT

seratnemelpuS
e soirátnemaçrO
sotidérC

87,029.617
87,029.617
$R adazilaeR

soiránidroartxE
e siaicepsE
sotidérC
$R adazirotuA

22,974.143
22,974.143
$R saçnerefiD

sametsiS ahteB

2 anigáP
orbmezeD a orienaJ :odoíreP
0202 ed oicícrexE
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SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS MAIA
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2020
Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1/2

Refinanciamento (IV)
Operações de Crédito Internas
Mobiliária
Contratual
Operações de Crédito Externas
Mobiliária
Contratual
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)
Déficit (VI)
TOTAL (VII) = (V + VI)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.058.400,00
1.058.400,00

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores
Superávit Financeiro
Reabertura de Créditos Adicionais
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DESPESAS CORRENTES (VIII)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL (IX)
INVESTIMENTOS
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) =
(VII + IX + X)
Amortização da Dívida /
Refinanciamento ( XII)
Amortização da Dívida Interna
Dívida Mobiliária
Outras Dívidas
Amortização da Dívida Externa
Dívida Mobiliária
Outras Dívidas
SUBTOTAL COM
REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+
XII)
Superávit ( XIV)
TOTAL ( XV) = ( XIII + XIV)
Reserva do RPPS

-

DOTAÇÃO
INICIAL

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.058.400,00
1.058.400,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
716.920,78
716.920,78

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

-

DESPESAS
EMPENHADAS

0,00
0,00

DESPESAS
LIQUIDADAS

DESPESAS
PAGAS

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-341.479,22
SALDO DA
DOTAÇÃO

(e)
828.000,00
598.000,00
230.000,00
230.400,00
230.400,00
1.058.400,00

(f)
828.000,00
608.000,00
220.000,00
230.400,00
230.400,00
1.058.400,00

(g)
712.430,78
568.608,57
143.822,21
4.490,00
4.490,00
716.920,78

(h)
712.430,78
568.608,57
143.822,21
4.490,00
4.490,00
716.920,78

(i)
712.430,78
568.608,57
143.822,21
4.490,00
4.490,00
716.920,78

(j) = (f-g)
115.569,22
39.391,43
76.177,79
225.910,00
225.910,00
341.479,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.058.400,00

1.058.400,00

716.920,78

716.920,78

716.920,78

341.479,22

1.058.400,00
0,00

1.058.400,00
0,00

716.920,78
0,00

716.920,78
0,00

716.920,78
0,00

0,00
341.479,22
0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:
INSCRITOS
EM 31 DE
RESTOS A PAGAR NÃO
EM EXERCÍCIOS DEZEMBRO DO
PROCESSADOS
EXERCÍCIO
ANTERIORES
ANTERIOR
(a)
(b)
DESPESAS CORRENTES
0,00
0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
0,00
0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
0,00
0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0,00
0,00
DESPESAS DE CAPITAL
0,00
0,00
INVESTIMENTOS
0,00
0,00
INVERSOES FINANCEIRAS
0,00
0,00

ASSINADO DIGITALMENTE

LIQUIDADOS

PAGOS

(c)

(d)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

CANCELADOS

SALDO

(e)

(f) = (a+b-d-e)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

www.diariomunicipal.sc.gov.br

)c(

00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
)d(

SOGAP

00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0

)d-c-b+a( = )e(

SODALECNAC

00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0

ODLAS

00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
)b(

7-O/903.020 CS/CRC RODATNOC
ISSOR OTREBOR OIVALF

00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
)a(

ROIRETNA
OICÍCREXE
SEROIRETNA
OD ORBMEZED SOICÍCREXE ME
ED 13 ME
SOTIRCSNI

ETNEDISERP
ASOR AD SEMEL RAZEC ITSIRC

0202/21/13 ,aiaM sossaP

LATOT
ADIVID AD OACAZITROMA
SARIECNANIF SEOSREVNI
SOTNEMITSEVNI
LATIPAC ED SASEPSED
SETNERROC SASEPSED SARTUO
ADIVID AD SOGRACNE E SORUJ
SIAICOS SOGRACNE E LAOSSEP
SETNERROC SASEPSED

SODADIUQIL SODASSECORP OÃN E
SODASSECORP RAGAP A SOTSER

SODASSECORP
OÃN RAGAP A SOTSER

LATOT
ADIVID AD OACAZITROMA

:SODADIUQIL SODASSECORP OÃN E SODASSECORP RAGAP A SOTSER SOD OÃÇUCEXE ED OVITARTSNOMED - 2 OXENA
00,0
00,0
)c(

00,0
00,0
)d(

SODADIUQIL

00,0
00,0
)e(

SOGAP

00,0
00,0
)e-d-b+a( = )f(

SODALECNAC

00,0
00,0
00,0
00,0
)b(
)a(
ROIRETNA
OICÍCREXE
SEROIRETNA
OD ORBMEZED SOICÍCREXE ME
ED 13 ME
SOTIRCSNI

ateriD oãçartsinimdA
oirátnemaçrO oçnalaB - 21 oxenA
AIAM SOSSAP ED LAPICINUM ARAMAC
ANIRATAC ATNAS

:SODASSECORP OÃN RAGAP A SOTSER SOD OÃÇUCEXE ED OVITARTSNOMED - 1 OXENA

ODLAS

2/2 :anigáP
orbmezeD à orienaJ :odoíreP
0202 ed oicícrexE
sametsiS ahteB
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16,861.271.1
79,896.211
46,960.1
16,867.311
22,974.143
22,974.143
87,029.617
87,029.617
lautA oicícrexE

1:ANIGAP
0202/21/13:OÃSSIME ED ATAD
orbmezeD Á orienaJ :)SÊM( ODOÍREP
0202:OICÍCREXE

SOIDNÊPSID

)IX+X+XI+IIIV+IIV( = )IIX( LATOT
OZARP OTRUC A SEÕÇAGIRBO SIAMED
OZARP OTRUC A SEROLAV E SOTIDÉRC SIAMED
)X( soirátnemaçroartxE sotnemagaP
SADIDECNOC SARIECNANIF SAICNÊREFSNART
)IIIV( sadidecnoC sariecnaniF saicnêrefsnarT
airánidrO
)IIV( airátnemaçrO sasepseD
OÃÇACIFICEPSE

16,861.271.1
79,896.211
46,960.1
00,0
00,0
16,867.311
00,004.850.1
00,004.850.1
00,0
00,0
00,0
lautA oicícrexE

)V+VI+III+II+I( = )IV( LATOT

0202/21/13 ,aiaM sossaP

ETNEDISERP
ASOR AD SEMEL RAZEC ITSIRC

OÃÇACIFICEPSE

OZARP OTRUC A SEÕÇAGIRBO SIAMED
OZARP OTRUC A SEROLAV E SOTIDÉRC SIAMED
sodassecorP ragaP a sotseR ed oãçircsnI
sodassecorP oãN ragaP a sotseR ed oãçircsnI
)VI( soirátnemaçroartxE sotnemibeceR
SADIBECER SARIECNANIF SAICNÊREFSNART
)II( sadibeceR sariecnaniF saicnêrefsnarT
adalucniV
airánidrO
)I( airátnemaçrO atieceR

7-O/903.020 CS/CRC RODATNOC
ISSOR OTREBOR OIVALF

SOSSERGNI

ateriD oãçartsinimdA
31 oxenA - ORIECNANIF OÇNALAB

AIAM SOSSAP ED LAPICINUM ARAMAC
ANIRATAC ATNAS
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00,038.65
00,038.65

lautA oicícrexE

68,511.002
02,038.21

lautA oicícrexE

02,038.21
02,038.21
02,038.21

60,649.212
68,511.002
62,389.191
06,231.8
68,511.002
lautA oicícrexE

lautA oicícrexE

02,038.21
02,038.21
02,038.21

1 :anigáP
orbmezeD à orienaJ :odoíreP
0202 oicícrexE
sametsiS ahteB

04,818.81

ETNEDISERP
ASOR AD SEMEL RAZEC ITSIRC

0202/21/13 ,aiaM sossaP

LATOT

SIAUTARTNOC SOTIERID ED OÃÇUCEXE

SEÕÇASNEPMOC

LAINOMIRTAP ODLAS

ETNENAMREP OVITA OD LATOT

sovitA siaicnetoP sotA sod odlaS

7-O/903.020 CS/CRC RODATNOC
ISSOR OTREBOR OIVALF

00,0
LATOT
00,0
ADALUCNIV
00,0
AIRÁNIDRO
LAUTA OICÍCREXE
SOSRUCER ED OÃÇANITSED
LAINOMIRTAP OÇNALAB ON ODARUPA ORIECNANIF TICIFÉD/TIVÁREPUS OD OVITARTSNOMED
LATOT

60,649.212

lautA oicícrexE

SIAUTARTNOC SEÕÇAGIRBO ED OÃÇUCEXE 04,818.81

sovissaP siaicnetoP sotA sod odlaS

ETNENAMREP OVISSAP OD LATOT

ODAZILIBOMI
ETNALUCRIC OÃN OVITA
OVITA

LATOT

ETNENAMREP OVITA
60,649.212

OVITA

ODAZILIBOMI
ETNALUCRIC OÃN OVITA

lautA oicícrexE

60,649.212
60,649.212

lautA oicícrexE

OZARP OTRUC A RAGAP A SIAICNETSISSA E SAIRÁICNEDIVERP ,SATSIHLABART SEÕÇAGIRBO
60,649.212
ETNALUCRIC OVISSAP 60,649.212
ODIUQIL OINÔMIRTAP E OVISSAP 60,649.212

ETNENAMREP OVISSAP
LATOT
ODIUQÍL OINÔMIRTAP OD LATOT
SEROIRETNA SOICÍCREXE ED ODATLUSER
OICÍCREXE OD ODATLUSER
SODALUMUCA SODATLUSER
ODIUQÍL OINÔMIRTAP
OVISSAP OD LATOT
OZARP OTRUC A RAGAP A SIAICNETSISSA E SAIRÁICNEDIVERP ,SATSIHLABART SEÕÇAGIRBO
ETNALUCRIC OVISSAP
OVISSAP

ateriD oãçartsinimdA
lainomirtaP oçnalaB - 41 oxenA
AIAM SOSSAP ED LAPICINUM ARAMAC
ANIRATAC ATNAS
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7-O/903.020 CS/CRC RODATNOC
ISSOR OTREBOR OIVALF

ETNEDISERP
ASOR AD SEMEL RAZEC ITSIRC

0202/21/13 ,aiaM sossaP

A IROHLEM ED SEÕÇIUBIRTNOC E SAXAT ,SOTSOPMI
SAIRÁTUBIRT
SIATNEMANREVOGARTNI SAICNÊREFSNART
SADIDECNOC SEÕÇAGELED E SAICNÊREFSNART
SOÇIVRES
OMUSNOC ED LAIRETAM ED OSU
OX IF LATIPAC ED OMUSNOC E SOÇIVRES ,SNEB ED OSU
SIANORTAP SOGRACNE
LAOSSEP A OÃÇARENUMER
SOGRACNE E LAOSSEP
SAVITUNIMID SIAINOMIRTAP SEÕÇAIRAV

odoíreP od lainomirtaP odatluseR

00,052
00,052
22,974.143
22,974.143
10,181.631
02,193.7
12,275.341
05,720.59
37,018.774
32,838.275
66,931.850.1

06,231.8

62,278.7
62,278.7
00,004.850.1

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS MAIA

00,004.850.1

SAVITATITNAUQ SIAINOMIRTAP SEÕÇAIRAV
ateriD oãçartsinimdA
51 oxenA - siainomirtaP seõçairaV sad oãçartsnomeD

SADREP ED SETSUJA E SEÕSIVORP ED OÃSREVER
SAVITATNEMUA SIAINOMIRTAP SEÕÇAIRAV SARTUO
SIATNEMANREVOGARTNI SAICNÊREFSNART
SADIBECER SEÕÇAGELED E SAICNÊREFSNART
SAVITATNEMUA SIAINOMIRTAP SEÕÇAIRAV

62,272.660.1
lautA oicícrexE

orbmezeD à orienaJ :)SÊM( ODOÍREP

1/1 :anigáP

0202 ed oicícrexE
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7-O/903.020 CS/CRC RODATNOC
ISSOR OTREBOR OIVALF

ETNEDISERP
ASOR AD SEMEL RAZEC ITSIRC

48,354.3
00,762.6
28,461.01
94,234.14
63,915.21
64,168.83
79,896.211

00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0

SARIECNANIF SEÕÇACILPA ED SOTNEMIDNER
AICITNEMILA OÃSNEP
FDG / FRRI
OTNEMAGAP .F/S SSNI
5200.21.5.7102.26-206 ATSIHLABART OÃÇA - LAICIDUJ OTNOCSED
CS/LOSERC OACANGISNOC
S O TI S Ó P E D

0202/21/13 ,aiaM sossaP
48,354.3
00,762.6
28,461.01
94,234.14
63,915.21
64,168.83
79,896.211

sodassecorP ragaP a sotseR
sodassecorP oãN ragaP a sotseR
RAGAP A SOTSER

OÃÇATNEMIVOM ÁH OÃN
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0

00,0
00,0
00,0

ateriD oãçartsinimdA
etnautulF adivíD ad oãçartsnomeD - 71 oxenA
AIAM SOSSAP ED LAPICINUM ARAMAC
ANIRATAC ATNAS

solutíT

00,0
00,0
00,0
oãçircsnI

00,0
00,0
00,0
axiaB

oicícrexE on oãçatnemivoM

roiretnA
oicícrexE
od odlaS

00,0
00,0
00,0
etniugeS
oicícrexE
o arap odlaS
1/1 :anigáP

orbmezeD à orienaJ :)SÊM( ODOÍREP
0202 oicícrexE
sametsiS ahteB
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Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Administração Direta
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Betha Sistemas
Exercício 2020
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
INGRESSOS
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Receita de Contribuições
Receita Patrimonial
Receita Agropecuária
Receita Industrial
Receita de Serviços
Remuneração das Disponibilidades
Transferências recebidas
Intergovernamentais
da União
dos Estados e Distrito Federal
do Município
Outras transferências recebidas
Outras Receitas/Ingressos Operacionais
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS
DESEMBOLSOS
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS
Legislativa
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Exercício Atual
1.061.853,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.061.853,84
1.057.363,84
602.116,01
602.116,01
455.247,83
4.490,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
INGRESSOS
Alienação de Bens
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos
DESEMBOLSOS
Outros Desembolsos de Investimentos
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Exercício Atual
0,00
0,00
0,00
4.490,00
4.490,00
-4.490,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
INGRESSOS
Operações de Créditos
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes
DESEMBOLSOS
Outros Desembolsos de Financiamentos
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Exercício Atual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL

Exercício Atual
0,00
0,00
0,00

Passos Maia, 31/12/2020
CRISTI CEZAR LEMES DA ROSA
PRESIDENTE

ASSINADO DIGITALMENTE

FLAVIO ROBERTO ROSSI
CONTADOR CRC/SC 020.309/O-7
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7-O/903.020 CS/CRC RODATNOC
ISSOR OTREBOR OIVALF

68,511.002
00,0
00,0
06,231.8
00,0

00,0
00,0
00,0
00,0
00,0

68,511.002
00,0
00,0
06,231.8
00,0

00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0

00,0

00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0

00,0

00,0
00,0
00,0
00,0
00,0

00,0

00,0

00,0
00,0
00,0
00,0
00,0

00,0

00,0

00,0
00,0
00,0
00,0
00,0

00,0

00,0

00,0
00,0
00,0
00,0
00,0

ETNEDISERP
ASOR AD SEMEL RAZEC ITSIRC

0202/21/13 ,aiaM sossaP

lautA oicícrexE laniF odlaS
sodnediviD
savreseR ed oãsreveR/oãçiutitsnoC
oicícrexe od odatluseR
latipaC ed otnemuA
seroiretnA soicícrexE setsujA
lautA oicícrexE laicinI odlaS

OÃÇACIFICEPSE

ateriD oãçartsinimdA
odiuqíL oinômirtaP on seõçatuM sad oãçartsnomeD - 91 oxenA
AIAM SOSSAP ED LAPICINUM ARAMAC
ANIRATAC ATNAS

laicoS
latipaC
/laicoS oinômirtaP

00,0

latipaC ed
otnemuA
orutuF
/p .tnaidA

00,0

latipaC
ed
savreseR

00,0

lainomirtaP
.lavA ed
setsujA

62,389.191

sorcuL ed
savreseR

00,0

savreseR
siameD

00,0
.lumucA
sodatluseR

00,0

airaruoseT
me satoC
/seõçA

62,389.191

LATOT
1/1 :anigáP
orbmezeD à orienaJ :odoíreP
0202 oicícrexE
sametsiS ahteB
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Paulo Lopes
Prefeitura
EXTRATO AO CONTRATO 22/2020

Publicação Nº 2790417

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES
EXTRATO Contrato Nº 22/2020
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16/2020– CONCORRÊNCIA 02/2020
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 07/08/2020
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES
Contratada: NOVO ASFALTO CONSTRUÇÕES LTDA
VALOR DO CONTRATO: R$ 324.403,32 (trezentos e vinte e quatro mil e quatrocentos e três reais e trinta e dois centavos)
Vigência: 01/01/2021 a 03/06/2021
Objeto: O objeto do presente contrato é contratação de empresa especializada para executar obra de drenagem, pavimentação asfáltica e
sinalização de parte da Rua Acácio Antônio Soares (Estaca 166+0,00 à estaca 176 + 0,00m) com extensão aproximada de 200 metros, localizada no bairro Ribeirão Grande, com o fornecimento de materiais e mão de obra, conforme especificações constantes do projeto básico.
Data da assinatura: 22/12/2020.

EXTRATO AO CONTRATO 23/2020

Publicação Nº 2790465

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES
EXTRATO Contrato Nº 23/2020
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2020– TOMADA DE PREÇO 08/2020
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 15/09/2020
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES
Contratada: SETEP CONSTRUÇÕES S.A
VALOR DO CONTRATO: R$ 215.998,10 (duzentos e quinze mil e novecentos e noventa e oito reais e dez centavos)
Vigência: 01/01/2021 a 03/06/2021
Objeto: Contratação por empreitada global, para a terraplenagem, pavimentação, drenagem e sinalização do trecho da Rua Gerassino de
Assis compreendido entre as estacas 12+0,00m à 23+6,665m, bairro Penha, município de Paulo Lopes. Incluindo mão de obra com fornecimento de todo material, de acordo com memorial descritivo, planilha orçamentária e demais anexos do edital.
Data da assinatura: 22/12/2020.

EXTRATO AO CONTRATO 24/2020

Publicação Nº 2788896

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES
EXTRATO Contrato Nº 24/2020
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 43/2020– INEXIBILIDADE 02/2020
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 23/12/2020
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES
Contratada: ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PAULO LOPE - APAE
VALOR DO CONTRATO: R$ 209.919,60 (duzentos e nove mil e novecentos e dezenove reais e sessenta centavos)
Vigência: 31/12/2021
Objeto: O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços de saúde para atendimento/acompanhamento ambulatorial de pacientes em reabilitação do desenvolvimento neuropsicomotor aos usuários do SUS - Sistema Único de Saúde, de acordo com as normas do SUS
e o contido no anexo I (Serviços Ambulatoriais – externos), sendo parte integrantes deste Contrato.
Data da assinatura: 23/12/2020.

EXTRATO AO CONTRATO 25/2020

Publicação Nº 2788834

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES
EXTRATO Contrato Nº 25/2020
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 44/2020 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2020
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 23/12/2020
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES
Contratada: MARCIA REGINA PEREIRA LIBERATO
ASSINADO DIGITALMENTE
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VALOR DO CONTRATO: MENSAL R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Vigência: 01/01/2021 a 31/12/2021
Objeto: Este contrato tem por objeto Locação de imóvel destinado para Instalação Centro de referência de Assistência Social (CRAS), na
Rua João de Souza, 142, Centro, Paulo Lopes/SC.
Data da assinatura: 23/12/2020.

TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO 13/2020

Publicação Nº 2788979

TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES E A EMPRESA C.A.P. CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM EIRELI.
A Prefeitura Municipal de Paulo Lopes, pessoa jurídica de direito público interno, com sede a Rua José Pereira da Silva, s/n, centro, inscrita
no CNPJ nº 82.892.365/0001-32, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. NADIR CARLOS RODRIGUES, denominada simplesmente CONTRATANTE e a Empresa: EMPRESA C.A.P CONSTRUÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI, com sede na Rodovia SC 281, nº 7013, Km 08,
Colônia Santana, São José/SC, inscrita sob o CNPJ/MF N.º 01.965.025/0001-92, neste ato representada por seu Administrador, Sr. Carlos
Augusto Pereira, CPF nº 246.335.779-72, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, considerando a homologação, objeto da
licitação de que trata o Edital de Concorrência 002/2020, Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993, e suas alterações, Lei Complementar nº
123/2006, e demais legislação em vigor, firmaram o CONTRATO Nº 13/2020, na data de 10 de agosto do corrente ano.
CLÁUSULA PRIMEIRA: Atendendo a solicitação de rescisão feita pelo do CONTRATADO, a partir desta data fica rescindido o CONTRATO
Nº 13/2020, referente ao Processo Licitatório nº 16/2020 celebrado com a CONTRATANTE, sendo assim na forma da CLÁUSULA DÉCIMA
SEXTA do referido Contrato, a “Contratação de empresa especializada para executar obra de drenagem, pavimentação asfáltica e sinalização
de parte da Rua Acácio Antônio Soares (Estaca 166+0,00 à estaca 176 + 0,00m) com extensão aproximada de 200 metros, localizada no
bairro Ribeirão Grande”.
A partir da presente data, fica rescindido o Contrato, entretanto ficam reservados os direitos garantidos à Prefeitura Municipal de Paulo
Lopes – SC, principalmente no que se refere a aplicação de penalidades.
A eficácia deste Termo fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração no Diário Oficial dos Municípios.
Paulo Lopes, 21 de dezembro de 2020.
NADIR CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO 14/2020

Publicação Nº 2788982

TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES E A EMPRESA C.A.P. CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM EIRELI.
A Prefeitura Municipal de Paulo Lopes, pessoa jurídica de direito público interno, com sede a Rua José Pereira da Silva, centro, inscrita
no CNPJ nº 82.892.365/0001-32, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Nadir Carlos Rodrigues, brasileiro, denominado simplesmente CONTRATANTE e a Empresa: C.A.P CONSTRUÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI, com sede na Rodovia SC 281, nº 7013, Km 08,
Colônia Santana, São José/SC, inscrita sob o CNPJ/MF N.º 01.965.025/0001-92, neste ato representada por seu Administrador, Sr Carlos
Augusto Pereira, CPF nº 246.335.779-72, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, considerando a homologação, objeto da
licitação de que trata o Edital de Tomada de Preço Para Obras e Serviços de Engenharia nº 08/2020, Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993,
e suas alterações, Lei Complementar nº 123/2006, e demais legislação em vigor, firmaram o CONTRATO Nº 14/2020, na data de 16 de
setembro do corrente ano.
CLÁUSULA PRIMEIRA: Atendendo a solicitação de rescisão feita pelo do CONTRATADO, a partir desta data fica rescindido o CONTRATO
Nº 14/2020, referente ao Processo Licitatório nº 24/2020 celebrado com a CONTRATANTE, sendo assim na forma da CLÁUSULA DÉCIMA
SEXTA do referido Contrato, em decorrência de acordo entre as partes fica rescindido o Contrato supracitado “Contratação por empreitada
global, para a terraplenagem, pavimentação, drenagem e sinalização do trecho da Rua Gerassino de Assis compreendido entre as estacas
12+0,00m à 23+6,665m, bairro Penha, município de Paulo Lopes”.
A partir da presente data, fica rescindido o Contrato, entretanto ficam reservados os direitos garantidos à Prefeitura Municipal de Paulo
Lopes – SC, principalmente no que se refere a aplicação de penalidades.
A eficácia deste Termo fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração no Diário Oficial dos Municípios.
Paulo Lopes, 21 de dezembro de 2020.
NADIR CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
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PARECER JURÍDICO
Processo de Licitação: 24/2020
Contrato nº 14/2020
Modalidade de Licitação: Tomada de Preço nº 08/2020
Data da Assinatura do Contrato: 16/09/2020
Credor: C.A.P CONSTRUÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI Nos termos do parágrafo único do Art. 79, II da Lei 8.666/93, examinei as cláusulas
e parágrafos do presente Termo Contratual.
A assinatura do Contrato, assim como a lavratura dos documentos preliminares, obedeceu ao determinado pela referida legislação.
Pelo preenchimento dos requisitos legais, autorizo a rescisão do presente Contrato.
Paulo Lopes, 21 de dezembro de 2020.
FABIO BERTOGLIO MARUGGI
Procurador do Município de Paulo Lopes/SC
Advogado – OAB/SC Nº 19.201

Câmara Municipal
ATA DA SESSÃO SOLEN DE INSTALAÇÃO DA LEGISLATURA DE 2021/2024

Publicação Nº 2788683

Ata da Sessão Solene de Instalação da Legislatura de 2021/2024.
Ao 01 (primeiro) dia do mês de janeiro de 2021 (dois mil e vinte e um), às 09:00 (nove) horas, no Auditório Leonel de Oliveira na sede da
CERPALO, sito na Rua João de Souza, nº. 355, Paulo Lopes-SC, aconteceu a solenidade de posse dos eleitos em 15 (quinze) de novembro
de 2020 (dois mil e vinte). A Senhora Elaine Mendes de Matos Fermiano, oradora da sessão, deu início informando a todos as regras sanitárias e de circulação, e da ausência de público, devido a situação de emergência em saúde pública em decorrência da infecção humana pelo
novo coronavírus (COVID-19), e ainda, informou que a Sessão Solene estava sendo transmitida ao vivo pelo Canal da Câmara no Youtube
e pela TV Câmara. Em sequência informou que a Mesa de Honra será composta apenas pelo Presidente de honra, Secretário, Prefeito e
Vice-Prefeito eleitos. E que todos seriam apresentados conforme ordem de precedência, nos seus devidos lugares. Logo após apresentação
nominal dos eleitos, a oradora convidou a todos, para de pé, ouvirem a execução do Hino Nacional, executado pelo Jovem Emanuel Dionel
Temóteo, e após o registro das autoridades presentes a oradora passou a palavra ao Presidente João dos Passos Custódia, que conforme
Lei Orgânica e Regimento Interno assumiu a cadeira por ser o Vereador eleito mais idoso. O Senhor Presidente João dos Passos Custódia
cumprimentou a todos os presentes e convidou o Vereador eleito, Fabrício Jair Vieira, para secretariar os trabalhos.
Em seguida, convidou os senhores vereadores a apresentarem nos termos do artigo 4º, parágrafo 1º do Regimento Interno da Câmara,
seus respectivos diplomas eleitorais e declaração de bens, para serem arquivados nos anais da Câmara. O Senhor Secretário Fabrício Jair
Vieira comunicou ao Presidente que foram entregues os documentos e que os presentes estavam aptos a tomar posse. O Presidente convidou a todos os Vereadores para de pé ouvirem o compromisso, a leitura do compromisso foi realizada pelo Senhor Presidente, e juntos
responderam dizendo: “Assim o Prometo”. O Presidente pronunciou o seguinte compromisso: “Prometo respeitar a Constituição Federal,
a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal, desempenhando de forma leal o mandato a mim conferido, cumprindo as Leis e trabalhando pelo engrandecimento do nosso Município”. Após os Vereadores declararem o compromisso, assinaram o Termo de Posse e o
Presidente declarou-os empossados nos termos da Lei. E de acordo com o Regimento Interno da Câmara e a Lei Orgânica do Município o
Senhor Presidente convidou o Senhor Nadir Carlos Rodrigues e o Senhor Jucinei de Souza, Prefeito e Vice-Prefeito, para de forma individual
fazerem o compromisso dizendo: “Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal, observar as
leis, promover o bem geral dos munícipes e exercer o cargo sob inspiração da democracia, da legitimidade e da legalidade, assim o prometo”. O Presidente declarou empossado o Senhor Prefeito Nadir Carlos Rodrigues e o Senhor Vice-Prefeito Jucinei de Souza. Ato contínuo,
o Presidente deixou livre a palavra para a Senhora oradora, nos termos do Regimento Interno foi concedido a palavra a um representante
de cada bancada. Bancada do PSDB, Senhor Vereador Guilherme Dutra Caetano; Bancada do PP, Senhor Vereador Isaac Pacheco Silva;
Bancada do MDB Senhora Vereadora Luciana Espindula. E ainda, foi concedido a palavra ao Excelentíssimo Senhor Vice-Prefeito Jucinei de
Souza, e ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Nadir Carlos Rodrigues. Logo após, a oradora devolveu a palavra ao Senhor Presidente para
iniciar a eleição da Mesa Diretora. Ato contínuo, o Presidente informou que a chapa a eleição da Mesa Diretora já havia sido apresentada,
para evitar aglomerações. Assim, o Presidente solicitou que o primeiro Secretário lesse a chapa apresentada para a eleição da Mesa Diretora
para o biênio 2021/2022. O Secretário informou que tinha apenas uma chapa, composta pelos seguintes vereadores: Presidente: João dos
Passos Custódia, Vice-Presidente: Isaac Pacheco Silva, 1ª Secretária: Fernanda Rodrigues Leite, 2º Secretário: Fabrício Jair Vieira. Assim,
o Presidente iniciou a eleição, e nominalmente os vereadores foram chamados e declararam seus votos, após o escrutínio, o Presidente e
o Secretário realizaram a contagem dos votos, sendo eleita a chapa única com 08 (oito) votos favoráveis. Ficando assim composta a Mesa
Diretora para o biênio 2021/2022. Presidente: João dos Passos Custódia, Vice-Presidente: Isaac Pacheco Silva, 1ª Secretária: Fernanda
Rodrigues Leite, 2º Secretário: Fabrício Jair Vieira. O Presidente Eleito, João dos Passos Custódia, já estava na Cadeira e convidou os demais
Vereadores para compor a Mesa Diretora. O Presidente usou a palavra abrindo os trabalhos da legislatura 2021/2024, agradeceu a todos e
encerrou a presente sessão solene. Mais nada havendo, lavra-se esta ata para a posteridade.
Paulo Lopes, 01 de janeiro de 2021.
Prefeito: Nadir Carlos Rodrigues
Vice-Prefeito: Jucinei de Souza
Vereadores:
João dos Passos Custódia
Célio Machado
Edson Manoel dos Sanos
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Luciana Espindula
Oziel Evaldo Silva (ausente)
Fernanda Rodrigue Leite
Fabrício Jair Vieira
Isaac Pacheco Silva
Guilherme Dutra Caetano
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Penha
Prefeitura
ATA DE TRANSMISSÃO DE CARGO DE PREFEITO REELEITO E VICE-PREFEITO ELEITO

Publicação Nº 2789289

ATA DE TRANSMISSÃO DE CARGO DE PREFEITO REELEITO E VICE-PREFEITO ELEITO
Ao primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às onze e cinco minutos na Sede do Paço Municipal de Penha, presentes
o Excelentíssimo Senhor Aquiles José Schneider da Costa, Prefeito reeleito, a Excelentíssima Senhora Maria Juraci Alexandrino, Vice-Prefeita eleita, os Excelentíssimos Senhores Vereadores eleitos e demais autoridades civis, servidores públicos municipais e populares em geral
que ao final assinam. Neste ato o Senhor Prefeito reeleito, Aquiles José Schneider da Costa e a Vice-Prefeita eleita, senhora Maria Juraci
Alexandrino, apresentaram suas respectivas declarações de bens, e em ato continuo o Senhor Aquiles José Schneider da Costa, nos termos
da legislação e mediante as recomendações do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, apresenta os documentos exigíveis neste
ato. No entanto, por motivo de força maior, em decorrência do fechamento anual contábil se encontrar ainda em andamento, por motivo de
saúde do contador geral do município, onde o mesmo se encontra em quarentena por motivos da pandemia causada pelo covid-19, diante
de tal motivo, não restou outra alternativa a não ser estabelecer o prazo de 15 (quinze) dias para as Secretarias responsáveis entregarem
parte dos documentos abaixo relacionados:
01 – Demonstrativo analítico dos saldos disponíveis e realizações;
02 – Saldo das despesas de diversas origens;
03 – Cópia do Plano Plurianual de Investimentos vigentes;
04 – Cópia da Lei das Diretrizes Orçamentárias vigentes;
05 – Cópia da Lei Orçamentária Anual de 2021;
06 – Balancete do mês de dezembro/2020 das diversas unidades gestoras do município;
07 - Demonstrativo da disponibilidade de caixa calculado na forma estabelecido no artigo 42, parágrafo único da Lei de Responsabilidade
Fiscal;
08 – Quadro Demonstrativo das Despesas com pessoal em relação as Receitas Correntes Líquidas;
09 – Quadro Demonstrativo dos Créditos inscritos em Dívida Ativa;
10 - Relação de precatórios em aberto para serem quitados no próximo mandato;
11 – Registro de Inventário Atualizado dos Bens Permanentes;
12 – Relatório discriminado dos contratos, convênios e comodatos com vencimento posterior ao ano de 2020, com seu respectivo vencimento;
13 – Relatório da Real situação dos servidores municipais, com as seguintes descrições:
a) Servidor estável por força do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da CF de 1988;
b) Servidor nomeado em cargos comissionados, com indicação da data de nomeação;
c) Servidor admitido através de concurso público na forma regulamentado pelo art. 37 da CF de 1988;
d) Pessoal contratado por prazo determinado, de acordo com o que estabelece o art. 37, inciso IX da CF de 1988.
14 – Declaração de bens do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários;
15 – Backup de todos os arquivos, bem como, dos programas e software existentes nas Secretarias do Governo Municipal abrangendo os
últimos anos de gestão.
Após as devidas verificações e assinaturas, os documentos apresentados ficaram em poder do Prefeito reeleito empossado. Nada mais
havendo a relatar, determinou o Senhor Prefeito que fosse lavrada a presente ata, que após lida e achada em conforme será assinada por
todos os presentes.
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Peritiba
Prefeitura
EDITAL DE CHAMAMENTO PARA CADASTRO DE FORNECEDORES 02-2020

Publicação Nº 2789797

EDITAL DE CHAMAMENTO PARA A INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO
CADASTRO MUNICIPAL DE FORNECEDORES Nº 01/2021
PAULO JOSÉ DEITOS, Prefeito Municipal de Peritiba, Estado de Santa
Catarina, torna público, para o conhecimento dos interessados que, de acordo
com o § 1º do artigo 34 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações
posteriores, se encontra aberta à possibilidade geral e irrestrita, para proceder
ao Registro e Atualização Cadastral, dos fornecedores da Administração Pública
do Município, sendo necessária à apresentação da seguinte documentação, em
atendimento ao Artigo 35 da referida Lei:
1 - Habilitação Jurídica – Em atendimento ao Inciso I do Artigo 27 e nos termos
do Artigo 28:
a)
Cédula de Identidade do representante legal da empresa (Inciso I, art.
28).
b)
Registro comercial, no caso de firma individual (Inciso II, art. 28).
c)
Contrato Social e última alteração, no caso de sociedade por cotas de
responsabilidade limitada (Inciso III, art. 28).
d)
Estatuto, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos
de eleição de seus administradores (Inciso III, art. 28).
e)
Declaração identificada e assinada pelo Representante Legal, de que a
empresa não possui emitida contra si, Declaração de Inidoneidade, expedida em
face de inexecução total ou parcial de contratos com outros entes públicos, nos
termos do artigo 87, inciso IV e artigo 88, inciso III da Lei 8.666/93, em
atendimento ao artigo 97 da referida Lei.
f)
Declaração identificada e assinada pelo Representante Legal em
atendimento ao Inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, de que a empresa não
possui em seu quadro, menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre, nem em qualquer tipo de trabalho menores de dezesseis anos,
salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos em cumprimento ao
disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.
g)
Declaração identificada e assinada pelo Representante Legal, de que não
integra seu corpo social, nem em seu quadro funcional, empregado público,
membro comissionado de órgão direto ou indireto da administração municipal,
ou parlamentar de qualquer esfera da administração.
2- Regularidade Fiscal - Em atendimento ao Inciso IV do Artigo 27 e nos termos
do Artigo 29:
a)
Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ (Inciso I, art. 29).
b) Prova De Inscrição No Cadastro De Contribuintes Da Fazenda Estadual Fac (Inciso II, art. 29).
c)
Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes da Fazenda Municipal –
Alvará de Licença – relativo ao domicílio ou sede da empresa e pertinente ao seu
ramo de atividade (Inciso II, art. 29).
d)
Certidão unificada de regularidade de débito previdenciário, com a
Secretaria da Receita Federal e com a Procuradoria da Fazenda Nacional;
(Inciso III, art. 29).
e) Certidão Negativa de Débitos Estaduais (Inciso III, art. 29).
f) Certidão Negativa de Débitos Municipais do domicílio ou sede da empresa
(Inciso III, art. 29).

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

g)

Página 1087

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

3 – Regularidade Social Em atendimento ao Inciso IV do Artigo 27 e nos termos
do Artigo 29:
a)
Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS) - (Inciso IV, art. 29);
Parágrafo Primeiro – Todos os documentos enumerados nos itens 1 a 3 deverão
ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por
cartório competente ou por servidor da Administração, conforme preceituado no
Artigo 32 da Lei nº 8.666/93.
Parágrafo Segundo – Atendida a documentação enumerada nos itens 1 a 3, será
expedido pelo setor competente da administração o Certificado de Registro
Cadastral que terá validade de 01 (um) ano.
I.
A validade do Certificado de Registro Cadastral não eximirá a empresa da
obrigatoriedade de atualização, no referido cadastro, das certidões expedidas
por outros órgãos e cujo vencimento é determinado por estes, quando da
vigência de contratos com o município.
II.
Facultar-se-á a Comissão de licitações, para a habilitação em Certames
Licitatórios, a aceitação do Certificado de Registro Cadastral em substituição
aos documentos enumerados nos artigos 28 a 31, nos termos do § 2º, Art. 32,
apenas para os documentos que fazem parte do presente certificado e desde
que:
a)
Seja previsto no edital e o registro tenha sido feito em obediência ao
disposto na Lei nº 8.666/93. (§ 3º, Art. 32);
b)
O vencimento dos documentos e certidões enumerados nos itens 1 a 3 do
presente edital deverá estar em conformidade com a data de apresentação da
documentação para habilitação definida no respectivo edital de licitação;
c)
Apenas nas modalidades previstas no § 1º do artigo 32 da Lei 8.666/93.
Parágrafo Terceiro – A qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou
cancelado o registro do inscrito que deixar de satisfazer as exigências ao Art. 27
da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 37 desta.
Os documentos deverão ser apresentados em original ou por cópia autenticada
no Setor de Licitações do Município de PERITIBA sito a Rua Frei Bonifácio nº 63
centro, cidade e Município de Peritiba em dias úteis no horário compreendido
entre as 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.
Peritiba – SC., 04 de Janeiro de 2021.
PAULO JOSÉ DEITOS
Prefeito Municipal
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ANEXO I
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO TRABALHISTA DE
PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Razão Social:
Endereço:
Cidade/Estado:
CNPJ:
DECLARAÇÃO
A empresa ______________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº
________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a)
_________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº
_______________ e do CPF nº ________________, DECLARA, para fins do disposto
no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela
Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (
).

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Local, ______ de ____________________ de 2021.

______________________________
Xxxxxxxxx
Representante Legal
RG:
CPF:
OBS. Esta declaração deverá ser emitida preferencialmente em papel timbrado
da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.
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ANEXO II
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Razão Social:
Endereço:
Cidade/Estado:
CNPJ:
DECLARAÇÃO

A empresa __________________________________, inscrita no CNPJ sob o n°
__________, sediada a Rua _________________________________, ______ da cidade
de __________________________, por intermédio de seu Representante Legal o Sr.
____________________, portador da Carteira de Identidade nº _______________ e do
CPF no _______________________, DECLARA, que a Empresa não foi declarada
inidônea para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas
esferas e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua
habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores.
Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Local, ______ de ____________________ de 2021.

______________________________
Xxxxxxxxx
Representante Legal
RG:
CPF:
OBS. Esta declaração deverá ser emitida preferencialmente em papel timbrado
da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.
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ANEXO III

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO INTEGRA SEU CORPO SOCIAL, NEM EM SEU
QUADRO FUNCIONAL, EMPREGADO PÚBLICO, MEMBRO COMISSIONADO
DE ÓRGÃO DIRETO OU INDIRETO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, OU
PARLAMENTAR DE QUALQUER ESFERA DA ADMINISTRAÇÃO.

Razão Social:
Endereço:
Cidade/Estado:
CNPJ:

A empresa ______________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº
________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a)
_________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº
_______________ e do CPF nº ________________, DECLARA, para todos os fins de
direito, sob as penas da lei que não integra nosso quadro social, nem nosso
quadro funcional, servidor público, empregado público, membro comissionado
de órgão direto ou indireto da Administração Municipal ou parlamentar de
qualquer esfera da administração.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Local, ______ de ____________________ de 2021.

______________________________
Xxxxxxxxx
Representante Legal
RG:
CPF:

OBS. Esta declaração deverá ser emitida preferencialmente em papel timbrado
da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.
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Câmara Municipal
ATA CMP Nº 2.271 POSSE VEREADORES E PREFEITO

Publicação Nº 2789044

ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PERITIBA Nº. 2271
(01/01/2021 – 10h)
No primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas, tendo como local a Sala de Sessões Vereador Ângelo Maltauro da Câmara Municipal de Vereadores de Peritiba, sito à Rua Frei Bonifácio, 63, nesta cidade de Peritiba, estado de Santa Catarina, realizou-se a sessão solene de instalação da décima quarta legislatura, posse dos vereadores, eleição da Mesa Diretora para o biênio 2021/2022
e posse do prefeito e vice-prefeito eleitos em 15 de novembro de 2020, onde se fizeram presentes os vereadores eleitos Cleusa Simon
Berno, Cristiane Salete Hoffmann da Costa, Darlan Rech Gerhardt, Eládio Spielmann, Euclides Orlando Christ, Gabriel Guilherme Chinelato
Nissola, Helena Maria Finger Kopsell, Ivete Francisca Finger e Joel Carlos Piassa, para a sessão de instalação da décima quarta legislatura
da Câmara Municipal de Peritiba, em conformidade com o artigo 45 da Lei Orgânica Municipal e art. 10 e seguintes do Regimento Interno
desta Casa Legislativa. Conforme o determinado na base legal assumiu a direção dos trabalhos, o vereador mais votado na eleição de 15
de novembro de 2020, senhor Joel Carlos Piassa, o qual após formar a mesa com os vereadores eleitos indicou a vereadora Ivete Francisca
Finger para secretariar os trabalhos com o auxílio dos servidores Geovane Petter e César Claudir da Silva. Em seguida, o presidente provisório Joel Carlos Piassa apresentou à mesa seu diploma, sendo verificado pelos vereadores, confirmando a documentação. Ato contínuo, os
presentes ouviram a execução do Hino Nacional Brasileiro e o presidente provisório declarou instalada a décima quarta legislatura. Conforme
a chamada nominal dos vereadores eleitos, os mesmos apresentaram o diploma, expedido pela Justiça Eleitoral os quais foram conferidas
pelos componentes da mesa. Feito isso, o presidente Joel Carlos Piassa prestou o compromisso de posse com o seguinte juramento: “Prometo guardar a Constituição da República, Constituição do Estado de Santa Catarina e a Lei Orgânica do Município, desempenhando leal e
sinceramente o mandato a mim conferido, observando as Leis e trabalhando pelo engrandecimento deste Município.” Após nova chamada
nominal dos vereadores eleitos em pé individualmente, com a mão direita estendida responderam: “Assim Prometo” e assinaram o Termo
de Compromisso e Posse. O presidente provisório, usando de suas atribuições legais, declarou empossados os vereadores para o período
2021/2024, referente à 14ª Legislatura. Logo a seguir, os vereadores apresentaram a declaração de bens nos termos legais, as quais foram
recolhidas por servidor da Casa. Aberto espaço para pronunciamentos, nos termos do art. 15 do Regimento, usaram a palavra os vereadores
Joel Carlos Piassa, Cristiane Salete Hoffmann da Costa, Ivete Francisca Finger e Gabriel Guilherme Chinelato Nissola. Posteriormente o presidente provisório suspendeu os trabalhos para a apresentação de chapas à eleição da mesa diretora da Câmara para o biênio 2021/2022.
Reestabelecida a sessão solene, constatou-se a apresentação de duas chapas com os seguintes candidatos: a Chapa 01 foi composta por:
Presidente: Darlan Rech Gerhardt, Vice-presidente: Helena Maria Finger Kopsell, 1º Secretário: Cristiane Salete Hoffmann da Costa e 2º
Secretário: Eládio Spielmann. A Chapa 02 composta por: Presidente: Joel Carlos Piassa, Vice-presidente: Cleusa Simon Berno; 1º Secretário:
Euclides Orlando Christ; e 2º Secretário: Ivete Francisca Finger. O presidente provisório comunicou aos vereadores que a votação da mesa
seria por voto secreto, e para tanto foi feita a chamada nominal dos vereadores, por ordem alfabética, sendo os votos depositados em urna
específica. Para escrutínio dos votos, o presidente provisório convidou um representante de cada chapa e após a contagem dos votos, o
presidente provisório anunciou como vencedora a Chapa 01, tendo como Presidente: Darlan Rech Gerhardt, residente à Rua Pedro Teobaldo
Finger, s/º, Bairro Jardim Boa Vista, Peritiba/SC, portador de Identidade nº 3.527.060 SSP/SC e CPF nº 036.696.069-55; Vice-presidente:
Helena Maria Finger Kopsell, residente na Travessa da Rosas, nº 01, Centro, Peritiba/SC, portadora de Identidade nº 1.553.478 SSP/SC
e CPF nº 477.057.609-91; 1º Secretário: Cristiane Salete Hoffmann da Costa, residente na Rua Professor Antônio Heiss, 120, Progresso,
Peritiba/SC, portadora de Identidade nº 3.184.385 SSP/SC e CPF nº 018.475.379-10; e 2º Secretário: Eládio Spielmann, residente na Linha
Maria Goreti, Interior, Peritiba/SC, portador de Identidade nº 3.572.413 SSP/SC e CPF nº 026.995.539-99. A chapa 01 foi eleita com cinco
votos favoráveis, contra quatro recebidos pela Chapa nº 02. O presidente provisório da sessão Joel Carlos Piassa, usando das atribuições
legais, declarou empossada a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vereadores de Peritiba para o mandato de 01 de janeiro de 2021 a 31
de dezembro de 2022. Desejou bom trabalho aos eleitos e repassou a direção da sessão ao presidente eleito senhor Darlan Rech Gerhardt.
Após agradecer aos vereadores que nele confiaram para presidir o Legislativo no biênio 2021/2022, o presidente da Câmara Municipal de
Vereadores de Peritiba solicitou ao prefeito e vice-prefeito eleitos em 15 de novembro de 2020 que apresentassem os documentos (diploma e declaração de bens, de acordo com o artigo 100 da Lei Orgânica Municipal). Estando em conformidade, convidou respectivamente
o senhor Paulo José Deitos, prefeito eleito, e o senhor Nestor José Boll, vice-prefeito eleito, a prestarem o juramento com o braço direito
estendido. “PROMETO MANTER, DEFENDER, CUMPRIR E FAZER CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A DO ESTADO DE SANTA CATARINA,
A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO E OBSERVAR AS LEIS, PROMOVER O BEM ESTAR GERAL E DESEMPENHAR O CARGO HONRADA, LEAL
E PATRIOTICAMENTE". Feito o juramento e assinado o Termo de Compromisso e Posse pelos novos responsáveis do Poder Executivo, o
presidente da Câmara Municipal, senhor Darlan Rech Gerhardt, declarou-os empossados nos cargos de prefeito e vice-prefeito do Município
de Peritiba, com exercício de mandato de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024. Em seguida, na sessão houve os pronunciamentos nesta ordem: Jonas Simon (vice-prefeito do mandato 2017/2020); Neusa Klein (prefeita do mandato 2017/2020 que ao final do seu
pronunciamento promoveu a transmissão do cargo ao prefeito Paulo José Deitos entregando-lhe os documentos que a legislação exige); o
vice-prefeito Nestor José Boll e o prefeito Paulo José Deitos. Por fim, o presidente da Câmara Darlan Rech Gerhardt agradeceu a presença de
todos e encerrou a sessão solene de posse da 14ª Legislatura referente ao período 2021/2024. Para constar, lavrou-se a presente ata, que
após lida, vai assinada por mim, Ivete Francisca Finger que secretariei os trabalhos do dia, pelo presidente, demais vereadores e servidores
da Câmara. Peritiba, 01 de janeiro de 2021.
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Publicação Nº 2789018

PORTARIA LEGISLATIVA Nº 0001/2021
Designa responsáveis para movimentação de conta bancária
Darlan Rech Gerhardt, Presidente da Câmara Municipal de Peritiba, usando das atribuições previstas no artigo 38, XXVII e artigo 43, VIII do
Regimento Interno desta Casa, DETERMINA:
Art. 1º Fica estabelecido que a conta bancária nº 49.620-0, da Camara Municipal de Vereadores de Peritiba/SC, da agência nº 5355 do
Banco do Brasil, será movimentada pelas pessoas abaixo descritas:
I -Darlan Rech Gerhardt – Presidente. CPF nº 036.696.069-55;
II -Cristiane Salete Hoffmann da Costa – 1º Secretário. CPF n° 018.475.379-10;
III -César Claudir da Silva – Servidor efetivo. CPF n° 883.515.300-00.
Art. 2º Poderão efetuar isoladamente as seguintes transações:
I -solicitar saldo e extratos;
II -requisitar talonários de cheques;
III -retirar cheques devolvidos;
IV -endossar cheques;
V -sustar ou contra-ordenar cheques;
VI -cancelar cheques;
VII -efetuar resgastes/aplicações financeiras;
VIII -cadastrar, alterar ou desbloquear senhas.
Art. 3º Poderão efetuar em conjunto, com no mínimo a assinatura (eletrônica ou física) do presidente e mais um dos autorizados a movimentação das seguintes transações:
I -efetuar saques;
II -efetuar pagamentos por meio eletrônico;
III -efetuar transferências por meio eletrônico;
IV -efetuar transferências para mesma titularidade;
V -encerrar contas de depósito;
VI -emitir cheques;
VII -abrir contas de depósito;
VIII -autorizar cobrança;
IX -movimentar conta corrente por meio físico ou eletrônico.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Portaria nº 8-2020.
Câmara Municipal de Peritiba, 04 de janeiro de 2021.
Darlan Rech Gerhardt

TERMO DE POSSE PREFEITO E VICE-PREFEITO

Publicação Nº 2789079

TERMO DE COMPROMISSO E POSSE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO ELEITOS EM 15 DE NOVEMBRO DE 2020.
Às onze horas do dia primeiro de janeiro de dois mil e vinte e um, na Sala de Sessões Vereador Ângelo Maltauro da Câmara Municipal de
Vereadores de Peritiba, sito à Rua Frei Bonifácio, 63, nesta cidade, em sessão solene, com a presença dos vereadores eleitos e empossados,
autoridades e público em geral, sob a presidência do senhor Darlan Rech Gerhardt, compareceram o senhor Paulo José Deitos e o senhor
Nestor José Boll, para prestarem compromisso e tomarem posse dos cargos de prefeito e vice-prefeito, respectivamente, para os quais
foram eleitos em 15 de novembro de 2020. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Peritiba, nos termos do art. 100 da Lei
Orgânica, solicitou-lhes a apresentação dos Diplomas, da declaração de bens e de desincompatibilização. Em seguida, prestaram o seguinte
compromisso: “PROMETO MANTER, DEFENDER, CUMPRIR E FAZER CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A DO ESTADO DE SANTA CATARINA, A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO E OBSERVAR AS LEIS, PROMOVER O BEM ESTAR GERAL E DESEMPENHAR O CARGO HONRADA,
LEAL E PATRIOTICAMENTE”. Atendidas as normas legais, eles assinaram o Termo de Compromisso e Posse e o presidente Darlan Rech
Gerhardt declarou-os empossados como Prefeito e Vice-prefeito, para o exercício de primeiro de janeiro de dois mil e vinte e um, até trinta e
um de dezembro de dois mil e vinte e quatro. Nada havendo mais a relatar, lavrou-se o presente termo, que depois de lido, vai devidamente
assinado por eles e pelos vereadores para que produza os efeitos legais. Peritiba, 1º de janeiro de 2021.
Paulo josé deitos ....................................................................................................................
NESTOR josé BOLL . ....................................................................................................................
Cleusa Simon Berno ................................................................................................................
Cristiane Salete Hoffmann da Costa .................................................................................
Darlan Rech Gerhardt ……………………………………………………………………………………………………..
Eládio Spielmann ……………………………………………………………………………………………………………….
Euclides Orlando Christ …………………………………………………………………………………………………..
Gabriel Guilherme Chinelato Nissola ................................................................................
Helena Maria Finger Kopsell ................................................................................................
Ivete Francisca Finger ...........................................................................................................
Joel Carlos Piassa ...................................................................................................................
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Publicação Nº 2789075

TERMO DE COMPROMISSO E POSSE DOS VEREADORES ELEITOS EM 15 DE NOVEMBRO PARA A 14ª LEGISLATURA 2021/2024.
Às dez horas do dia primeiro de janeiro de dois mil e vinte e um, na Sala de Sessões Vereador Ângelo Maltauro da Câmara Municipal de
Vereadores de Peritiba, sito à Rua Frei Bonifácio, 63, nesta cidade, reuniram-se sob a presidência provisória do senhor vereador Joel Carlos
Piassa, mais votado na eleição de 15 de novembro de 2020, os eleitos para a 14ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Peritiba,
estado de Santa Catarina, conforme o art. 45 da Lei Orgânica Municipal e art. 10 e seguintes do Regimento Interno desta Casa Legislativa.
O presidente provisório exibiu seu Diploma e apresentou a declaração de bens aos demais. Em seguida, solicitou aos vereadores eleitos que
a este subscrevem, a apresentação do Diploma à Mesa. Ato contínuo, ao verificar a autenticidade de todos os Diplomas, o presidente fez o
seguinte juramento: “Prometo guardar a Constituição da República, Constituição do Estado de Santa Catarina e a Lei Orgânica Municipal,
desempenhando leal e sinceramente o mandato a mim conferido, observando as leis e trabalhando pelo engrandecimento deste município”.
Seguindo a chamada nominal, todos os demais vereadores responderam “Assim prometo”. Feito isso, os vereadores apresentaram a declaração de bens e assinaram este Termo de Compromisso e Posse. Concluídas as formalidades legais, o presidente provisório, Joel Carlos
Piassa, declarou empossados os vereadores para a décima quarta legislatura, de primeiro de janeiro de dois mil e vinte e um, até trinta e
um de dezembro de dois mil e vinte e quatro. Nada havendo mais a relatar, lavrou-se o presente termo, que depois de lido, vai devidamente
assinado pelos vereadores para que produza os efeitos legais. Peritiba, 1º de janeiro de 2021.
Cleusa Simon Berno ................................................................................................................
Cristiane Salete Hoffmann da Costa .................................................................................
Darlan Rech Gerhardt ……………………………………………………………………………………………………..
Eládio Spielmann ……………………………………………………………………………………………………………….
Euclides Orlando Christ …………………………………………………………………………………………………..
Gabriel Guilherme Chinelato Nissola ................................................................................
Helena Maria Finger Kopsell ................................................................................................
Ivete Francisca Finger ...........................................................................................................
Joel Carlos Piassa ...................................................................................................................
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Pescaria Brava
Prefeitura
ATO DELEGATÓRIO - EDEJANE

Publicação Nº 2790328

ATO ADMINISTRATIVO DELEGATÓRIO DE PODERES
Ao Banco do Brasil S/A,
Ag. 0345-X – Laguna
Laguna – SC
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA/SC, inscrita no CNPJ/MF: 16.780.795/0001-38, com sede situada na Rodovia SC-437,
S/N, Centro, na cidade Pescaria Brava/SC, por seu representante legal, Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal DEYVISONN DA SILVA DE
SOUZA, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF 910.035.809-63, portador da Identidade n° 3201663, SSP-SC, residente e domiciliado na
Estrada Geral de Barreiros, s/nº, Bairro Barreiros, também na cidade de Pescaria Brava/SC, na data deste ato concede poderes específicos
a Secretária Municipal de Administração e Finanças, Sra. EDEJANE PEREIRA BERNADO BORGES, brasileira, solteira, inscrita no CPF/MF n°
036.184.319-45, portadora do RG n° 4067456, residente e domiciliada na Estrada Geral do Siqueiro, s/nº, Bairro Siqueiro, cidade de Pescaria
Brava/SC, CEP: 88798-000, nomeada pela Portaria n° 115/2018 e embasada na Lei Orgânica do Município, para assinar CONJUNTAMENTE
com o Prefeito Municipal as transações bancárias das contas-correntes relacionadas a PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA/SC,
junto ao BANCO DO BRASIL S/A, conforme critérios abaixo:
SEMPRE CONJUNTAMENTE COM O PREFEITO – Sr. DEYVISONN DA SILVA DE SOUZA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abrir e encerrar contas de depósito;
Emitir cheques;
Solicitar saldos e extratos;
Requisitar talonário de cheques;
Endossar cheques;
Cancelar cheques;
Baixar cheques;
Sustar, contra-ordenar cheques;
Efetuar resgates/aplicações financeiras;
Efetuar saques conta corrente;
Cadastrar, alterar e desbloquear senhas;
Efetuar pagamento por meio eletrônico;
Efetuar transferência por meio eletrônico;
Efetuar transferências para mesma titularidade - meio eletrônico;
Liberar arquivos de pagamentos no gerenciador financeiro;
Encerrar contas de deposito;
Consultar contas/aplic. Programas repasse recursos.

Município de Pescaria Brava/SC, em 05 de Janeiro de 2021.
DEYVISONN DA SILVA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

ATO DELEGATÓRIO - RAQUEL

Publicação Nº 2790325

ATO ADMINISTRATIVO DELEGATÓRIO DE PODERES
Ao Banco do Brasil S/A,
Ag. 0345-X – Laguna
Laguna – SC
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA/SC, inscrita no CNPJ/MF: 16.780.795/0001-38, com sede situada na Rodovia SC-437, S/N,
Centro, na cidade Pescaria Brava/SC, por seu representante legal, Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal DEYVISONN DA SILVA DE SOUZA, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF 910.035.809-63, portador da Identidade n° 3201663, SSP-SC, residente e domiciliado na Estrada
Geral de Barreiros, s/nº, Bairro Barreiros, também na cidade de Pescaria Brava/SC, na data deste ato concede poderes específicos a Secretária Municipal de Assistência Social, Sra. RAQUEL CARDOSO DOS SANTOS, brasileira, inscrita no CPF/MF n° 889.495.679-20, portadora do
RG n° 3172461, residente e domiciliada na Estrada Geral Sertão da Estiva, s/nº, próximo a Igreja Católica São Francisco de Assis, Bairro
Sertão da Estiva, cidade Pescaria Brava/SC, CEP: 88798-000, nomeada pela Portaria n° 195/2020 e embasada na Lei Orgânica do Município,
para assinar CONJUNTAMENTE com o Prefeito Municipal as transações bancárias das contas-correntes relacionadas ao FUNDO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL junto ao BANCO DO BRASIL S/A, conforme critérios abaixo:
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SEMPRE CONJUNTAMENTE COM O PREFEITO – Sr. DEYVISONN DA SILVA DE SOUZA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abrir e encerrar contas de depósito;
Emitir cheques;
Solicitar saldos e extratos;
Requisitar talonário de cheques;
Endossar cheques;
Cancelar cheques;
Baixar cheques;
Sustar, contra-ordenar cheques;
Efetuar resgates/aplicações financeiras;
Efetuar saques conta corrente;
Cadastrar, alterar e desbloquear senhas;
Efetuar pagamento por meio eletrônico;
Efetuar transferência por meio eletrônico;
Efetuar transferências para mesma titularidade - meio eletrônico;
Liberar arquivos de pagamentos no gerenciador financeiro;
Encerrar contas de deposito;
Consultar contas/aplic. Programas repasse recursos.

Município de Pescaria Brava/SC, em 05 de Janeiro de 2021.
DEYVISONN DA SILVA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 600

Publicação Nº 2790301

DECRETO Nº 600, de 04 de Janeiro de 2021.
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS MEMBROS INDICADOS E/OU RECONDUZIDOS PARA COMPOR O CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E
CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS
DE EDUCAÇÃO – FUNDEB.
DEYVISONN DA SILVA DE SOUZA, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições e de conformidade com o art. 70, IX, da Lei Orgânica do
Municipal e, à vista do contido na comunicação interna da Secretaria Municipal de Educação nº 002/2021:
DECRETA:
Art. 1º. Ficam nomeados os Conselheiros e Suplentes abaixo relacionados para compor o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação – FUNDEB – Gestão
2020/2022.
I – REPRESENTANTE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL:
Titular: Cristiano Corrêa de Medeiros – CPF 024.920.849-06 (recondução)
Suplente: Isadora Souza Borges – CPF 103.388.159-70 (indicação)
II – REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:
Titular: Daniela Balz Hara – CPF 896.534.910-91 (indicação)
Suplente: Ana Cristina Lino Medeiros – CPF 060.498.479-08 (indicação)
III – REPRESENTANTE DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS BÁSICAS PÚBLICAS:
Titular: Márcia de Medeiros – CPF 642.156.449-68 (indicação)
Suplente: Marlene de Souza Gaspar – CPF 378.696.049-68 (indicação)
IV – REPRESENTANTES DOS DIRETORES DAS ESCOLAS BÁSICAS PÚBLICAS:
Titular: Thaís Marques da Rosa – CPF 030.654.609-47 (indicação)
Suplente: Cristina Ladislau Matias Silvano – CPF 078.160.789-27 (indicação)
V – REPRESENTANTES DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DAS ESCOLAS BÁSICAS PÚBLICAS:
Titular: Marcelo Nascimento Mendes – CPF 041.739.119-63 (indicação)
Suplente: Natalina dos Santos Guimarães Luiz – CPF 756.942.559-68 (recondução)
VI – REPRESENTANTES DE PAIS DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA:
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Titular: Vanessa de Souza Acordi Calegari – CPF 048.154.309-00 (indicação)
Suplente: Jucelia de Medeiros Goulart – CPF 785.034.349-20 (indicação)
Titular: Cristina da Silva Goulart – CPF 033.851.209-85 (indicação)
Suplente: Cristiane de Abreu Clemência – CPF 069.437.399-05 (indicação)
VII – REPRESENTANTES DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA:
Titular: Roselene Corrêa – CPF 068.698.697-25 (indicação)
Suplente: Bruno Alves – CPF 089.370.489-06 (indicação)
Titular: Eliane dos Santos Fernandes – CPF 095.093.089-00 (indicação)
Suplente: Fernanda Lima Goulart Firmino – CPF 069.543.499-33 (indicação)
VIII – REPRESENTANTES DO COMED – CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:
Titular: Jorgiana Valessa Rodrigues Pinto – CPF 080.466.326-27 (recondução)
Suplente: Gilmar Aguiar – CPF 692.422.409-15 (indicação)
IX – REPRESENTANTE DO CONSELHO TUTELAR:
Titular: Maria Aparecida Luiza – CPF 033.322.309-80 (indicação)
Suplente: Osmar Eliseu – CPF 629.005.019-20 (indicação)
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, em Pescaria Brava, 04 de Janeiro de 2021.
DEYVISONN DA SILVA DE SOUZA
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 601

Publicação Nº 2790303

DECRETO Nº 601, de 04 de Janeiro de 2021.
DISPÕE SOBRE O REAJUSTE DA UNIDADE FISCAL MUNICIPAL - UFM DO MUNICÍPIO DE PESCARIA BRAVA/SC, PARA O EXERCÍCIO FISCAL
DE 2021.
DEYVISONN DA SILVA DE SOUZA, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições e de conformidade com o art. 70, IX, da Lei Orgânica do
Municipal e:
CONSIDERANDO o disposto no artigo 1º da Lei Complementar Municipal nº 58/2017;
DECRETA:
Art. 1º - A Unidade Fiscal do Município - UFM, para o exercício financeiro de 2021, passa a vigorar com o valor de R$ 1,115 (um real e onze
centavos).
Art. 2º - Para a efetivação do reajuste a que se refere o artigo anterior foi utilizada a variação do INPC (IBGE), de 4,77%, relativo ao período
de 01 Novembro de 2019 à 01 de Outubro de 2020.
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Os efeitos deste decreto retroagem a 1º de Janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, em Pescaria Brava, 04 de Janeiro de 2021.
DEYVISONN DA SILVA DE SOUZA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 215/2020

Publicação Nº 2790595

PORTARIA Nº 215/2020
DEYVISONN DA SILVA DE SOUZA, Prefeito Municipal de Pescaria Brava/SC, no uso das atribuições conferidas no artigo 70, da Lei Orgânica
do Município,
RESOLVE
Art. 1º - Exonerar a servidora de cargo do tipo “COMISSIONADO”, conforme tabela abaixo:
SERVIDOR
VANDERLEIA FERNANDES DE SOUZA DE ARAÚJO

CARGO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO TÉCNICO DE SAÚDE / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, sendo condição de validade a publicação resumida no Diário Oficial dos
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Municípios até o último dia útil do mês seguinte ao da assinatura.
Pescaria Brava/SC, 18 de dezembro de 2020.
DEYVISONN DA SILVA DE SOUZA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 216/2020

Publicação Nº 2790599

PORTARIA Nº 216/2020
DEYVISONN DA SILVA DE SOUZA, Prefeito Municipal de Pescaria Brava/SC, no uso das atribuições conferidas no artigo 70, da Lei Orgânica
do Município,
RESOLVE
Art. 1º - Exonerar o servidor de cargo do tipo “AGENTE POLÍTICO”, conforme tabela abaixo:
SERVIDOR
LUIZ HENRIQUE CASTRO DE SOUZA

CARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, sendo condição de validade a publicação resumida no Diário Oficial dos
Municípios até o último dia útil do mês seguinte ao da assinatura.
Pescaria Brava/SC, 31 de dezembro de 2020.
DEYVISONN DA SILVA DE SOUZA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 217/2020

Publicação Nº 2790603

PORTARIA Nº 217/2020
DEYVISONN DA SILVA DE SOUZA, Prefeito Municipal de Pescaria Brava/SC, no uso das atribuições conferidas no artigo 70, da Lei Orgânica
do Município,
RESOLVE
Art. 1º - Exonerar o servidor de cargo do tipo “COMISSIONADO”, conforme tabela abaixo:
SERVIDOR
JOSÉ NIXON BATISTA

CARGO
MÉDICO AUTORIZADOR / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, sendo condição de validade a publicação resumida no Diário Oficial dos
Municípios até o último dia útil do mês seguinte ao da assinatura.
Pescaria Brava/SC, 31 de dezembro de 2020.
DEYVISONN DA SILVA DE SOUZA
Prefeito Municipal
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Petrolândia
Prefeitura
DECRETO Nº. 176/2020

Publicação Nº 2789470

DECRETO Nº. 176, de 23 de Dezembro de 2020.
SUPLEMENTA MODALIDADES DE APLICAÇÃO DO ORÇAMENTO VIGENTE POR CONTA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JOEL LONGEN, Prefeito Municipal de Petrolândia, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Municipal nº. 1739/2019, de 18 de dezembro de 2019 (Lei Orçamentária);
DECRETA:
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar na importância de R$ 4.010,00 (Quatro mil e dez reais) os saldos da
Modalidade de Aplicação do Orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Petrolândia, abaixo discriminada:
Órgão 03 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Unidade 01 – Secretaria de Administração
Proj./Atividade – 2.003 – Manutenção da Secretaria de Administração
Elemento de Despesa – 4.4.90.00.00.00.00.00 – (16) Aplicações Diretas
Recursos - 0.1.0132 – Recursos Ordinários ................................................................. .R$ 4.010,00
Art. 2º. Para cobertura do Crédito Suplementar acima, utilizar-se-á recursos do Excesso de Arrecadação na Fonte de Recursos 0.1.0132 –
Recursos Ordinários, na importância de R$ 4.010,00 (Quatro mil e dez reais).
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Petrolândia, em 23 de Dezembro de 2020.
JOEL LONGEN
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº. 177/2020

Publicação Nº 2789471

DECRETO Nº. 177, de 29 de Dezembro de 2020.
CRIA CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS POR CONTA DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR NO ORÇAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL PETROLÂNDIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JOEL LONGEN, Prefeito Municipal de Petrolândia Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de conformidade a Lei Municipal
nº. 1739/2019, de 18 de dezembro de 2019 (Lei Orçamentária).
DECRETA:
Art. 1º. Fica autorizada a Abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 509,72 (Quinhentos e nove reais e setenta e dois centavos),
com a seguinte classificação no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Petrolândia:
Órgão 07 – SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade 01 – Departamento de Transportes e Obras
Proj./Atividade – 2.038 – Conservação das Estradas
Elemento de Despesa – 3.3.90.00.00.00.00.00 – (237) Aplicações Diretas
Recursos - 0.3.0648 – Convênios União - Exercício Anterior .................................. R$ 509,72
Art. 2º. Para cobertura do Crédito Especial acima, utilizar-se-á recursos do Superávit Financeiro do Exercício Anterior verificado na Fonte de
Recurso 03.0648 – Convênios União - Exercício Anterior, constante do Balanço da Prefeitura Municipal de Petrolândia, na importância de R$
509,72 (Quinhentos e nove reais e setenta e dois centavos).
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA, em 29 de Dezembro de 2020.
JOEL LONGEN
PREFEITO MUNICIPAL
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Publicação Nº 2789472

DECRETO Nº. 178, de 30 de Dezembro de 2020.
SUPLEMENTA MODALIDADES DE APLICAÇÃO DO ORÇAMENTO VIGENTE POR CONTA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JOEL LONGEN, Prefeito Municipal de Petrolândia, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Municipal nº. 1739/2019, de 18 de dezembro de 2019 (Lei Orçamentária);
DECRETA:
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar na importância de R$ 18.820,91 (Dezoito mil, oitocentos e vinte reais
e noventa e um centavos) os saldos da Modalidade de Aplicação do Orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Petrolândia, abaixo discriminada:
Órgão 03 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Unidade 01 – Secretaria de Administração
Proj./Atividade – 2.003 – Manutenção da Secretaria de Administração
Elemento de Despesa – 3.1.90.00.00.00.00.00 – (8) Aplicações Diretas
Recursos - 0.1.0132 – Recursos Ordinários ................................................................. .R$ 18.820,91
Art. 2º. Para cobertura do Crédito Suplementar acima, utilizar-se-á recursos do Excesso de Arrecadação na Fonte de Recursos 0.1.0132 –
Recursos Ordinários, na importância de R$ 18.820,91 (Dezoito mil, oitocentos e vinte reais e noventa e um centavos).
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Petrolândia, em 30 de Dezembro de 2020.
JOEL LONGEN
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº. 179/2020

Publicação Nº 2789473

DECRETO Nº. 179, de 30 de Dezembro de 2020.
ANULA E SUPLEMENTA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JOEL LONGEN, Prefeito Municipal de Petrolândia, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Inciso VII,
do Artigo 85 da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com a Lei Municipal nº. 1739 de 18 de Dezembro de 2019,
DECRETA:
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a anular parcialmente a importância de R$ 40,00 (Quarenta reais) da seguinte dotação
do orçamento vigente:
Órgão 11 – FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL
Unidade 01 – Fundo Rotativo Habitacional
Proj./Atividade – 2.019 – Construção de Casas Populares
Elemento de Despesa – 4.4.90.00.00.00.00.00 – (4) Aplicações Diretas
Recursos - 0.1.0000 – Recursos Ordinários ..................................................................... .R$ 40,00
Art. 2º. Fica suplementada por conta da anulação do Art. 1º a importância de R$ 40,00 (Quarenta reais) na seguinte dotação do orçamento
vigente:
Órgão 11 – FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL
Unidade 01 – Fundo Rotativo Habitacional
Proj./Atividade – 2.019 – Construção de Casas Populares
Elemento de Despesa – 3.3.90.00.00.00.00.00 – (1) Aplicações Diretas
Recursos - 0.1.0000 – Recursos Ordinários ..................................................................... .R$ 40,00
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Petrolândia, 30 de Dezembro de 2020.
JOEL LONGEN
PREFEITO MUNICIPAL
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Publicação Nº 2789477

DECRETO Nº. 180, de 30 de Dezembro de 2020.
ANULA E SUPLEMENTA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JOEL LONGEN, Prefeito Municipal de Petrolândia, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Inciso VII,
do Artigo 85 da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com a Lei Municipal nº. 1739 de 18 de Dezembro de 2019,
DECRETA:
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a anular parcialmente a importância de R$ 28.600,00 (Vinte e oito mil e seiscentos reais)
das seguintes dotações do orçamento vigente:
Órgão 02 – GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Unidade 01 – Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito
Proj./Atividade – 2.002 – Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito
Elemento de Despesa – 3.3.90.00.00.00.00.00 – (3) Aplicações Diretas
Recursos - 0.1.0000 – Recursos Ordinários .................................................................. .R$ 3.600,00
Órgão 02 – GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Unidade 01 – Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito
Proj./Atividade – 2.002 – Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito
Elemento de Despesa – 4.4.90.00.00.00.00.00 – (5) Aplicações Diretas
Recursos - 0.1.0000 – Recursos Ordinários ................................................................ .R$ 25.000,00
Art. 2º. Fica suplementada por conta da anulação do Artigo 1º. a importância de R$ 28.600,00 (Vinte e oito mil e seiscentos reais) na seguinte dotação do orçamento vigente:
Órgão 02 – GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Unidade 01 – Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito
Proj./Atividade – 2.002 – Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito
Elemento de Despesa – 3.3.50.00.00.00.00.00 – (2) Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
Recursos - 0.1.0000 – Recursos Ordinários ................................................................ .R$ 28.600,00
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Petrolândia, em 30 de Dezembro de 2020.
JOEL LONGEN
PREFEITO MUNICIPAL
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Pinheiro Preto
Prefeitura
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 01/2021 CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020

Publicação Nº 2790461

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 01/2021
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020
GILBERTO CHIARANI, Prefeito Municipal de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e, em atendimento ao
disposto no Edital n. 01/2020, CONVOCA a seguinte candidata aprovada no Concurso Público para apresentação de exames de saúde para
análise de aptidão física:
CPF

NOME DO CANDIDATO

020.238.691-02

FERNANDO BESOLD

CARGO
(Regime estatutário)
Operador de Máquinas Pesadas

O candidato acima relacionado deverá no prazo máximo de 30 dias, contados da data da publicação, providenciar os seguintes exames de
saúde:
a. Sangue: Hemograma, Glicemia e Sorologia de Lues;
b. Parcial de Urina;
c. Raio-X do Tórax P.A e perfil;
e. Raio X de coluna P.A e perfil – cervical e lombar
d. ECG – eletrocardiograma com laudo.
1. Os EXAMES MÉDICOS deverão ser apresentados para Certificação, aos médicos Credenciados pelo Município, através de agendamento
junto ao Setor de Recursos Humanos, pelos telefones 3562-2025 ou 3562-2000.
2. Além dos referidos exames, a candidata deverá apresentar exames complementares caso haja solicitação do Médico Credenciado pelo
Município de Pinheiro Preto – SC, bem como os seguintes documentos:
a. formulário de Dados Cadastrais; (anexo Modelo);
b. formulário de Declaração de Dependência; (anexo Modelo);
c. formulário de Declaração de Bens; (anexo Modelo);
d. formulário de Declaração de Não Acumulação de Cargos, Empregos e/ou Funções pública; (anexo Modelo);
e. Carteira de Identidade;
f. Título de Eleitor, com confirmação da última votação, assim como, declaração emitida pelo T.R.E. que comprove o pleno gozo dos direitos
civis e políticos;
g. Certificado de Reservista;
h. Certificado escolar (prova de que o candidato satisfaz o nível de escolaridade exigido no edital do concurso);
i. Documento com o nº do PIS/PASEP, ou extrato de inexistência de registro obtido, junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal);
j. CPF - Cartão do Cadastro de Pessoa Física;
k. Carteira nacional do S.U.S;
l. Certidão de Casamento;
m. Certidão de Nascimento do(s) filho(s);
n. Laudo médico (obtido mediante perícia médica);
o. Carteira de Trabalho (CTPS);
p. Comprovante de conta corrente bancária;
q. Comprovante de residência (conta de luz ou água ou telefone não superior a 90 dias);
r.. 01 (uma) foto no tamanho 3X4 colorida atual;
s. Documentos exigidos para cargos específicos: CNH categoria mínima “C”
Comprovante expedida pelo conselho profissional, comprovando a inscrição e a regularidade do registro para os cargos exigidos.
Analisados os exames e sendo o candidato considerado apto, o mesmo será, então, nomeado para o cargo, através de Portaria expedida
pelo Chefe do Poder Executivo.
OBS: A presente convocação para apresentação de exames de saúde não gera direito à nomeação.
Centro Administrativo de Pinheiro Preto – SC, 04 de janeiro de 2021.
GILBERTO CHIARANI
PREFEITO MUNICIPAL
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PORTARIA 01/2021

Publicação Nº 2788679

PORTARIA N.º 01, DE 04 DE JANEIRO DE 2021
DESIGNA PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO PARA ANALISE E JULGAMENTO DE LICITAÇÕES MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO
GILBERTO CHIARANI, Prefeito do Município de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista
o disposto na Lei 8666/93,
RESOLVE:
Art. 1º Ficam nomeados para comporem a função de pregoeiro e membros da equipe de apoio, os seguintes servidores públicos municipais:
I – Ligiane Zago Silva, ocupante do cargo de provimento efetivo de Analista de Licitações e Atos Administrativos, que atuará como pregoeiro;
II - Robbin Alex Zanotti, ocupante do cargo de provimento efetivo de Assistente de Coordenação e Planejamento, que atuará como equipe
de apoio;
III – Lucas Falchetti, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente Administrativo, que atuará como equipe de apoio;
IV – Natalia Cristina Maciel dos Santos, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Odontólogo, que atuará como equipe de
apoio
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Centro Administrativo em 04 de janeiro de 2021.
GILBERTO CHIARANI
Prefeito Municipal

PORTARIA 02/2021

Publicação Nº 2788684

PORTARIA Nº 02, DE 04 DE JANEIRO DE 2021
NOMEIA PRESIDENTE E MEMBROS PARA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
GILBERTO CHIARANI, Prefeito do Município de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista
o disposto na Lei 8666/93,
RESOLVE:
Art. 1º Ficam nomeados para compor a Comissão Permanente de Licitação e equipe de apoio para as licitações do Município, os seguintes
membros:
I – Ligiane Zago Silva, ocupante do cargo de provimento efetivo de Analista de Licitações e Atos Administrativos, que atuará como presidente da comissão de licitação;
II - Robbin Alex Zanotti, ocupante do cargo de provimento efetivo de Assistente de Coordenação e Planejamento, que atuará como membro;
III – Lucas Falchetti, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente Administrativo, que atuará como membro;
IV – Natalia Cristina Maciel dos Santos, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Odontólogo, que atuará como membro;
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Centro Administrativo de Pinheiro Preto, em 04 de janeiro de 2.021
GILBERTO CHIARANI
Prefeito Municipal
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Câmara Municipal
PORTARIA Nº 02, DE 04 DE JANEIRO DE 2020

Publicação Nº 2788879

PORTARIA Nº 02, DE 04 DE JANEIRO DE 2020.
NOMEIA LUANA SCHMITT SCOPEL PARA EXERCER O CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE ASSESSORA PARLAMENTAR DA CÂMARA
DE VEREADORES DE PINHEIRO PRETO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
EDIMILSON ANTONIO CARDOSO DE AGUIAR, Presidente Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vereadores de Pinheiro Preto, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por lei:
RESOLVE:
Art. 1.º NOMEAR, LUANA SCHMITT SCOPEL, brasileira, casada, inscrita no CPF sob nº 077.713.629-58, residente na Rua Francisco Nardi, nº
566, Bairro Centro, Município de Tangara - SC para ocupar o cargo de provimento em comissão de ASSESSOR PARLAMENTAR, com carga
horária de 10 (dez) horas semanais, na forma que dispõe a Lei Ordinária nº 1947, de 03 de julho de 2017, lotado na Câmara Municipal de
Vereadores.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no Diário Oficial dos Municípios –
DOM – SC, com efeitos a partir de 04 de Janeiro de 2021.
Câmara Municipal de Vereadores – SC, 04 de Janeiro de 2020.
EDIMILSON ANTONIO CARDOSO DE AGUIAR
Presidente Mesa Diretora da
Câmara Municipal de Vereadores de Pinheiro Preto
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Planalto Alegre
Prefeitura
PORTARIA 01/2021

Publicação Nº 2790591

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE
PORTARIA Nº 01/2021
EXONERA A SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL SENHORA ADRIANA PAULA SANTINON E DA OUTRAS PROVIDENCIAS
SADI DALLACORTTE, Prefeito Municipal de Planalto Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade
com o artigo 32 da Lei Municipal nº 279, de 29 de novembro de 2001.
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar a (s) Servidora (es) Pública (s) Municipal Senhora ADRIANA PAULA SANTINON, Chefe de Setor da Educação, lotado (s) na
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a partir do dia 04 de Janeiro de 2021.
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Planalto Alegre – SC, em 04 de Janeiro de 2021.
SADI DALLACORTTE
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se.

PORTARIA 011/2021

Publicação Nº 2790544

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE
PORTARIA Nº 11/2021
EXONERA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL SENHOR MARCIO ANDRE GERHARD E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.
SADI DALLACORTTE, Prefeito Municipal de Planalto Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade
com o artigo 32 da Lei Municipal nº 279, de 29 de novembro de 2001.
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar o (s) Servidor (es) Público (s) Municipal Senhor MARCIO ANDRE GERHARD, Assessor Juridico, lotado (s) na Secretaria
Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, a partir do dia 04 de Janeiro de 2021.
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Planalto Alegre – SC, em 04 de Janeiro de 2021.
SADI DALLACORTTE
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se.

PORTARIA 012/2021

Publicação Nº 2790538

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE
PORTARIA Nº 12/2021
EXONERA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL SENHOR CESAR LUIZ DA SILVA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.
SADI DALLACORTTE, Prefeito Municipal de Planalto Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade
com o artigo 32 da Lei Municipal nº 279, de 29 de novembro de 2001.
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RESOLVE:
Art. 1º Exonerar o (s) Servidor (es) Público (s) Municipal Senhor CESAR LUIZ DA SILVA, Diretor de Departamento de Agricultura, lotado (s)
na Secretaria Municipal de Agricultura e meio Ambiente, a partir do dia 04 de Janeiro de 2021.
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Planalto Alegre – SC, em 04 de Janeiro de 2021.
SADI DALLACORTTE
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se.

PORTARIA 013/2021

Publicação Nº 2790532

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE
PORTARIA Nº 13/2021
EXONERA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL SENHOR VALDECIR JOSÉ MULINARI E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.
SADI DALLACORTTE, Prefeito Municipal de Planalto Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade
com o artigo 32 da Lei Municipal nº 279, de 29 de novembro de 2001.
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar o (s) Servidor (es) Público (s) Municipal Senhor VALDECIR JOSÉ MULINARI, Chefe do Setor de Obras e Serviços de Infraestrutura, lotado (s) na Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Públicos, a partir do dia 04 de Janeiro de 2021.
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Planalto Alegre – SC, em 04 de Janeiro de 2021.
SADI DALLACORTTE
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se.

PORTARIA 014/2021

Publicação Nº 2790527

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE
PORTARIA Nº 14/2021
EXONERA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL SENHOR ODILNEI SCHUSTER DA SILVA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.
SADI DALLACORTTE, Prefeito Municipal de Planalto Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade
com o artigo 32 da Lei Municipal nº 279, de 29 de novembro de 2001.
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar o (s) Servidor (es) Público (s) Municipal Senhor ODILNEI SCHUSTER DA SILVA, Diretor do Departamento de Meio Ambiente,
lotado (s) na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, a partir do dia 04 de Janeiro de 2021.
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Planalto Alegre – SC, em 04 de Janeiro de 2021.
SADI DALLACORTTE
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se.
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Publicação Nº 2790522

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE
PORTARIA Nº 15/2021
EXONERA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL SENHOR ADILSON ZAMBON E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.
SADI DALLACORTTE, Prefeito Municipal de Planalto Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade
com o artigo 32 da Lei Municipal nº 279, de 29 de novembro de 2001.
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar o (s) Servidor (es) Público (s) Municipal Senhor ADILSON ZAMBON, Secretário Municipal, lotado (s) na Secretaria Municipal
de Transportes, Obras e Serviços Públicos, a partir do dia 04 de Janeiro de 2021.
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Planalto Alegre – SC, em 04 de Janeiro de 2021.
SADI DALLACORTTE
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se.

PORTARIA 02/2021

Publicação Nº 2790588

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE
PORTARIA Nº 02/2021
EXONERA A SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL SENHORA MARLEI STOCCO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS
SADI DALLACORTTE, Prefeito Municipal de Planalto Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade
com o artigo 32 da Lei Municipal nº 279, de 29 de novembro de 2001.
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar a (s) Servidora (es) Pública (s) Municipal Senhora MARLEI STOCCO, Chefe do Setor de Enfermagem e Atendimento a Saúde
médica e Bucal, lotada (s) na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, a partir do dia 04 de Janeiro de 2021.
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Planalto Alegre – SC, em 04 de Janeiro de 2021.
SADI DALLACORTTE
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se.

PORTARIA 03/2021

Publicação Nº 2790586

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE
PORTARIA Nº 03/2021
EXONERA A SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL SENHORA MARI ANGELA DA SILVA PRESSI E DA OUTRAS PROVIDENCIAS
SADI DALLACORTTE, Prefeito Municipal de Planalto Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade
com o artigo 32 da Lei Municipal nº 279, de 29 de novembro de 2001.
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar a (s) Servidora (es) Pública (s) Municipal Senhora MARI ANGELA DA SILVA PRESSI, Chefe do Setor de Combate a Endemias
e da Vigilância Epidemiológica e Sanitária , lotada (s) na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, a partir do dia 04 de Janeiro
de 2021.
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Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Planalto Alegre – SC, em 04 de Janeiro de 2021.
SADI DALLACORTTE
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se.

PORTARIA 04/2021

Publicação Nº 2790583

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE
PORTARIA Nº 04/2021
EXONERA A SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL SENHORA JULIANA PAULA VIVIAN CHIARELLO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.
SADI DALLACORTTE, Prefeito Municipal de Planalto Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade
com o artigo 32 da Lei Municipal nº 279, de 29 de novembro de 2001.
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar a (s) Servidora (es) Pública (s) Municipal Senhora JULIANA PAULA VIVIAN CHIARELLO, Diretora do Departamento de Assistência Social , lotada (s) na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, a partir do dia 04 de Janeiro de 2021.
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Planalto Alegre – SC, em 04 de Janeiro de 2021.
SADI DALLACORTTE
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se.

PORTARIA 05/2021

Publicação Nº 2790581

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE
PORTARIA Nº 05/2021
EXONERA A SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL SENHORA ROZELEI MORAES DE MELLO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.
SADI DALLACORTTE, Prefeito Municipal de Planalto Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade
com o artigo 32 da Lei Municipal nº 279, de 29 de novembro de 2001.
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar a (s) Servidora (es) Pública (s) Municipal Senhora ROZELEI MORAES DE MELLO, Diretora do Departamento de Compras e
Licitações, lotada (s) na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, a partir do dia 04 de Janeiro de 2021.
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Planalto Alegre – SC, em 04 de Janeiro de 2021.
SADI DALLACORTTE
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se.
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PORTARIA 06/2021

Publicação Nº 2790575

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE
PORTARIA Nº 06/2021
EXONERA A SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL SENHORA VANICE CRISTINA DE MELLO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.
SADI DALLACORTTE, Prefeito Municipal de Planalto Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade
com o artigo 32 da Lei Municipal nº 279, de 29 de novembro de 2001.
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar a (s) Servidora (es) Pública (s) Municipal Senhora VANICE CRISTINA DE MELLO, Diretora do Departamento de Contratos
Públicos, lotada (s) na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, a partir do dia 04 de Janeiro de 2021.
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Planalto Alegre – SC, em 04 de Janeiro de 2021.
SADI DALLACORTTE
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se.

PORTARIA 07/2021

Publicação Nº 2790571

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE
PORTARIA Nº 07/2021
EXONERA A SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL SENHORA ESIQUIELA MARIA LISTONE E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.
SADI DALLACORTTE, Prefeito Municipal de Planalto Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade
com o artigo 32 da Lei Municipal nº 279, de 29 de novembro de 2001.
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar a (s) Servidora (es) Pública (s) Municipal Senhora ESIQUIELA MARIA LISTONE, Chefe de Setor da Agricultura e Meio Ambiente, lotada (s) na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, a partir do dia 04 de Janeiro de 2021.
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Planalto Alegre – SC, em 04 de Janeiro de 2021.
SADI DALLACORTTE
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se.

PORTARIA 08/2021

Publicação Nº 2790558

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE
PORTARIA Nº 08/2021
EXONERA A SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL SENHORA MARCIELI FERNANDA PEROSSO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.
SADI DALLACORTTE, Prefeito Municipal de Planalto Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade
com o artigo 32 da Lei Municipal nº 279, de 29 de novembro de 2001.
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar a (s) Servidora (es) Pública (s) Municipal Senhora MARCIELI FERNANDA PEROSSO, Secretária Municipal, lotada (s) na
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a partir do dia 04 de Janeiro de 2021.
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Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Planalto Alegre – SC, em 04 de Janeiro de 2021.
SADI DALLACORTTE
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se.

PORTARIA 09/2021

Publicação Nº 2790554

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE
PORTARIA Nº 09/2021
EXONERA A SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL SENHORA MARILEI PEROSSO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.
SADI DALLACORTTE, Prefeito Municipal de Planalto Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade
com o artigo 32 da Lei Municipal nº 279, de 29 de novembro de 2001.
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar a (s) Servidora (es) Pública (s) Municipal Senhora MARILEI PEROSSO, Chefe do Setor de Saúde Preventiva e de Agendamento, lotada (s) na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, a partir do dia 04 de Janeiro de 2021.
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Planalto Alegre – SC, em 04 de Janeiro de 2021.
SADI DALLACORTTE
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se.

PORTARIA 10/2021

Publicação Nº 2790548

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE
PORTARIA Nº 10/2021
EXONERA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL SENHOR WELITON ALVES DE SOUZA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.
SADI DALLACORTTE, Prefeito Municipal de Planalto Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade
com o artigo 32 da Lei Municipal nº 279, de 29 de novembro de 2001.
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar o (s) Servidor (es) Público (s) Municipal Senhor WELITON ALVES DE SOUZA, Assessor de Imprensa, lotado (s) na Secretaria
Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, a partir do dia 04 de Janeiro de 2021.
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Planalto Alegre – SC, em 04 de Janeiro de 2021.
SADI DALLACORTTE
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se.
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PORTARIA 140/2020

Publicação Nº 2788431

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE
PORTARIA Nº 0140/2020
EXONERA A SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL SENHORA DANIELA SBEGHEN DO CARGO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL COM RETORNO AUTOMATICO PARA O CARGO EFETIVO DE AGENTE ADMINISTRATIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUARES BET, Prefeito Municipal de Planalto Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o
artigo 32 da Lei Municipal nº 279, de 29 de novembro de 2001.
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar a (s) Servidora (es) Pública (s) Municipal Senhora DANIELA SBEGHEN do cargo de Secretária Municipal, lotada (s) na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, a partir do dia 31 de Dezembro de 2020, cargo que exercia desde 02 de Outubro de 2020
com retorno automático para o cargo efetivo de Agente Administrativo, lotado (s) na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social .
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir do dia 1º de janeiro de 2021.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Planalto Alegre – SC, em 30 de Dezembro de 2020.
JUARES BET
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se.

PORTARIA 141/2020

Publicação Nº 2788434

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE
PORTARIA Nº 0141/2020
DISPOE SOBRE A ALTERAÇÃO DO PAGAMENTO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA DA SERVIDORA DANIELA SBEGHEN E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.
JUARES BET, Prefeito de Planalto Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Complementar nº 85 de 08 de Setembro de 2020.
RESOLVE:
Art. 1º Alterar o pagamento de Função de Confiança para a ordem de 80% a Servidora Pública Daniela Sbeghen, Agente Administrativo,
lotada na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social por Atividades em Fundos, Órgãos e Programas com Habilitação Profissional.
Art. 2º - Para fazer frente às despesas decorrentes desta portaria serão usados recursos do orçamento vigente.
Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação com efeitos a partir do dia 1º de Janeiro de 2021.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrario, especialmente o disposto na portaria 3919/2013.
Planalto Alegre – SC, em 30 de Dezembro de 2020.
JUARES BET
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se.

PORTARIA 16/2021

Publicação Nº 2790518

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE
PORTARIA Nº 016/2021
CONCEDE LICENÇA REMUNERADA POR MOTIVO DE DOENÇA AO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL SR. GIOVANI JOSÉ MINUZZI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
SADI DALLACORTTE, Prefeito Municipal de Planalto Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade
com o artigo 76 da Lei Municipal nº 279, de 29 de novembro de 2001.
RESOLVE:
Art. 1º Ficam concedidos 04 (quatro) dias de licença por motivo de doença ao Servidor Público Municipal SR. GIOVANI JOSÉ MINUZZI,
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lotado (a) na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento do dia 04/01/2021 a 07/01/2021, conforme atestado médico
apresentado.
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Planalto Alegre – SC, em 04 de Janeiro de 2021.
SADI DALLACORTTE
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se.
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Ponte Alta do Norte
Prefeitura
EXTRATO PP01/2021

Publicação Nº 2788775

PROCESSO LICITATÓRIO 1/2021
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE-SC, através da sua Pregoeira e sua Equipe de Apoio nomeados pela Portaria Nº
135/2020 de 11 de Julho de 2020, regida pela Lei Federal 10.520/02, Lei Federal 8.666/93 em conformidade com a Lei Municipal Nº
633/2005, conforme decreto 860/2006, suas alterações e demais legislações aplicáveis, torna público a realização de Licitação na modalidade de Pregão Presencial, no dia 15/01/2021 às 09:30 horas, nas dependências da Prefeitura Municipal de Ponte Alta do Norte, situada a
Rua João da Silva Calomeno, Nº 243, se dará início ao credenciamento e à abertura dos envelopes. A presente licitação será do tipo MENOR
PREÇO POR ITEM, consoante às condições estatuídas neste Edital e seus anexos.
Objeto: ADQUIRIR COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL COMUM E ADITIVADO E GASOLINA COMUM E ADITIVADA), MATERIAL DE USO AUTOMOTIVO E CONTRATAR SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO PARA VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORMA FRACIONADA, CONFORME O ANEXO I DO EDITAL.
Local obtenção do instrumento convocatório: Comissão Permanente de Licitação, sito a Rua João da Silva Calomeno, 243, das 07h30min
às 12h30mm.
Ponte Alta do Norte - SC, 04/01/2021.
ARI ALVES WOLINGER
Prefeito Municipal

PORTARIA-001-2021 - GESTOR DE CONVENIOS

Publicação Nº 2788830

PORTARIA N.º 001/2021
NOMEIA GESTOR MUNICIPAL DE CONVENIOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
ARI ALVES WOLINGER, Prefeito Municipal de Ponte Alta do Norte, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 81 item VIII da Lei Orgânica Municipal.
RESOLVE
Art. 1º - Nomear a servidora pública, ocupante de cargo de provimento efetivo, Thuany Cristine Coelho, lotada no cargo de Auxiliar Administrativo, para exercer a função de Gestor Municipal de Convênios – GMC, cuja incumbência consiste na coordenação de todos os convênios
do Município, junto a todas as esferas governamentais.
Art.2.º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as demais disposições em contrário.
Ponte Alta do Norte, 04 de janeiro de 2021.
ARI ALVES WOLINGER
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria aos quatro dias do mês de janeiro do ano de 2021, na Portaria da Prefeitura Municipal, e DOM Diário Oficial
dos Municípios.
Delfa Terezinha Wolinger Costa
Secretaria Executiva
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Ponte Serrada
Prefeitura
DECRETO 003/2021

Publicação Nº 2790640

DECRETO Nº 003/2021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
“EXONERA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL”.
ALCEU ALBERTO WRUBEL, Prefeito Municipal de Ponte Serrada, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, na forma da
legislação de regência,
CONSIDERANDO o pedido de exoneração da servidora;
EXONERA:
Art. 1º - Fica exonerada a Sra. FABIANA PADILHA, ocupante do cargo efetivo de AUXILIAR DE SAUDE BUCAL, com 40 horas semanais,
lotada na Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º - As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto correrão por conta da dotação orçamentária específica no orçamento vigente.
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PONTE SERRADA, ESTADO DE SANTA CATARINA, EM 04 DE JANEIRO DE 2021.
ALCEU ALBERTO WRUBEL
Prefeito Municipal
Registrada e publicada em data supra.

DECRETO 004/2021

Publicação Nº 2790643

DECRETO Nº 004/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
“NOMEIA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE”
ALCEU ALBERTO WRUBEL, Prefeito Municipal de Ponte Serrada, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, na forma da
legislação de regência;
DECRETA:
Art. 1º. – Fica nomeada a partir do dia 11 de janeiro de 2021, a Sra. ADRIANA PAVELSKI, portadora da Carteira de Identidade n. 2.877.799
e do CPF 987.217.049-53, para exercer o cargo de provimento em comissão de SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Padrão “CC”, Nível
“01”, com 40:00 horas/semanais.
Art. 2º - As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto correrão por conta da dotação orçamentária específica no orçamento vigente.
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PONTE SERRADA, ESTADO DE SANTA CATARINA, EM 04 DE JANEIRO DE 2021.
ALCEU ALBERTO WRUBEL
Prefeito Municipal
Registrada e publicada em data supra, na forma da lei.
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Porto Belo
Prefeitura
PLANO DE CONTINGÊNCIA 001-2020 - APLICÁVEL AO ESTABELECIMENTO NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO
INFANTIL PRIMEIROS PASSOS

Publicação Nº 2788489

PLANCON EDU ESCOLAR

HOMOLOGADO

COMITÊ MUNICIPAL DO PLANCONEDU/COVID-19 PORTO BELO / SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 1115

PLANO DE CONTINGÊNCIA
Para a COVID-19

Núcleo Desenvolvimento Infantil Primeiros Passos (NDI)

PLANCON-EDU/ESCOLAS COVID-19

Porto belo\SC
Município

Outubro de 2020
Mês

1
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Este Plano de Contingência foi construído com base no Modelo do Plano de Contingência elaborado e
aprovado no âmbito do Comitê Técnico Científico da Defesa Civil do Estado de Santa Catarina.
Governador do Estado de Santa Catarina
Carlos Moisés da Silva
Chefe da Defesa Civil do Estado de Santa Catarina
João Batista Cordeiro Junior
Diretor de Gestão de Educação
Alexandre Corrêa Dutra
Equipe que elaborou o Modelo de Plano de Contingência
Coordenação: Mário Jorge C. C. Freitas - Associação Brasileira de Pesquisa Científica, Tecnológica e Inovação em
Redução de Riscos e Desastre (ABP-RRD)
Sub- Coordenação: Cleonice Maria Beppler - Instituto Federal Catarinense (IFC)
Caroline Margarida - Defesa Civil do Estado de Santa Catarina (DCSC) (relatora)
Fabiana Santos Lima - Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
Francisco Silva Costa - Universidade do Minho (UMinho/Portugal)
Janete Josina de Abreu - Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
Leandro Mondini – Instituto Federal Catarinense (IFC Camboriú)
Pâmela do Vale Silva - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Paulo Henrique Oliveira Porto de Amorim - Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC)
Regina Panceri - Defesa Civil do Estado de Santa Catarina (DCSC) (relatora)

Colaboradores Externos
Prof. Eduardo R. da Cunha - Colégio Bom Jesus - Unidade Pedra Branca/Palhoça/SC
Prof. Josué Silva Sabino - Escola Básica Padre Doutor Itamar Luis da Costa - Imbituba/SC
Profa. Rute Maria Fernandes - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes (SEDUCE) - Imbituba/SC.
MsC. Maria Cristina Willemann - Epidemiologista - Mestre em Saúde Públic

2
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Plano de Contingência Aplicável ao Estabelecimento
Núcleo de Desenvolvimento Infantil Primeiros Passos
Equipe responsável pela elaboração e implementação do plano:

Emerson Luciano Stein
Prefeito Municipal
Cláudio Silvino da Silva
Proteção Defesa Civil
Jainara Nordio
Secretaria de Saúde
Rosane Maria Grauppe
Secretaria de Educação
Marisete Maria Airoso Linhares
Gestor(a)
Membros da comissão escolar:
Representante da equipe gestora – Marisete Maria Airoso Linhares
Representante de agente de alimentação – Mering Regina Giovanella Loppnow e Carla Regina
Barbosa Lobo
Representante de agente de serviços gerais – Valderte da Rocha
Representante da Associação de Pais e Professores – Inaita da Costa Vieira Linhares
Representantes do Administrativo Escolar – Daiane Santos Ribeiro Neves
Representantes de Professores – Maristela Terezinha Fernandes de Souza e Cristiane Silva de
Oliveira
Representante de Monitores - Karina Cavassani Klappoth
Colaboradores:
Adriana Nascimento Braga, Cristian Portes Machado, Cristiane Tonetto Escobar, Gisela Alcione
Raulino Cardoso, Ivania Cristina dos Santos, Juliana Kusterko, Juliana Pinheiro Mafra, Katia
Juliana Nunes Pinto Berti, Lucilene Correia dos Santos, Silvana Salestiano, Viviani Maria dos
Santos Barreto.

3
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1. INTRODUÇÃO
A COVID-19 é uma doença infecciosa emergente, causada por um vírus da família dos
coronavírus — o SARS-CoV-2 (de forma simplificada, como institui a OMS, 2019-nCoV) identificado
pela primeira vez em Wuhan, na China, em dezembro de 2019.
Em 30 de janeiro, o Comitê de Emergência da Organização Mundial de Saúde (OMS)
decretou Emergência de Saúde Pública de Âmbito Internacional. Em 11 de março, levando em
consideração a amplitude de sua propagação mundial, veio a ser classificada como pandemia.
Segundo a OMS, para configurar uma pandemia são necessárias três condições:
a. Ser uma nova doença que afeta a população;
b. O agente causador ser do tipo biológico transmissível aos seres humanos e causador de uma
doença grave;
c. Ter contágio fácil, rápido e sustentável entre os humanos.
A ocorrência da COVID-19, bem como as providências a serem aplicadas, se integram na
Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, definida pela Lei n° 12.608, de 10 de abril de 2012.
Efetivamente estamos em estado de calamidade pública decretada em decorrência de um desastre
de natureza biológica, que se insere na rubrica “doenças infecciosas virais” (conforme o COBRADE
nº 1.5.1.1.0). No Brasil, o Congresso Nacional reconheceu, para fins específicos, por meio do
Decreto Legislativo n° 6, de 20 de março de 2020, a ocorrência do estado de calamidade pública
nos termos da solicitação do Presidente da República.
Em Santa Catarina, o acionamento do Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos e
Desastres - CIGERD ocorreu no dia 14 de março, quando foi deflagrada a “Operação COVID-19
SC”. No dia 17 de março, o governo do Estado decretou emergência, através do Decreto n° 515,
por conta da pandemia de coronavírus. O Decreto nº 562, de 17 de abril de 2020, declarou estado
de calamidade pública em todo o território catarinense, nos termos do COBRADE nº 1.5.1.1.0 doenças infecciosas virais, para fins de enfrentamento à COVID-19, com vigência de 180 (cento e
oitenta) dias, suspendendo as aulas presenciais nas unidades das redes de ensino pública e
privada, sem prejuízo do cumprimento do calendário letivo, até 31 de maio. Este Decreto foi alterado
por outro de número 587, de 30 de abril, que suspendeu as aulas nas unidades das redes de ensino
pública e privada por tempo indeterminado. O Decreto n° 630, de 1º de junho, suspendeu até 2 de
agosto de 2020 as aulas presenciais nas unidades das redes de ensino pública e privada, sem
prejuízo do cumprimento do calendário letivo, o qual deverá ser objeto de reposição oportunamente.
Em 16 de junho, o Ministério da Educação publicou a Portaria nº 544 que dispõe sobre a
substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de
pandemia do novo coronavírus - COVID-19. E, em 18 de junho, a Portaria n° 1.565 que estabeleceu
orientações gerais visando à prevenção, ao controle e à mitigação da transmissão da COVID-19, e
à promoção da saúde física e mental da população brasileira, de forma a contribuir com as ações
para a retomada segura das atividades e o convívio social seguro.
O impacto potencial da COVID-19 é elevado devido a, entre outros aspectos:
a. A propagação do vírus ser fácil e rápida;
b. A transmissão ocorrer enquanto o paciente está assintomático ou tem sintomas leves (5 até 14
dias);
c. A doença ter consequências agravadas, para além de idosos, em certos grupos populacionais com
grande expressão no Brasil, como diabéticos, hipertensos e com problemas cardíacos;
d. A possibilidade de gerar sobrecarga nos sistemas e serviços de saúde e assistência social
(podendo gerar sua ruptura), na fase exponencial da contaminação;
e. A taxa de mortalidade pode atingir, em certos contextos, números preocupantes.
Considerando que a transmissão do agente infeccioso se faz por contágio interpessoal, é
fundamental promover a preparação das instituições, organizações e serviços para uma resposta
efetiva e oportuna, que ajude a diminuir a amplitude e ritmo da infecção e a mitigar seus impactos,
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especialmente, o número de vítimas mortais. A estratégia a seguir deve estar alinhada com as
indicações do Ministério da Saúde (MS) e da Organização Mundial de Saúde (OMS) e outras
indicações de órgãos de governos federal, estadual e municipal. As atividades a desenvolver devem
ser sempre proporcionais ao nível de risco definido pelas instituições responsáveis.
As experiências já reconhecidas nos casos mais bem-sucedidos de controle provam que a
preparação para uma epidemia começa (ou deve começar) antes dela ocorrer. Se tal não ocorreu
(ou só ocorreu parcialmente), mais importante se torna que a prevenção se inicie logo aos primeiros
sinais de casos provenientes de outros países (ou regiões), com reforço na fase de transmissão
local e, obviamente, maior destaque na fase de transmissão comunitária ou sustentada. Entre as
medidas adotadas desde cedo pelos países melhor sucedidos no controle à COVID-19, constamse a realização massiva de testes com isolamento de casos detectados e quebra de cadeias de
transmissão, medidas de reforço da higiene individual e comunitária, comunicação eficaz e
adequada e conscientização efetiva, mas dando devido realce a riscos e consequências em caso
de negligência de medidas de distanciamento social (de vários graus e ordem), obrigatórias ou
voluntárias, com proibição de aglomerações.
Um instrumento de planejamento e preparação de resposta a eventos adversos de quaisquer
tipos, previstos na Codificação Brasileira de Desastres - COBRADE, é o Plano de Contingência de
Proteção e Defesa Civil (PLANCON-PDC). Nele se define(m) e caracteriza(m) o(s) cenário(s) de
risco, se explicitam os níveis de risco/prontidão considerados e se estabelecem as dinâmicas e
ações operacionais a implementar em cada um desses níveis, quando da iminência ou ocorrência
do evento adverso a que o(s) cenário(s) de risco(s) alude(m), incluindo questões de comunicação,
protocolos operacionais, recursos humanos a mobilizar, recursos/materiais a utilizar e sistema de
coordenação operacional, através da previsão e acionamento de um Sistema de Comando de
Operação (SCO) para gestão de crise. Os planos de contingência deverão em princípio ser
elaborados em fase de normalidade ou, quando muito, prevenção, ou seja, antes da ocorrência do
evento extremo. Na presente situação estão sendo elaborados em plena etapa de mitigação, já na
fase de resposta.
O Núcleo de Desenvolvimento Infantil Primeiros Passos, face à atual ameaça relacionada
com a COVID-19, e tendo em conta a sua responsabilidade perante à comunidade
escolar/acadêmica (alunos, professores, funcionários e familiares destes), elaborou o presente
PLANO DE CONTINGÊNCIA (PLANCON-EDU/COVID-19). O Plano está alinhado com as
metodologias para elaboração de Planos de Contingência da Defesa Civil de Santa Catarina e as
orientações nacionais e internacionais (nomeadamente, Ministério da Saúde e Organização
Mundial de Saúde, bem como Secretarias de Estado de Saúde e de Educação).
O Plano de Contingência Escolar para a COVID-19, a partir de cenários de risco
identificados, define estratégias, ações e rotinas de resposta para o enfrentamento da epidemia da
nova (COVID-19), incluindo eventual retorno das atividades presenciais, administrativas e
escolares. O conjunto de medidas e ações ora apresentado deverá ser aplicado de modo articulado,
em cada fase da evolução da epidemia da COVID-19.
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2. ENQUADRAMENTO CONCEITUAL DE REFERÊNCIA
A estrutura do PLACON-EDU do Núcleo de Desenvolvimento Infantil Primeiros Passos
obedece ao modelo conceitual ilustrado na Figura 1.

3. ATORES/POPULAÇÃO ALVO
Público-alvo: alunos, professores, funcionários e familiares destes do Núcleo de
Desenvolvimento Infantil Primeiros Passos.

4. OBJETIVOS
OBJETIVO GERAL
Fortalecer os processos de governança da escola, definindo estratégias, ações e rotinas de
atuação para o enfrentamento da epidemia enquanto persistirem as recomendações nacionais,
estaduais e/ou regionais de prevenção ao contágio da COVID-19, buscando assegurar a
continuidade da sua missão educacional pautada pela proteção e segurança da comunidade
escolar/acadêmica.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a. Identificar os cenários de riscos (com base nas ameaças, território envolvido, vulnerabilidades e
capacidades instaladas do estabelecimento de ensino);
8
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b. Definir as dinâmicas e ações operacionais e adotar os protocolos operacionais específicos,
abrangendo todas as atividades do estabelecimento e todos os membros da comunidade escolar e
cumprindo todas as recomendações oficiais;
c. Estabelecer uma Unidade de Gestão Operacional que assegure a implementação das dinâmicas e
ações definidas para diferentes fases, em especial, na retomada de atividades presenciais;
d. Promover acesso à informação constante de boletins atualizados e outros materiais de fontes oficiais
sobre a pandemia, formas de contágio e formas de prevenção;
e. Garantir uma eficiente comunicação interna (com alunos, professores e funcionários) e externa (com
pais e/ou outros familiares dos alunos, fornecedores e população em geral);
f. Determinar quais os recursos necessários para dar uma resposta efetiva e competente, adequada a
cada fase de risco/prontidão associada à COVID-19;
g. Implementar as ações de resposta, mitigação e recuperação, em cada fase, abrangendo toda a
atividade do estabelecimento;
h. Monitorar e avaliar as ações/medidas implementadas, possibilitando ajustes nas estratégias frente
aos resultados esperados;
i. Identificar eventuais casos suspeitos de COVID-19, orientando/encaminhando para que de imediato
possam usufruir de apoio da escola e por parte dos serviços de saúde, evitando ou restringindo
situações de contágio;
j. Assegurar a continuidade da missão educativa, estabelecendo estratégias e metodologias
pedagógicas adaptadas, buscando qualidade e equidade no atendimento escolar;
k. Garantir condições sanitárias, profissionais, tecnológicas e apoio psicológico compatíveis com o
momento da pandemia e pós-pandemia, garantindo a segurança da comunidade escolar nos
aspectos sanitários, de higiene, saúde física e mental/emocional.

5. CENÁRIOS DE RISCO
Este plano de contingência está elaborado para cenários de risco específicos, que
consideramos se aplicar ao nosso estabelecimento educativo. Em tais cenários são considerados o
território de alcance da ameaça (COVID-19) com que se tem que lidar, bem como as vulnerabilidades
e capacidades instaladas/a instalar.

AMEAÇA (S)
A principal ameaça a que o plano de contingência visa dar resposta é uma ameaça biológica,
uma pandemia, mais exatamente, a transmissão do vírus 2019-nCoV, que tem impacto direto no
sistema cardiorrespiratório1, desencadeando no organismo humano a COVID-19.
A transmissão ocorre através de gotículas ou micro gotículas de saliva e secreção nasal etc.,
projetadas por uma pessoa infectada e que atingem diretamente a boca, nariz e/ou olhos de outra
pessoa. Essas gotículas podem atingir a boca, olhos ou nariz de pessoas próximas ou por contato:
a. De contato físico com pessoa contaminada, como, por exemplo, ao apertar a mão de uma pessoa
contaminada e em seguida levar essa mão à boca, ao nariz ou aos olhos.
b. De objetos ou superfícies contaminadas e posterior contato com a boca, nariz ou olhos. Não podendo
ser descartada a possibilidade de transmissão pelo ar em locais públicos – especialmente locais
cheios, fechados e mal ventilados.
Depois do vírus atingir as mucosas, a maioria das pessoas desenvolve a doença com
sintomas amenos. Há, contudo, pessoas que desenvolvem quadros de grande gravidade que, em
certos casos, causam a morte do paciente. A probabilidade de complicações graves é mais comum
em pessoas de grupos etários mais idosos e/ou na presença de outras doenças crônicas. Contudo,
começam a aparecer mais casos em outras faixas de idade e em pessoas sem comorbidades
aparentes.
Por outro lado, segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e a OMS, calculase que a taxa de mortalidade associada à COVID-19 seja substancialmente maior que a da gripe
1

Segundo dados da OMS, com base em análise possível de 56.000 pacientes, 80% têm ausência de sintomas ou sintomas leves
(febre, tosse, alguma dificuldade em respirar, etc.), 14% sintomas mais severos (sérias dificuldades em respirar, grande falta de ar
e pneumonias) e 6% doença grave (insuficiência pulmonar, choque séptico, falência de órgãos e risco de morte).
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sazonal (0,02% para 3,6% ou mais). A taxa de transmissão é elevada (cerca de 3, ou seja, 1 pessoa
contamina, em média, 3 pessoas). Sem estratégias de distanciamento físico, deixando o vírus se
transmitir livremente, a taxa de contaminação pode atingir, eventualmente, até 50 a 70%, o que teria
por consequência a falência total de sistemas de saúde e funerários, pois teríamos milhões de mortos
e um cenário extremamente crítico.
Cabe ainda ressaltar que a falência dos sistemas de saúde e funerário não depende somente
da taxa de contaminação, mas sobretudo da capacidade de atendimento dos casos graves da
doença que podem atingir o nível de saturação mesmo em contexto de taxas menores de contágio.
Não existe ainda nenhuma vacina disponível e provavelmente não estarão disponíveis ainda em
2020. Também não existem tratamentos medicamentosos específicos suficientemente testados,
embora alguns medicamentos - tradicionalmente utilizados no tratamento de outras doenças tenham sido utilizados com aparente sucesso, que não se sabe advir de qual ou de sua combinação
com outros, e alguns novos medicamentos começam a ser testados.
Assim, a esta ameaça principal do vírus em si e da doença - por vezes mortais - que ele
desencadeia, juntam-se, no mínimo, mais duas:
a. A ameaça de uma profunda crise econômica e financeira;
b. A ocorrência de contextos de perturbações emocionais pessoais e desequilíbrios sociais variados.
Nos dois últimos casos, o planejamento de estratégias mais adequadas para prevenir e
restringir novos contágios, quando da retomada gradual de atividades, pode contribuir
significativamente para o controle da doença e dirimir os impactos colaterais, favorecendo um
ambiente mais propício à recuperação econômica e dos impactos psicossociais da pandemia.
Em síntese, a ameaça é real e de natureza complexa, uma vez que:
a. O vírus é novo, com elevada taxa de mutação (sem que saibamos, totalmente, o que isso implica);
b. Seus impactos dependem das medidas de contingenciamento tomadas em tempo;
c. Os efeitos potenciais de curvas de crescimento epidemiológico, súbito e alto, sobre os sistemas
dadrie saúde são grandes, o que pode afetar a capacidade de resposta e a resiliência individual e
comunitária e, por retroação, aumentar muito o risco;
d. Seu impacto na situação econômica global e de cada país pode gerar uma forte crise;
e. O inevitável choque entre medidas de distanciamento social e preocupação de dinamização da
atividade econômica pode criar conflitos e impasses difíceis de ultrapassar;
f. Aos períodos de distanciamento social mais extensivo têm que suceder-se períodos de maior
flexibilização e tentativa de retomar a normalidade que, contudo, podem vir a gerar novas
necessidades de distanciamento.
g. Cabe aqui ressaltar que o Município de Porto Belo, tem um movimento contínuo de turistas que
aumenta a vulnerabilidade da cidade, diante da transmissão comunitária do vírus Covid-19.

CARACTERIZAÇÃO DO TERRITÓRIO
O município de Porto Belo, no estado de Santa Catarina, localizado no sul do Brasil, numa
latitude 27º09'28" sul e longitude 48º33'11" oeste, estando á altitude de 10 metros ao nível do mar.
Sua população é de 21.388 habitantes (IBGE 2019)porém, a maioria maciça encontra-se lotada nos
bairros Vila Nova, Jardim Dourado e Perequê. Possui uma área de 93,632 km, é um cidade turística
tendo como cidades vizinhas Itapema, Tijucas e Bombinhas.
No caso concreto da instituição de ensino Núcleo de Desenvolvimento Infantil Primeiros
Passos foi julgada como ajustada a descrição de território, sendo este o espaço de aplicação do
plano de contingência e pode ser influenciado e influenciar outros territórios nomeadamente o bairro,
a cidade e o estado em que vivemos. Sendo no plano de Plano Plancon-Edu\COVID-19, o espaço
de implementação direta das ações refere-se essencialmente ao ambiente escolar, sendo necessário
avaliar a dimensão em metros quadrados(m2) de toda a sua estrutura física, para organizar e adaptar
o uso dos adaptar o uso dos espaços de acordo com as recomendações sanitárias oficiais.
A estrutura física da instituição de ensino:
a.
b.
c.
d.

ASSINADO DIGITALMENTE
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01 Refeitório/ Espaço coberto de recreação;
09 Espaços socioeducativos;
01 Parque externo;
05 Banheiros;
01 Lavanderia;
01 Cozinha;

O Núcleo de Desenvolvimento Infantil Primeiros Passos, está localizado a rua Mario Padilha
número 667 no bairro Perequê, atende atualmente 202 crianças nos períodos integral, matutino e
vespertino, como será apresentada em maiores detalhes.
Informações das crianças e turmas atendidas
TURMAS
BERÇARIO I
BERÇARIO II A
BERÇÁRIO II B
MATERNAL I A
MATERNAL I B
MATERNAL II A
MATERNAL II B
MATERNAL II C
PRÉ I A
PRÉ I B
PRÉ I C

MATUTINO
---02
-01
03
02
01
08
22
-------

VESPERTINO
02
----02
02
04
05
01
-----23
26

INTEGRAL
08
13
11
18
17
13
18
-------------

TOTAL
10
15
13
21
24
20
20
08
22
23
26

Informações dos funcionários de acordo com a categoria
profissional e jornada de trabalho
COLABORADORES
ADRIANA DALAGO
PEREIRA ALVES
ADRIANA NASCIMENTO
BRAGA
ALINE PATRICIA CONTI
ALMEIDA
AMABIA BRAGA
STEINDORF
CARLA EVELINA ALVES
CARLA REGINA BARBOSA
LOBO
CARLOS CESAR DE BRITO
NOVAKOEKI
CARLOS HENRIQUE
FRONER
CRISTIAN PORTES
MACHADO
CRISTIANE DA SILVA
OLIVEIRA
CRISTIANE TONETTO
ESCOBAR
DAIANE S. RIBEIRO NEVES
DOLORES SALES DE
PAULO
ELENIR WEBER
EVELIM APARECIDA
SANTANA

CATEGORIA
PROFISSIONAL
MONITORA

JORNADA DE TRABALHO
NA UNIDADE
40H

MONITORA

40H

MONITORA

40 H

PROFESSORA

20H

PROFESSORA
AUXILIAR DE COZINHA

20H
40H

VIGIA

12X36H

PROFESSOR

20H

PROFESSOR

10H

PROFESSORA
REABILITADA
PROFESSORA

40H

SECRETÁRIA
PROFESSORA

40H
20H

PROFESSORA
PROFESSORA

20H
20H

20H
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FERNANDA CARVALHO
PINHEIRO DE MELLO
GELZA CRISTINA DE
SOUZA SILVA
GISELA ALCIONE RAULINO
CARDOSO
INAITA DA COSTA VIEIRA
LINHARES
IVANIA CRISTINA DOS
SANTOS
JULIANA KUSTERKO
JULIANA PINHEIRO MAFRA
KARINA CAVASSANI
KLAPPOTH
KÁTIA JULIANA NUNES
PINTO BERTI
LUCILENE CORREIA DOS
SANTOS
LUZIA MORETTO LUIZ
MARISA NUNES
MARIZA RICARDI DE
OLIVEIRA
MARISTELA TEREZINHA
FERNANDES SOUZA
MARISETE MARIA AIROSO
LINHARES
MERING REGINA
GIOVANELLA LOPPNOW
PATRICIA SANTANA DA
SILVA
PATRICIA TRIER WEILER
WOICHIKOKSKY
SILVANA BRITO
SALUSTINO FERREIRA
SUELI SIQUEIRA
CARNEIRO
THAYS CRISTINA DE
PAULA
VALDETE DA ROCHA
VIVIANE MARIA DOS
SANTOS BARRETO

Página 1126

PROFESSORA

10H

MONITORA

40H

PROFESSORA

40H

SECRETARIA

40H

MONITORA

40H

MONIOTRA
PROFESSORA
MONITORA

40H
40H
40H

MONITORA

40H

PROFESSORA

20H

PROFESSORA
REABILITADA
MONITORA
SERVENTE

40H

PROFESSORA

40H

GESTORA

40H

COZINHEIRA

40H

PROFESSORA

20H

PROFESSORA

20H

MONITORA

40H

PROFESSORA

20H

SERVENTE

40H

SERVENTE
PROFESSORA

40H
40H

40H
40H

O território considerado no plano de contingência também abrange domínios externos a instituição
de ensino que têm ou podem ter alguma interação com o ambiente escolar, no que tange aos fluxos que
possam propiciar a retomada ou expansão do contágio pelo COVID-19.
k. Espaços exteriores por vezes existentes;
l. Dentre outros há vírus nesse ambiente. Assim o estabelecimento de ensino deverá
acompanhar os dados de monitoramento, fornecidos pelos órgãos oficiais
competentes, de identificação de possíveis casos suspeitos ou confirmados de
COVID-19:
• No seu entorno, no bairro e na região de sua localização;
• Nos municípios e bairros de residência das crianças e colaboradores do NDI;
•
Nas principais linhas de transporte público de acesso direto a instituição de
ensino utilizadas pelos colaboradores do NDI e crianças;
• Nos trajetos realizados pelas empresas de transportes privados que atendam
as crianças do NDI;
12
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A três quilômetros da instituição escolar há um posto de saúde, que permitirá o reforço na vigilância
quanto as possibilidades de contágio em decorrência de casos suspeitos ou confirmados nas proximidades
do NDI.
Contudo, as medidas preventivas adotadas por esta instituição de ensino somam-se ao plano de
contingência adotado pelo município. Pois, estas últimas medidas permitirão a instituição reforçar sua
vigilância quanto as possibilidades de contágio em decorrência de casos suspeitos ou confirmados em seu
entorno, assim como em relação a outros bairros de origem de integrantes da comunidade escolar no
município ou em municípios vizinhos permitirão ainda em caso de necessidade recorrer aos serviços de
saúde emergenciais.

VULNERABILIDADES
O Núcleo de desenvolvimento Infantil Primeiros Passos toma em consideração, na definição
de seu cenário de risco, as vulnerabilidades gerais e específicas que seguem:
a. facilitação de condições que permitam a transmissão do vírus, através de contatos diretos (aperto de
mão, beijos, atingimento por partículas de pessoa infectada que tosse ou espirra, etc.) ou mediados
(toque em superfícies infectadas, etc., seguido de toque com as mãos na boca, nariz e olhos),
particularmente, em sociedades com hábitos sociais de maior interatividade física interpessoal;
b. falta de certos hábitos e cuidados de higiene pessoal e relacional ou negligência no seu cumprimento,
nomeadamente os hábitos associados à lavagem regular e adequada das mãos, etiquetas corretas
de tossir e espirrar;
c. insuficiente educação da comunidade escolar para a gestão de riscos e para a promoção da saúde
(em especial, contextos epidemiológicos) que, em certos casos, se associa a baixa educação
científica e dificuldades de pensamento crítico;
d. atitudes de negação do vírus, da COVID-19 e/ou de seu impacto, decorrente de fake news e difusão
de informação não validada cientificamente;
e. condições específicas dos estabelecimentos, tais como tipo e dimensões das instalações físicas,
condições de arejamento, espaço disponível para suficiente espaçamento das pessoas etc.;
f. baixa percepção de risco e o descumprimento de regras sociais (por exemplo, distanciamento e
isolamento social, uso de máscaras, entre outros);
g.
h.
i.
j.
k.

existência de atores pertencendo a grupos de risco;
atividades essencialmente presenciais e desenvolvidas em grupos;
dependência de meios de transporte coletivos urbanos, eventualmente saturados;
falta de formação dos professores para usar tecnologia na educação;
alunos sem espaço adequado para estudo em casa, falta de equipamentos como computadores e
notebooks e problemas na conexão à internet;
l. horário único de acesso às aulas e intervalos (recreios), causando possível aglomeração na entrada
e saída das pessoas;
m. número insuficiente de funcionários para auxiliar na fiscalização das normas de convivência exigidas;

No caso da educação infantil, os protocolos para contingência se tornam ainda mais distantes do
cumprimento, devido as relações de cuidado essenciais para bebês, crianças bem pequenas e crianças
pequenas, como:
•
•
•
•
•
•

acolhimento no colo;
troca de fraldas;
banho;
auxílio para alimentação;
conter o contato físico entre as crianças;
desfralde;

CAPACIDADES INSTALADAS/ A INSTALAR
13
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O Núcleo de Desenvolvimento Infantil Primeiros Passos considera já têm instaladas e a
instalar as
Capacidades instaladas:
•
•
•
•
•

A articulação intersetorial com o do Comitê Técnico Científico da Defesa Civil
do Estado de Santa Catarina que elaborou o Plano de Contingência para o
estado;
Criação no NDI da comissão de estudos para instruções, discussão e
elaboração de estratégias para o Plano de contingência para a instituição;
Plano de contingência próprio;
Alvará sanitário e atestado de funcionamento dos bombeiros;
Protocolo Sanitário e Protocolo Pedagógico;

Capacidades a instalar
a. Dispor de ambiente específico para isolamento de pessoas que no meio do expediente/aula possam
vir a ter algum tipo de sintoma;
b. Formação específica, de acordo com o planejamento que segue:
•
•
•
•

Toda a equipe será treinada para seguir o protocolo sanitário e pedagógico e
Plano de contingência;
Simulados sobre o Plano de Contingência para os colaboradores do NDI;
As famílias das crianças atendidas receberão informativos para instrução das
medidas adotadas pelo NDI;
A instituição deverá ser rigorosa com o cumprimento dos protocolos sanitários
adotados e Plano de Contingência;

c. Estabelecer fluxos de encaminhamento de pessoas com sintomas à rede de atenção pública ou
privada;
d. Melhorar progressivamente as condições de infraestrutura da instituição escolar em tudo que se
revelar essencial;
e. Adquirir e disponibilizar EPI’s e demais materiais conforme os protocolos sanitários determinados
pelo Plano de Contingência.
Materias e EPI’s à disponibilizar:
• Toten com alcool em gel acionado pelo pé;
• Lixeira com pedal;
• Termometros para aferição de temperatura;
• Tapetes sanitizantes;
• Suporte papel toalha;
• Alcool gel;
• Alcool líquido;
• Água sanitária;
• Borrificador;
• Máscaras;
• Luvas (P,M,G);
• Sabonete liquido;
• Dispenser de parede para alcool gel;
• Rolo perfex.
Informações de funcionamento:
Turmas

Número mínimo de
criança por tuma (é o
número que a sala de
aula comporta
considerando o

Número máximo
de criança por
turma (é o
número de
alunos

Horario de
funcionament
o
14
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

BERÇARIO I
BERÇARIO II A
BERÇARIO II B
MATERNAL I A
MATERNAL I B
MATERNAL II A
MATERNAL II B
MATERNAL II C
PRÉ I A
PRÉ I B
PRÉ I C

distânciamento de
1,5m ou 2m)
06
06
06
05
05
09
08
08
09
10
11

matrículados na
turma)
07
07
07
06
06
10
10
10
10
11
12

Página 1129

INTEGRAL
INTEGRAL
INTEGRAL
INTEGRAL
INTEGRAL
INTEGRAL
INTEGRAL
MATUTINO
MATUTINO
VERPERTINO
VESPERTINO

6. NÍVEIS DE PRONTIDÃO/AÇÃO
Este plano de contingência vincula-se aos níveis de prontidão/ação definidos no Quadro 1,
que estão baseados em indicações da OMS e correspondem à terminologia que vem sendo utilizada
pelo Ministério da Saúde em suas análises. Tal terminologia parece-nos a mais adequada tanto à
natureza da pandemia, como para os estabelecimentos a que se destina: Preparação; Resposta
(subdividida em Contenção e Mitigação); e Recuperação.

15
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PLANCON
ESTADUAL

Não existe epidemia ou existe em outros países de forma
ainda não ameaçadora

PREPARAÇÃO

Contenção
(por vezes, subdividida
em simples no início e
alargada quando já há
casos no país/estado)

RESPOSTA

Mitigação
(podendo, se houver
medidas muito firmes
como testagem
generalizada,
isolamento de casos e
impedimento de
entradas chegar até à
Supressão)

RECUPERAÇÃO

Pode ir desde quando há transmissão internacional em
outros países ou casos importados em outros estados
(contenção inicial) até à situação da existência de cadeias
secundárias de transmissão em outros estados e/ou
casos importados no estado, mas sem cadeias de
transmissão secundária (contenção alargada).

Alerta (quando
somente há
ocorrências em
outros estados)

Inclui medidas como o rastreamento (por meio de testes),
isolamentos específicos (para evitar o contágio da
população a partir de casos importados) e vigilância de
entradas, saídas e deslocamentos de pessoas, buscando
erradicar o vírus. O limite da contenção é quando as
autoridades perdem o controle do rastreamento, o vírus se
propaga e entra em transmissão local. Considera-se na
fase de Contenção duas subfases Contenção Inicial e
Contenção Alargada.

Perigo Iminente
(quando há casos
importados no
estado, mas sem
cadeias de
transmissão
secundária)

e

A mitigação deve começar logo quando há transmissão
local e intensificar-se quando há transmissão sustentada
ou comunitária.
Sabendo-se que não será possível evitar todos os
contágios, tenta-se diminuir o avanço da pandemia, com
ações como suspensão de aulas, fechamento de
comércio, bares e restaurantes, cancelamento de eventos
esportivos, congressos, shows e espetáculos, suspensão
ou limitação de transportes etc.

Emergência de
Saúde Pública

Quando a situação de contágio está sob maior controle e
caminha para uma fase de recuperação estas medidas
restritivas podem ser flexibilizadas.
Caracteriza-se inicialmente pela redução do contágio e
óbitos e controle parcial da epidemia, sustentada em
indicadores oficiais de evolução de taxas de contágio e de
ocupação de atendimento hospitalar. Posteriormente, pela
superação do surto epidêmico e/ou surgimento de vacina
e/ou descoberta de medicamentos adequados para o
tratamento da COVID-19, comprovados cientificamente
pelas autoridades competentes podendo considerar-se
consolidada (recuperação plena). Até que isso aconteça,
deve-se manter medidas preventivas adequadas para
evitar o surgimento de novos focos de infecção e reversão
do achatamento da curva de contágio. Na ocorrência de
reversão da redução do contágio as medidas adequadas
de prevenção e controle deverão ser retomadas, em
partes similares às previstas para a fase de Contenção.

Quadro 1. Níveis de prontidão/ação a considerar no PLACON-EDU para a COVID-19.
Fonte: Adaptado de um modelo geral de fases considerado pela OMS e, como base nos quais, muitos países
elaboraram seus planos de contingência.

7. GOVERNANÇA E OPERACIONALIZAÇÃO DA RESPOSTA
A gestão de uma situação de crise, tão grave como a que nos confrontamos e temos
que lidar, exige um ajuste na governança, ou seja, nos processos de governar neste tempo
16
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de crise. Referimo-nos, em especial, à interação e tomada de decisão entre os atores
envolvidos neste problema coletivo, acompanhada da criação, reforço e/ou remodelação de
diretrizes e normas e implementação de ações adequadas.
Na governança, diretamente, relacionada com a operacionalização das dinâmicas e
ações operacionais de resposta, salientam-se três domínios fundamentais:
a. O das diretrizes, dinâmicas e ações operacionais (e respectivos protocolos) a implementar;
b. O do sistema de comando operacional, propriamente dito, diferenciado do “normal” sistema
e processo de governo, mas com ele interligado, e que se torna necessário constituir para
coordenar toda a implementação a eventuais ajustes do plano, indicando equipe e
responsável em cada domínio;
c. O do sistema de alerta e alarme, incluindo as dinâmicas de comunicação e os processos de
monitoramento e avaliação, que permite, identificar os eventuais ajustes que se torna
necessário implementar.

DIRETRIZES, DINÂMICAS E AÇÕES OPERACIONAIS (DAOP)
As diretrizes, dinâmicas e ações operacionais a serem implementadas encontram-se
indicadas na sequência.
No planejamento da implementação das diretrizes, dinâmicas e ações sugere-se que seja
usada, como referência, a ferramenta de qualidade 5W2H. Os 5 W (das iniciais do nome em inglês)
são: W1) porque será feito; W2) o que será feito; W3) onde será feito: W4) quando será feito: W5)
quem o fará. Os dois H: H1) como será feito; H2) quanto custará.
Os quadros síntese que seguem resumem as principais dinâmicas e sugestões de ações que
podem ser realizadas, sendo que as diretrizes com mais detalhes estão disponíveis no link de
acesso.https://drive.google.com/file/d/13JpI3bInU3Do59SkO8xlQLl2LUcc5rJ8/view?us

p=sharing
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tabela nas páginas 79 e 80.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

1.3. Reenquadrar, dentro do possível, as grades de horários de cada
turma, de forma a condensar em menores quantidades de dias
possíveis as aulas do mesmo professor.

Na unidade
de ensino.

Nas salas de
aula.

1.4.
Adotar estratégias eficazes de comunicação com a
comunidade escolar, priorizando canais virtuais e a audiodescrição
para deficientes visuais e LIBRAS para alunos surdos.

Quando
(W4)

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após
homologação do
PlanCon
Municipal.

1. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

1.2.
Definir de um “espelho” para cada sala de aula, de forma que
cada aluno utilize todos os dias a mesma mesa e a mesma cadeira.

1.1. Avaliar a possibilidade de retorno gradativo das atividades
escolares, com intervalos mínimos de 7 (sete) dias entre os grupos
regressantes, em cada estabelecimento. As medidas administrativas
têm como objetivo promover um alinhamento geral do
estabelecimento de ensino, com medidas gerais e aplicáveis para a
maioria da comunidade escolar e dos ambientes do estabelecimento.
São elas: (para os diferentes níveis escolares, diferentes cursos, ou
outros), com o monitoramento da evolução do contágio, tanto na
comunidade escolar quanto na comunidade geral da localidade,
contemplando novos alinhamentos, se necessário.

O quê (ação)
(W2)

Onde
(W3)

Quem
(W5)

Equipe diretiva e
pedagógica,
profissionais de
apoio e Atendimento
educacional
especializado.*2

Equipe diretiva,
pedagógica e
comissão escolar.*

Equipe diretiva e
pedagógica.*

Equipe diretiva e
comissão escolar. *

DAOP DE MEDIDAS SANITÁRIAS (Por quê? - W1

Acesse ao documento na íntegra.

Por meio de avaliação
das
especificidades.

Por meio de estudo da gestão
de pessoas.

Por meio de fixação de cartaz e
demarcação de carteiras e
cadeiras.

Com o monitoramento da
evolução do contágio, tanto na
comunidade escolar quanto na
comunidade geral da localidade,
contemplando novos
alinhamentos.

Como
(H1)

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Quanto
(H2)
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1.10. Desestimular o uso de elevadores, por meio de cartazes
afixados em locais visíveis, contendo orientações de utilização
apenas para pessoas com dificuldades ou limitações para
deslocamento.

1.9.
Implantar na primeira etapa do retorno, aulas teóricas de
educação física. Passado 21 dias, devem ser planejadas para serem
executadas individualmente, sem contato físico, mantendo a
distância de 1,5 m entre os participantes e em espaços abertos (ar
livre). Fica proibida a prática de esportes que envolvam superfícies
que não possam ser limpas e atividades que envolvam troca de
objetos entre os alunos.
Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.
Não se aplica

Não se
aplica

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Quando
(W4)

Na unidade
de ensino.

Em espaços
internos e
externos.

Em espaços
internos e
externos.

1.7.
Suspender todas as atividades que envolvam
aglomerações, tais como festas de comemorações, reuniões para
entrega de avaliações, formaturas, feiras de ciências,
apresentações teatrais, entre outras.

1.8.
Suspender as atividades esportivas coletivaspresenciais e de
contato, tais como: lutas (artes marciais), futebol, voleibol, ginástica,
balé e outras, devido à propagação de partículas potencialmente
infectantes, priorizando e incentivando atividades individuais ao ar
livre.

Nas
unidades e
ambientes
digitais.

Na unidade
de ensino.

Onde
(W3)

1.6.
Priorizar a realização de reuniões por videoconferência,
evitando a forma presencial, quer seja por alunos, docentes,
trabalhadores ou fornecedores e, em especial, quando não for
possível, reduzir ao máximo o número de participantes e sua
duração. Em extensão para as pessoas com deficiência, buscar
assessoria e suporte dos serviços de Educação Especial para
adequações e acesso a informações.

1.5.
Atualizar os contatos de emergência dos alunos (também
dos responsáveis quando aplicável), e dos trabalhadores, antes do
retorno das aulas, assim como mantê- los permanentemente
atualizados.

O quê (ação)
(W2)

Não se aplica

Equipe diretiva,
pedagógica e
professores de
Educação
Física*.3

Equipe diretiva,
pedagógica e
comissão
escolar*.

Equipe diretiva*.

Equipe diretiva,
comissão escolar,
equipe pedagógica e
Atendimento
educacional
especializado*.

Equipe
administrativa
*.

Quem
(W5)

Não se aplica

Avaliando os espaços, tempos e
conteúdos.

Cancelando previamente estas
ações, considerando a Matriz de
avaliação de risco potencial para
COVID 19

Cancelando previamente estas
ações, considerando a Matriz de
avaliação de risco potencial para
COVID 19

Por meio de organização dos
tempos, espaços e ambientes.

No ato da assinatura do termo de
aceite ou não do retorno pela família.

Como
(H1)

Não se
aplica

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Quanto
(H2)
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1.15. Recomendar aos reitores, diretores escolares e administradores
escolares acompanharem os casos suspeitos ou confirmados, na
comunidade escolar, e com as autoridades locais, a evolução de casos
positivos, nos seus municípios e nos adjacentes, de forma a gerenciar
o funcionamento do estabelecimento, avaliando a adequação da
continuidade das aulas, cancelando-as, se necessário, e quando
aplicável, contemplar o possível fechamento temporário do
estabelecimento, de forma total ou parcial (apenas alguma sala,
edifício ou instalação).

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

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

1.12. Informar as alterações de rotina e mudanças de trajeto e objetos,
com antecedência, aos alunos com deficiência visual e Transtorno de
Espectro Autista-TEA.

Na unidade
de ensino.

Antes de iniciar as
atividades
presenciais.

Nas unidades
de ensino,
com o uso de
ambientes
digitais entre
outros.

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

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Na unidade
de ensino.

1.11. Adotar rotinas regulares de orientação de alunos e
trabalhadores sobre as medidas de prevenção, monitoramento e
controle da transmissão do COVID-19, com ênfase na correta
utilização, troca, higienização e descarte de máscaras, bem como na
adequada higienização das mãos e de objetos, na manutenção da
etiqueta respiratória e no respeito ao distanciamento social seguro,
sempre em linguagem acessível para toda a comunidade escolar.

Quando
(W4)

Onde
(W3)

O quê (ação)
(W2)

Equipe diretiva e
Comissão Escolar,
pais
e
responsáveis*.4

Por meio de capacitação, reuniões
virtuais e presenciais quando se
fizerem necessárias.

Toda a comunidade
escolar que retornará
às atividades
presenciais*.

Nas unidades de ensino, sites de
levantamento de dados sobre a
evolução da COVID-19, assim como,
contar com o apoio dos familiares
sobre o repasse de informações sobre
os familiares e sobre o educando.

Por meio de afixação de cartazes em
espaços de trânsito.

Por meio de reuniões on-line e
presenciais, quando se fizerem
necessárias.

Por meio de cartazes afixados em
locais visíveis, formação e capacitação
entre outros.

Como
(H1)

Equipe diretiva e
pedagógica*.

Equipe diretiva,
pedagógica,
professores de
educação especial e
profissionais de
apoio*.

Equipe diretiva,
pedagógica, e
administrativa*.

Quem
(W5)

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme a
necessidade.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Quanto
(H2)
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Na unidade
de ensino.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Em diversos
espaços da
unidade de
ensino.

2.4.
Disponibilizar álcool a 70% para cada
professor, recomendando a frequente higienização
das mãos.

2.5.
Orientar os trabalhadores que devem manter as unhas
cortadas ou aparadas, os cabelos presos e evitar o uso de
adornos, como anéis e brincos.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Em diversos
espaços da
unidade de
ensino.

2.3.
Orientar sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras
descartáveis ou de tecidos não tecido (TNT) por alunos,
trabalhadores e visitantes durante todo o período de permanência
no estabelecimento de ensino. Orientar a troca de máscara a cada
2(duas) horas ou quando tornar-se úmida (se antes desse tempo).
Não devem ser colocadas em bebês e crianças menores de dois
anos, poisperigo de asfixia.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Quem
(W5)

Equipe diretiva
e Comissão
Escolar*.5

Equipe diretiva*.

Equipe diretiva
e
pedagógica*.

Equipe diretiva
e comissão
escolar*.

Equipe diretiva
e comissão
escolar*.

MEDIDAS DE HIGIENE PESSOAL.

Quand
o(W4)

Em diversos
espaços da
unidade de
ensino.

Na unidade
de ensino.

2.

Onde
(W3)

2.2.
Disponibilizar em pontos estratégicos, em
diversos ambientes do estabelecimento de ensino,
dispensadores de álcool 70%, devendo ser orientada e
estimulada a constante higienização das mãos.

2.1.
Divulgar para alunos e trabalhadores a necessidade e a
importância de evitar tocar olhos, nariz e boca, além de higienizar
sistematicamente as mãos, especialmente nas seguintes situações:
após o uso de transporte público; ao chegar ao estabelecimento de
ensino; após tocar em superfícies tais como: maçanetas das portas,
corrimãos, botões de elevadores, interruptores; após tossir,
espirrar e/ou assoar o nariz; antes e após o uso do banheiro; antes
de manipular alimentos; antes de tocar em utensílios higienizados;
antes e após alimentar os alunos; antes das refeições; antes e após
cuidar de ferimentos; após a limpeza de um local e/ou utilizar
vassouras, panos e materiais de higienização; após remover lixo e
outros resíduos; após trocar de sapatos; antes e após o uso dos
espaços coletivos; antes de iniciar e após uma nova atividade.

O quê
(ação)
(W2)

Formação continuada
e/ou reuniões.

Disponibilizando o 40 litros de
alcool gel por mês

Cartazes informativos.

Em 20 pontos estratégicos
como entradas da UE e locais
de maior circulação.

Formação continuada,
placas
informativas.

Como
(H1)

Conformedemanda.

Total 40 Litros: R$520,00

R$ 13,00 (LITRO)

Conformedemanda.

Total 20 UN: R$798,00

R$ 39,90 (cada)

Conformedemanda.

Quanto(H2)
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2.12. Readequar os espaços físicos, respeitando o distanciamento
mínimo de 1,5 m (um metro e meio) em sala de aula. Nas atividades
de educação física e em espaços abertos, deve-se manter distância
de 1,5 m entre pessoas.

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

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

2.9.
Orientar e estimular os alunos, trabalhadores e visitantesà
aplicação da “etiqueta da tosse”.

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

Na unidade
de ensino.

2.8.
Orientar a comunidade escolar sobre os cuidados
necessários a serem adotados em casa e no caminho entre o
domicílio e o estabelecimento de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

2.6. Orientar cada professor a higienizar as mãos e substituir a
máscaras descartáveis ao final de cada aula (a cada mudança de sala) e
ao final do seu turno.

2.7.
Orientar aos alunos, trabalhadores e visitantes, que
adentrarem ao estabelecimento, que deverão usar máscaras
descartáveis, ou de tecido não tecido (TNT), ou de tecido de algodão,
recomendando que elas devem ser trocadas a cada 2 (duas) horas ou
quando tornar-se úmida (se antes deste tempo). Para o uso de
máscaras de tecido recomenda-se que seja realizada em
conformidade com o previsto na Portaria SES nº 224, de 03 de abril
de 2020, ou outros regramentos que venham substituí-la.

Ond
e
(W3)

O quê
(ação) (W2)

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Quand
o(W4)

Equipe diretiva e
pedagógica.*6

Equipe diretiva,
pedagógica e
professor do
atendimento
educacional
especializado.*

Equipe diretiva e
pedagógica*

Equipe diretiva e
pedagógica*.

Equipe diretiva e
pedagógica*.

Equipe diretiva e
pedagógica*.

Equipe diretiva e
pedagógica*.

Quem
(W5)

Verificar a metragem quadrada de
cada espaço e diponibilizar
adesivos indicadores.

Reuniões formativas e material
informativo.

Reuniões formativas e material
informativo

Reuniões formativas e material
informativo

Reuniões formativas e material
informativo.

Reuniões formativas e material
informativo.

Reuniões formativas e material
informativo.

Como
(H1)

Total 40UN: R$720,00

R$ 18,00 (cada)

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Quanto
(H2)
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Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

2.18. Implementar nos corredores o sentido único, para coordenar
os fluxos de entrada, circulação e saída de alunos e trabalhadores,
respeitando o distanciamento mínimo entre pessoas.

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

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na sala de
aula.

Na unidade
de ensino.

Ond
e
(W3)

2.17. Disponibilizar alternativas de acessos e saídas sem comandos
com o contato das mãos, para estabelecimentos que disponham de
estacionamentos, em especial se utilizarem sistemas de digitação
numérica ou de biometria digital, tanto para alunos quanto para
trabalhadores e visitantes.

2.16. Suspender a utilização de catracas de acesso e de sistemas de
registro de ponto, cujo acesso e registro de presença ocorram
mediante biometria.

2.15. Demarcar o piso dos espaços físicos, de forma a facilitar o
cumprimento das medidas de distanciamento social, especialmente
nas salas de aula, nas bibliotecas, nos refeitórios e em outros
ambientes coletivos.

2.14. Organizar as salas de aula de forma que os alunos se
acomodem individualmente em carteiras, respeitando o
distanciamento mínimo recomendado.

2.13. Estabelecer e respeitar o teto de ocupação compreendido
como o número máximo permitido de pessoas presentes
simultaneamente no mesmo ambiente, respeitando o
distanciamento obrigatório. Disponibilizar esta informação noslocais.

O quê
(ação) (W2)

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Quand
o(W4)

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.*7

Equipe diretiva,
pedagógica.*

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.*

Equipe diretiva*

Equipe Diretiva e
pedagógica.*

Equipe Diretiva e
pedagógica.*

Equipe diretiva e
pedagógica.*

Quem
(W5)

Utilizando fitas marcadoras,
material informativo.

Utilizando fitas marcadoras, placas
informativas.

Desativando os sistemas de
digitação numérica ou biometria
digital.

Lacrar e as catracas e sistemas de
registro de ponto por biometria.

Verificar a metragem quadrada de
cada espaço e diponibilizar adesivos
indicadores.

Conforme espelho da classe.

Verificar a metragem quadrada de
cada espaço.

Como
(H1)

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Total 40UN:
R$720,00

R$ 18,00 (cada)

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Quanto
(H2)
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2.25. Desativar ou lacrar as torneiras a jato dos bebedouros que
permitam a ingestão de água diretamente, de forma que se evite o
contato da boca do usuário com o equipamento. Caso não seja
possível lacrar ou remover o sistema de torneiras com jato de água, o
bebedouro deve ser substituído por equipamento que possibilite a
retirada de água apenas em copos descartáveis ou recipientes de uso
individual, mantendo disponível álcool a 70% ao lado do bebedouro,
com recomendação de higienização das mãos antes e após a retirada
da água.

2.24. Assegurar que trabalhadores e alunos do Grupo de Risco
permaneçam em casa, sem prejuízo de remuneração e de
acompanhamento das aulas, respectivamente.

2.23. Assegurar o respeito dos pais, responsáveis e/ou cuidadores às
regras de uso de máscara e de distanciamento mínimo obrigatório
nas dependências externas do estabelecimento de ensino, quando
da entrada ou da saída de alunos, e, quando aplicável, sinalizar no
chão a posição a ser ocupada por cada pessoa.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

2.21. Organizar, quando necessário, os horários de intervalo das
refeições, de utilização de ginásios, bibliotecas, pátios, entreoutros,
preservando o distanciamento mínimo obrigatório entre pessoas,
evitando a aglomeração de alunos e trabalhadores nas áreas
comuns.

2.22. Evitar o acesso de pais, responsáveis, cuidadores e/ou visitantes
no interior das dependências dos estabelecimentos de ensino, porém
nos casos em que o acesso ocorrer, devem ser preservadas as regras
de distanciamento mínimo obrigatório e o uso de máscara.

Na unidade
de ensino.

Ond
e
(W3)

2.20. Organizar, as entradas dos alunos, de forma que não ocorram
aglomerações, bem como escalonar os horários de saída de alunos,
de modo a evitar congestionamentos e aglomerações.

O quê
(ação) (W2)

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal

Quand
o(W4)

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.*8

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.*

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.*

Equipe diretiva e
Comissão
Escolar.*

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.*

Equipe diretiva e
Comissão
Escolar.*

Quem
(W5)

Desativando as torneiras
bebedouros de ingestão
direta de água.

Rastreamento de trabalhadores e
alunos do grupo de risco.

Por meio de reuniões virtuais e
materiais informativos de mídias.

Por meio de reuniões virtuais e
materiais informativos de mídias.

Analisando o quantitativo de
alunos.

Definindo entrada e saída de forma
escalonada.

Como
(H1)

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Quant
o(H2)
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Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

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

2.30. Assegurar o conhecimento das mudanças realizadas nos
espaços físicos de circulação social aos alunos com deficiência.

9 *Vide

tabela nas páginas 79 e 80.

3.2.
Orientar alunos, professores, trabalhadores e visitantes a
manter o distanciamento recomendável em todos os momentos, que
é de 1,5 m (um metro e meio) entre aspessoas.

3.1.
Respeitar o limite definido para capacidade máxima de
pessoas em cada ambiente, em especial, em salas de aulas,
bibliotecas, ambientes compartilhados, afixando cartazes
informativos nos locais.

Na unidade
de ensino.

2.28. Comunicar aos pais a obrigatoriedade de manter os filhos em
casa quando estiverem doentes.

Após a
homologação do
PlanConMunicipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Diariamente

Em tempo integral

Quand
o(W4)

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.*
Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão Escolar.*

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.*

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.*

Responsável pela
entrada.*

Quem
(W5)

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Equipe diretiva e
Comissão
Escolar*
Equipe diretiva,
pedagógica,
Comissão Escolar e
professores.*9

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.
Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL.

Na unidade
de ensino.

2.27. Caso o aluno, trabalhador ou visitante apresente temperatura
corporal maior ou igual a 37,8º ou sintomas como tosse seca ou
produtiva, dor no corpo, dor de garganta, congestão nasal, dor de
cabeça, falta de ar, lesões na pele, diarreia, vômito, dor abdominal,
fica impedido de entrar no estabelecimento de ensino e deve ser
orientado a procurar uma unidade de assistência à saúde do
município.

3.

Na unidade
de ensino.

Ond
e
(W3)

2.26. Aferir a temperatura de todas as pessoas previamente a seu
ingresso nas dependências do estabelecimento de ensino, por meio
de termômetro digital infravermelho, vedando a entrada daquela
cuja temperatura registrada seja igual ou superior a 37,8 (trinta e
sete vírgula oito) graus Celsius;

O quê
(ação) (W2)

Reunião de orientações e materiais
informativos.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Por meio de orientações que
contemplem as necessidades de cada
deficiência.

Por meio de materiais informativos
em cada espaço.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

R$ 189,00
(cada)

Quant
o(H2)

Por meio de capacitações e
treinamentos.

Por meio de orientações escritas e
virtuais.

Mediante identificação das
sintomatologias, antes de entrar no
estabelecimento fazendo os devidos
registros e comunicando os órgãos
responsáveis pelo controle de casos,
impedindo a permanência do mesmo
no estabelecimento.

Disponibilizando um servidor que
faça a aferição da temperatura na
entrada da unidade de ensino e o
termômetro

Como
(H1)
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Na unidade
de ensino.

3.8.
Manter uma proporção adequada de funcionários paraos
alunos para garantir a segurança.

10 *Vide

tabela nas páginas 79 e 80.

4.1.
Recomendar a todos os estabelecimentos a fazer
higienização de todas as suas áreas, antes da retomadadas
atividades.

Na unidade
de ensino.

3.7. Orientar alunos e trabalhadores a manter o distanciamento
mínimo de uma pessoa a cada 3 (três) degraus nas escadas rolantes,
afixando cartazes informativos.

Equipe diretiva,
pedagógica,
Comissão Escolar e
professores.*
Equipe diretiva,
pedagógica,
Comissão Escolar e
professores.*
Equipe diretiva,
pedagógica,
Comissão Escolar e
professores.*
Equipe diretiva,
pedagógica,
Comissão Escolar e
professores.*
Equipe diretiva,
pedagógica,
Eomissão Escolar e
professores.*

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.
Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.
Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.
Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Equipe diretiva e
pedagógica.*

Quem
(W5)

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Quand
o(W4)

Na unidade
de ensino.

Antes do início
das atividades
presenciais.

Responsáveis pela
limpeza e higiene e
ou profissional
indicado pela equipe
diretiva.*10

MEDIDAS DE HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES.

Na unidade
de ensino.

3.6.
Orientar alunos a restringirem-se as suas salas de aula, e
evitando espaços comuns e outras salas que não as suas.

4.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Ond
e
(W3)

3.5. Orientar alunos e trabalhadores a não compartilhar objetos
pessoais, como roupas, escova de cabelo, maquiagens, brinquedos e
semelhantes.

3.4.
Orientar alunos e trabalhadores a não compartilhar material
escolar, como canetas, cadernos, réguas, borrachas entre outros;
porém, caso se faça necessário, recomendar que sejam previamente
higienizados.

3.3.
Orientar alunos e trabalhadores a evitar comportamentos
sociais tais como aperto de mãos, abraços e beijos.

O quê
(ação) (W2)

Higienização de todos os
ambientes.

Distribuição e ou contratação de
novos funcionários para comporem a
equipe.

Reunião de orientações e materiais
informativos.

Reunião de orientações e materiais
informativos.

Reunião de orientações e materiais
informativos.

Reunião de orientações e materiais
informativos.

Reunião de orientações e materiais
informativos.

Como
(H1)

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Quant
o(H2)
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Antes e apóso uso.

Na unidade de
ensino.

11 *Vide

tabela nas páginas 79 e 80.

Diariamente

Diariamente

Permanen
temente

Permanentemente

Permanen
temente

Permanen
temente

Diariamente

Antes do início das
atividades
presenciais.

Antes do início das
atividades
presenciais.

Quando
(W4)

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

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

4.9.
Manter os lavatórios dos refeitórios e sanitários providos de sabonete
líquido, toalha descartável, álcool 70% ou preparações antissépticas de efeito
similar.
4.10. Higienizar, a cada uso, materiais e utensílios de uso comum, como
colchonetes, tatames, entre outros.

4.8.
Manter disponível nos banheiros sabonete líquido, toalhas de
papel e preparações alcoólicas antissépticas 70% (setenta por cento)
em formato de gel, espuma ouspray.

Intensificar a frequência da higienização dasinstalações sanitárias.

Na unidade
de ensino.

4.6.
Higienizar, uma vez a cada turno, as superfícies de uso comum, tais
como maçanetas das portas, corrimãos, botões de elevadores, interruptores,
puxadores, bancos, mesas, acessórios em instalações sanitárias, com álcool 70%,
ou preparações antissépticas ou sanitizantes de efeito similar; respeitando a
característicaquanto à escolha do produto.

4.7.

Na unidade
de ensino.

4.5.
Higienizar o piso das áreas comuns a cada trocade turno,
com soluções de hipoclorito de sódio 0,1% (água sanitária) ou outro
desinfetante indicado para estefim.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

4.3.
Prover treinamento específico sobre higienização e desinfecção
adequadas de materiais, superfícies e ambientes, aos trabalhadores
responsáveis pela limpeza.

4.4.
Utilizar exclusivamente produtos de limpeza e higienização
regularizados pela ANVISA e ao fim a que se destinam.

Na unidade
de ensino.

Ond
e
(W3)

4.2. Garantir equipamentos de higiene, como dispensadores de álcool em
gel, lixeiras com tampa com dispositivo que permita a abertura e fechamento
sem o uso das mãos (como lixeira com pedal).

O quê (ação)
(W2)

Equipe diretiva,
pedagógica e Comissão
Escolar, profesores.*11

Profissionais da
área.*

Profissionais da
área.*

Profissionais da
área.*

Profissionais da
área.*

Profissionais da
área.*

Profissionais da
área.*

Profissionais da
área.*

Equipe diretiva.*

Equipe diretiva.*

Quem
(W5)

Privilegiar espaços abertos e iluminados,
garantir a aplicação dos planos de
manutenção, operação e controle dos
sistemas de climatização.

Conforme os procedimentos operacionais
de limpeza, atualizado.

Conforme o protocolo de
higienização.
Materiais necessário para o mês:
- 20 Fardos Papel toalha
- 40 litros Sabonete liquido
- 40 litros Alcool gel
Abastecendo os recipientes
constantemente.

Conforme o protocolo de
higienização.

Conforme o protocolo de
higienização.

Conforme orientação da equipe
diretiva

Reunião de orientação.

Material necessário:
- 20 dispenser de alcool gel
- 5 dispenser papel toalha
- 11 lixeiras com pedal
- 12 borrifadores

Como
(H1)

Conformedemanda.

Conformedemanda.

Conformedemanda.

Total R$
798,00
199,50
635,80
154,80

Total R$
920,00
520,00
520,00

Conformedemanda.

Conformedemanda.

Conformedemanda.

fardo/ litros
R$46,00
R$13,00
R$13,00

Conformedemanda.

Conformedemanda.

39,90
39,90
57,90
12,90

UN R$

Quanto(H2)
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tabela nas páginas 79 e 80.

6.2.
Disponibilizar e exigir que todos os trabalhadores
(trabalhadores, prestadores de serviço, entre outros) utilizem
máscaras durante todo o período de permanência no
estabelecimento, sendo estas substituídas conforme recomendação
de uso, sem prejuízo da utilização de outros EPIs necessários ao
desenvolvimento das atividades.

6.1.
Capacitar os trabalhadores, disponibilizar e exigir o uso dos
Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs) apropriados, diante do risco
de infecção pela COVID-19, para a realização das atividades, dentre eles
máscaras e, quando necessário, luvas.

12 *Vide

Quand
o(W4)

Quem
(W5)

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Conforme a
necessidade de
uso.

Antes do início
das aulas.

Diariamente.

Diariamente

Equipe
pedagógica e
professores.*

Equipe diretiva,
pedagógica e
professores.*

Equipe diretiva,
pedagógica,
Comissão Escolar e
professores.*

Equipe diretiva,
comissão escolar,
professores.*

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

No momento da
entrada de cada
profissional na
unidade de ensino
e durante
permanencia no
estabelecimento.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Profissional
designado pela
equipe gestora da
unidade de
ensino.*12

Equipe diretiva e
profissionais
especializados.*

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

5.4. Manter os livros de acervo da biblioteca após sua utilização ou
devolução por alunos em local arejado e somente retornar asua estante e
disponibilidade para nova utilização, após três dias.

5.3.
Manter em sala de aula apenas os materiais didáticos
estritamente necessários para as atividades didático- pedagógicas,
retirando, ou reduzindo a quantidade de livros e outros materiais que
não são utilizados.

5.2.
Estabelecer regras para que os alunos e trabalhadores
higienizem, a cada troca de usuário, os computadores, tablets,
equipamentos, instrumentos e materiais didáticos empregados em aulas
práticas, de estudo ou pesquisa, com álcool 70% (setenta por cento) ou
com soluções sanitizantes de efeito similar, compatíveis com os
respectivos aparelhos, equipamentos ou instrumentos.

6.

Ond
e
(W3)
MEDIDAS DE HIGIENIZAÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTOS DIDÁTICOS E PESSOAIS.

5.1.
Orientar alunos e trabalhadores a higienizarem regularmente os
aparelhos celulares com álcool 70% (setenta por cento) ou solução
sanitizante de efeito similar, compatíveis com os respectivos aparelhos.

5.

O quê (ação)
(W2)

Aos prestadores de serviços e
terceirizados será exigido o uso dos
equipamentos de proteção e aos
profissionais colabores da unidade de
ensino, serão ofertados mensalmente
20 caixas de mascarás, 10 caixas de
luvas descartáveis e aventais
impermeáveis

Capacitar por meio de vídeos,
reuniões, cartazes entre outros,
exigindo o uso correto dos
equipamentos fornecidos.

O funcionário responsável
organizará uma planilha para
controle.

Retirando o excesso de materiais

Reuniões orientadoras e materiais
informativos.

Formação Continuada e placas
informativas

Como
(H1)

R$ 69,82
R$ 97,68
R$16,39

Caixas R$

Total R$

28

R$1396,40
R$ 976,80
R$ 491,70

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Quanto(H2)
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13 *Vide

tabela nas páginas 79 e 80.

Priorizar a ventilação natural nos postos detrabalho.

Equipe da unidade
de ensino*13

Após a
homologação do
PlanCon.

Na unidade
de ensino.

6.8.

Equipe diretiva.*

6.7.
Programar a utilização dos refeitórios respeitando o
distanciamento de 1,5m (um e meio) entre as pessoas.

Equipe diretiva e
Comissão
Escolar.*

Após a
homologação do
PlanCon.

Na unidade
de ensino.

6.6.
Orientar e estimular a constante higienização das mãos por
todos os trabalhadores.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Profissionais em
serviço das
unidades de
ensino.*

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

6.5.
Recomendar que os trabalhadores não retornem às suas
casas diariamente com suas roupas de trabalho quando estes
utilizarem uniforme.

Ao adentrar nas
unidades de
ensino nos início
e antes de sair e
encerrar o
expediente

Todos os
profissionais que
estiverem
desenvolvendo
suas atividades
laborais.*

Em todo o
momento que
estiver exercendo
suas atribuições no
ambiente escolar.

Equipe diretiva e
Comissão Escolar,
assim como
designando
profissionais para a
reposição destes.*

Em vestiários,
banheiros e
outros
espaços que
possam ser
utilizados
para estas
atividades.

6.4.
Programar a utilização de vestiários a fim de evitar
agrupamento e cruzamento entre trabalhadores (definir fluxos
internos e de entrada e saída), mantendo o distanciamento de 1,5
m (um metro e meio) entre os trabalhadores. Caso a atividade
necessite da utilização de uniformes, é importante orientar aos
trabalhadores a ordem de desparamentação, e o último
equipamento de proteção a ser descartado deve ser a máscara.

Quem
(W5)

Quand
o(W4)

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Na unidade
de ensino.

Ond
e
(W3)

6.3.
Manter uma distância de, no mínimo, 1,5 m (um metro e
meio) entre os trabalhadores. Se não houver como atender a esta
distância, colocar barreiras físicas nas instalações de trabalho e
proteção com protetor facial rígido (face shield), além do uso da
máscara.

O quê
(ação) (W2)

Deixando portas e janelas abertas
para ventilação dos espaços.

De acordo com as diretrizes
sanitárias.

Por meio da reorganização da
estrutura física.

Por meio de orientações e reuniões
sobre esta necessidade.

Organizar um cronograma de horários
de entrada e saída com tempo
suficiente que evite aglomerações nas
trocas de vestiários e uso desses
espaços em comum demarcando o
trajeto e locais apropriados.

Por meio de distanciamento de no
mínimo, 1,5 m (um metro e meio) de
raio entre os trabalhadores. Se não
houver como atender a esta distância,
colocar barreiras físicas nas
instalações de trabalho e proteção
com protetor facial (face shield), além
do uso da máscara.

Como
(H1)

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Quanto
(H2)
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Vide tabela nas páginas 78 e 79.

7.3.
Selecionar e treinar trabalhadores, como pontos focais, para
conduzirem as ações quando se depararem com indivíduo com
síndrome gripal.

7.2.
O estabelecimento de ensino deve realizar o monitoramento
diário dos trabalhadores e alunos com sintomas de síndrome gripal,
em todos os turnos.

14 *

Na unidade
de ensino.

Na entrada
da unidade
de ensino e
no decorrer
do dia.

Ond
e
(W3)

Diariamente.

Diariamente.

Quand
o(W4)

Equipe diretiva,
pedagógica, alunos e
profissionais da
unidade.*

Equipe diretiva.*

Quem
(W5)

Na unidade
de ensino.

Na entrada
da unidade
de ensino e
no decorrer
do dia.

Na entrada
da unidade
de ensino e
no decorrer
do dia.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Diariamente.

Diariamente.

Equipe diretiva.*14

Equipe gestora.*

Equipe gestora.*

Como
(H1)

Após uso dos equipamentos de
proteção no descarte e troca de
máscaras.

De acordo com as diretrizes
sanitárias.

Selecionando uma equipe para ser
treinada e orientada por meio de
reuniões formativas, elaborando
protocolos de segurança de como agir
diante de determinados casos.

Comunicar as medidas de segurança e
sintomas deixando claro que pessoas
com sintomas tais como: febre aferida
ou referida, calafrios, dor de garganta,
dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios
olfativos ou gustativos, terão que
avisar imediatamente a equipe
diretiva para as devidas providências.

Comunicar as medidas de segurança e
sintomas deixando claro que pessoas
com sintomas tais como: febre aferida
ou referida, calafrios, dor de garganta,
dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios
olfativos ou gustativos, terão que
avisar imediatamente a equipe
diretiva para as devidas providências.

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

7.1.
Os trabalhadores e alunos devem informar ao responsável
pelo estabelecimento de ensino ou ao profissional de referência no
estabelecimento, caso apresentem sintomas de síndrome gripal
e/ou convivam com pessoas sintomáticas, suspeitas ou confirmadas
com COVID-19.

7.

6.10. O estabelecimento deve seguir as recomendações do Programa
de Prevenção dos Riscos Ambientais (PPRA) em especial as relativas
aos Equipamentos de Proteção Individual.

6.9.
Monitorar os trabalhadores com vistas à identificação
precoce de sintomas compatíveis com a COVID-19 (febre aferida
ou referida, calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza,
distúrbios olfativos ou gustativos).

O quê
(ação) (W2)

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Quant
o(H2)
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15 *Vide

tabela nas páginas 79 e 80.

7.7.
Notificar imediatamente casos suspeitos para a
Vigilância Epidemiológica local, para orientações e
encaminhamentos.

7.6.
Definir fluxos claros de condução e saída dos casos
suspeitos da sala de isolamento e do estabelecimento escolar.

7.5.
Promover o isolamento imediato de qualquer pessoaque
apresente os sintomas gripais, e realizar as seguintes ações:
- se aluno menor de idade, comunicar imediatamente aos pais ou
responsáveis, mantendo-o em área segregada de outros alunos,
sob supervisão de um responsável trabalhador da instituição,
respeitando as medidas de distanciamento e utilização de EPI,
aguardando a presença dos pais ou responsáveis para os devidos
encaminhamentos pelos familiares ou responsáveis;
- se aluno maior de idade, mantê-lo em área segregada, com
acompanhamento de um trabalhador do estabelecimento,
respeitando as medidas de distanciamento e utilização de EPI atéa
definição dos encaminhamentos;
- se trabalhador (inclusive professor) afastá-lo imediatamente das
suas atividades até elucidação do diagnóstico.

7.4.
Organizar o estabelecimento escolar de forma a
disponibilizar uma sala de isolamento para casos que
apresentem sintomas de síndrome gripal

O quê
(ação) (W2)

Junto à
equipe da
vigilância
sanitária.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Ond
e
(W3)

Equipe diretiva.

Equipe diretiva e
Comissão
Escolar.*15

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.
Após identificação
do caso.

Equipe diretiva.*

Equipe diretiva.*

Quem
(W5)

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Quand
o(W4)

Após o caso ser identificado e isolado,
repassar à equipe diretiva, que
entrará em contato com a vigilância
sanitária.

Definir protocolo de fluxos por meio
de diálogo com a Comissão Escolar.

Providenciar uma sala ou espaço para
isolamento (sob supervisão de um
adulto profissional da unidade), até
que o responsável pelo menor que
apresentem sintomas de síndrome
gripal possa buscá-lo com segurança
na unidade. Quando o caso for de
adultos, encaminhar para a unidade
básica de saúde mais próxima.

Providenciar uma sala para isolamento
sob supervisão de um adulto
(profissional da unidade), até que o
responsável pelo menor que apresente
sintomas de síndrome gripal possa
buscá-lo com segurança na unidade.

Como
(H1)

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Quant
o(H2)
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16 *Vide

tabela nas páginas 79 e 80.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

7.11. Para as turmas dos alunos que co-habitam ou tiveram outras
formas de contatos com pessoas com diagnóstico de infecção por
COVID-19, recomenda-se suspender as aulas por 14 (quatorze) dias,
bem como os demais alunos e seus responsáveis, quando aplicável,
deverão ser cientificados dos fatos.

7.12. Questionar os trabalhadores e alunos dos estabelecimentos
escolares se co-habitam ou têm outras formas de contatos com
pessoas suspeitas ou sabidamente com diagnóstico de infecção pelo
COVID-19. Caso a resposta seja positiva, é aconselhável que esta
pessoa fique afastada das atividades até que tenha elucidação
diagnóstica ou um parecer médico liberando o retorno às atividades
laborais. Caso não ocorra a elucidação diagnóstica, é indicado que
estas pessoas permaneçam afastadas por 14 (quatorze) dias a contar
do último contato com a pessoa suspeita, podendo retornar às
atividades após este período, desde que estejam assintomáticas.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Em todos os
espaços
utilizados
pelo
indivíduo
com suspeita
da COVID-19.

Ond
e
(W3)

7.10. Para a(s) turma(s) do(s) professor(res) ou aluno(s) suspeitos
recomenda-se suspender as aulas por 7 (sete) dias ou até resultado
negativo, ou por 14 (quatorze) se positivo para COVID-19, como
também os demais alunos e seus responsáveis, quando aplicável,
deverão ser cientificados dos fatos.

7.9.
Para os casos confirmados e suspeitos para COVID-19, tanto
de alunos quanto trabalhadores, seguir o preconizado no manual de
orientações da COVID-19 (vírus SARS-CoV 2) de Santa Catarina,
disponível e http://www.dive.sc.gov.br, ícone: coronavírus.

7.8.
Reforçar a limpeza dos ambientes, de objetos e das
superfícies utilizadas pelo caso suspeito, bem como da área de
isolamento.

O quê
(ação) (W2)

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Imediatamente
após a
movimentação
deste nos
ambientes e
espaços.

Quand
o(W4)

Todos os
profissionais com
orientação da
equipe diretiva e
pedagógica.*16

Todos os
profissionais com
orientação da
equipe diretiva e
pedagógica*.

Todos os
profissionais com
orientação da
equipe diretiva e
pedagógica.*

Todos os
profissionais com
orientação da
equipe diretiva e
pedagógica.*

Equipe devidamente
equipada para este
fim.*

Quem
(W5)

Seguir as orientações das diretrizes
sanitárias previstas.

Seguir as orientações das diretrizes
sanitárias previstas.

Seguir as orientações das diretrizes
sanitárias previstas.

Por meio das orientações
específicas do manual COVID-19 de
Santa Catarina.

Por meio de utilização de álcool
70% e soluções sanitizantes com
efeitos similares.

Como
(H1)

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Quant
o(H2)
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Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

7.13. Garantir a notificação da rede de saúde do município de
residência, no caso de trabalhadores e alunos que residam em outros
municípios.

7.14. Manter registro atualizado do acompanhamento de todos os
trabalhadores e alunos afastados para isolamento por COVID-19.

7.15. Garantir, sem prejuízos de aprendizagem ou salarial, o retorno
dos alunos ou trabalhadores somente após a alta e a autorização da
área da saúde.

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

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Quand
o(W4)

17

Equipe diretiva e
pedagógica.*

Equipe diretiva e
pedagógica.*

Equipe diretiva e
pedagógica.*

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão Escolar.*

Quem
(W5)

Seguir as orientações das diretrizes
pedagógicas e sanitárias previstas.

Seguir as orientações das diretrizes
sanitárias previstas.

Seguir as orientações das diretrizes
sanitárias previstas.

Seguir as orientações das diretrizes
sanitárias previstas.

Como
(H1)

17 *Vide

tabela nas páginas 79 e 80.

8.3.
Os alunos de cada turma devem ficar sempre na mesma sala,
para evitar troca de espaços e maior movimentação nos corredores.

8.2.
Deve-se escalonar a entrada das turmas, diferenciar os
horários de outros níveis (se ofertados pela unidade escolar) e, se
possível, estabelecer diferentes entradas para receber e dispensar os
alunos.

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se
aplica

Não se
aplica

Não se
aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL.

8.1.
No horário de chegada e saída dos alunos, um ou mais
profissionais escolares deve(m) estar na entrada para receber os
alunos não sendo permitida a entrada de pais e/ou responsáveis.

8.

Obs.: Para as etapas do Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação Especial, além das diretrizes gerais já estabelecidas, é necessário implementar as seguintes diretrizes adicionais:

Ond
e
(W3)

O quê
(ação) (W2)

Não se
aplica

Não se
aplica

Não se
aplica

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Quant
o(H2)

33

05/01/2021 (Terça-feira)
DOM/SC - Edição N° 3371
Página 1147

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE

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

8.9.
É proibida a utilização de materiais didáticos que sejam
manuseados por vários alunos ao mesmo tempo ou
sequencialmente, a não ser que eles possam ser limpos e
desinfectados após cada uso.

8.8.
Realizar lanches e refeições, preferencialmente na própria
sala de aula. Caso seja consumido no refeitório, manter o
distanciamento interpessoal preconizado de 1,5 metros.

8.7.
Estabelecer escalonamento dos intervalos para as
classes, evitando aglomerações em corredores e outros
espaços.

8.6.
Não é permitida a implementação dos programas e projetos
intersetoriais, que são desenvolvidos por profissionais que não
fazem parte do corpo docente da unidade escolar.

8.5.
Os alunos devem interagir apenas para as pessoas que
estejam na mesma sala, sendo vedada a interação de estudantes de
diferentes turmas e/ou com professores de outras classes.

8.4.
Sinalizar os corredores para que haja fila única e
definição prioritária de tráfego, visando ajudar osalunos a
seguir as normas e lembrar de manter a distância mínima
durante a movimentação.

O quê
(ação) (W2)

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se
aplica

Não se
aplica

Não se
aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se
aplica

Não se aplica

Não se aplica

Quand
o(W4)

Não se
aplica

Ond
e
(W3)
Não se
aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Quem
(W5)

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Como
(H1)

Não se
aplica

Não se
aplica

Não se
aplica

Não se
aplica

Não se aplica

Não se
aplica

Não se
aplica

Quant
o(H2)
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Não se
aplica

Ond
e
(W3)
Não se
aplica

tabela nas páginas 79 e 80.

9.5.
As crianças matriculadas em período integraldevem
permanecer no mesmo grupamento e educador, durante o
período de permanência na escola.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

9.3.
É proibida a circulação de profissionais entre diferentes
turmas na rotina diária de atividades.

9.4.
Os estabelecimentos educacionais que dispuserem de local
destinado à amamentação, devem mantê-lo ventilado, com
assentos adequados e distantes 1,5 m (um metro e meio) de raio e
disponibilizar, em pontos estratégicos, local para a adequada
higienização das mãos e, na ausência ou distância do local,
disponibilizar álcool 70% (setenta por cento) ou preparações
antissépticas de efeito similar. O local deve ser higienizado após
cada uso.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

9.2.
Recomenda-se dividir as turmas em grupos menores, sendo
vedada a interação de crianças de diferentes turmas e/ou com
professores de outras classes.

18 *Vide

Não se aplica

Não se aplica

Quand
o(W4)
Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Quem
(W5)

Equipe diretiva.*

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

18

Equipe diretiva e
pedagógica.*

Equipe diretiva.*

Equipe diretiva e
Comissão
Escolar.*

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.*

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Como
(H1)

Reorganizando a logística.

Reorganizar os espaços e
disponibilizar os materiais
necessários.

Reorganização de horários.

Por meio de um planejamento
logístico, analisando a metragem
quadrada de cada espaço e
distanciamento de 1,5m.

Por meio da higienização das mãos
frequentemente.

MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE RELACIONADAS AO PÚBLICO INFANTIL.

9.1.
Os estabelecimentos de ensino que possuam em suas
dependências crianças menores de seis anos, ou com algum grau de
dependência, deverão adotar medidas para que estas recebam
auxílio para adequada higiene de mãos, com a regularidade
necessária.

9.

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

8.11. Higienizar diariamente, após cada turno, brinquedos e materiais
utilizados pelas crianças dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e
higienizar imediatamente após o uso brinquedos e materiais que
forem levados à boca pelos alunos.

O quê
(ação) (W2)

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Não se
aplica

Não se
aplica

Quant
o(H2)
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Na unidade
de ensino.

9.13. Não é permitido compartilhar objetos de uso individual, como
copos, talheres, mamadeiras, babeiros, lençóis, travesseiros, toalhas
entre outros.

tabela nas páginas 79 e 80.

Na unidade
de ensino.

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

19 *Vide

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

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

9.10. Separar colchões ou berços das crianças na hora do cochilo,
colocando-os a pelo menos 1,5 metros (um metro e meio) de
distância um do outro, os quais deverão ser higienizados a cada
uso e no final do turno.

9.9.
Higienizar, a cada uso, materiais e utensílios de uso
comum, como colchonetes, tatames, trocadores, cadeiras de
alimentação, berços, entre outros. A higienização completa
deverá ser realizada entre os turnos também.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

9.7.
Escalonar o horário do parquinho, o qual deveráser
higienizado completamente após utilização de cada turma.

9.8.
Estabelecer escalonamento na entrada e saída das crianças
de modo a evitar aglomerações. Se possível, os profissionaisdevem
pegar a criança do lado de fora da escola e levá-las para dentro,
evitando que os pais/responsáveis entrem no ambiente.

Na unidade
de ensino.

Ond
e
(W3)

9.6.
A alimentação deve ser oferecida preferencialmente
dentro da própria sala, sendo sempre evitada a troca de
espaços.

O quê
(ação) (W2)

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.*
Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.*
Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.*
Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.*19

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.
Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.
Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.*

Equipe diretiva e
pedagógica.*

Equipe diretiva e
pedagógica.*

Equipe diretiva e
pedagógica.*

Quem
(W5)

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Quand
o(W4)

Durante a permanência na unidade.

Verificar na entrada.

Retirar os brinquedos de uso.

Conforme os procedimentos
operacionais para a limpeza dos
ambientes preconizando as
diretrizes sanitárias.

Conforme os procedimentos
operacionais para a limpeza dos
ambientes.

Reorganização de horários.

Reorganização de horários.

Reorganização de espaços.

Como
(H1)

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Quant
o(H2)
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Na unidade
de ensino.

9.15. Colocar as roupas com sujidades visíveis, tanto de
profissionais quanto de crianças em sacolas plásticas até quese
proceda a entrega aos pais e/ou a lavagem.

20 *Vide

tabela nas páginas 79 e 80.

9.18. Os alunos maiores de 02 anos devem utilizar máscara
durante toda a permanência no estabelecimento de ensino,
retirando-a apenas no momento da refeição.

9.17. Os professores e funcionários devem supervisionar o uso dos
produtos a serem utilizados na higiene de mãos, superfícies de
modo a garantir a utilização correta, bem como evitar exposição e
ingestão acidental.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.*

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.*
Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.*20

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.
Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.*

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.*

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Quem
(W5)

Quand
o(W4)

10. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino

9.14. Trocar as roupas de bebês e crianças quando estas tiverem
sujidades visíveis. Assim, os pais ou cuidadores devem fornecer várias
mudas de roupa para a instituição.

9.16. Ao realizar troca de fraldas de bebês ou crianças, os
trabalhadores responsáveis devem:
- definir um local fixo para esta atividade, estruturado para tal;
- realizar a adequada higiene das mãos antes e após a troca de
fraldas;
- usar luvas descartáveis, trocando-as após o atendimento de cada
criança;
- usar avental descartável ou impermeável e higienizável (como
“capa de chuvas”), descontaminando-o após cada uso;
- higienizar as mãos da criança após o procedimento;
- realizar o descarte adequado dos materiais resultantes desta
atividade;
- as fraldas de pano reutilizáveis não devem ser limpas no local, mas
sim colocadas em sacos plásticos até o momento da lavagem;
- realizar limpeza da superfície sempre após a troca de fraldas.
Recomenda-se que sejam afixados material informativo com o passoa-passo adequado para efetuar a troca de fraldas.

Ond
e
(W3)

O quê
(ação) (W2)

Respeitando as diretrizes sanitárias
vigentes.

Respeitando as diretrizes sanitárias
vigentes.

Respeitando as diretrizes sanitárias
vigentes.

Respeitando as diretrizes sanitárias
vigente.s

Durante a permanência na unidade.

Como
(H1)

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Quant
o(H2)

37

05/01/2021 (Terça-feira)
DOM/SC - Edição N° 3371
Página 1151

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE
Na unidade
de ensino.

10.1.4.Orientar os alunos sobre a higiene de materiais de uso
individual tais como: regletes, sorobã, bengala, lupas, telescópios
etc.

Na unidade
de ensino.

10.1.8.Orientar quanto ao uso obrigatório de máscaras. Os
alunos que não aceitam máscaras, devem passar por um
trabalho de orientação, bem como suas famílias.

tabela nas páginas 79 e 80.

Na unidade
de ensino.

10.1.7.Garantir o distanciamento de 1,5m entre um aluno e
outro.

21 *Vide

Na unidade
de ensino.

10.1.6.Auxiliar o aluno quanto às medidas de higienização de mãos
e demais medidas de prevenção e controle.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

10.1.3.Garantir a limpeza da cadeira de rodas, bem como de
andadores e carrinhos dos alunos cadeirantes.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

10.1.5.Organizar na da sala de aula, espaço adequado para que o
aluno com deficiência visual possa guardar sua máquina Braille e
livros em Braille, bem como estabelecer uma medida de cuidados de
higienização deste material.

Quand
o(W4)

Quem
(W5)

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.*
Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.*
Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.*21

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.
Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.*

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.*

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.*

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.*

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.*

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

10.1. Ações para Educandos do Ensino Regular:

Ond
e
(W3)

10.1.2.Designar profissionais responsáveis pela entrada e saída do
aluno, evitando a entrada de pais e ou responsáveis.

10.1.1.A instituição de ensino deve estabelecer, entre escola e pais,
as formas de condução das atividades dos alunos com necessidades
especiais, de maneira a ampliar a segurança e reintegração deste no
ambiente escolar.

O quê
(ação) (W2)

Por meio de orientação acessível e
estratégias pedagógicas que deem a
real dimensão da importância do uso
da máscara.

Por organização da equipe diretiva
respeitando as diretrizes sanitárias.

Por organização da equipe diretiva
respeitando as diretrizes sanitárias.

Destinando espaços específicos
para este fim em sala de aula.

Por organização da equipe diretiva
respeitando as diretrizes sanitárias.

Por organização da equipe diretiva
respeitando as diretrizes sanitárias.

Por organização da equipe diretiva e
pedagógica.

Por organização da equipe diretiva e
pedagógica.

Como
(H1)

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Quant
o(H2)
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O quê
(ação) (W2)

10.2.4.Destinar um local próprio para as trocas de fraldas, com
orientações quanto à higienização.

10.2.3.Garantir a limpeza da cadeira de rodas, bem como de
andadores e carrinhos dos alunos cadeirantes.

10.2.2.Designar profissionais responsáveis pela entrada e saída do
aluno, evitando a entrada de pais e ou responsáveis.

10.2.1.Orientar quanto ao uso obrigatório de máscaras. Os
alunos que não aceitam máscaras, devem passar por um
trabalho de orientação, bem como suas famílias.

tabela nas páginas 79 e 80.

Na unidade
de ensino.

Ond
e
(W3)
Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Quand
o(W4)
Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.*22

Quem
(W5)

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se
aplica

Não se
aplica

Não se
aplica

Não se
aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Como
(H1)

Não se aplica

Por meio de orientações da equipe
diretiva e pedagógica respeitando as
diretrizes sanitárias.

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

10.2. Ações para os Centros de Atendimento Educacional Especializado em Educação Especial

10.1.9.Esclarecer ao segundo professor, professor auxiliar e
profissional Agente de Apoio em Educação Especial, as medidas de
higienização necessárias no auxílio das atividades pedagógicas,
alimentação e na troca de fraldas do aluno.

22 *Vide

7

Não se
aplica

Não se
aplica

Não se
aplica

Não se
aplica

Conforme
demanda.

Quanto
(H2)

39

05/01/2021 (Terça-feira)
DOM/SC - Edição N° 3371
Página 1153

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE

10.2.10. Oferecer a alimentação preferencialmente dentro da
própria sala, sendo sempre evitado a troca de espaços.

10.2.9.Esclarecer aos professores as rotinas de higienização
necessárias durante o auxílio de atividades pedagógicas.

10.2.8.Organizar o atendimento dos educandos da estimulação
precoce por sessão de forma individual, atendendo às medidas
sanitárias já estabelecidas em decretos da Secretaria de Estado da
Saúde.

10.2.7.Observar o tamanho das salas especialmente no que diz
respeito à necessidade de distanciamento (de no mínimo 1,5 metros),
adequando a quantidade de educandos por sala.

10.2.6.Iniciar os atendimentos presenciais com os grupos do
Programa de Educação Profissional e os demais que possuem maior
autonomia, conscientização das medidas de prevenção e que não
pertençam ao grupo de risco.

10.2.5.Ao realizar troca de fraldas, os trabalhadores
responsável devem:
- definir um local fixo para esta atividade, estruturado para tal;
- realizar a adequada higiene das mãos antes e após a troca de
fraldas;
- usar luvas descartáveis e trocá-las após o atendimento de cada
criança;
- usar avental descartável ou impermeável e higienizável(tipo
“capa de chuvas”), descontaminando-o após cada uso;
- higienizar as mãos do educando após o procedimento;
- realizar o descarte adequado dos materiais resultantes desta
atividade;
- realizar limpeza da superfície sempre após a troca de fraldas.
Recomenda-se que sejam afixados material informativo com o
passo-a-passo adequado para efetuar a troca defraldas.

O quê
(ação) (W2)

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se
aplica

Não se
aplica

Não se
aplica

Não se
aplica

Não se aplica

Quand
o(W4)

Não se
aplica

Não se
aplica

Ond
e
(W3)

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Quem
(W5)

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Como
(H1)

Não se
aplica

Não se
aplica

Não se
aplica

Não se
aplica

Não se
aplica

Não se
aplica

Quant
o(H2)
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10

9

8

Não se aplica

Não se aplica

Não se
aplica

Não se
aplica
Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Quem
(W5)

Quand
o(W4)

Não se
aplica

Ond
e
(W3)
Não se
aplica

Acesse ao documento da íntegra.
Por quê (domínios):
QUESTÕES PEDAGÓGICAS Diretrizes: Link de Acesso:

DAOP MEDIDAS PEDAGÓGICAS

Quadro 2: Esquema de organização DAOP Medidas Sanitárias

10.2.14. Estabelecer entre instituição e pais, formas de condução das
atividades dos educandos, de maneira a ampliar a segurança e a
reintegração destes.

10.2.13. Higienizar, a cada uso, materiais e utensílios de uso comum,
como colchonetes, tatames, trocadores, entre outros.

10.2.12. Garantir a supervisão por parte de professores e
funcionários quanto ao uso dos produtos a serem utilizados na
higiene de mãos e superfícies de modo a garantir a utilização
correta, bem como evitar exposição e ingestão acidental.

10.2.11. Escalonar o horário do pátio, o qual deverá ser
higienizado completamente após utilização de cada turma.

O quê
(ação) (W2)

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Como
(H1)

Não se
aplica

Não se
aplica

Não se
aplica

Não se
aplica

Quant
o(H2)
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Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

1.2.
Assegurar a gestão democrática no planejamento de
retomada das aulas presenciais.

1.3.
Adequar metodologias pedagógicas e implementar
estratégias que garantam o acesso à aprendizagem dos
estudantes.

23 *Vide

tabela nas páginas 79 e 80.

1.6.
Fazer o mapeamento dos estudantes que não tiveram
acesso às atividades presenciais, durante o período de pandemia e
daqueles que tiveram acesso, mas não realizaram as atividades
propostas.

1.5.
Realizar o mapeamento dos estudantes que não
apresentam condições para o retorno às atividades escolares
presenciais, para auxiliar na definição das estratégias de retomada.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino

1.4.
Realizar, para estudantes da Educação Especial, uma
avaliação com a equipe pedagógica, professores e professores AEE,
colhendo a posição da família com relação ao retorno presencial,
com foco na funcionalidade e autonomia, sendo garantida a
continuidade das atividades remotas para os que estejam
impossibilitados de retornarem às atividades presenciais.

Quand
o(W4)

Equipe diretiva e
pedagógica.*

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

23

Equipe diretiva e
pedagógica.*

Equipe diretiva e
pedagógica.*

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.*

Equipe diretiva.*

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.*

Quem
(W5)

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

1. Garantia do Direito à Educação Básica

Ond
e
(W3)

1.1.
Assegurar o acesso e a permanência na Educação
Básica.

O quê
(ação) (W2)

Por organização da equipe diretiva.

Por organização da equipe diretiva.

Por organização da equipe diretiva
respeitando todas as diretrizes.

Por organização da equipe diretiva e
pedagógica respeitando todas as
diretrizes.

Por organização da equipe diretiva
respeitando todas as diretrizes.

Por organização da equipe diretiva
respeitando as diretrizes sanitárias.

Como
(H1)

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Quant
o(H2)
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tabela nas páginas 79 e 80.

Na unidade
de ensino.

1.14. Divulgar amplamente, para toda a comunidade escolar, as
estratégias pedagógicas adotadas pela Rede de Ensino e/ou unidade
escolar, a fim de promover seu engajamento na realização das
atividades presenciais e não presenciais, enquanto perdurar o regime
especial de educação decorrente da pandemia da COVID-19.

24 *Vide

Na unidade
de ensino.

1.13. Definir estratégias de apoio pedagógico aos estudantes que
não acompanharam ou não conseguiram assimilar significativamente
os conhecimentos durante as atividades não presenciais propostas.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

1.11. Orientar quanto à obrigatoriedade da realização das
atividades não presenciais aos estudantes que, por determinado
motivo, não participarem das atividades presencialmente.

1.12. Realizar busca ativa dos estudantes que não retornarem às
atividades presenciais e/ou não estão realizando as atividades não
presenciais.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Ond
e
(W3)

1.10. Garantir que as redes de ensino ofereçam atividades
presenciais e atividades não presenciais enquanto perdurar o regime
especial de educação decorrente da pandemia COVID- 19.

1.9.
Orientar, quando necessário, os estudantes que
retornarem às atividades presenciais para que,
obrigatoriamente, cumpram de forma concomitante as
atividades do regime de ensino não presencial.

1.8. Assegurar as atividades escolares não presenciais aos estudantes
com especificidades que não poderão retornar aos estudos
presencialmente.

1.7.
Definir os grupos com prioridade para serem atendidos
presencialmente, observando que os critérios devem ser validados,
preferencialmente em diálogo com as comunidades escolares.

O quê
(ação) (W2)

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Quand
o(W4)

Equipe diretiva e
pedagógica.

24

Equipe diretiva e
pedagógica.*

Equipe diretiva e
pedagógica.*

Equipe diretiva e
pedagógica.*

Equipe diretiva e
pedagógica.*

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.*

Equipe diretiva e
pedagógica.*

Equipe diretiva e
pedagógica.*

Quem
(W5)

Por organização da equipe diretiva
respeitando todas as diretrizes.

Por organização da equipe diretiva
respeitando todas as diretrizes.

Por organização da equipe diretiva.

Por organização da equipe diretiva
respeitando todas as diretrizes.

Por organização da equipe diretiva
respeitando todas as diretrizes.

Por organização da equipe diretiva
respeitando todas as diretrizes.

Por organização da equipe diretiva e
pedagógica.

Por organização da equipe diretiva
respeitando todas as diretrizes.

Como
(H1)

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Quant
o(H2)
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Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

1.17. Prever a necessidade de apoio psicossocial a estudantes,
familiares e profissionais da educação.

2.1. Garantir a validação das atividades não presenciais para cômputo
do cumprimento da carga horária mínima legal vigente estipulada para
cada etapa e modalidade de ensino.

2.2.
Observar as diretrizes sanitárias na elaboração do novo
calendário escolar.

2.3.
Envolver a comunidade escolar na reestruturação do
calendário e quadro de horários da escola.

2.4. Envidar esforços na reestruturação do calendário, a fim de
estabelecer períodos de recesso e/ou férias escolares, observadas
as particularidades de cada rede e normas vigentes.

25 *

Vide tabela nas páginas 79 e 80.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

1.16. Estabelecer planejamento organizacional e pedagógico
adaptativo. Visto que a volta às aulas deve ser gradual, por etapas ou
níveis, e escalonadas, conforme determinações sanitárias.

2.5.
Adotar, caso seja necessário, novas estruturas de
organização escolar previstas na LDB e Diretrizes Curriculares
Nacionais.

Na unidade
de ensino.

Ond
e
(W3)

1.15. Ampliar o acesso à internet, a dispositivos eletrônicos eà
infraestrutura adequada às TICs.

O quê
(ação) (W2)

2.

Equipe diretiva e
pedagógica.*

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Equipe diretiva e
pedagógica.*

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

25

Equipe diretiva e
pedagógica.*

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.*

Equipe diretiva e
pedagógica.*

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.
Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Equipe diretiva e
pedagógica.*

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Calendário Escolar

Equipe diretiva e
pedagógica.*

Equipe diretiva.*

Quem
(W5)

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Quand
o(W4)

Por organização da equipe diretiva.

Por organização da equipe diretiva.

Por organização da equipe diretiva
respeitando todas as diretrizes.

Por organização da equipe diretiva
respeitando todas as diretrizes.

Por organização da equipe diretiva
respeitando todas as diretrizes.

Por organização da equipe diretiva
respeitando todas as diretrizes.

Por organização da equipe diretiva
respeitando todas as diretrizes.

Por organização da equipe diretiva.

Como
(H1)

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Quant
o(H2)
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Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

3.3.
Elaborar instrumentos de avaliação diagnóstica que
atendam às especificidades dos estudantes e busquem mitigarou
eliminar as desigualdades educacionais.

3.4.
Realizar avaliação diagnóstica de cada estudante, por meio
da observação do desenvolvimento em relação aos objetivos de
aprendizagem e habilidades que se procurou desenvolver com as
atividades pedagógicas não presenciais e construir um programa de
recuperação, caso necessário.

3.5.
Redefinir as estratégias do processo pedagógico e os
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, direitos de
aprendizagem e campo de experiências, tendo em vista a BNCC, o
CBTC ou o Currículo de Referência, levando, assim, à continuidadeda
aprendizagem no percurso formativo.

3.6.
Promover o aprimoramento do uso das TICs nas
propostas pedagógicas.

3.7.
Reforçar a importância do planejamento pedagógico
interdisciplinar.

Vide tabela nas páginas 79 e 80.

Na unidade
de ensino.

3.2.
Adequar os critérios de promoção dos estudantes, as
avaliações para efeito de decisões de final de ciclo, adotando
medidas que minimizem a evasão, o abandono e a retenção
escolar.

26 *

Na unidade
de ensino.

Ond
e
(W3)

3.1.
Garantir o planejamento da avaliação formativa e
diagnóstica.

O quê
(ação) (W2)
3.

Equipe diretiva e
pedagógica.*

Equipe diretiva e
pedagógica.*

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.
Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

26

Equipe diretiva e
pedagógica.*

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Equipe diretiva e
pedagógica.*

Equipe diretiva e
pedagógica.*

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.
Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Equipe diretiva e
pedagógica.*

Equipe diretiva e
pedagógica.*

Quem
(W5)

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Organização Curricular

Quand
o(W4)

Por organização da equipe diretiva,
respeitando a diretriz pedagógica.

Por organização da equipe diretiva,
respeitando a diretriz pedagógica.

Por organização da equipe diretiva,
respeitando a diretriz pedagógica.

Por organização da equipe diretiva,
respeitando a diretriz pedagógica.

Por organização da equipe diretiva,
respeitando a diretriz pedagógica.

Por organização da equipe diretiva,
respeitando a diretriz pedagógica.

Por organização da equipe diretiva,
respeitando a diretriz pedagógica.

Como
(H1)

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Quant
o(H2)
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27 *

Vide tabela nas páginas 79 e 80.

Na unidade
de ensino.

4.1.
Promover a formação das equipes pedagógicas e dos
professores com foco em: planejamento alinhado à BNCC, ao CBTC
ou Currículo Referência, novas propostas pedagógicas, incluindo
metodologias ativas de ensino, aprendizagem e avaliações,
avaliação diagnóstica e processual, avaliação na perspectiva do
percurso formativo e uso das TICs.

Na unidade
de ensino.

3.12. Desenvolver estratégias pedagógicas de prevenção à COVID19, de forma a estimular os estudantes e servidores a se
apropriarem dos conceitos estabelecidos nas diretrizes sanitárias.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

3.11. Promover atividades educativas sobre higienização e etiqueta
respiratória.

3.13. Estimular estudantes e servidores a se tornarem agentes
multiplicadores de prevenção da COVID-19 na comunidade escolar e
local.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Ond
e
(W3)

3.10. Adotar estratégias eficientes para a recuperação da
aprendizagem, principalmente dos estudantes em risco de
trabalho infantil, violência doméstica e vulnerabilidade social.

3.9.
Promover a autonomia pedagógica, por local de trabalho,
com valorização do diálogo entre toda comunidade escolar.

3.8.
Adequar o Projeto Político-Pedagógico, considerando o
contexto vigente.

O quê
(ação) (W2)

4.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.*27

Equipe diretiva e
pedagógica.*

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.
Formação Continuada

Equipe diretiva e
pedagógica.*

Equipe diretiva e
pedagógica.*

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.
Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Equipe diretiva e
pedagógica.*

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.*

Equipe diretiva e
pedagógica.*

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.
Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Quem
(W5)

Quand
o(W4)

Por organização da equipe diretiva,
respeitando todas as diretrizes.

Por organização da equipe diretiva,
respeitando todas as diretrizes.

Por organização da equipe diretiva,
respeitando todas as diretrizes.

Por organização da equipe diretiva,
respeitando todas as diretrizes.

Por organização da equipe diretiva,
respeitando todas as diretrizes.

Por organização da equipe diretiva,
respeitando todas as diretrizes.

Por organização da equipe diretiva,
respeitando as diretrizes.

Como
(H1)

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Quant
o(H2)
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Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

3. Utilizar utensílios higienizados conforme definido no Manual de
Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos de cada
estabelecimento.

4.
Orientar os trabalhadores a evitar tocar o rosto, em
especial os olhos e a máscara, durante a produção edistribuição
dos alimentos, seguindo os procedimentos estabelecidos no
Manual de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos de cada
estabelecimento.

28 *

Vide tabela nas páginas 79 e 80.

7.
Realizar higienização adequada das mesas, cadeiras, bancos e
similares, a cada uso. Não utilizar toalhas de tecido ou outro material.

6.
Substituir os sistemas de autosserviço de bufê,
utilizando porções individualizadas ou disponibilizando
funcionário(s) específico(s) para servir todos os pratos e
entregar os utensílios.
Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

2.
Orientar que cada estabelecimento de ensino manipule e
prepare os alimentos de acordo com o Manual de Boas Práticas e os
Procedimentos Operacionais Padronizados de forma a combater a
disseminação da COVID-19.

5.
Orientar o trabalhador que os uniformes devem ser trocados,
no mínimo, diariamente e usados exclusivamente nas dependências
de armazenamento, preparo e distribuição dos alimentos.

Na unidade
de ensino.

Ond
e
(W3)

1.
Recomendar que cada estabelecimento de ensino atualize o
Manual de Boas Práticas de Manipulação e os Procedimentos
Operacionais Padronizados de forma a adequá- los para o combate à
disseminação da COVID-19.

O quê
(ação) (W2)

Porquê (domínios): ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Acesse ao documento na íntegra

DAOP ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Equipe diretiva e
profissionais da
alimentação.*
Equipe diretiva e
profissionais da
limpeza.*28

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Equipe
diretiva.*

Equipe diretiva e
pedagógica e
Nutricionistas.*

Equipe diretiva e
pedagógica e
Nutricionistas.*

Equipe diretiva e
pedagógica e
Nutricionistas.*

Equipe diretiva e
pedagógica e
Nutricionistas.*

Quem
(W5)

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Quand
o(W4)

Seguindo as orientações da equipe
diretiva, respeitando todas as
diretrizes.

Seguindo as orientações da equipe
diretiva, respeitando todas as
diretrizes.

Seguindo as orientações da equipe
diretiva, respeitando todas as
diretrizes.

Seguindo as orientações da equipe
diretiva, respeitando todas as
diretrizes.

Seguindo as orientações da equipe
diretiva, respeitando todas as
diretrizes.

Seguindo as orientações da equipe
diretiva, respeitando todas as
diretrizes.

Seguindo as orientações da equipe
diretiva, respeitando todas as
diretrizes.

Como
(H1)

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Quant
o(H2)
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Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

12. Recomendar que preferencialmente não sejam trazidos
alimentos externos. Caso haja a necessidade, este deverá estar
higienizado e embalado conforme recomendaçõessanitárias.

13.
Orientar alunos e trabalhadores a não partilhar alimentos e
não utilizar os mesmos utensílios, como copos, talheres, pratos, entre
outros.

29 *

Vide tabela nas páginas 79 e 80.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

11. Programar a utilização dos refeitórios com apenas 1/3 (um
terço) da sua capacidade (por vez). Organizar cronograma para sua
utilização, de forma a evitar agrupamento e cruzamento entre os
trabalhadores (fluxos interno e de entradas e saídas), além de
garantir a manutenção da distância mínima de 1,5 m (um metro e
meio) de raio entre os trabalhadores.

14. Utilizar a máscara durante toda a permanência no ambiente,
retirando somente no momento do consumo do alimento.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Ond
e
(W3)

10.
Obedecer ao distanciamento mínimo de 1,5 metros (um
metro e meio) entre pessoas no refeitório em todas as atividades, da
entrada à saída.

9.
Organizar a disposição das mesas e cadeiras no refeitório de
modo a assegurar que a sua utilização proporcione o distanciamento
mínimo de 1,5 metros (um metro e meio) entre as pessoas.

8.
Estabelecer horários alternados de distribuição de
alimentos e utilização de refeitórios e praças de alimentação, com
o objetivo de evitar aglomerações.

O quê
(ação) (W2)

Equipe diretiva.*

Toda a equipe
escolar.*

Toda a equipe
escolar.*

Toda a equipe
escolar e
educandos.*29

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.
Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.
Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Equipe diretiva.*

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.
Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Equipe diretiva.*

Equipe diretiva.*

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.
Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Quem
(W5)

Quand
o(W4)

Seguindo as orientações da equipe
diretiva, respeitando todas as
diretrizes.

Seguindo as orientações da equipe
diretiva, respeitando todas as
diretrizes.

Seguindo as orientações da equipe
diretiva, respeitando todas as
diretrizes.

Seguindo as orientações da equipe
diretiva, respeitando todas as
diretrizes.

Seguindo as orientações da equipe
diretiva, respeitando todas as
diretrizes.

Seguindo as orientações da equipe
diretiva, respeitando todas as
diretrizes.

Seguindo as orientações da equipe
diretiva, respeitando todas as
diretrizes.

Como
(H1)

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Quant
o(H2)
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30 *

Vide tabela nas páginas 79 e 80.

20.
Os estabelecimentos educacionais que dispuserem de
cantinas, lanchonetes, restaurantes ou espaços equivalentes a
praças de alimentação, de forma terceirizada, deverão também
atender aos requisitos definidos na Portaria SES nº 256 de
21/04/2020, ou outros regulamentos que venham substituí-la.

19.
Seguir os procedimentos de higienização do kit de
alimentação escolar (onde houver) de acordo com as normas
sanitárias.

18.
Organizar um plano de comunicação para orientar a
comunidade escolar sobre os procedimentos alimentares,
conforme as diretrizes sanitárias, planos de contingência e
protocolos escolares.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

16.
Orientar que entregadores e outros trabalhadores
externos não entrem no local de manipulação dosalimentos.

17.
Realizar formação/treinamento com os profissionais
envolvidos em todos os processos da alimentação na escola
(recebimento, armazenamento, pré-preparo, preparo,
distribuição, acompanhamento e fiscalização), seguindo os
procedimentos estabelecidos nas diretrizes sanitárias, planos de
contingências e protocolos escolares.

Na unidade
de ensino.

Ond
e
(W3)

15.
Orientar a troca, higienização, armazenamento e
descarte das máscaras conforme o estabelecido na Portaria SES
nº 224/2020.

O quê
(ação) (W2)

Equipe diretiva.*30

Equipe diretiva.*

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.
Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Equipe diretiva e
profissionais da
alimentação.*

Equipe diretiva*.

Equipe diretiva e
profissionais da
alimentação.*

Toda a equipe
escolar.*

Quem
(W5)

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Quand
o(W4)

Seguindo as orientações da equipe
diretiva, respeitando a diretriz
sanitária.

Seguindo as orientações da equipe
diretiva, respeitando a diretriz
sanitária.

Seguindo as orientações da equipe
diretiva, respeitando todas as
diretrizes.

Seguindo as orientações da equipe
diretiva, respeitando todas as
diretrizes.

Seguindo as orientações da equipe
diretiva, respeitando todas as
diretrizes.

Seguindo as orientações da equipe
diretiva, respeitando todas as
diretrizes.

Como
(H1)

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Quant
o(H2)
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1.2.
Adequar a frota de modo a compatibilizar o quantitativo de
veículos com o de passageiros a serem transportados, respeitando a
limitação definida para cada modalidade de transporte, inclusive
disponibilizando linhas extras, se necessário.

1.1.
Limitar e controlar a lotação máxima de cada veículo da
seguinte forma:
- Veículo de passeio: resguardar intervalo de um assento vazio entre
os passageiros nos bancos traseiros;
- Van (incluindo Kombi): resguardar intervalo de um assento
vazio entre os passageiros em todos os bancos;
- Micro-ônibus: priorizar ocupação alternada dos assentos, até o
limite de um ocupante por assento, sendo vedado passageiros em pé;
- Ônibus: priorizar ocupação alternada dos assentos, até o limite de
um ocupante por assento, sendo vedado passageiros em pé;
- Transporte coletivo: adotará medidas já previstas pela SES;
- Em todas as modalidades de transporte, manter a
obrigatoriedade de ocupar o mesmo lugar todos os dias, com
registro dos ocupantes pelo monitor;
- A distribuição de estudantes nos assentos do ônibus deverá ser feita
de forma a agrupar os alunos de uma mesma escola na mesma região
do veículo, quando este atender a mais de um estabelecimento
escolar no mesmo deslocamento.

O quê
(ação) (W2)

Quando
(W4)

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

1. MEDIDAS GERAIS:

Não se aplica

Ond
e
(W3)

Acesse ao documento na íntegra
Por quê (domínios): TRANSPORTE ESCOLAR

DAOP TRANSPORTE ESCOLAR

Não se aplica

Não se aplica

Qu
em
(W5
)

Não se aplica

Não se aplica

Como
(H1)

Não se aplica

Não se aplica

Quanto
(H2)
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1.7.
Orientar que, nos pontos de embarque (distantes da
escola), ocorrendo existência de formação de filas, os usuários
mantenham a distância mínima de 1,5 metro (um metro e meio) das
demais pessoas.

1.6.
Demarcar a distância de segurança de no mínimo 1,5
metros (um metro e meio) nas áreas de embarque e desembarque
ou locais destinados para fila (na escola), evitando a aglomeração
de pessoas.

1.5.
Permitir que entrem e permaneçam nos veículos somente
pessoas com máscara, quer sejam estudantes ou trabalhadores das
escolas. Orientar estes usuários que optarem por usar máscara de
tecido, que seja em conformidade com o previsto na Portaria SES no
224, de 03 de abril de 2020, ou outros regramentos que venham
substituí-la.

1.4.
Manter os basculantes e as janelas dos veículos abertas
(exceto em dias de chuva/frio extremo), com amplitude que permita
a troca de ar sem comprometer a segurança dos passageiros. Caso o
veículo disponha de sistema de ar- condicionado com renovação de
ar, esta deverá estar ativa, bem como a higienização e a substituição
dos filtros deverá estar emconformidade com as recomendações dos
fabricantes.

1.3.
Ordenar as entradas e saídas dos passageiros de forma
que, no embarque, os passageiros ocupem inicialmente aspartes
traseiras dos veículos, e que o desembarque inicie pelos
passageiros dos bancos da parte dianteira.

O quê
(ação) (W2)

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Ond
e
(W3)

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Quando(W4)

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Que
m
(W5)

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Com
o
(H1)

Não se
aplica

Não se
aplica

Não se
aplica

Não se
aplica

Não se
aplica

Quant
o(H2)
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2.

31 *

Vide tabela nas páginas 79 e 80.

2.1.
Levar ao conhecimento dos profissionais do transporte
escolar, quer sejam servidores ou prestadores de serviços (e aplicar
no que couber), as medidas recomendadas para os demais
profissionais voltadas à atividade escolar.

1.12.
Dar prioridade às crianças da Educação Infantil e
crianças com necessidades especiais no embarque e
desembarque e na ocupação dos bancos dianteiros do
transporte coletivo.

1.11. Organizar e orientar escalonamento de horários de
chegadas e saídas dos estudantes nas instituições de ensino,
reduzindo a concentração deles no local.

1.9.
Disponibilizar álcool 70% ou sanitizantes de efeito similar
para a higienização das mãos, no embarque e no interior do veículo.
1.10.
Afixar no espaldar de cada poltrona um encarte comas
orientações aos passageiros sobre etiqueta da tosse, uso da máscara,
higienização das mãos e distanciamento social.

1.8.
Padronizar procedimentos e operações de higienização,
de forma que após cada itinerário/viagem, seja realizada a
limpeza e desinfecção dos veículos utilizados no transporte:
- Higienizar apoios de braço, maçanetas, pegadores, janelas (vidros) e
poltronas com álcool 70% ou produtos sanitizantes de efeitos similar,
a cada finalização de viagem;
- Definir periodicidade para higienização interna completa do
veículo, recomendando-se ao menos uma vez ao dia.

O quê
(ação) (W2)

Não se aplica

Não se aplica

Equipe diretiva.*31

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Quem
(W5)

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

MEDIDAS AOS SERVIDORES/PRESTADORES DE SERVIÇO:

Não se aplica

Diariamente.

Não se aplica

Não se aplica

Na unidade de
ensino.

Não se aplica

Não se aplica

Quando
(W4)

Não se aplica

Não se aplica

Ond
e
(W3)

Não se aplica

Não se aplica

Conforme as diretrizes sanitárias.

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Com
o
(H1)

Não se aplica

Não se aplica

Conforme
demanda.

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Quant
o(H2)
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2.5.
Disponibilizar e exigir o uso de máscaras e também face
shield (protetor facial), utilizados simultaneamente, tanto para o
condutor do veículo quanto para o monitor, durante todo o
deslocamento, desde as entradas no veículo até o desembarquedo
último aluno. Orientar estes profissionais que se optarem por usar
máscara de tecido, que seja em conformidade com o previsto na
Portaria SES no 224, de 03 de abril de 2020, ou outros regramentos
que venham substituí-la.
2.6.
Capacitar os trabalhadores do transporte escolar quanto à
forma adequada de uso dos dispositivos de segurança sanitária
(máscara, face shield), tanto para a colocação quanto para a retirada,
troca, substituição, higienização e descarte.
2.7. Recomendar a troca de roupa pelos trabalhadores do transporte
escolar ao final do expediente para retorno às suas residências.

2.3.
Orientar para que motoristas, monitores e demais
prestadores de serviço do transporte reforcem seus cuidados
pessoais, lavando sempre as mãos com água e sabão e que,
sistematicamente, utilizem o álcool 70% para higienização das
mãos.
2.4.
Reforçar, para os monitores, a importância da
higienização sistemática das mãos.

2.2.
Orientar os trabalhadores do transporte escolar a
informarem imediatamente ao estabelecimento, caso apresentem
sintomas de síndrome gripal e/ou convivam com pessoas
sintomáticas, suspeitas ou confirmadas da COVID-19, aplicando para
estes as mesmas condutas relacionadas aos outros trabalhadores da
atividade escolar, no que se refere à elucidação diagnóstica, período
de afastamento e notificação das autoridades sanitárias e
epidemiológicas.

O quê
(ação) (W2)

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Ond
e
(W3)

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Qu
em
(W
5)

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Quando
(W4)

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Com
o
(H1)

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Quant
o(H2)
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32 *

Vide tabela nas páginas 79 e 80.

3.4.
Solicitar aos pais/responsáveis que
acompanhem/aguardem seus filhos no ponto de embarque, caso
seja detectada febre este não poderá adentrar ao veículo e deverá
buscar orientação com a Vigilância Epidemiológica Municipal.

3.3.
No caso de o estudante apresentar temperatura de 37,8
ºC (trinta e sete vírgula oito graus Celsius) ou superior, o
motorista/monitor deverá relatar o fato à equipe gestora da escola
para que esta tome as devidas providências.

3.2.
Os motorista/monitores escolares deverão realizar a
aferição de temperatura corporal dos estudantes, antes de
adentrarem no transporte escolar, com uso de termômetros
infravermelhos ou outro instrumento correlato fornecido pela
mantenedora. Aferida a temperatura de 37,8 ºC (trinta e sete
vírgula oito graus Celsius) ou superior, não será permitida a
entrada no transporte.

3.1.
Orientar aos pais que os estudantes deverão utilizar
máscara facial como barreira, para a utilização do transporte,
seguindo todas as orientações de uso já dispostas na Portaria SESn˚
224, de 03 de abril de 2020.

3.

2.9.
Garantir que trabalhadores do transporte escolar
estejam com seus calendários vacinais em dia.

2.8.
Notificar os prestadores de serviço quando houver
confirmação de caso da COVID-19, bem como as pessoas que
tiveram contato com este, em um raio de 1,5 metro, em todos os
ambientes em que a pessoa infectada tenha circulado.

O quê
(ação) (W2)

Não se
aplica

Não se
aplica

Quand
o
(W4)

Não se aplica

Não se
aplica

Quem
(W5)

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Não se aplica

Na unidade de
ensino.

Antes do
retorno das
aulas.

Sempre que
necessário.

Não se aplica

Conforme
necessário.

32

Equipe diretiva e
pedagógica.*

Motorista dos
veículos e demais
funcionários
envolvidos no
transporte
escolar.*

Não se aplica

Equipe diretiva e
pedagógica.*

MEDIDAS AOS PAIS/RESPONSÁVEIS DE ALUNOS/ESTUDANTES:

Não se aplica

Não se
aplica

Ond
e
(W3)

Por meio de comunicação com os
responsáveis.

Por meio de relato/relatório.

Não se aplica

Conforme as diretrizes sanitárias.

Não se aplica

Não se aplica

Com
o
(H1)

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Não se aplica

Conforme
demanda.

Não se aplica

Não se aplica

Quant
o(H2)
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33 *

Vide tabela nas páginas 79 e 80.

4.1.
Cabe aos órgãos de fiscalização municipal promoverem
ações e operações que intensifiquem a fiscalização, sempre
considerando o arcabouço legal pertinente em vigor, em especial:
- certificar-se de que trabalhadores e estudantes conhecem as
orientações relacionadas ao transporte escolar;
- verificar se estudantes e trabalhadores fazem uso constanteda
máscara e os trabalhadores o uso do face shield, simultaneamente;
- verificar a disponibilidade de álcool 70% nos veículos;
- certificar que todos osprodutos utilizados tenham registro na
ANVISA, quando couber.

4.

Não se aplica

Na unidade de
ensino.

Ond
e
(W3)

Não se
aplica

Constantemen
te.

Quand
o
(W4)

33

Não se aplica

Equipe diretiva e
pedagógica.*

Quem
(W5)

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

MEDIDAS AOS PAIS/RESPONSÁVEIS DE ALUNOS/ESTUDANTES:

3.6.
Proibir a entrada, nos veículos, de pais e responsáveis, a não
ser em caso de extrema necessidade para auxiliar estudante/criança
com necessidade especial ou outra limitação, situação que o monitor
sozinho não consiga administrar, sendo que os pais e responsáveis,
para adentrar o veículo, deverão ser submetidos à aferição de
temperatura e estar utilizando máscara.

3.5.
Realizar campanha de conscientização para que os
pais/responsáveis priorizem o transporte próprio de seus filhos,
visando a evitar o risco de contaminação dentro do transporte,
orientando que não transportem passageiros fora do núcleofamiliar.

O quê
(ação) (W2)

Não se aplica

Não se aplica

Por meio de comunicação com os
responsáveis.

Com
o
(H1)

Não se aplica

Não se aplica

Conforme
demanda.

Quant
o(H2)
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34 *

Vide tabela nas páginas 79 e 80.

1.1 Quanto à prevenção, recomenda-se que as unidades de ensino
reforcem as medidas de prevenção da doença, orientando os
profissionais da educação a respeito de diretrizescomo:
• distanciamento social;
• uso de máscaras;
• higiene das mãos;
• limpeza do ambiente de trabalho;
• afastamento desintomáticos;
• monitoramento dossintomas;
• boa ventilação dos ambientes.

O quê
(ação) (W2)

Ond
e
(W3)

Quand
o
(W4)

Na unidade de
ensino.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Que
m
(W5)

Equipe diretiva,
pedagógica e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.*34

1. Do acompanhamento das condições de saúde:

Por quê (domínios): GESTÃO DE PESSOAS

Acesse ao documento na íntegra

DAOP GESTÃO DE PESSOAS

Conforme as diretrizes
estabelecidas.

Como
(H1)

Conforme
demanda.

Quant
o(H2)
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35 *

Vide tabela nas páginas 79 e 80.

Realizar triagem dos servidores da escola, sendo
classificados de acordo com seu estado individual inicial em
relação à Covid-19, sendo divididos em grupos:
Grupo 1 - Casos suspeitos ou confirmados: profissionaisda
educação que apresentarem sintomas como febre, dores no corpo,
calafrios, falta de ar, tosse, dor de garganta, diarreia, alteração de
paladar ou olfato e dificuldades respiratórias, e também os
profissionais que tiveram contato, nos últimos 14 dias, com um caso
confirmado de COVID-19;
Grupo 2 - Grupo de Risco: São considerados grupos de risco
pessoas com 60 anos ou mais; osprofissionais que sofram de
doenças crônicas (cardiopatias, diabetes, hipertensão,
imunossupressores), as gestantes de alto risco, entre outros,
conforme Decreto SC/525/2020;
Grupo 3 - Não pertencem aos grupos anteriores etem
permissão para realizar os trabalhos presencialmente;
A triagem possui dois objetivos:
identificação de casos suspeitos, permitindoo
encaminhamento aos serviços de saúde;
isolamento dos casos suspeitos, evitandoa
transmissão no ambiente de trabalho.
Recomendar que todos os profissionais da educação
respondam a um questionário autodeclaratório, antes de acessar o
local de trabalho, com o objetivo de identificar casos suspeitos de
COVID-19. O modelo do questionário encontra-se no Anexo I;
Garantir monitoramento contínuo, adotando mecanismos de
controle que permitam ao servidor informar ao gestor a presença de
sintomas;
Para aferir a temperatura de seus profissionais no momento da
chegada ao local de trabalho, recomenda-se seguir as orientações do
fabricante quanto à calibragem do medidor de temperatura. Dar
preferência a medidores de temperatura sem contato, porém caso
não seja possível utilizar medidores de temperatura sem contato, a
higienização do termômetro com álcool 70% deve ser realizada a
cada uso. Caso a temperatura aferida de algum colaborador esteja
igual ou superior a 37,8°C, o colaborador deve ser considerado um
caso suspeito.

O quê
(ação) (W2)

Na unidade de
ensino.

Ond
e
(W3)

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Quando
(W4)

Equipe diretiva,
pedagógica e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.*35

Que
m
(W5)

Conforme as diretrizes
estabelecidas.

Como
(H1)

Conforme
demanda.

Quant
o(H2)

57

05/01/2021 (Terça-feira)
DOM/SC - Edição N° 3371
Página 1171

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE

36 *

Vide tabela nas páginas 79 e 80.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Quando
(W4)

Equipe diretiva.*36

Equipe diretiva.*

Equipe diretiva.*

Que
m
(W5)

2. Organizar a forma de trabalho aos profissionais da educação que se enquadram no grupo derisco:

Instituição
mantenedora.

Na unidade de
ensino.

Orientar a apresentação de comprovação para o
enquadramento no grupo de risco estabelecido pelo Decreto
SC/525/2020:
Cada rede de ensino poderá optar por aceitar
comprovantes tais como: Formulário de Autodeclaração,
Atestado Médico e/ou Agendamento em PeríciaMédica.

Recomendar que as Redes de Ensino realizem diagnóstico para
mapear quais e quantos servidores e estudantes se enquadram no
grupo de risco estabelecido pelo Decreto nº SC/525/2020:
Garantir que todos os setores estejam contemplados no
diagnóstico: professores, servidores que ocupam funções
administrativas e pedagógicas, servidores que atuam na limpeza,
servidores que atuam com a alimentação, servidores que atuam
com o transporte escolar, servidores que atuam na segurança e
vigilância das unidades escolares, servidores que atuam no quadro
civil ou técnico das unidades escolares, estudantes de todas as
etapas e níveis de ensino;
Orientar que sejam organizados formulários
diagnósticos padrão, pela mantenedora, e aplicados pela
unidade escolar.

Na unidade de
ensino.

Ond
e
(W3)

Orientar os profissionais da educação identificadoscomo casos
suspeitos de COVID-19 a:
buscar uma unidade de saúde;
manter isolamento domiciliar por 14 dias, a partir do início
dos sintomas, e depois de três dias sem sintomas. Apóseste
período, o profissional poderá voltar ao trabalho;
os familiares (contato domiciliar) devem ser orientados a
realizar isolamento domiciliar por 14 dias e, se apresentarem
sintomas, procurar uma unidade de saúde.

O quê
(ação) (W2)

Conforme as diretrizes
estabelecidas.

Conforme as diretrizes
estabelecidas.

Conforme as diretrizes
estabelecidas.

Como
(H1)

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Quant
o(H2)
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37 *

Equipe diretiva e
pedagógica.*

Equipe diretiva e
pedagógica.*

Equipe diretiva e
pedagógica.*

Após
homologação
do PlanCon
Municipal de
acordo com as
legislações
vigentes.
Após
homologação
do PlanCon
Municipal de
acordo com as
legislações
vigentes.
Após
homologação
do PlanCon
Municipal de
acordo com as
legislações
vigentes.

Na unidade de
ensino e ou
Home Office.

2.3. Planejar e ministrar aulas de forma remota, bem como
elaborar as aulas para as formas impressas.

Vide tabela nas páginas 79 e 80.

4. Assegurar o planejamento democrático e coletivo de carga
horária e condições de trabalho a toda comunidade escolar.

3. Orientar por carga horária diferenciada aos servidores, em
especial, aos professores que estiverem atuando presencialmente, a
fim de garantir o planejamento das atividades para as novas
metodologias de ensino, conforme as diretrizes pedagógicas.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

37

Equipe diretiva e
pedagógica.*

Na unidade de
ensino e ou
Home Office.

Home Office.

2.1. Priorizar o trabalho remoto, conforme Decreto nº
SC/525/2020, de forma que não haja prejuízo ao serviço
público.

2.2. Distribuir tarefas administrativas, quando necessário, que
possam ser realizadas de forma remota, como auxiliar na elaboração
de atividades, pesquisas e correções de atividades.

Que
m
(W5)

Após
homologação
do PlanCon
Municipal de
acordo com as
legislações
vigentes.

Quando
(W4)

Equipe diretiva e
pedagógica.*

Ond
e
(W3)
Após
homologação
do PlanCon
Municipal de
acordo com as
legislações
vigentes.

O quê
(ação) (W2)

Conforme as diretrizes
estabelecidas.

Conforme as diretrizes
estabelecidas.

Conforme as diretrizes
estabelecidas.

Conforme as diretrizes
estabelecidas.

Conforme as diretrizes
estabelecidas.

Como
(H1)

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Quant
o(H2)
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Ond
e
(W3)

Quando
(W4)
Que
m
(W5)

Como
(H1)

Quant
o(H2)

ASSINADO DIGITALMENTE
Não se aplica

Não se aplica

Não se
aplica

Não se aplica

Não se
aplica

Não se
aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se
aplica

Não se
aplica

Não se aplica

Não se
aplica

Não se
aplica

Não se
aplica

Não se
aplica

Não se
aplica

Não se
aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

6. Garantir que toda a comunidade escolar seja formada, treinada e preparada para um retorno seguro às atividades presenciais, por meio das seguintes ações:

5.6. Envolver representantes do Poder Legislativo, tanto no âmbito
estadual quanto municipal, nos Comitês de Gerenciamento da
COVID-19, considerando a necessidade de adequação legislativa
enquanto o regime especial de educação decorrente da pandemia
perdurar.

5.5. Considerar as especificidades da legislação local quanto à
necessidade de reposição, contratação e/ou realização e prorrogação
de processos seletivos de servidores, para dar continuidade ao
processo educativo, de modo a reduzir o risco e com menor prejuízo
possível à aprendizagem dos estudantes, ponderando-se a
necessidade de frequentes substituições de servidores em função de
licenças, óbitos e ocorrência de eventos adversos, que incidem em
situações de emergência, visando agilizar com eficácia a continuidade
do processo de ensino.

5.4. Identificar possibilidades de prorrogação de contratos dos
professores que já estão atuando nas atividades não presenciais,
para dar continuidade ao calendário letivo, conforme estabelecido
nos Pareceres CNE nº 05 e 11/2020.

5.3. Sistematizar mecanismos para a compensação de horas, na
impossibilidade da realização de trabalho remoto ou desempenho
de outra função.

5.2. Garantir no edital os critérios para a substituição.

5.1. Elaborar edital específico para o períodoestabelecido.

Não se
aplica

Não se
aplica

Não se
aplica

Não se
aplica

Não se
aplica

Não se
aplica

Não se
aplica

5. Organizar critérios para a contratação de servidores em substituição, ou para a necessidade de contratação de novos servidores em regime de excepcionalidade, a fim de atender às necessidades
no período em que perdurar o formato das atividades escolares estabelecido nas diretrizes pedagógicas e sanitárias:

O quê
(ação) (W2)
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38 *

Vide tabela nas páginas 79 e 80.

6.6. Realizar testes simulados em período anterior à retomadadas
atividades presenciais.

6.5. Oferecer formação aos servidores para a nova forma de
ensino, conforme as diretrizes pedagógicas.
Ambiente
Virtual.

Não se aplica

Unidade de ensino e
Home Office.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Não se aplica

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Órgãos
competentes com
compartilhament
o na unidade de
ensino.

Unidade de
ensino.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Quando
(W4)

Unidade de ensino
e Home Office.

Ond
e
(W3)

Equipe diretiva,
pedagógica,
Comissão
Escolar.*38

Não se aplica

Equipe diretiva,
pedagógica,
Comissão Escolar e
demais
profissionais que se
fizer necessário.*

Equipe diretiva e
pedagógica.*

Órgãos
competentes,
equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.*

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.*

Que
m
(W5)

7. Encaminhamentos para o acolhimento e acompanhamento:

6.4. Oportunizar, a todos os servidores, formação e treinamento para
os planos de contingenciamentos e protocolos escolares.

6.3. Afixar as medidas de prevenção, por meio de materiais
visuais, nas unidades de ensino.

6.2. Elaborar e/ou compartilhar uma cartilha de orientação sobre os
cuidados básicos de prevenção à COVID-19, e disponibilizá- la pela
internet para as comunidades escolares.

6.1. Capacitar a comunidade escolar a respeito dos seguintes
temas: ações de higiene necessárias quando da utilização do
transporte público e transporte escolar, utilização da máscara de
proteção, troca da máscara, tempo útil de proteção de máscara,
armazenamento/descarte de máscara contaminada, higienização
das mãos e objetos, etiqueta respiratória e como se alimentar com
segurança.

O quê
(ação) (W2)

Conforme as diretrizes
estabelecidas.

Não se aplica

Conforme as diretrizes
estabelecidas.

Conforme as diretrizes
estabelecidas.

Conforme as diretrizes
estabelecidas.

Conforme as diretrizes
estabelecidas.

Como
(H1)

Conforme
demanda.

Não se aplica

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Quant
o(H2)
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tabela nas páginas 79 e 80.

Unidade de
ensino.

7.5. Acompanhar o pós-retorno: direção e colegas devem
permanecer atentos a comportamento, frequência, desempenho,
etc., de alunos e professores, e realizar encaminhamento
especializado imediatamente, em caso de observação de depressão,
tristeza, ansiedade, medo, ou culpa, entre outros.

39 Vide

Unidade de
ensino.

Unidade de
ensino e ou por
meio de
tecnologia da
informação e
comunicação.

Ambiente
Virtual.

Não se aplica

Ond
e
(W3)

7.4. Preparar um ambiente acolhedor para a recepção da
comunidade escolar no retorno das atividades presenciais.

7.3. Promover campanhas motivacionais constantes (tanto gerais
como específicas) em todos os meios de comunicação, para
lembrar que a unidade de ensino está preocupada com o bem-estar
de todos.

7.2. Promover reflexões, por meio de formações virtuais
(interinstitucionais), sobre as incertezas da comunidade escolar com
relação à nova realidade.

7.1. Disponibilizar serviços de apoio psicossocial queabordam
estigmatização/discriminação e apoio aos servidores no
enfrentamento das incertezas da pandemia.

O quê
(ação) (W2)

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.*

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.*39

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.*

Equipe diretiva,
pedagógica,
Comissão Escolar e
demais
profissionais que se
fizer necessário.*

Não se aplica

Que
m
(W5)

Não se aplica

Quando
(W4)

Conforme as diretrizes
estabelecidas e suporte do
setor de saúde.

Conforme as diretrizes
estabelecidas.

Conforme as diretrizes
estabelecidas.

Conforme as diretrizes
estabelecidas.

Não se aplica

Como
(H1)

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Não se aplica

Quant
o(H2)
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40 *Vide

tabela nas páginas 79 e 80.

Na unidade de
ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
municipal.

Após a
homologação
do PlanCon
municipal.

Na unidade de
ensino;
remotamente,
quando
necessário.

2.
Capacitação e treinamento dos integrantes da comunidade
escolar envolvidos na gestão da crise sanitária, com especial
atenção às equipes que compõem a Unidade de Gestão
Operacional/ Sistema de Comando de Operações.

3.
Identificar as principais funções a serem desenvolvidas nas
Unidades de Gestão Operacional (Sistemas de Comando
Operacionais- SCO/ Comitês Escolares) e proportarefas/atividades
para cada uma das funções nos três níveis (estratégico, tático e
operacional) e capacitar para cada função (framework).

Após a
homologação
do PlanCon
municipal.

Quando
(W4)

Na unidade de
ensino;
remotamente,
quando
necessário.

Ond
e
(W3)

1.
Oportunizar, a todos os servidores, capacitação e
treinamento para os planos de contingência, o Sistema de
Comando de Operações - SCO e protocolos escolares.

O quê
(ação) (W2)

Por quê (domínios): TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO

DAOP CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO

Acesse ao documento na íntegra

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.*40

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.*

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.*

Que
m
(W5)

Conforme
demanda.

Encontros presenciais, remotos,
quando necessário; plataformas
digitais (Web conference/webinar,
live);
informativos em materiais impressos
ou eletrônicos.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Encontros presenciais, remotos,
quando necessário; plataformas
digitais (Web conference/webinar,
live);
informativos em materiais impressos
ou eletrônicos.

Criação de um Organograma de
Comando Operacional.

Quant
o(H2)

Como
(H1)
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tabela nas páginas 79 e 80.

Na unidade de
ensino.

9.
Capacitar profissionais responsáveis pela triagem dos
servidores e alunos da escola, sendo classificados de acordo com
seu estado individual inicial em relação à Covid-19.

41 *Vide

Na unidade de
ensino e/ ou
ambiente virtual.

Não se
aplica

Na unidade de
ensino;
remotamente,
quando
necessário

Na unidade de
ensino;
remotamente,
quando
necessário.

Na unidade de
ensino;
remotamente,
quando
necessário

Ond
e
(W3)

8.
Treinamento específico sobre higienização e desinfecção
adequadas de materiais, superfícies e ambientes, aos servidores
responsáveis pela limpeza.

7.
Treinamento das Comissões Escolares para fiscalização dos
regramentos e diretrizes aplicáveis na unidade escolar que se
pretende o retorno do ensino, extensão e pesquisas presenciais.

6.
Capacitação da comunidade escolar nos seguintestemas:
- ações de higiene necessárias quando da utilização do
transporte público e transporte escolar;
- utilização da máscara de proteção, troca da máscara; tempo útil
de proteção de máscara;
- armazenamento/descarte de máscaracontaminada;
higienização das mãos e objetos;
- etiqueta respiratória; como se alimentar com segurança; entre outros.

5.
Adotar rotinas regulares de capacitação e treinamento dos
alunos e servidores sobre as medidas de prevenção, monitoramento e
controle da transmissão do COVID19, com ênfase nas orientações,
protocolos e diretrizes estabelecidas, sempre em linguagem acessível
para toda a comunidade escolar.

4.
Desenvolver programas de capacitação para os alunos e para
os professores e servidores que não integrem o SCO, focando nas
respostas comportamentais esperadas para cada segmento da
comunidade escolar .

O quê
(ação) (W2)

Após a
homologação
do PlanCon
municipal.

Após a
homologação
do PlanCon
municipal.

Não se aplica

Após a
homologação
do PlanCon
municipal.

Após a
homologação
do PlanCon
municipal.

Após a
homologação
do PlanCon
municipal.

Quando
(W4)

Equipe diretiva e
outros
profissionais que
se perceberem
necessários para
este
momento.*41

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.*

Não se aplica

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.*

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.*

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.*

Que
m
(W5)

Encontros presenciais, remotos,
quando necessário; plataformas
digitais (Web conference/webinar,
live);
informativos em materiais impressos
ou eletrônicos.

Conforme as diretrizes sanitárias.

Não se aplica

Encontros presenciais, remotos,
quando necessário; plataformas
digitais (Web conference/webinar,
live);
informativos em materiais impressos
ou eletrônicos.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Não se
aplica

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Encontros presenciais, remotos,
quando necessário; plataformas
digitais (Web conference/webinar,
live);
informativos em materiais impressos
ou eletrônicos.
Encontros presenciais, remotos,
quando necessário; plataformas
digitais (Web conference/webinar,
live);
informativos em materiais impressos
ou eletrônicos.

Quant
o(H2)

Como
(H1)
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tabela nas páginas 79 e 80.

Na unidade de
ensino.

14. Articulação e integração intersetorial com outras
instituições/políticas (saúde, assistência social, segurança pública,
criança e adolescente etc.), uma vez que as ações de resposta serão
realizadas por instituições diferentes e que, se acionadas, precisam
estar prontas para prestar o atendimento.

42 *Vide

Na unidade de
ensino e em
ambiente virtual.

13. Oportunizar a capacitação de professores e educadores para
uso de novas estratégias de aprendizagem, metodologias ativas,
ferramentas digitais, gamificação (jogos digitais) etc.

Na unidade de
ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
municipal.

Após a
homologação
do PlanCon
municipal.

Após a
homologação
do PlanCon
municipal.

Após a
homologação
do PlanCon
municipal.

Na unidade de
ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
municipal.

Quando
(W4)

Na unidade de
ensino.

Ond
e
(W3)

12. Realizar a capacitação/treinamentos dos profissionais
envolvidos em todos os processos da alimentação na escola
(recebimento, armazenamento, pré-preparo, preparo,
distribuição, acompanhamento e fiscalização), seguindo os
procedimentos estabelecidos nas diretrizes sanitárias, planos de
contingências e protocolos escolares.

11. Capacitar os servidores ou prestadores de serviço do
transporte escolar quanto às medidas/diretrizes recomendadaspara
o retorno das aulas presenciais.

10. Capacitação e treinamento dos servidores e alunos para
procederem às ações quando se depararem com indivíduoscom
sintomas de síndrome gripal, de forma a se protegerem e
protegerem a comunidade escolar de possível contaminação.

O quê
(ação) (W2)

Equipe diretiva e
outros
profissionais que
se perceberem
necessários para
este
momento.*42

Equipe diretiva e
pedagógica. *

Criação de rede de comunicação
intersetorial.

Possibilitando treinamento das
ferramentas para as novas estratégias
de ensino.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Encontros presenciais, remotos,
quando necessário; plataformas
digitais (Web conference/webinar,
live)
informativos em materiais impressos
ou eletrônicos. Seguindo os
procedimentos estabelecidos nas
Diretrizes Sanitárias, Planos de
Contingência e Protocolos Escolares.

Equipe diretiva e
outros
profissionais que
se perceberem
necessários para
este momento.*

Equipe diretiva e
outros
profissionais que
se perceberem
necessários para
este momento.*

Conforme
demanda.

Encontros presenciais, remotos,
quando necessário; plataformas
digitais (Web conference/webinar,
live)
informativos em materiais impressos
ou eletrônicos. Seguindo os
procedimentos estabelecidos nas
Diretrizes Sanitárias, Planos de
Contingência e Protocolos Escolares.

Conforme
demanda.

Quant
o(H2)

Orientação e vigilância constantes
para monitoramento dos sintomas da
COVID. Seguindo os procedimentos
estabelecidos nas Diretrizes
Sanitárias.

Como
(H1)

Equipe diretiva e
outros
profissionais que
se perceberem
necessários para
este momento.*

Que
m
(W5)
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Ambiente
virtual.

Unidade de
ensino.

17. Realizar simulados de mesa/virtuais envolvendo as
Coordenadorias Regionais de Educação, Saúde, Proteção e Defesa
Civil, entre outras.

18. Realizar exercícios simulados de campo para a validação do
plano de contingência e dos protocolos, antes da retomada às aulas
com estudantes e servidores utilizando diferentes cenários de risco
nas simulações e reunir o maior número de situações que os alunos
vivenciam na escola, visualizando-as na perspectiva de prevenção ao
Coronavírus.

43 *Vide

tabela nas páginas 79 e 80.

Unidade de
ensino e ou
ambiente virtual.

Na unidade de
ensino.

16. Realizar simulados de preparação para instalação, ativação e
funcionamento do Plano de Contingência e do SCO.

19. Garantir que toda a comunidade escolar seja formada,
treinada e preparada para um retorno seguro às atividades
presenciais, sendo que a capacitação dos alunos e professores
poderá, ainda, ser reforçada com o apoio do Programa Defesa Civil
na Escola, desenvolvido pela Defesa Civil de Santa Catarina, pormeio
do módulo voltado aos desastres de natureza biológica, módulos de
preparação e resposta a eventos adversos.

Na unidade de
ensino.

Ond
e
(W3)

15. Treinamentos para os diferentes atores envolvidos na gestão
e comunicação de casos suspeitos de COVID-19 no
estabelecimento de ensino.

O quê
(ação) (W2)

Após
homologação
do Plan Con
Municipal.

Após
homologação
do Plan Con
Municipal.

No processo de
elaboração do
PlanCon.

Após a
homologação
do PlanCon
municipal.

Após a
homologação
do PlanCon
municipal.

Quando
(W4)

Equipe diretiva e
outros
profissionais que
se perceberem
necessários para
este
momento.*43

Equipe diretiva e
pedagógica.*

Comissão
Escolar.*

Equipe diretiva e
Comissão Escolar.*

Equipe diretiva e
outros
profissionais que
se perceberem
necessários para
este momento.*

Que
m
(W5)

Utilizando plataformas virtuais.

Exercício realizado unidade de
ensino. testando os protocolos
estabelecidos, como por exemplo:
• trajeto de ida e volta da escola:
carro, ônibus, carona, bicicleta; •na
escola: entrada, saída, durante as
aulas, intervalo, ida e volta ao
banheiro, momento do lanche;
• ao chegar em casa: medidas de
higienização e segurança.

Realização em ambiente virtual.

Exercício realizado na unidade de
ensino, testando os protocolos
estabelecidos.

Promovendo simulados referentes às
medidas preventivas, protocolos e
diretrizes estabelecidas; encontros
presenciais, remotos, quando
necessário; plataformas digitais (Web
conference/webinar, Live).

Como
(H1)

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Quant
o(H2)
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44 *Vide

tabela nas páginas 79 e 80.

3.
Promover a valorização do conhecimento científico já
consolidado, como o melhor e mais qualificado saber disponível para
enfrentar, com êxito, a pandemia de COVID-19.

2.
Planejar a ativação e implementação de um plano de
comunicação, no âmbito do plano de ação coordenado pelo
SCO/UGO. Sugerimos que sejam incluídos os seguintestópicos:
- Contextualização
- Objetivos e metas
- Públicos-alvo
- Conteúdo(s), principal e secundários, e suainter-relação
- Recursos humanos e materiais – equipes de trabalhoe
responsáveis
- Canais de comunicação e de informação
- Calendarização
- Avaliação, adaptação e aprimoramento.

1. Constituir uma equipe responsável pela comunicação interna
(entre atores envolvidos na crise e na resposta) e pela comunicação
externa (ao público), integrada ao Sistema de Comando em
Operações (SCO)/Unidade de Gestão Operacional (UGA) ou Comitê
de Crise, definindo funções e responsabilidades dos seus membros,
se possível utilizando procedimentos operacionais padrão (POPs).

O quê (ação) (W2)

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Onde
(W3)

Por quê (domínios): INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Acesse ao documento na íntegra

DAOP E COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO

Após
homologaçã
odo
PlanCon
Municipal.

Após
homologaçã
odo
PlanCon
Municipal.

Após
homologaçã
odo Plan
Con
Municipal.

Quando
(W4)

Equipe diretiva e
pedagógica.*44

Equipe diretiva e
Comissão escolar.*

Equipe diretiva e
Comissão escolar.*

Quem
(W5)

Por organização da equipe
diretiva, respeitando as
diretrizes.

Por organização da equipe diretiva
e Comissão escolar.

Por meio da organização da
equipe diretiva e Comissão
escolar.

Como
(H1)

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Quanto
(H2)
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45 *Vide

tabela nas páginas 79 e 80.

9.
Promover a ideia de transparência da informação, defendendo
a possibilidade de que cada um tenha acesso à informação validadae,
mesmo assim, submetendo-a à crítica, simultaneamente,
combatendo fake news e notícias de natureza especulativa variada.

8. Promover a comunicação com o público/comunidade, durante
surtos epidêmicos, deve ser no sentido de criar, manter ou resgatar a
confiança e a transparência, para tanto, é importante analisar e
entender o perfil do público-alvo.

7.
Incorporar a comunicação de risco dentro de um
planejamento, para ocorrências graves e em todos os aspectosde
resposta a uma epidemia.

6.
Promover a adoção de atitudes responsáveis e equilibradas,
que estejam longe, tanto do pânico paralisante, em que muitas
pessoas se deixam mergulhar, como da atitude negacionista, sobre
a dimensão do desafio.

5.
Promover a compreensão, tanto sobre as principais formas
de contágio associadas à COVID-19, como sobre as atitudes e
comportamentos mais eficazes para a prevenção desse contágio.

4.
Promover a compreensão acerca do que já se sabe sobre o
novo Coronavírus e a pandemia de COVID-19, contribuindo para que
a população escolar e suas famílias possam ajudar na prevenção do
contágio e na efetividade das medidas implementadas no
estabelecimento de ensino/educação.

O quê (ação) (W2)

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Onde
(W3)

Após
homologaç
ãodo
PlanCon
Municipal.

Após
homologaç
ãodo
PlanCon
Municipal.

Após
homologaç
ãodo
PlanCon
Municipal.

Após
homologaç
ãodo
PlanCon
Municipal.

Após
homologaç
ãodo
PlanCon
Municipal.

Após
homologaç
ãodo
PlanCon
Municipal.

Quando
(W4)

Equipe diretiva e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.*45

Equipe diretiva e
Comissão Escolar.*

Equipe diretiva e
Comissão Escolar.*

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão Escolar.*

Equipe diretiva e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.*

Equipe diretiva e
Comissão escolar.*

Quem
(W5)

Por organização da equipe diretiva
e Comissão Escolar.

Por organização da equipe diretiva
e Comissão Escolar.

Por organização da equipe diretiva
e Comissão Escolar.

Por organização da equipe diretiva
e Comissão Escolar.

Por organização da equipe diretiva
e Comissão Escolar.

Por organização da equipe diretiva
e Comissão Escolar.

Como
(H1)

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Quanto
(H2)
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Na unidade de
ensino.

14. Fornecer ao público-alvo canais regulares, por meio dos quais
possam obter informação atualizada (por exemplo: linhas diretas ou
um website).

tabela nas páginas 79 e 80.

Na unidade de
ensino.

13. Analisar e entender o perfil do(s) público(s)-alvo, para poder
ajustar os objetivos e metas, diversificar e especializar a linguagem,
os canais de comunicação etc.

46 *Vide

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Onde
(W3)

12. Avaliar a capacidade de comunicação de todos os atores
internos e parceiros externos relevantes e os canais de comunicação
utilizados e que possam ser compartilhados.

11. Identificar os principais meios de comunicação social mais
efetivos; criar e/ou atualizar uma lista de contatos e fomentar boas
relações com os meios de comunicação social, fornecendo
informações regulares sobre o retorno às aulas e o grau de
preparação do estado, da região e do município.

10. Utilizar canais de comunicação confiáveis e eficazes, queo
público-alvo utiliza regularmente, e que são de sua preferência.
Seguem alguns canais que podem ser utilizados com o público
interno e externo:
- Meios de comunicação social (rádio, televisão e imprensa
escrita).
- E-mail, Google forms para comunicados e/ou pesquisas; Google
Hangouts, chat online, webinars, lives, canal aberto.
- Mídias sociais (Facebook, WhatsApp, Twitter, Website, Instagram,
Youtube, Telegram, SMS, Skype, Messenger etc.).
- Intranet, linha telefônica específica, quadros de comunicação,
boletins internos online, ouvidoria.
- Pode-se, ainda, incluir cartazes, folhetos, mupis(mobiliário
urbano para informação), outdoors, spots televisivos, micro
programas de rádio etc.
- Sistemas sonoros móveis (motos, bicicletas, carros de som etc.).

O quê (ação) (W2)

Após
homologaçã
odo
PlanCon
Municipal.

Após
homologaçã
odo
PlanCon
Municipal.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Após
homologaçã
odo
PlanCon
Municipal.

Quando
(W4)

Por organização da equipe diretiva
e Comissão Escolar.

Por organização da equipe diretiva
e Comissão Escolar

Por organização da equipe diretiva
e Comissão Escolar

Equipe diretiva e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.*
Equipe diretiva e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.*46

Por organização da equipe diretiva
e Comissão Escolar

Por organização da equipe diretiva
e Comissão Escolar.

Como
(H1)

Equipe diretiva e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.*

Equipe diretiva e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.*

Equipe diretiva e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.*

Quem
(W5)

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Quanto
(H2)
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ensino.

20. Elaborar formas de comunicação atraentes e eficazes para
promover o uso de máscaras, de higiene pessoal e de convívio
responsável enquanto instrumento que, de alguma forma, à luz dos
atuais conhecimentos, pode fornecer um certo grau de proteção em
contextos de menor distanciamento social.

tabela nas páginas 79 e 80.

Na unidade de
ensino.

19. Criar um canal específico e de fácil acesso para
esclarecimento de dúvidas e contato (inclusive sobre notícias
falsas e rumores) que poderá ser um e-mail ou contato de
WhatsApp, no âmbito estadual, regional e municipal ou da
unidade escolar, divulgando informações para a comunidade
interna e externa, assegurando mecanismos confiáveis de
feedback.

47 *Vide

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

17. Promover o fluxo e a integração entre informações
externas e internas, possibilitando a avaliação contínua das
estratégias, ações e sistema operacional definidos.

18. Definir um mecanismo de comunicação interna que
possibilite informar adequadamente aos alunos e servidores
acerca das medidas preventivas de contenção de contágio
adotadas pelo estabelecimento de ensino.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Onde
(W3)

16. Estabelecer o diálogo em qualquer atividade que venha a ser
implementada, de modo a, sistematicamente, coletar e dar resposta
a todas as questões provenientes dos atores internos e externos.

15. Manter a confiança, levando em consideração as reações do
público-alvo e modificando o plano de comunicação de risco,
dependendo das percepções e perguntas das pessoas, prevendo
mecanismos para desmentir rumores e desinformação, mitigando
fake news.

O quê (ação) (W2)

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Após
homologaçã
odo
PlanCon
Municipal.

Após
homologaçã
odo
PlanCon
Municipal.

Após
homologaçã
odo
PlanCon
Municipal.

Após
homologaçã
odo
PlanCon
Municipal.

Após
homologaçã
odo
PlanCon
Municipal.

Quando
(W4)

Por organização da equipe diretiva
e Comissão Escolar.

Por organização da equipe diretiva
e Comissão Escolar.

Equipe diretiva e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.*
Equipe diretiva e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.*

Equipe diretiva e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.*47

Por organização da equipe diretiva
e Comissão Escolar.

Por organização da equipe diretiva
e Comissão Escolar.

Por organização da equipe diretiva
e Comissão Escolar.

Equipe diretiva e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.*

Equipe diretiva e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.*

Por organização da equipe diretiva
e Comissão Escolar.

Como
(H1)

Equipe diretiva e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.*

Quem
(W5)

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Quanto
(H2)
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ensino.

24. Providenciar que o conteúdo das mensagens enviadas pelas
instituições participantes e pela unidade escolar inclua: informação
sobre as medidas tomadas pela instituição para proteger os seus
membros; informação sobre o impacto da situação de emergência na
vida da instituição; informação sobre as medidas pedagógicas, de
transporte, de alimentação, de gestão de pessoas, de treinamento e
capacitação; sobre o possível período de retorno às aulas, entre
outras.

tabela nas páginas 79 e 80.

Na unidade de
ensino.

23. Informar continuamente ao público interno e externo acerca
do processo de gestão da crise sanitária, suas fases, estratégias e
ações previstas para a prevenção de contágio no ambiente
educacional e para a manutenção das atividades de ensino nos
diferentes cenários de risco, bem como orientar sobre os
procedimentos a serem seguidos em casos suspeitos de
contaminação.

48 *Vide

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Onde
(W3)

22. Desenvolver campanhas e peças de multimídia que
apresentem informações-chave e que possam ser compartilhadas
online e transmitidas por diferentes mídias, com o objetivo de
informar, envolver, e preparar para o futuro. Essa medida exige uma
redefinição regular dos seus propósitos e da adequação às
circunstâncias concretas.

21.
Adequar a linguagem e o formato das mensagens,
considerando a existência de pessoas com deficiênciasauditivas,
visuais, cognitivas e de outras etnias (indígenas) ou de outros
países.

O quê (ação) (W2)

Após
homologaçã
odo
PlanCon
Municipal.

Após
homologaçã
odo
PlanCon
Municipal.

Após
homologaçã
odo
PlanCon
Municipal.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Quando
(W4)

Equipe diretiva,
pedagógica e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.*48

Equipe diretiva e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.*

Equipe diretiva,
pedagógica e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.*

Equipe diretiva,
pedagógica e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.*

Quem
(W5)

Por organização da equipe diretiva
e Comissão Escolar.

Por organização da equipe diretiva
e Comissão Escolar.

Por organização da equipe diretiva
e Comissão Escolar.

Por organização da equipe diretiva
e Comissão Escolar.

Como
(H1)

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Quanto
(H2)
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tabela nas páginas 79 e 80.

Na unidade de
ensino.

28. Incluir no plano de comunicação indicações para a
comunidade escolar relativas aos procedimentosalimentares,
conforme as diretrizes sanitárias, planos de contingência e
protocolos escolares (DAOP Alimentação).

49 *Vide

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Onde
(W3)

27. Divulgar amplamente, para toda a comunidade escolar, as
estratégias pedagógicas adotadas pela Rede de Ensino e/ou unidade
escolar, a fim de promover seu engajamento na realização das
atividades presenciais e não presenciais, enquanto perdurar o regime
especial de educação decorrente da pandemia de COVID-19 (DAOP
Pedagógica).

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

25. Divulgar amplamente e disponibilizar, nos sites das
organizações parceiras que integram o Comitê de Retorno às Aulas e
Comitê Técnico Científico da Defesa Civil de Santa Catarina, todos os
materiais produzidos e elaborados para auxiliar no processo de
planejamento, organização e tomada de decisão sobre o retorno
escolar quais sejam:
- Plano de Contingência Educação Estadual – Plancon-Edu Estadual
COVID-19 em que está inserido o Caderno de Diretrizes das Medidas
Sanitárias, Pedagógicas, de Alimentação, de Transporte Escolar, de
Gestão de Pessoas, de Comunicação e Informação, de Treinamento,
Capacitação e Simulados e de Finanças;
- Plano de Contingência Educação Escolas – Plancon-Edu Escolas
COVID- 19;
- Caderno de Apoio Plancon COVID-19;
- Tutorial de Metodologias Ativas para Contextos deEventos
Extremos.

O quê (ação) (W2)

Após
homologaçã
odo
PlanCon
Municipal.

Após
homologaçã
odo
PlanCon
Municipal.

Após
homologaçã
odo
PlanCon
Municipal.

Após
homologaçã
odo
PlanCon
Municipal.

Quando
(W4)

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.*49

Equipe diretiva,
pedagógica e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.*

Equipe diretiva,
pedagógica e demais
profissionaisquando
se fizer necessário.*

Equipe diretiva e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.*

Quem
(W5)

Por organização da equipe diretiva
e Comissão Escolar.

Por organização da equipe diretiva
e Comissão Escolar.

Por organização da equipe diretiva
e Comissão Escolar.

Por organização da equipe diretiva
e Comissão Escolar.

Como
(H1)

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Quanto
(H2)
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50 *Vide

tabela nas páginas 79 e 80.

34. Informar de imediato à Secretaria de Educação
estadual/municipal a ocorrência de caso suspeito decontaminação
no estabelecimento de ensino, para fins de monitoramento e
controle da evolução do contexto pandêmico municipal e regional
na rede de ensino, pela Secretaria.
Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

32. Afixar as medidas de prevenção por meio de materiais
visuais nas unidades escolares.

33. Informar de imediato à Secretaria de Saúde do município a
ocorrência de caso suspeito de contaminação no estabelecimento de
ensino, para fins de possível testagem e acompanhamento de sua
evolução pelas autoridades sanitárias.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Onde
(W3)

31. Elaborar cartilha de orientação sobre os cuidados básicos de
prevenção da COVID-19 para disponibilizar pela internet aos
profissionais da educação (DAOP Gestão de Pessoas).

30. Realizar campanha de conscientização para que os
pais/responsáveis priorizem, quando possível, o transporte próprio
de seus filhos, visando evitar o risco de contaminação dentro do
transporte coletivo, orientando para que não transportem
passageiros fora do núcleo familiar (DAOP Transporte).

29. Levar ao conhecimento dos profissionais do transporte
escolar, quer sejam servidores ou prestadores de serviços (e
aplicar no que couber), as medidas recomendadas para osdemais
profissionais voltadas à atividade escolar (DAOP Transporte).

O quê (ação) (W2)

Após
homologaçã
odo
PlanCon
Municipal.

Equipe diretiva.*50

Equipe diretiva.*

Equipe diretiva,
pedagógica e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.*

Após
homologaçã
odo
PlanCon
Municipal.
Após
homologaçã
odo
PlanCon
Municipal.

Equipe diretiva,
pedagógica e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.*

Equipe diretiva e
Comissão Escolar.*

Equipe diretiva e
Comissão Escolar.*

Quem
(W5)

Após
homologaçã
odo
PlanCon
Municipal.

Após
homologaçã
odo
PlanCon
Municipal.

Após
homologaçã
odo
PlanCon
Municipal.

Quando
(W4)

Por organização da equipe diretiva
e Comissão Escolar.

Por organização da equipe diretiva
e Comissão Escolar.

Por organização da equipe diretiva
e Comissão Escolar.

Por organização da equipe diretiva
e Comissão Escolar.

Por organização da equipe diretiva
e Comissão Escolar.

Por organização da equipe diretiva
e Comissão Escolar.

Como
(H1)

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Quanto
(H2)
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39. Monitorar o processo de comunicação e informação,
periodicamente, para que ele possa ser avaliado e melhorado.

tabela nas páginas 79 e 80.

Na unidade de
ensino.

38. Elaborar cronogramas para atividades e produtos de
comunicação, monitorando sua implementação.

51 *Vide

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Onde
(W3)

37. Reforçar parcerias com os órgãos de comunicação social, por
meio de formação e disponibilização de materiais, visando à
maximização da informação e mensagens por meio destes canais.

36. Estruturar o sistema de comunicação de modo que a
comunidade saiba o que fazer ao receber a informação e os
alertas.

35. Manter a comunicação motivacional e de envolvimento
para promover a adoção de medidas implementadas pela
unidade escolar e adequadas a cada fase da pandemia no estado,
na região e no município, em todos os meios de comunicação,
para lembrar que a unidade de ensino está preocupada com o
bem-estar de todos.

O quê (ação) (W2)

Equipe diretiva,
pedagógica e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.*
Equipe diretiva,
pedagógica e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.*
Equipe diretiva,
pedagógica e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.*51

Após
homologaçã
odo
PlanCon
Municipal.
Após
homologaçã
odo
PlanCon
Municipal.

Equipe diretiva.*

Equipe diretiva e
pedagógica.*

Quem
(W5)

Após
homologaçã
odo
PlanCon
Municipal.

Após
homologaçã
odo
PlanCon
Municipal.

Após
homologaçã
odo
PlanCon
Municipal.

Quando
(W4)

Por organização da equipe diretiva
e Comissão Escolar.

Por organização da equipe diretiva
e Comissão Escolar.

Por organização da equipe diretiva
e Comissão Escolar.

Por organização da equipe diretiva
e Comissão Escolar.

Por organização da equipe diretiva
e Comissão Escolar.

Como
(H1)

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Quanto
(H2)

74
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52 *Vide

tabela nas páginas 79 e 80.

3.
Fornecer dados e informações financeiras para subsidiar a
captação de recursos complementares para a gestão da crise sanitária
no estabelecimento de ensino, junto às instâncias competentes.

2.
Dispor de um orçamento prévio quanto aos recursos a serem
acionados para a realização das atividades, aquisição de
Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs) e Equipamentos de
Proteção Coletivas (EPCs), e todos os itens recomendados nas
diretrizes sanitárias, de alimentação, de transporte, pedagógicas,
gestão de pessoas, de comunicação e de capacitação e treinamento.

1.
Avaliar, com base nas ações definidas pela Unidade de Gestão
Operacional (Sistema de Comando de Operações - SCO), para cada
nível de prontidão, os recursos financeiros necessários para a
implementação das medidas preventivas e de contenção de
contágio preconizadas (medidas sanitárias, medidas pedagógicas,
medidas excepcionais de gestão de
restaurantes/refeitórios/cantinas, apoio logístico àsdemais
dinâmicas operacionais previstas etc).

O quê
(ação) (W2)

Acesse ao documento na íntegra
Por quê (domínios): FINANÇAS

DAOP FINANÇAS

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Na unidades de
ensino.

Onde
(W3)

No processo
de elaboração
do PlanCon
das unidades.

No processo
de elaboração
do PlanCon
das unidades.

No processo
de elaboração
do PlanCon
das unidades
de ensino.

Quando
(W4)

Instituição
mantenedora.
Equipe diretiva e
Comissão
Escolar.*52

Instituição
mantenedora.
Equipe diretiva e
Comissão Escolar.*

Equipe diretiva e
Comissão Escolar.*

Quem
(W5)

Conforme as diretrizes vigentes.

Conforme as diretrizes vigentes.

Conforme as diretrizes vigentes.

Como
(H1)

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Quanto
(H2)
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53 *Vide

tabela nas páginas 79 e 80.

8.
Proceder ao levantamento de recursos necessários para
planejar, organizar e executar as capacitações, treinamentos e
simulados de campo, envolvendo equipes, equipamentos, viaturas
(bombeiros e ambulâncias), entre outros.

7.
Auxiliar nos processos de licitação, no sentido de definir a
necessidade; elaboração dos Termos de Referência, obtenção dos
orçamentos; encaminhamento para o setor financeiro para
aprovação e pré-empenho; encaminhamento para o setor
responsável para o lançamento da licitação; realização do contrato e
empenho, considerando o tempo de tramitação e os prazos dos
fornecedores para o fornecimento dos produtos e materiais.

6.
Apoiar o processo de compra de materiais e demais insumos
que se façam necessários para a operacionalização das medidas
definidas para enfrentamento da crise sanitária, no âmbito do
estabelecimento de ensino.

5.
Dimensionar e descrever detalhadamente a quantidade e a
qualidade de itens indispensáveis que precisam ser adquiridos, e o
período de abastecimento, identificando a quantidade de EPIs,
EPCs, materiais individuais, materiais de limpeza, higiene e
desinfecção, materiais coletivos, considerando o número de
servidores, alunos, salas de aula, espaços físicos, entre outros, para
que não faltem equipamentos e materiais unidade de ensino até o
retorno da normalidade (ver anexo exemplo).

4.
Acionar os recursos levantados pelo Sistema de Comando
Operacional, a fim de executar os processos de aquisição de
materiais, conforme as normas e legislações vigentes, ou direcionar
ao órgão competente, após a avaliação do cenário e definição de
quais recursos necessários serão acionados, sendo eles précadastrados ou não, conforme demandas para o atendimento seguro
de estudantes, familiares e servidores.

O quê
(ação) (W2)

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Onde
(W3)

Não se
aplica

Não se
aplica

Não se
aplica

No processo
de elaboração
do PlanCon
das unidades.

No processo
de elaboração
do Plancon
das unidades.

Quando
(W4)

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Equipe diretiva e
Comissão
Escolar.*53

Instituição
mantenedora.
Equipe diretiva e
Comissão Escolar.*

Quem
(W5)

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Conforme as diretrizes vigentes.

Conforme as diretrizes vigentes.

Como
(H1)

Não se
aplica

Não se
aplica

Não se
aplica

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Quanto
(H2)
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*Vide tabela nas páginas 79 e 80.

10. Considerar os procedimentos estabelecidos nas diretrizes de
gestão de pessoas quanto à necessidade de contratação de
servidores substitutos para atender às demandas dos grupos de
risco, identificando orçamento, fonte de recursos e legislação para
contratação.

9.
Considerar os procedimentos estabelecidos nas diretrizes
sanitárias quanto à alimentação na escola (recebimento,
armazenamento, pré-preparo, preparo, distribuição,
acompanhamento e fiscalização), e os recursos demandados para
este fim.

O quê
(ação) (W2)

Não se aplica

Na unidade de
ensino.

Onde
(W3)

Não se aplica

No processo de
elaboração do
PlanCon da
unidade.

Quand
o
(W4)

Não se aplica

Instituição
mantenedora,
Equipe diretiva e
Comissão
Escolar.*54

Que
m
(W5)

Não se aplica

Conforme as diretrizes vigentes.

Como
(H1)

Não se aplica

Conforme
demanda.

Quanto
(H2)
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8. UNIDADE DE GESTÃO OPERACIONAL (SISTEMA DE COMANDO
OPERACIONAL/COMITES ESCOLARES)SISTEMA DE ALERTA E ALARME
Na elaboração do Plano de Contingência do NDI, foi determinado a
representação de cada colaborador com suas funções e responsabilidades
nomeando-os, e para identificação destes segue o organograma no quadro abaixo
com telefone, e-mail e WhatsApp. Para facilitar a utilização e visibilidade pode-se
criar um mural de comunicações, avisos, indicação dos responsáveis e contatos de
emergência.

SISTEMA VIGILÂNCIA E COMUNICAÇÃO ( SISTEMA DE ALERTA E ALARME)
Dispositivos Principais
Nosso sistema de alerta e alarme está organizado em torno de 5 dispositivos
principais de vigilância e comunicação.
a. Indicações provenientes de instituições hierarquicamente superiores e das
entidades de saúde;
b. Sistemas de observações e controle de evidências ( tosse persistente de
alguém, queixa de sintomas compatíveis com COVID-19, medição de
temperatura em casos suspeitos);
c. Informações variadas plausíveis provenientes de diversas fontes (crianças e
responsáveis, colaboradores, autoridades locais, entidades representativas e
acreditáveis);
d. Simulados de algumas ações ( e protocolos);
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e. Relatórios diários de responsáveis da Unidade de Gestão Operacional;
Com base nestes dispositivos procede-se um constante monitoramento das
dinâmicas ações implementadas e, se necessário, seu ajuste.
Monitoramento e Avaliação
Tendo em vista a imprevisibilidade da evolução da pandemia, é
fundamental o monitoramento constante do cenário de risco e das dinâmicas e
ações operacionais adotadas, com avaliações (de processos e resultados) e
constantes ajustes que se demonstrem necessários, para manter o plano de
contingência atualizado. O registro das ações adotadas e das verificações
realizadas é também importante para salvaguardar futuras questões legais.
Os responsáveis pelo monitoramento das diferentes frentes de ação
deverão ser definidos pelo SCO.
Os registros diários da atividade da escola, de maior ou menor eficácia
das diferentes dinâmicas e ações, de eventuais problemas detectados e como
foram resolvidos, de questões que seja necessário resolver ou aspectos que a
serem alterados, serão realizados em boletins de preenchimento expedito como
o modelo do anexo
As avaliações mais detalhadas, de periodicidade serão realizadas em
relatórios como modelo disponibilizado anexo 3. Além do monitoramento, a efetiva
fiscalização do cumprimento das diretrizes e protocolos estabelecidos neste plano
contingência e possíveis documentos complementares colaboram para o êxito no
combate à disseminação do Coronavírus.
Com base nestes dispositivos procede-se um constante monitoramento das
dinamicas e ações implementadas e, se necessário, seu ajuste. No quadro abaixo
apresenta-se como está organizado o sistema de vigilância e comunicação:
NOME

FUNÇÃO

CONTATO

DISPOSITIVO

Marisete Maria
Airoso Linhares

Comando

marisetelin@hotmail.com

Orientar e fiscalizar os
responsáveis
delegados en cada
área e o ambiente
escolar no geral.

Valdete
Rocha

Àrea:
sanitária

da

(47) 997802732

crisnamariadasilva@gmail.co
m
(47) 997542141

Maristela
Terezinha
Fernandes
Souza

Àrea:
pedagógica

pbprofemari@hotmail.com
(47) 999022898

Observação, controle
de
evidências,
relatórios, medir a
temperatura em casos
suspeitos.
Atendimento remoto
pelo google drive aos
professores, livro de
ocorrências de cada
sala para registro
diário, ensino remoto
para os alunos.
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Cristiane Silva
de Oliveira

Àrea:
Pedagógica

crispb2012@hotmail.com

Inaíta da Costa
Vieira Linhares

Àrea:
transporte

inaitavieira@hotmail.com

Mering Regina
Giovanella
Loppnow

Àrea:
alimentação

Carla Regina
BarbosaLobo

Àrea:
alimentação

Daiane
dos
Santos Ribeiro
Neves

Àrea:
informação
e
comunicaçã
o

daianneribeiro77@hotmail.co
m

Karina
Cavassani
Klappoth

Àrea:
treinament
o
e
capacitação

karinaklappoth2@gmail.com

Marisete Maria
Airoso Linhares

Gestão de
pesssoas

marisetelin@hotmail.com

( 47) 999022898

(47) 996667330

meringg@gmail.com
(41) 992721511

carlarb@gmail.com
(47) 999619880

(47) 991830861

(47) 996960325

(47) 997802732
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Atendimento remoto
pelo google drive aos
professores, livro de
ocorrências de cada
sala para registro
diário, ensino remoto
para os alunos.
Orientar e fiscalizar os
motoristas
e
transportes para que
tenham
monitor
dentro do transporte
isolamento de bancos,
termômetro, acesso
ao álcool gel.
Orientar e fiscalizar se
estão sendo cumpridas
as
normas
de
higienização
desta
área.
Orientar e fiscalizar se
estão sendo cumpridas
as
normas
de
higienização desta
área.
Cartazes,
painéis,
panfletos,mensagens
pelo whatsapp para a
comunidade escolar,
e-mails e plataforma.
Orientar os servidores
e parceria com a
secretaria de saúde e
educação .
Atualizar os contatos
das
famílias
e
funcionários, acesso a
parceiros
externos
(saúde,
educação,
conselho
tutelar,
assistência social).
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ANEXO 1
MODELO BOLETIM DIÁRIO DE OCORRÊNCIAS INFORME DE Nº
DIA:

/

/

DINÂMICAS E
AÇÕES
OPERACIONAIS

OCORRÊNCIA

GESTÃO DE
PESSOAS

Ex.:
Atestado médico
Necessidade de
isolamento social
Apoio psicológico

ENCAMINHA RESOLUÇÃO
MENT O

ALTERAÇÕES
(SE HOUVER)

Formação,
treinamento

MEDIDAS
SANITÁRIAS
ALIMENTAÇÃO

TRANSPORTE
QUESTÕES
PEDAGÓGICAS
OUTRAS

OBSERVAÇÕES OU
PENDÊNCIAS:

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:
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ANEXO 2
MODELO RELATÓRIO
PERÍODO: DE

A

1. Aspectos facilitadores e dificultadores das Dinâmicas e Ações
Operacionais:

DINÂMICAS E
AÇÕES
OPERACIONAIS
GESTÃO DE PESSOAS

FACILITADORES

DIFICULTADORES

MEDIDAS SANITÁRIAS
ALIMENTAÇÃO
TRANSPORTE
QUESTÕES PEDAGÓGICAS

2. Dados Quantitativos:
DINÂMICAS E
ASPECTOS
AÇÕES
OPERACIONAIS
GESTÃO DE
- Professores envolvidos:
PESSOAS
- Servidores envolvidos:
- Estudantes envolvidos:
- Atendimentos realizados com professores:
- Atendimentos realizados com servidores:
- Atendimentos realizados com estudantes:
- Atendimentos realizados com familiares:c
MEDIDAS
SANITÁRIAS

NÚMERO

- Quantidade de álcool gel
- Quantidade de máscaras
82
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TRANSPORTE
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- Quantidade de refeições servidas
- Quantidade de alimentos servidos em kg
- Quantidade de alunos transportados
- Quantidade de motoristas mobilizados
- Quantidade de motoristas treinados

QUESTÕES
PEDAGÓGICAS

- Quantidade de atividades desenvolvidas
- Quantidade de material produzido
- Quantidade de equipamentos utilizados
- Quantidade de horas presenciais
- Quantidade de horas ensino híbrido
- Quantidade de alunos presenciais
- Quantidade de alunos em ensino híbrido
- Quantidade de estudantes ensino remoto

TREINAME
NTO E
CAPACITA
ÇÃO

- Quantidade de treinamentos oferecidos
- Quantidade de professores capacitados
- Quantidade de servidores em simulados
- Quantidade de horas de capacitação ofertadas
- % de aproveitamento das capacitações ofertadas
- Quantidade de certificados
- Quantidade de material elaborado
1. Destaques Evidenciados, Aspectos a Melhorar e Lições Aprendidas.

DINÂMICAS E AÇÕES
DESTAQUES
OPERACIONAIS
EVIDENCIADOS
GESTÃO DE PESSOAS

ASPECTOS A
MELHORAR

LIÇÕES
APRENDIDAS

MEDIDAS SANITÁRIAS

ALIMENTAÇÃO
TRANSPORTE

QUESTÕES
PEDAGÓGICAS

2. SUGESTÕES DE ALTERAÇÕES NO PLANO DE CONTINGÊNCIA
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3. FOTOS, REGISTROS, DEPOIMENTOS, GRÁFICOS, ETC.

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO:
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ANEXO 3
PROTOCOLO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO PLANO DE
CONTINGÊNCIA ESCOLAR
A Comissão Escolar da Escola

, cuja

mantenedora é (rede)

, atesta que seguiu as

orientações das Portarias conjuntas da SES/SED nº 750, 769, 778 e 792, para elaboração do
Plancon-Edu

Escola

tendo

como

base

o

documento

disponível

em:

h

ttps://drive.google.com/file/d/1br689dVt3AIXxwsmzHxfsaiD4gLnucbB/view,
O PlanCon Edu Escola entregue no dia

/

/

para análise e
homologação, foi feita por meio de:
(

) Documento Impresso

( ) Documento Impresso acompanhado de Termo de
Responsabilidade ( ) Documento Digital – por meio do
endereço:
(

) Documento Digital acompanhado de Termo de

Responsabilidade – por meio do endereço:
O referido documento foi numerado no protocolo de entrega sob o número
0001/2020 ao Comitê Municipal de Gerenciamento da Pandemia deCOVID-19,
do município de
, conforme indicado pela PORTARIA CONJUNTA nº 750/2020
SED/SES/DCSC de 25 de setembro de 2020.
, de

de 2020.

Assinatura do(s) membro(s) da Comissão Escolar

O Comitê Municipal de Gerenciamento da Pandemia de COVID-19
do município de Porto Belo

atesta o recebimento do Plancon-Edu

Escola da unidade escolar
.
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O documento será analisado de acordo com a ordem de chegada e
será homologado desde que esteja de acordo com as portarias
conjuntas da SES/SEC nº 750, 778 e 792.
O Plancon-Edu Escola entregue com Termo de Responsabilidade terá
autorização condicional e temporária para iniciar as atividades e terá a
homologação concretizada,

tão logo

o Comitê Municipal de

Gerenciamento da Pandemia de COVID-19, faça a sua análise.

Assinatura dos membros do Comitê Municipal:
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Adriana S

Altino J

Adriana Schimiguel
016.106.329-23
Signatário

Altino Junior
005.551.719-65
Signatário

Andressa G

Bruna R

Andressa Godoi
040.551.839-09
Signatário

Bruna Rosa
091.313.139-30
Signatário

Claudio S
Claudio Silva
585.668.489-34
Signatário

Daniela Silva
032.613.839-09
Signatário

Josiane R
Eidi Domingues
027.218.379-23
Signatário

Mariana V
Mariana Voltiolini

Josiane Rocha
056.391.939-64
Signatário

Assinado eletronicamente

Mariane Camargo
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119.443.719-23
Signatário

Marilene V
Marilene Viana
693.062.659-72
Signatário

041.270.989-96
Signatário

Marina A
Marina Agnoletto
913.051.879-20
Signatário

Assinado eletronicamente

Mario Filho
533.100.049-53
Signatário

Nicésio Delfino
049.170.889-09
Signatário

Osvaldo N

Patrícia A

Osvaldo Neto
065.384.389-54
Signatário

Patrícia Araújo
035.401.139-16
Signatário

Selma P
Rosane Grauppe
478.186.899-15
Signatário

Selma Pereira
024.902.599-03
Signatário

Vera A
Vanesa Marques
046.262.169-35

Vera Andrade
614.215.379-15
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Signatário

Signatário

Comite B
Comite Belo
Comite Municipal PlanCon Porto Belo
Aprovar

HISTÓRICO
17 Dec 2020
17:36:03
17 Dec 2020
19:54:25
17 Dec 2020
19:54:27
17 Dec 2020
18:41:01
17 Dec 2020
18:41:09
17 Dec 2020
18:10:22
17 Dec 2020
18:10:23
17 Dec 2020
18:05:42
17 Dec 2020
18:05:42
18 Dec 2020
10:40:39
18 Dec 2020
10:40:44
17 Dec 2020
18:28:54
17 Dec 2020
18:29:04

Eidi Gizele Sanches Domingues criou este documento. (E-mail: eidi.tecnologiaeducacional@gmail.com,
CPF: 027.218.379-23)
Adriana Aparecida Schimiguel (E-mail: drikamppt@gmail.com, CPF: 016.106.329-23) visualizou este
documento por meio do IP 186.251.108.35 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.
Adriana Aparecida Schimiguel (E-mail: drikamppt@gmail.com, CPF: 016.106.329-23) assinou este
documento por meio do IP 186.251.108.35 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.
Altino Torquato Dos Santos Junior (E-mail: altinodeporto@hotmail.com, CPF: 005.551.719-65) visualizou
este documento por meio do IP 186.225.225.84 localizado em Tijucas - Santa Catarina - Brazil.
Altino Torquato Dos Santos Junior (E-mail: altinodeporto@hotmail.com, CPF: 005.551.719-65) assinou este
documento por meio do IP 186.225.225.84 localizado em Tijucas - Santa Catarina - Brazil.
Andressa Mateus Godoi (E-mail: dressasc@gmail.com, CPF: 040.551.839-09) visualizou este documento por
meio do IP 2804:214:85e3:efc6:9692:8306:d514:b743 localizado em Joinville - Santa Catarina - Brazil.
Andressa Mateus Godoi (E-mail: dressasc@gmail.com, CPF: 040.551.839-09) assinou este documento por
meio do IP 2804:214:85e3:efc6:9692:8306:d514:b743 localizado em Joinville - Santa Catarina - Brazil.
Bruna Carolina da Rosa (E-mail: brunarosa.sc@gmail.com, CPF: 091.313.139-30) visualizou este documento
por meio do IP 187.55.56.58 localizado em Balneário Camboriú - Santa Catarina - Brazil.
Bruna Carolina da Rosa (E-mail: brunarosa.sc@gmail.com, CPF: 091.313.139-30) assinou este documento
por meio do IP 187.55.56.58 localizado em Balneário Camboriú - Santa Catarina - Brazil.
Claudio Silvino Da Silva (E-mail: defesacivil@portobelo.sc.gov.br, CPF: 585.668.489-34) visualizou este
documento por meio do IP 170.245.14.133 localizado em Porto Belo - Santa Catarina - Brazil.
Claudio Silvino Da Silva (E-mail: defesacivil@portobelo.sc.gov.br, CPF: 585.668.489-34) assinou este
documento por meio do IP 170.245.14.133 localizado em Porto Belo - Santa Catarina - Brazil.
Daniela da Silva (E-mail: edu.inclusao@portobelo.sc.gov.br, CPF: 032.613.839-09) visualizou este documento
por meio do IP 186.251.108.32 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.
Daniela da Silva (E-mail: edu.inclusao@portobelo.sc.gov.br, CPF: 032.613.839-09) assinou este documento
por meio do IP 186.251.108.32 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.
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17 Dec 2020
19:15:02
17 Dec 2020
19:15:03
17 Dec 2020
17:41:38
17 Dec 2020
17:41:51
17 Dec 2020
18:25:22
17 Dec 2020
18:25:23
17 Dec 2020
18:15:26
17 Dec 2020
18:15:34
17 Dec 2020
18:14:06
17 Dec 2020
18:14:34
19 Dec 2020
23:08:00
19 Dec 2020
23:08:04
17 Dec 2020
18:20:15
17 Dec 2020
18:20:15
17 Dec 2020
18:18:33
17 Dec 2020
18:18:34
17 Dec 2020
18:51:30

Eidi Gizele Sanches Domingues (E-mail: heidytitele@gmail.com, CPF: 027.218.379-23) visualizou este
documento por meio do IP 186.251.109.55 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.
Eidi Gizele Sanches Domingues (E-mail: heidytitele@gmail.com, CPF: 027.218.379-23) assinou este
documento por meio do IP 186.251.109.55 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.
Josiane de Fátima Guerreiro Rocha (E-mail: profjosianeguerreiro@gmail.com, CPF: 056.391.939-64)
visualizou este documento por meio do IP 177.74.240.129 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.
Josiane de Fátima Guerreiro Rocha (E-mail: profjosianeguerreiro@gmail.com, CPF: 056.391.939-64)
assinou este documento por meio do IP 177.74.240.129 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.
Mariana Voltiolini (E-mail: danielabruneto@gmail.com, CPF: 119.443.719-23) visualizou este documento por
meio do IP 177.155.205.107 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.
Mariana Voltiolini (E-mail: danielabruneto@gmail.com, CPF: 119.443.719-23) assinou este documento por
meio do IP 177.155.205.107 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.
Mariane Vera Longhi Camargo (E-mail: marianelonghicamargo@gmail.com, CPF: 041.270.989-96) visualizou
este documento por meio do IP 2804:77c:e0db:ac01:746a:ff4a:ec3:d6e2 localizado em Brazil.
Mariane Vera Longhi Camargo (E-mail: marianelonghicamargo@gmail.com, CPF: 041.270.989-96) assinou
este documento por meio do IP 2804:77c:e0db:ac01:746a:ff4a:ec3:d6e2 localizado em Brazil.
Marilene Pereira Viana (E-mail: edu.adm2@portobelo.sc.gov.br, CPF: 693.062.659-72) visualizou este
documento por meio do IP 2804:1ac:5819:5ec:5d7d:c46f:90ef:6579 localizado em Brazil.
Marilene Pereira Viana (E-mail: edu.adm2@portobelo.sc.gov.br, CPF: 693.062.659-72) assinou este
documento por meio do IP 2804:1ac:5819:5ec:5d7d:c46f:90ef:6579 localizado em Brazil.
Marina Gobbo Agnoletto (E-mail: marinagobboagnoletto@gmail.com, CPF: 913.051.879-20) visualizou este
documento por meio do IP 191.37.174.49 localizado em Tijucas - Santa Catarina - Brazil.
Marina Gobbo Agnoletto (E-mail: marinagobboagnoletto@gmail.com, CPF: 913.051.879-20) assinou este
documento por meio do IP 191.37.174.49 localizado em Tijucas - Santa Catarina - Brazil.
Mario Mafaldo de Carvalho Filho (E-mail: mario_prorrogacao@yahoo.com.br, CPF: 533.100.049-53)
visualizou este documento por meio do IP 187.7.30.218 localizado em Sao Jose - Santa Catarina - Brazil.
Mario Mafaldo de Carvalho Filho (E-mail: mario_prorrogacao@yahoo.com.br, CPF: 533.100.049-53) assinou
este documento por meio do IP 187.7.30.218 localizado em Sao Jose - Santa Catarina - Brazil.
Nicésio Delfino (E-mail: ndbio@hotmail.com, CPF: 049.170.889-09) visualizou este documento por meio
do IP 186.251.19.193 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.
Nicésio Delfino (E-mail: ndbio@hotmail.com, CPF: 049.170.889-09) assinou este documento por meio do
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APRESENTAÇÃO
A pandemia do Coronavírus isolou as pessoas em suas casas,
fechou comércio, fronteiras entre países e também as escolas. Os
pátios, antes tão barulhentos, ficaram silenciosos. As salas de aula,
antes tão cheias de olhares curiosos e interações, foram preenchidas
pelo vazio do distanciamento social. A realidade imposta pela situação
de pandemia impossibilitou a manutenção da rotina de todos os
sistemas de ensino. O fechamento temporário das escolas e a
substituição das aulas presenciais por atividades remotas também se
constituíram

em

ações

das

escolas

para

o

enfrentamento

da

pandemia.
Diferente

das

demais

medidas

sanitárias

aplicadas

aos

diferentes segmentos econômicos e prestação de serviços, a Portaria
Conjunta

nº

750/2020

SED/SES/DCSC

fixou

critérios

a

serem

adotados para o retorno das atividades presenciais nas Unidades
Escolares. A Portaria Conjunta determinou que cada município do
território catarinense elaborasse o Plano de Contingência Municipal
para a Educação nos moldes do modelo do Plano Estadual de acordo
com todas às condutas estabelecidas nos Cadernos de Diretrizes para
o retorno às aulas. A portaria também determinou a instituição do
Comitê Municipal de Gerenciamento da Pandemia de COVID-19
específico para a Educação.
O Comitê Municipal de Retorno Das Aulas Presenciais e de
Gerenciamento da Pandemia de COVID-19 de Porto Belo foi instituído
pelo Decreto nº 2.557, de 2 de outubro de 2020. Este plano é o
resultado do trabalho de vários segmentos voltados ao combate e
prevenção da COVID-19. Os responsáveis de diferentes segmentos
da sociedade e envolvidos no contexto de educação do Município se
dispuseram integralmente na discussão e construção coletiva que
resulta neste PLANCON-EDU/MUNICIPAL. Documento que orientará
as unidades escolares nas definições de seus planos e protocolos
específicos e no qual o NDI Augusto Bayer utilizou como referência
para a criação do seu Plano de Contingência.
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O retorno das atividades presenciais nas unidades escolares
quer sejam públicas, privadas, comunitárias, confessionais ou outras,
independente da modalidade de ensino, somente será possível
mediante a anuência das autoridades sanitárias e a homologação do
Plano de Contingência Escolar pelo Comitê Municipal de Porto Belo.
O

PLANCON-EDU/ESCOLAR

está

apresentando

ações

e

estruturas adequadas que garantam o retorno seguro de estudantes,
servidores e toda comunidade escolar.
Entre tantos desafios que enfrentamos no dia a dia na escola, a
COVID-19 foi e está sendo a mais difícil de lidar e estamos
trabalhando intensamente para buscar soluções. Acreditamos que as
crises mundiais nos mostram ao longo da história que é possível
reinventar e inovar diante de uma nova realidade. Vamos juntos
superar

mais

esse

desafio

que

se

instaura

e

honrar

nosso

compromisso de promover uma educação de qualidade.
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1.

INTRODUÇÃO

A COVID-19 é uma doença infecciosa emergente, causada por
um vírus da família dos coronavírus — o SARS- CoV-2 (de forma
simplificada, como dispõe a OMS, 2019- nCoV) identificado pela
primeira vez em Wuhan, na China, em dezembro de 2019.
Em 30 de janeiro, o Comitê de Emergência da Organização
Mundial de Saúde (OMS) decretou Emergência de Saúde Pública de
Âmbito Internacional. Em 11 de março, levando em consideração a
amplitude de sua disseminaçãomundial, veio a ser classificada como
pandemia. Segundo a OMS, para configurar uma pandemia são
necessárias três condições:
a.

ser uma nova doença que afeta apopulação;

b.

o agente causador ser do tipo biológico transmissível aos

seres humanos e causadordeuma doença grave; e
c.

ter contágio fácil, rápido e sustentável entre oshumanos.

A ocorrência da COVID-19, bem como as medidas a tomar, se
integram na Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, definida
pela Lei n° 12.608, de 10 de abril de 2012. Efetivamente estamos em
estado de calamidade pública decretada em decorrência de um
desastre de natureza biológica, que se insere na classificação
“doenças infecciosas virais” (conformeoCOBRADEnº1.5.1.1.0). No
Brasil, o Congresso Nacional reconheceu, para fins específicos, por
meio do Decreto Legislativo n°6, de 20 de março de 2020, a
ocorrência

do

estado

de

calamidade

pública

nos

termos

da

solicitação do Presidente da República.
Em Santa Catarina, o acionamento do Centro Integrado de
Gerenciamento de Riscose Desastres - CIGERD ocorreu no dia 14 de
março, quando foi deflagrada a “Operação COVID- 19 SC”. No dia 17
de março, o governo do Estado decretou emergência, através do
Decreto n° 515, por conta da pandemia de coronavírus. O Decreto nº
562, de 17 de abril de 2020, declarou estado de calamidade pública
em todo o território catarinense, nos termos do COBRADE nº
1.5.1.1.0 - doenças infecciosas virais, para fins de enfrentamento à
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COVID-19, com vigência de 180 (cento e oitenta) dias, suspendendo
asaulas presenciais nas unidades das redes de ensino pública e
privada, sem prejuízo do cumprimento do calendário letivo, até 31 de
maio. Este Decreto foi alterado por outro de número 587, de 30 de
abril, que suspendeu as aulas nas unidades das redes de ensino
pública e privada por tempo indeterminado. O Decreto n° 630, de 1º
de junho, suspendeu até 2 de agosto de 2020 as aulas presenciais
nas unidades das redes de ensino pública e privada, sem prejuízo do
cumprimento do calendário letivo, o qual deverá ser objeto de
reposição oportunamente.
Em 16 de junho, o Ministério da Educação publicou a Portaria nº
544 que dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas
em meios digitais, enquanto durar a situação de pandemia do novo
coronavírus - COVID-19. E, em 18 de junho, a Portaria n°1.565
estabeleceu orientações gerais visando à prevenção, ao controle e à
mitigação da transmissão da COVID-19, e à promoção da saúde
física e mental da população brasileira, de forma a contribuir com as
ações para a retomada segura das atividades e o convívio social
seguro.
O impacto potencial da COVID-19 é elevado devido a, entre
outros aspectos:
a)

a propagação do vírus ser fácil e rápida;

b)

a

transmissão

ocorrer

enquanto

o

paciente

está

assintomático ou tem sintomas leves (5 até 14 dias);
c)

a doença ter consequências agravadas, para além de

idosos, em certos grupos populacionais com grande expressão no
Brasil, como diabéticos, hipertensos e com problemascardíacos;
d)

a possibilidade de gerar sobrecarga nos sistemas e

serviços de saúde e assistência social (podendo gerar sua ruptura), na
fase exponencial da contaminação;
e)

a taxa de mortalidade pode atingir, em certos contextos,

números preocupantes.
Considerando que a transmissão do agente infeccioso se faz por
contágio interpessoal, é fundamental promover a preparação das
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instituições, organizações e serviços para uma resposta efetiva e
oportuna, que ajude a diminuir a amplitude e ritmo da infecção e a
mitigar seus impactos, especialmente, o número de vítimas mortais. A
estratégia a seguir deve estar alinhada com as indicações do
Ministério da Saúde (MS) e da Organização Mundial de Saúde (OMS)
e outras indicações de órgãos de governos federal, estadual e
municipal.

As

atividades

proporcionais

ao

nível

a
de

desenvolver
risco

devem

definido

ser

pelas

sempre

instituições

responsáveis.
As experiências já reconhecidas nos casos mais bem-sucedidos
de controle provamque a preparação para uma epidemia começa (ou
deve começar) antes dela ocorrer. Se tal não ocorreu (ou só ocorreu
parcialmente), mais importante se torna que a prevenção se inicie logo
aos

primeiros

sinais

de

casos

provenientes

de

outros

países(ouregiões), com reforço na fase de transmissão local e,
obviamente, maior destaque na fase de transmissão comunitária ou
sustentada. Entre as medidas adotadas desde cedo pelos países
melhor sucedidos no controle à COVID-19, constam-se a realização
massiva de testes com isolamento de casos detectados e quebra
de cadeias de transmissão, medidas
individual

e

comunitária,

conscientização

efetiva,

consequências

em

comunicação

mas

caso

de

dando

de

reforço
eficaz

devido

negligência

e

da

adequada

realce
de

higiene

a

riscos

medidas

e
e
de

distanciamento social (de vários graus e ordem), obrigatórias ou
voluntárias, com proibição de aglomerações.
Um instrumento de planejamento e preparação de resposta a
eventos

adversos

de

quaisquer

tipos,

previstos

na

Codificação

Brasileira de Desastres - COBRADE, é o Plano de Contingência de
Proteção e Defesa Civil (PLANCON-PDC). Nele se define(m) e
caracteriza(m)

o(s)

atores

envolvidos,

a(s)

ameaça(s),

o(s)

território(s) envolvido(s), o(s) cenário(s) de risco, se explicitam os
níveis de risco/prontidão considerados e se estabelecem as dinâmicas
e ações operacionais a implementar em cada um desses níveis,
quando da iminência ou ocorrência do evento adverso a que o(s)
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cenário(s)

de

risco(s)

alude(m),

incluindo

questões

de

comunicação,protocolos operacionais, recursos humanos a mobilizar,
recursos/materiais a utilizar e sistema de coordenação operacional,
através da previsão e acionamento de um Sistema de Comando de
Operação (SCO) para gestão de crise. Os planos de contingência
deverão em princípio ser elaborados em fase de normalidade ou,
quando muito, prevenção, ou seja, antes da ocorrência do evento
extremo. Na presente situação estão sendo elaborados em plena
etapa de mitigação, já na fase de resposta.
O NDI Augusto Bayer, face à atualameaça relacionada com a
COVID-19, e tendo em conta a sua responsabilidade perante à
comunidade escolar/acadêmica (alunos, professores, funcionários e
familiares destes), elaborou o presente PLANO DE CONTINGÊNCIA
(PLANCON-EDU/COVID-19).

O

Plano

está

alinhado

com

as

metodologias para elaboração de Planos de Contingência da Defesa
Civil de Santa Catarina e as orientações nacionais e internacionais
(Ministério da Saúde e Organização Mundial de Saúde, bem como
Secretarias de Estado de Saúde e deEducação).
O Plano de Contingência Escolar para a COVID-19, a partir de
cenários de risco identificados, define estratégias, ações e rotinas de
resposta para o enfrentamento da epidemia da nova (COVID-19),
incluindo eventual retorno das atividades presenciais, administrativas
e escolares. O conjunto de medidas e ações ora apresentado foram
adaptados para cada situação no Município e para cada escolae
aplicadas de modo articulado, em cada fase da evolução da epidemia
da COVID-19.
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2. ENQUADRAMENTO CONCEITUAL DE REFERÊNCIA
A estrutura do PLANCON-EDU do NDI Augusto Bayer obedece
ao modelo conceitual ilustrado na Figura 1.

Figura 1: Organograma do plano de contingência

3. ATORES/ POPULAÇÃO ALVO
Público alvo: todos os alunos de todos os níveis da educação
infantil, professores, funcionários e familiares do NDI Augusto Bayer.
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4. OBJETIVOS
OBJETIVO GERAL
Fortalecer os processos de governança da escola, definindo
estratégias, ações e rotinas de atuação para o enfrentamento da
epidemia

enquanto

persistirem

as

recomendações

nacionais,

estaduaise/ouregionaisdeprevençãoaocontágiodaCOVID-19,
buscando assegurar a continuidade da sua missão educacional
pautada

pela

proteção

e

segurança

da

comunidade

escolar/acadêmica.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Identificar os cenários de riscos (com base nas ameaças,
território envolvido, vulnerabilidades e capacidades instaladas do NDI
Augusto Bayer);
Definir as dinâmicas e ações operacionais e adotar os
protocolos operacionais específicos, abrangendo todas as atividades
do estabelecimento e todos os membros da comunidade escolar e
cumprindo todas as recomendações oficiais;
Estabelecer uma Unidade de Gestão Operacional que
assegure a implementação das dinâmicas e ações definidas para
diferentes fases, em especial, na retomada de atividades presenciais;
Promover acesso à informação constante de boletins
atualizados e outros materiais de fontes oficiais sobre a pandemia,
formas de contágio e formas de prevenção;
Garantir uma eficiente comunicação interna (com alunos,
professores e funcionários) e externa (com pais e/ou outros familiares
dos alunos, fornecedores e população emgeral);
Determinar quais os recursos necessários para dar uma
resposta

efetiva

e

competente,

adequada

a

cada

fase

de

risco/prontidão associada à COVID-19;
Implementar

as

ações

de

resposta,

mitigação

e

recuperação, em cada fase, abrangendo toda a atividade

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 1221

15

doestabelecimento;
Monitorar e avaliar as ações/medidas implementadas,
possibilitando ajustes nas estratégias frente aos resultadosesperados;
Identificar

eventuais

casos

suspeitos

de

COVID-19,

orientando/encaminhando para que de imediato possam usufruir de
apoio da escola e por parte dos serviços de saúde, evitando ou
restringindo situações decontágio;
Assegurar

a

continuidade

da

missão

educativa,

estabelecendo estratégias e metodologias pedagógicas adaptadas,
buscando qualidade e equidade no atendimentoescolar;
Garantir

condições

sanitárias,

profissionais,

tecnológicas e apoio psicológico compatíveis com o momento da
pandemia e pós-pandemia, garantindo a segurança da comunidade
escolar

nos

aspectos

sanitários,

de

higiene,

saúde

física

emental/emocional.

5. CENÁRIOS DE RISCO
Este plano de contingência está elaborado para cenários de
risco associados à ameaça da COVID-19 no município de Porto Belo,
que consideramos se aplicar ao nosso estabelecimento educativo.
Em tais cenários são considerados o território de alcance daameaça
(COVID-19) com que se tem de lidar, bem como as vulnerabilidades e
capacidades instaladas e a instalar.
AMEAÇA(S)
A principal ameaça a que o plano de contingência visa dar
resposta é uma ameaça biológica, uma pandemia, mais exatamente,
a transmissão do vírus 2019-nCoV, que tem impacto direto no
sistema cardiorrespiratório, desencadeando no organismo humano
aCOVID-19.
A transmissão ocorre através de gotículas ou micro gotículas de
saliva e secreção nasal, etc., projetadas por uma pessoa infectada e
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que atingem diretamente a boca, nariz e/ou olhos de outra pessoa.
Essas gotículas podem atingir a boca, olhos ou nariz de pessoas
próximas ou por contato:
a)

De contato físico com pessoa contaminada, como, por

exemplo, ao apertar a mão de uma pessoa contaminada e em seguida
levar essa mão à boca, ao nariz ou aosolhos.
b)

De objetos ou superfícies contaminadas e posterior

contato com a boca, nariz ou olhos. Não podendo ser descartada a
possibilidade

de

transmissão

pelo

ar

em

locais

públicos–

especialmente locais cheios, fechados e mal ventilados.
Depois do vírus atingir as mucosas, a maioria das pessoas
desenvolve

a

doença

com

sintomas

amenos.

Há,

contudo,

pessoas que desenvolvem quadros de grande gravidade que, em
certos casos, causam a morte do paciente. A probabilidade de
complicações graves é mais comum em pessoas de grupos etários
mais idosos e/ou na presença de outras doenças crônicas.
Contudo, começam a aparecer mais casos em outras faixas de
idade e em pessoas sem comorbidadesaparentes.
Por outro lado, segundo a OrganizaçãoPan-Americana da
Saúde (OPAS) e a OMS, calcula-se que a taxa de mortalidade
associada à COVID-19 seja substancialmente maior que a da gripe
sazonal (0,02%para3,6%ou

mais).

A taxa de transmissão é

elevada (cerca de 3, ou seja, 1 pessoa contamina, em média, 3
pessoas). Sem estratégias de distanciamento físico, deixando o
vírus se transmitir livremente, a taxa de contaminação pode atingir,
eventualmente, até 50a70%, o que teria por consequência a
falência total de sistemas de saúde e funerários, pois teríamos
milhões de mortos e um cenário extremamentecrítico.
Cabe ainda ressaltar que a falência dos sistemas de saúde e
funerário não depende somente da taxa de contaminação, mas
sobretudo da capacidade de atendimento dos casos graves da
doença que podem atingir o nível de saturação mesmo em
contexto

de

taxas

menores

de

contágio.

Não

existe

ainda

nenhuma vacina disponível. Também não existem tratamentos
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medicamentosos específicos suficientemente testados, embora
alguns medicamentos tradicionalmente utilizados no tratamento de
outras doenças tenham sido utilizados com aparente sucesso, que
não se sabe advir de qual ou de sua combinação com outros, e
alguns novos medicamentos começam a ser testados.
Assim, a esta ameaça principal do vírus em si e da doença por vezes mortal - que ele desencadeia, juntam-se, no mínimo,
mais duas:
a.

aameaçadeumaprofundacriseeconômicaefinanceira;

b.

a ocorrência de contextos de perturbações emocionais
pessoais e desequilíbrios sociaisvariados.

Nos dois últimos casos, o planejamento de estratégias mais
adequadas para prevenir e restringir novos contágios, quando da
retomada gradual de atividades, podecontribuir significativamente
para

o

controle

da

doença

e

dirimir

os

impactos

colaterais,

favorecendo um ambiente mais propício à recuperação econômica e
dos impactos psicossociais da pandemia.
Em síntese, a ameaça é real e de natureza complexa, uma vez
que:
a.

o vírus é novo, com elevada taxa de mutação (sem que

saibamos, totalmente, o que issoimplica);
b.

seus

impactos

dependem

das

medidas

de

contingenciamento tomadas em tempo;
c.

os

efeitos

potenciais

de

curvas

de

crescimento

epidemiológico, súbito e alto, sobre os sistemas de saúde são
grandes, o que pode afetar a capacidade de resposta e a resiliência
individual e comunitária e, por retroação, aumentar muito orisco;
d.

seu impacto na situação econômica global e de cada país

pode gerar uma forte crise;
e.

o inevitável choque entre medidas de distanciamento social

e preocupação de dinamização da atividade econômica pode criar
conflitos e impasses difíceis de ultrapassar;
f.

aos períodos de distanciamento social mais extensivo têm

que suceder-se períodos de maior flexibilização e tentativa de retomar
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a normalidade que, contudo, podem vir a gerar novas necessidades
dedistanciamento.
g.

o município, no verão, torna-se um dos principais pontos

turísticos do estado, recebendo pessoas de outros países e estados
brasileiros, o que propicia a aglomeração de pessoas nos locais
públicos e comércio em geral.
h.
residência

há uma alta incidência de pessoas idosas que fixam
no

município

após

aposentadoria,

sendo

essas

pertencentes ao grupo de risco.
i.

O município de Porto Belo recebe anualmente diversos

transatlânticos oriundos de diferentes Estados do Brasil, sendo que
cada navio transporta milhares de passageiros que desembarcam no
“pier” da cidade e visitam os pontos turísticos da região.
j.

Nossa região possui apenas um hospital público para

atendimento especializado às crianças, o que pode agravar a saturação
dos leitos oferecidos para os pequenos. Sendo que ele não tem leito
específico para a COVID-19;
k.

Falta de quantidade de profissionais preparados para lidar

com tais procedimentos de segurança;

CARACTERIZAÇÃO DO TERRITÓRIO
No casoconcretodo NDI Augusto Bayerfoi julgada como ajustada
a descrição de território quesegue:
Este NDI conta com 5 salas de aula, 1 refeitório, 1 cozinha semiindustrial, 2 banheiros sociais e 2 banheiros dentro das salas de aula,1
pátio aberto com parque.
O dimensionamento de pessoas que ocupam o espaço do NDI
segue como a seguir:
a. Sala 1: Berçário I – 10 alunos, 1 professor, 1 monitor por
período;
b. Sala 2: Berçário IIA – 10 alunos, 1 professor, 1 monitor por
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período;
c. Sala 3: Berçário IIB –09 alunos, 1 professor, 1 monitor por
período;
d. Sala 4: Maternal I – 18 alunos, 1 professor, 1 monitor por
período;
e. Sala 5: Maternal II – 17 alunos, 1 professor, 1 monitor por
período;
Previsão para 2021:
A facilitação de condições que permitam a transmissão do vírus,
através

de

contatos

diretos

(aperto

de

mão,

abraços,

beijos,

alcancedaspartículasexpelidasporpessoa)
a. Sala 1: Berçário I – 12 alunos, 1 professor, 1 monitor por
período;
b. Sala 2: Berçário II A – 16 alunos, 1 professor, 1 monitor por
período;
c. Sala 3: - Berçário II A – 16 alunos, 1 professor, 1 monitor por
período;
d. Sala 4: Maternal IB - 18 alunos, 1 professor, 1 monitor por
período;
e. Sala 5: Maternal II - 18 alunos, 1 professor, 1 monitor por
período;
Ainda está prevista a permanência de:
a.

1 diretor geral

b.

1 secretária

c.

2 serventes

d.

1 cozinheiro

e.

1 auxiliar de cozinha

f.

2 professor de hora atividade

g.

2 professor volante

h.

1 monitor volante

Visto isso, a população escolar do NDI Augusto Bayer no ano de
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2021 é de 80 alunos, 13 professores, 6 monitores e 6 funcionários,
sem

considerar

a

possível

presença

de

pais

e

responsáveis,

portadores de serviços (entrega e transporte) ou outras pessoas que
possam adentrar o ambiente escolar.
O NDI Augusto Bayer conta com 1 refeitório, onde são servidas 5
refeições ao dia.
A maior parte da clientela do NDI Augusto Bayer reside próxima
à escola, fazendo seu deslocamento a pé, de bicicleta, ou com
transporte particular, o transporte escolar é utilizado por poucos.
O NDI Augusto Bayer localiza-se no Bairro Alto Perequê, a
aproximadamente

15

minutos

do

Centro

de

Referência

para

Atendimento ao COVID-19 e a aproximadamente 30 minutos do
Hospital Santo Antônio, em Itapema, em condições normais.

VULNERABILIDADES
Consideram-se

como

potencialmente

gerais

as

seguintes

vulnerabilidades do NDI Augusto Bayer:
a)

facilitação de condições que permitam a transmissão do

vírus, através de contatos diretos (aperto de mão, beijos, abraços,
alcancedaspartículasexpelidasporpessoainfectadaquetosse ou espirra,
etc.) ou mediados (toque em superfícies infectadas, etc., seguido de
toque com as mãos na boca, nariz e olhos), particularmente, em
sociedades

com

hábitos

sociais

de

maior

interatividade

física

interpessoal;
b)

falta de certos hábitos e cuidados de higiene pessoal e

relacional ou negligência no seu cumprimento, nomeadamente os
hábitos

associados à lavagem regular e adequada das

mãos,

etiquetas corretas de tossir eespirrar;
c)

insuficiente educação da comunidade escolar para a

gestão de riscos e para a promoção da saúde (em especial, contextos
epidemiológicos) que, em certos casos, se associa a falta de subsídios
para promoção científica e despreparo da comunidade;
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d)

atitudes de negação do vírus, da COVID-19 e/ou de seu

impacto, decorrente de “fake news” e difusão de informação não
validadacientificamente;
e)

condições específicas dos estabelecimentos, tais como tipo

e dimensões das instalações físicas, condições de arejamento, espaço
disponível para adequado espaçamento das pessoasetc.;
f)

baixa percepção de risco e o descumprimento de regras

sociais (por exemplo, distanciamento e isolamento social, uso de
máscaras, entreoutros);
g)

existência de atores pertencendo a grupos derisco;

h)

atividades essencialmente presenciais e desenvolvidas

emgrupos;
i)

dependência de meios de transporte coletivos urbanos,

eventualmente saturados;
j)

falta de formação dos professores para usar tecnologia

naeducação;
k)

alunos sem espaço adequado para estudo em casa, falta

de equipamentos como computadores e “Notebook” e a falta ou
problemas na conexão à internet;
l)

horário único de acesso às aulas e intervalos (recreios),

causando possível aglomeração na entrada e saída das pessoas;
m)

número

insuficiente

de

funcionários

para

auxiliar

na

fiscalização das normas de convivênciaexigidas;
n)

Vulnerabilidade social da comunidade escolar

o)

Distanciamento social entre os educandos e entre a equipe

de funcionários, mantendo o mínimo de 1,5 m;
p)

Cuidados/prevenção fora do ambiente escolar por parte

dos responsáveis;
q)

Higienização dos materiais que os educandos trazem de

casa (mochilas, vestimenta) – orientação que seja feita em casa e na
saída do ambiente escolar;
r)

Quantidade de máscara a ser trocada durante o horário de

s)

Nos casos que os educandos que tem a necessidade de

aula;

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 1228

22

alimentação diferenciada e traz de casa, necessita de um espaço
separado (sempre fixo);
t)

espaço adequado e horários para lanches e reuniões dos

professores;
u)

separação de horários para crianças maiores do refeitório;

v)

Disponibilidade de materiais e equipamentos de proteção

para professores, auxiliares e monitores (máscaras, aventais, luvas,
álcool em gel, óculos, “faceshield”,);
w)

tapetes sanitizantes nas entradas;

x)

bebedouros e torneiras lacradas para uso;

y)

distanciamento

adequado

durante

os

horários

de

alimentação no refeitório, de 1,5m entre cada indivíduo;
z)

materiais de uso individual não devem ser compartilhados;

aa) local apropriado para a troca dos alunos que utilizam
fraldas;
bb) monitoramento da quantidade de alunos que utilizam os
banheiros de uso coletivo (papel toalha descartável);
cc) quantidade de pessoal de limpeza para higienização dos
ambientes diariamente;
dd) disponibilização de pelo menos 2 máscaras por membro da
comunidade escolar (alunos, professores, e demais funcionários) por
parte da prefeitura;
ee) Sanitização com gás ozônio

semanalmente

dos ambientes

da escola;
ff) Troca de EPI’s dos professores

que andam em mais de

uma turma por período;
gg) Higienização dos equipamentos e materiais que entram na
cozinha;
hh) Testagem dos funcionários da escola quinzenalmente (para
todos);
ii) sensibilização da comunidade escolar por meio de painéis,
cartazes, panfletos informativos sobre o uso adequado de máscaras e
higienização das mãos;
jj) Mural de avisos semanal sobre a situação local da
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proliferação do vírus;
kk) Salas fixas, e lugares fixos;
ll)

Serviços prestados à escola (transporte, e alimentação),

necessitam observar as normas de higienização.

CAPACIDADES INSTALADAS/ A INSTALAR
O NDI Augusto Bayer considera já ter instaladas e a instalar as
seguintes capacidades:
Capacidades instaladas:
a)

1 sala de direção/ secretaria;

b)

5 salas de aula, sendo que duas salas possuem banheiros

internos com 2 vasos sanitários cada uma;
c)

1 Refeitório;

d)

1 Pátio Aberto;

e)

2 banheiros sociais.

Capacidades a instalar
a.

dispor de ambiente específico para isolamento de pessoas

que no meio do expediente/aula possam vir a ter algum tipo de
sintoma;
b.

formação específica, de acordo com o planejamento que

segue;
c.

contratação de mais funcionários;

d.

adequar

espaços

específicos

para

alunos

com

necessidades especiais;
e.

cronograma de rodízio de alunos;

f.

ocupação de um terço das salas;

g.

equipamentos

de

proteção

individual

(luvas,

avental,

máscara cirúrgica, face-shield, álcool em gel, sabonete líquido, lenços
de papel, etc.) para os funcionários da escola e alunos, bem como
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materiais específicos de higienização no combate ao covid-19;
h.

descarte

adequado

de

equipamentos

de

proteção

individual:
i.

Estabelecer fluxos de encaminhamento de pessoas com

sintomas à rede de atenção pública ou privada;
j.

Estabelecer

protocolos

internos

de

testagem

e

rastreamento e afastamento de contatos de casos confirmados;

6.
Este

NÍVEIS DE PRONTIDÃO/ AÇÃO
plano

de

contingência

vincula-se

aos

níveis

de

prontidão/ação definidos no Quadro 1, que estão baseados em
indicaçõesdaOMSecorrespondemàterminologiaquevemsendoutilizada
pelo Ministério da Saúde em suas análises. Tal terminologia parecenos a mais adequada tanto à natureza da pandemia, como para os
estabelecimentos

a

que

se

destina:

Preparação;

Resposta

(subdividida em Contenção e Mitigação); e Recuperação.
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FASES

SUBFASES

Contenção
(por vezes,
subdividida
em simples
no início e
alargada
quando
já
há casos no
país/estado)

Pode
ir
desde
quando
há
transmissão
internacional
em
outros
países
ou
casos
importados em outros estados
(contenção inicial) até à situação
da
existência
de
cadeias
secundárias de transmissão em
outros
estados
e/ou
casos
importados no estado, mas sem
cadeias
de
transmissão
secundária (contenção alargada).
Inclui
medidas
como
o
rastreamento
(por
meio
de
testes), isolamentos específicos
(para evitar o contágio da
população a partir de casos
importados)
e
vigilância
de
entradas,
saídas
e
deslocamentos
de
pessoas,
buscando erradicar o vírus. O
limite da contenção é quando as
autoridades perdem o controle
do rastreamento, o vírus se
propaga e entra em transmissão
local. Considera-se na fase de
Contenção
duas
subfases
Contenção Inicial e Contenção
Alargada.

Mitigação
(podendo,
se houver
medidas
muito firmes
como
testagem
generalizada
, isolamento
de casos e
impedimento
de entradas
chegar até à
Supressão)

ASSINADO DIGITALMENTE

PLANCON
ESTADUAL

Não existe epidemia ou existe
em outros países de forma ainda
não ameaçadora

PREPARAÇÃO

RESPOSTA

CARACTERÍSTICAS

A mitigação deve começar logo
quando há transmissão local e
intensificar-se
quando
há
transmissão
sustentada
ou
comunitária.
Sabendo-se que não será possível
evitar todos os contágios, tenta-se
diminuir o avanço da pandemia,
com ações como suspensão de
aulas, fechamento de comércio,
bares
e
restaurantes,
cancelamento
de
eventos
esportivos, congressos, shows e
espetáculos,
suspensão
ou
limitação de transportes etc.
Quando a situação de contágio
está sob maior controle e caminha
para uma fase de recuperação
estas medidas restritivas podem
ser flexibilizadas.

Alerta
(quando
somente há
ocorrências
em
outros
estados)
e
perigo
iminente
(quando há
casos
importados
no
estado,
mas
sem
cadeias
de
transmissão
secundária)

Emergênci
a de
Saúde
Pública
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FASES

SUBFASES

RECUPERAÇÃO

CARACTERÍSTICAS

PLANCON
ESTADUAL

Caracteriza-se inicialmente pela
redução do contágio e óbitos e
controle parcial da epidemia,
sustentada
em
indicadores
oficiais de evolução de taxas de
contágio e de ocupação de
atendimentohospitalar.Posterior
mente,pelasuperaçãodosurtoepi
dêmicoe/ousurgimentode vacina
e/ou
descoberta
de
medicamentos adequados para
o tratamento da COVID-19,
comprovadoscientificamentepela
sautoridadescompetentespoden
doconsiderar-seconsolidada
(recuperaçãoplena).Atéqueissoa
conteça,deve-se
manter
medidas preventivas adequadas
para
evitar o surgimento de
novos focos de infecção e
reversão do achatamento da
curva de contágio. Na ocorrência
de reversão da redução do
contágio as medidas adequadas
de prevenção e controle deverão
ser
retomadas,
em
partes
similares às previstas para a
fase de Contenção.

Quadro 1: Níveis de prontidão/ação a considerar no PLANCON-EDU para a
COVID-19.
Fonte: Adaptado de um modelo geral de fases considerado pela OMS e, como
base nos quais, muitos países elaboraram seus planos de contingência.

7. GOVERNANÇA

E

OPERACIONALIZAÇÃO

DA

RESPOSTA
A gestão de uma situação de crise, tão grave como a que nos
confrontamos e temos de lidar, exige um ajuste na governança, ou
seja, nos processos de governar neste tempo de crise. Referimo-nos,
em especial, à interação e tomada de decisão entre os atores
envolvidos neste problema coletivo, acompanhada da criação, reforço
e/ou remodelação de diretrizes e normas e implementação de ações
adequadas.
Na governança, diretamente, relacionada com a

ASSINADO DIGITALMENTE
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operacionalização das dinâmicas e ações operacionais de resposta,
salientam-se três domíniosfundamentais:
o das

a.

diretrizes,

dinâmicas

e ações

operacionais (e

respectivos protocolos) a implementar;
b.

o do Sistema de Comando Operacional, propriamente dito,

diferenciado do “normal” sistema e processo de governo, mas com ele
interligado, e que se torna necessário constituir para coordenar toda a
implementação a eventuais ajustes do plano, indicando equipe e
responsável em cada domínio;
o do Sistema de Alerta e Alarme, incluindo as dinâmicas de

c.

comunicação e os processos de monitoramento e avaliação, que
permite, identificar os eventuais ajustes que se torna necessário
implementar.
8. DIRETRIZES, DINÂMICAS E AÇÕES OPERACIONAIS
(DAOP)
As diretrizes, dinâmicas e ações operacionais encontram-se
indicadas na sequência.
Foi utilizado como referência para a elaboração dos quadros a
seguir a ferramenta de qualidade 5W2H. Os 5 W (das iniciais do nome
em inglês) são: W1) porque será feito; W2) o que será feito; W3) onde
será feito: W4) quandoserá feito: W5) quem o fará. Os dois H: H1)
como será feito; H2) quanto custará.

ASSINADO DIGITALMENTE
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Na unidade
de ensino.

1.3. Reenquadrar, dentro do possível, as grades de horários

de cada turma, de forma a condensar em menores quantidades

de dias possíveis as aulas do mesmoprofessor.

Nas salas
de aula.

1.2.
Definir de um “espelho” para cada sala de aula, de forma
que cada aluno utilize todos os dias a mesma mesa e a mesma
cadeira.

1.1.
Avaliar a possibilidade de retorno gradativo das
atividades escolares, com intervalos mínimos de 7 (sete) dias
entre os grupos regressantes, em cada estabelecimento. As
medidas administrativas têm como objetivo promover um
alinhamento geral do estabelecimento de ensino, com medidas
gerais e aplicáveis para a maioria da comunidade escolar e dos
ambientes do estabelecimento. São elas: (para os diferentes
níveis escolares, diferentes cursos, ou outros), com o
monitoramento da evolução do contágio, tanto na comunidade
escolar quanto na comunidade geral da localidade,
contemplando novos alinhamentos, senecessário.
Na
unidade
de
ensino.

(W3)

(W2)

1. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

Onde

O quê (ação)

Acesse ao documento na íntegra.

DAOP DE MEDIDAS SANITÁRIAS

Escolar.

PlanCon

homologação do

Após a

Permanente.

Apóshomologa
ção do
PlanCon
Escolar.

(W4)

Quando
(W5)

Quem

comissao escolar.

Equipe diretiva e

Equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Equipe diretiva e
Comissão Escolar.

https://drive.google.com/file/d/13JpI3bInU3Do59SkO8xlQLl2LUcc5rJ8/view?usp=sharing

Diretrizes: Link de Acesso:

Porquê (domínios): MEDIDAS SANITÁRIAS (promover a saúde e prevenir a transmissão do vírus)

Sem custo.

(H2)

Quanto

pessoas.

Por meio de estudo da gestão de

Sem custo.

Sem custo.
Por meio de fixação de cartazes,
atividades pedagógicas feitas em sala
pelas crianças. E demarcação de
carteiras e cadeiras.

Com o monitoramento da
evolução do contágio, tanto na
comunidade escolar quanto na
comunidade geral da localidade,
contemplando novos
alinhamentos.

(H1)

Como
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Durante o
proceddo
remoto e
presencial.

Nas
unidades e
ambientes
digitais.

1.6.
Priorizar a realização de reuniões por videoconferência,
evitando a forma presencial, quer seja por alunos, docentes,
trabalhadores ou fornecedores e, em especial, quando não for
possível, reduzir ao máximo o número de participantes e sua
duração. Em extensão para as pessoas com deficiência, buscar
assessoria e suporte dos serviços de Educação Especial para
adequações e acesso ainformações.

rematricula,
bimestralmemte

de ensino.

matrícula e

Na ocasião da

los permanentementeatualizados.

trabalhadores, antes do retorno das aulas, assim como mantê-

(também dos responsáveis quando aplicável), e dos

Na unidade

Escolar.

on line.

surdos.

Atualizar os contatos de emergência dos alunos

PlanCon

1.5.

homologação do

de ensino/

audiodescrição para deficientes visuais e LIBRAS para alunos

Após a

(W4)

Quando

comunidade escolar, priorizando canais virtuais e a

Adotar estratégias eficazes de comunicação com a

(W3)

(W2)

Na unidade

1.4.

Onde

O quê (ação)

Equipe diretiva,
comissão escolar,
equipe pedagógica
e Atendimento
educacional
especializado.

administrativa

Equipe

especializado.

educacional

Por meio de organização dos
tempos, espaços e ambientes.
Utilizando recursos como o
aplicativo MEET, para execução
das reuniões. E no caso
presencial, escalonamento da
equipe. Por meio de organização
dos tempos, espaços e ambientes.
Utilizando recursos como o
aplicativo MEET, para execução
das reuniões. E no caso
presencial, escalonamento da
equipe..

Sem
custo

custo

aceite ou nao do retorno pela
família

Sem

No ato da assinatura do termo de

demanda.

Atendimento

apoio e

Conforme
a

especialidades.

(H2)

Quanto

profissionais de

Por meio de avaliação das

pedagógica,

(H1)

Como

Equipe diretiva e

(W5)

Quem
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Suspender todas as atividades que envolvam

Suspender as atividades esportivas coletivaspresenciais

Implantar na primeira etapa do retorno, aulas teóricas de

homologação do
PlanCon

internos e
externos.

deslocamento. (Não se aplica pois não possuimos elevador).

apenas para pessoas com dificuldades ou limitações para

afixados em locais visíveis, contendo orientações de utilização

1.10. Desestimular o uso de elevadores, por meio de cartazes

atividades que envolvam troca de objetos entre osalunos.

que envolvam superfícies que não possam ser limpas e

de ensino.

Escolar.

PlanCon

homologação do

Após a

Educação Física.

Escolar.

Na unidade

professores de

PlanCon

espaços abertos (ar livre). Fica proibida a prática de esportes

administrativa.

Equipe diretiva e

pedagógica e

homologação do

de ensino.

mantendo a distância de 1,5 m entre os participantes e em

Equipe diretiva,

comissão escolar.

pedagógica e

Equipe diretiva,

Equipe diretiva.

(W5)

Quem

Na unidade

Após a

Escolar

Após a

Escolar

PlanCon

Em espaços

externos.

internos e

homologação do

Após a

(W4)

Quando

serem executadas individualmente, sem contato físico,

educação física. Passado 21 dias, devem ser planejadas para

1.9.

atividades individuais ao arlivre.

potencialmente infectantes, priorizando e incentivando

ginástica, balé e outras, devido à propagação de partículas

e de contato, tais como: lutas (artes marciais), futebol, voleibol,

1.8.

apresentações teatrais, entreoutras.

para entrega de avaliações, formaturas, feiras de ciências,

Em espaços

(W3)

(W2)

aglomerações, tais como festas de comemorações, reuniões

1.7.

Onde

O quê (ação)

locais visíveis.

Por meio de cartazes afixados em

conteúdos.

Avaliando os espaços, tempos e

COVID 19 e decretos vigentes

avaliação de risco potencial para

ações, considerando a Matriz de

Cancelando previamente estas

decretos vigentes

potencial para COVID 19 e

Matriz de avaliação de risco

estas ações, considerando a

Cancelando previamente

(H1)

Como

custo adicional

na escola. Sem

Impressão feita

custo

Sem

custo.

Sem

custo.

Sem

(H2)

Quanto
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Antes de iniciar as
atividades
presenciais.

Nas
unidades de
ensino, com
o uso de
ambientes
digitais entre
outros.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

1.12. Informar as alterações de rotina e mudanças de trajeto e
objetos, com antecedência, aos alunos com deficiência visual e
Transtorno de Espectro Autista-TEA.

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

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

Após a
homologação do
PlanCon
Escolar.

Após a
homologação do
PlanCon
Escolar.

Após a
homologação do
PlanCon
Escolar.

(W4)

Quando

Na unidade
de ensino.

(W3)

(W2)

1.11. Adotar rotinas regulares de orientação de alunos e
trabalhadores sobre as medidas de prevenção, monitoramento
e controle da transmissão do COVID-19, com ênfase na correta
utilização, troca, higienização e descarte de máscaras, bem
como na adequada higienização das mãos e de objetos, na
manutenção da etiqueta respiratória e no respeito ao
distanciamento social seguro, sempre em linguagem acessível
para toda a comunidade escolar.

Onde

O quê (ação)

Toda
a
comunidade
escolar
que
retornará
às
atividades
presenciais.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva,
pedagógica,
professores de
educação especial
e profissionais de
apoio.

Equipe diretiva,
pedagógica e
administrativa.

(W5)

Quem

Por meio de capacitação,
reuniões virtuais e presenciais
quando se fizerem necessárias.

Por meio de afixação de cartazes
em espaços de trânsito.

Por meio de reuniões on-line e
presenciais, quando se fizerem
necessárias.

Por meio de cartazes,
dramatizações, teatros,
afixados em locais visíveis,
formação e capacitação entre
outros.

(H1)

Como

Conforme
demanda.

Conforme a
neceddisade.

Sem
custo

Conforme
demanda

(H2)

Quanto
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(W3)

(W2)

responsáveis.

Escolar.

edifício ou instalação).

estabelecimento, de forma total ou parcial (apenas alguma sala,

contemplar o possível fechamento temporário do

aulas, cancelando-as, se necessário, e quando aplicável,

pais e

PlanCon

de ensino.

Comissão Escolar,

homologação do

Na unidade

Equipe diretiva e

(W5)

Quem

nos adjacentes, de forma a gerenciar o funcionamento do

Após a

(W4)

Quando

estabelecimento, avaliando a adequação da continuidade das

locais, a evolução de casos positivos, nos seus municípios e

ou confirmados, na comunidade escolar, e com as autoridades

administradores escolares acompanharem os casos suspeitos

1.15. Recomendar aos reitores, diretores escolares e

Onde

O quê (ação)

Nas unidades de ensino, sites
de levantamento de dados
sobre a evolução da COVID-19,
na UBS com relatório do
atendimento assim como,
contar com o apoio dos
familiares sobre o repasse de
informações,
sobre
os
familiares e sobre o educando.

(H1)

Como

Conforme
demanda.

(H2)

Quanto
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Divulgar para alunos e trabalhadores a necessidade e a

Disponibilizar em pontos estratégicos, em diversos ambientes

mãos.

devendo ser orientada e estimulada a constante higienização das

do estabelecimento de ensino, dispensadores de álcool 70%,

2.2.

espaços coletivos; antes de iniciar e após uma nova atividade.

outros resíduos; após trocar de sapatos; antes e após o uso dos

vassouras, panos e materiais de higienização; após remover lixo e

cuidar de ferimentos; após a limpeza de um local e/ou utilizar

antes e após alimentar os alunos; antes das refeições; antes e após

manipular alimentos; antes de tocar em utensílios higienizados;

e/ou assoar o nariz; antes e após o uso do banheiro; antes de

corrimãos, botões de elevadores, interruptores; após tossir, espirrar

ensino; após tocar em superfícies tais como: maçanetas das portas,

após o uso de transporte público; ao chegar ao estabelecimento de

sistematicamente as mãos, especialmente nas seguintes situações:

importância de evitar tocar olhos, nariz e boca, além de higienizar

2.1.

2. MEDIDAS DE HIGIENE PESSOAL.

O quê (ação) (W2)

do PlanCon Escolar.

Após a homologação

Quando (W4)

Na unidade de Após
ensino.
disponibilização de
Corredores,
salas de aula,
recursos para tal
atendimento ao
público,
banheiros,
refeitório

Na unidade
de ensino.

(W3)

Onde

comissão escolar.

Equipe diretiva e

Equipe
diretiva e
demais
funcionários
da escola.

(W5)

Quem

Em pontos
estratégicos como
entradas da UE e
locais de maior
circulação.

Palestras, orientações
individualizadas,
divulgação de vídeos,
orientação virtual e
presencial, placas
informativas.

Como(H1)

12 pares Botas R$40,00 uni.
Total R$480,00 (material
permanente)
6 caixas de luvas
Descartáveis no valor de
R$38,00 cada caixa.
Total R$ 228,00 (pedido
mensal)
20 pares de luvas de
borracha no valor de R$8,00
cada.
Total de R$160,00 (pedido
mensal)
2 caixas de touca com 100
unidades no valor de R$
14,00 cada. Total de
R$28,00 (pedido mensal)
20 vassouras novalor de
R$9,50 a uni. Total de R$
190,00 (pedido a cada 3
meses)
14 baldes no valor de
R$12,90 uni. Total de R$
180,60 (permanente)
1 pacote com 100 panos
para limpeza R$42,90.
2 pacotes de saco de lixo de
100 litros com 100 uni.
R$42,90 cada. Total de R$
85,80.
15 unidades de aventais de
vinil no valor de R$ 24,90
cada. Total de R$ 373,50.
1 Toten no valor de R$ 150,00
16 Dispensadores no valor de
R$30,00 cada. Total de
R$480,00.

Quanto (H2)
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2.7.
Orientar aos alunos, trabalhadores e visitantes, que
adentrarem ao estabelecimento, que deverão usar máscaras
descartáveis, ou de tecido não tecido (TNT), ou de tecido de
algodão, recomendando que elas devem ser trocadas a cada 2
(duas) horas ou quando tornar-se úmida (se antes deste tempo).
Para o uso de máscaras de tecido recomenda-se que seja realizada
em conformidade com o previsto na Portaria SES nº 224, de 03 de
abril de 2020, ou outros regramentos que venham substituí-la.

2.6. Orientar cada professor a higienizar as mãos e substituir a
máscaras descartáveis ao final de cada aula (a cada mudança de
sala) e ao final do seuturno.

2.5.
Orientar os trabalhadores que devem manter as unhas
cortadas ou aparadas, os cabelos presos e evitar o uso de
adornos, como anéis ebrincos.

2.4.
Disponibilizar álcool a 70% para cada professor,
recomendando a frequente higienização dasmãos.

2.3.
Orientar sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras
descartáveis ou de tecidos não tecido (TNT) por alunos,
trabalhadores e visitantes durante todo o período de permanência no
estabelecimento de ensino. Orientar a troca de máscara a cada
2(duas) horas ou quando tornar-se úmida (se antes desse tempo).
Não devem ser colocadas em bebês e crianças menores de dois
anos, poisperigo deasfixia.

O quê (ação) (W2)

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Em diversos
espaços da
unidade de
ensino.

Em diversos
espaços da
unidade de
ensino.

(W3)

Onde

Equipe diretiva
e pedagógica.

(W5)

Quem

Após a
homologação do
PlanCon Escolar.

Após a homologação
do PlanCon Escolar.

Equipe diretiva
e pedagógica.

Equipe diretiva
e pedagógica.

Após a homologação
do PlanConEscolar.
Ao iniciar as atividades Equipe diretiva.
presenciais durante o
processo.
Após a
homologação do
Equipe diretiva.
PlanConEscolar. Ao
iniciar as atividades
presenciais durante
o processo.

Após a homologação
do PlanCon Escolar.

Quando (W4)

Reuniões formativas e
material informativo.

Reuniões formativas e
material informativo.

Formação continuada
e/ou reuniões.

Disponibilizando o
material.

Cartazes informativos.

Como(H1)

Sem custo

40 caixas de máscaras
descartáveis
com
100
unidades.
Valor unitário R$ 50,00, total de
R$2.000,00

Sem custo.

18 unidades de álcool 500ml no
valor de R$ 10,00 cada. Total de
R$180,00 (pedido mensal)

40 caixas de máscaras
descartáveis com 100
unidades.
Valor unitário R$ 50,00, total
de R$2.000,00

Quanto (H2)
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Na unidade
de ensino.

(W3)

Onde

2.12. Readequar os espaços físicos, respeitando o
distanciamento mínimo de 1,5 m (um metro e meio)
em sala de aula. Nas atividades de educação física
e em espaços abertos, deve-se manter distância de
1,5 m entre pessoas.

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

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

2.9.
e visitantes à aplicação da “etiqueta datosse”.

Na unidade
de ensino.

Na unidade de
ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
Orientar e estimular os alunos, trabalhadores de ensino.

2.8.
Orientar a comunidade escolar sobre os
cuidados necessários a serem adotados em casa
e no caminho entre o domicílio e o
estabelecimento deensino.

O quê (ação) (W2)
(W5)

Quem

Após a homologação
do PlanConEscolar.
Ao
iniciar
as
atividades
presenciais
e
durante o processo.

Após a homologação do
PlanCon Escolar.

Após a homologação
do PlanCon Escolar.
Ao
iniciar
as
atividades
presenciais
e
durante o processo.

Após a homologação
do PlanConEscolar. E
no retorno das
atividades
presenciais.

Reuniões formativas e
material informativo

Reuniões formativas e
material informativo.

Como(H1)

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva,
pedagógica e
professor do
atendimento
educacional
especializado.

Verificar a metragem
quadrada
de
cada
espaço,
realizando
demarcações.

Reuniões formativas e
material informativo.

Reuniões formativas
Equipe diretiva e material informativo
pedagógica

Equipe diretiva
e pedagógica

Durante as aulas
remotas e
no Equipe diretiva e
pedagógica.
retorno às atividades
presencias.

Quando (W4)

05 Fitas para demarcação no
valor de R$30,00cada. Total de
150,00.

Sem custo.

2 pacotes de sacos de lixo de
50 litros com 100 unidades no
valor de 34,90 o pacote. Total
e de R$69,80.
30 lixeiras com pedal, de 35
litros no valor unitário de
R$64,90. Total de R$1.947,00

Sem custo.

Sem custo

Quanto (H2)
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2.16. Suspender a utilização de catracas de acesso e de
sistemas de registro de ponto, cujo acesso e registro de
presença ocorram mediante biometria.

nos refeitórios e em outros ambientescoletivos.

social, especialmente nas salas de aula, nas bibliotecas,

facilitar o cumprimento das medidas de distanciamento

2.15. Demarcar o piso dos espaços físicos, de forma a

distanciamento mínimo recomendado.

se acomodem individualmente em carteiras, respeitando o

2.14. Organizar as salas de aula de forma que os alunos

esta informação nos locais.

respeitando o distanciamento obrigatório. Disponibilizar

pessoas presentes simultaneamente no mesmo ambiente,

compreendido como o número máximo permitido de

Na
unidade de
ensino.

Na unidade
de ensino.

Na sala
de aula.

Na unidade
de ensino.

(W3)

(W2)

2.13. Estabelecer e respeitar o teto de ocupação

Onde

O quê (ação)

Após
a
homologação do
PlanConescolar
e ao retornar
atividades
presenciais.

PlanCon Escolar.

homologação do

Após a

Após a
homologação do
PlanConEscolar.
Ao iniciar as
atividades
presenciais e
durante o
processo.

escalonado.

Presencial

Ensino

No Retorno do

(W4)

o

Quand

Equipe diretiva

Equipe Diretiva
e pedagógica.

Equipe diretivae
pedagógica.

Equipe diretiva
e pedagógica.

(W5)

Quem

Lacrar e as catracas e sistemas de
registro de ponto por biometria.

fizerem necessários.

organogramas e outros que se

Utilizando fitas, mapas,

Conforme espelho da classe.

Verificar a metragem quadrada de
cada espaço; afixar fora das salas
e demais espaços cartazes com
definição de ocupação máxima.

Como(H1)

Sem custo.

05 Fitas para
demarcação
no valor de
R$30,00cada
. Total de
150,00.

Sem custo.

Sem
custo.

(H2)

Quanto
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congestionamentos e aglomerações.

horários de saída de alunos, de modo a evitar

não ocorram aglomerações, bem como escalonar os

2.20. Organizar, as entradas dos alunos, de forma que

linha de condução.

ou minimizem o cruzamento das pessoas na mesma

e saídas, de forma a proporcionar condições que evitem

um único acesso, definir e identificar áreas para acessos

de um acesso. Para estabelecimentos que disponham de

saídas para os estabelecimentos que disponham de mais

2.19. Definir pontos exclusivos para entradas e para

mínimo entre pessoas.

alunos e trabalhadores, respeitando o distanciamento

coordenar os fluxos de entrada, circulação e saída de

2.18. Implementar nos corredores o sentido único, para

2.17. Disponibilizar alternativas de acessos e saídas sem
comandos com o contato das mãos, para
estabelecimentos que disponham de estacionamentos, em
especial se utilizarem sistemas de digitação numérica ou
de biometria digital, tanto para alunos quanto para
trabalhadores e visitantes.

O quê (ação)
(W2)

ensino.

de

unidade

Na

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Onde
(W3)

presenciais

atividades

e ao retornar

PlanConEscolar

homologação do

Após a

Após a
homologação do
PlanConEscolar
e ao retornar
atividades
presenciais

Após a
homologação do
PlanConEscolar
e ao retornar
atividades
presenciais.

Após a
homologação do
PlanCon Escolar.

Quand
o
(W4)

Escolar.

Comissão

Equipe diretiva e

Equipe
diretiva,
pedagógica
e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Quem
(W5)

marcadoras,

entre elas.

saída das mesmas com intervalos

por turmas assim como o horário de

saída será fracionado e escalonado

escalonada. O horário de entrada e

Definindo entrada e saída de forma

Utilizando
fitas
material informativo.

Utilizando fitas marcadoras, placas
informativas.

Desativando os sistemas de
digitação numérica ou biometria
digital.

Como(H1)

custo.

Sem

2 rolos de fita
para
demarcação
no valor de
R$30,00
cada.
Total
de 60,00.

2 rolos de
fita
para
demarcaçã
o no valor
de R$30,00
cada. Total
de 60,00.

Sem
custo.

Quanto
(H2)
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pedagógica e
Comissão
Escolar.

homologação
do
PlanConEscola

ensino.

ocupada por cada pessoa.

alunos, e, quando aplicável, sinalizar no chão a posição a ser

Na unidade de

mínimo obrigatório nas dependências externas do

estabelecimento de ensino, quando da entrada ou da saída de

presenciais

atividades

ao retornar

PlanConEscolar e

homologação do

cuidadores às regras de uso de máscara e de distanciamento

presenciais

atividades

Após a

de ensino.

2.23. Assegurar o respeito dos pais, responsáveis e/ou

uso demáscara.

preservadas as regras de distanciamento mínimo obrigatório e o

ao retornar

portão.

material informativo impresso no

materiais informativos de mídias,

Por meio de reuniões virtuais e

alunos.

Analisando o quantitativo de

Como(H1)

pedagógica e Comissão Por meio de reuniões virtuais e materiais
Escolar.
informativos de mídias.

Equipe diretiva,

Equipe diretiva e
Comissão Escolar.

PlanConEscolar e

unidade

Na

homologação do

ensino, porém nos casos em que o acesso ocorrer, devem ser

visitantes no interior das dependências dos estabelecimentos de

presenciais

atividades

r e ao retornar

Equipe diretiva,

Quem
(W5)

Após a

Quand
o
(W4)

Após a

ensino.

de

unidade

Na

Onde
(W3)

2.22. Evitar o acesso de pais, responsáveis, cuidadores e/ou

áreas comuns.

evitando a aglomeração de alunos e trabalhadores nas

distanciamento mínimo obrigatório entre pessoas,

bibliotecas, pátios, entre outros, preservando o

intervalo das refeições, de utilização de ginásios,

2.21. Organizar, quando necessário, os horários de

O quê (ação)
(W2)

Sem custo.

custo.

Sem

custo.

Sem

Quanto
(H2)
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2.26. Aferir a temperatura de todas as pessoas previamente a
seu ingresso nas dependências do estabelecimento de ensino,
por meio de termômetro digital infravermelho, vedando a
entrada daquela cuja temperatura registrada seja igual ou
superior a 37,8 (trinta e sete vírgula oito) graus Celsius;

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

de acompanhamento das aulas, respectivamente.

Risco permaneçam em casa, sem prejuízo de remuneração e

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na unidade
de ensino.

(W3)

(W2)

2.24. Assegurar que trabalhadores e alunos do Grupo de

Onde

O quê (ação)

Em
integral

tempo

Após
a
homologação
do
PlanConEscol
ar
e
ao
retornar
atividades
presenciais.

presenciais

atividades

ao retornar

do PlanConEscolar e

Após a homologação

(W4)

Quando

Responsável
pela
entrada.

Equipe diretiva
pedagógica
e
Comissão
Escolar.

Comissão Escolar.

pedagógica e

Equipe diretiva,

(W5)

Quem

Disponibilizando um servidor que
faça a aferição da temperatura na
entrada da unidade de ensino.

Desativando
as
torneiras
bebedouros de ingestão
direta de água.

Rastreamento de trabalhadores e
alunos do grupo de risco, mediante
a formulário de pesquisa realizado
antes do retornos das aulas
presenciais.

(H1)

Como

3 termômetros no
valor de
R$ 150,00 cada um.
Total de R$ 450.00

4 embalagens
de copos
descartáveis
com 100
unidades cada,
no valor de
R$7,80 cada.
Total de
R$31,20.
Frascos de
lcool em gel no
valor de 10,00.

Sem
custo.

(H2)

Quanto
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Na unidade de ensino.

Na unidade de ensino.

Na unidade de ensino.

2.28. Comunicar aos pais a obrigatoriedade de
manter os filhos em casa quando estiverem
doentes.

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

2.30. Assegurar o conhecimento das mudanças
realizadas nos espaços físicos de circulação
social aos alunos com deficiência.

município.

procurar uma unidade de assistência à saúde do

estabelecimento de ensino e deve ser orientado a

vômito, dor abdominal, fica impedido de entrar no

Após a
homologação do
PlanCon Escolar.
E retornoaulas
presenciais.

Após a
homologação do
PlanCon Escolar.
E retornoaulas
presenciais.

Após a
homologação do
PlanCon Escolar.
E retornoaulas
presenciais.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar e
professor(a) de
inclusão.

Equipe diretiva,
pedagógica,
professores e
demais
funcionários.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Comissão Escolar.

pedagógica e

Quem (W5)

Equipe diretiva,

Diariamente

(W4)

Quando

de cabeça, falta de ar, lesões na pele, diarreia,
Na unidade de ensino.

Onde (W3)

dor no corpo, dor de garganta, congestão nasal, dor

37,8º ou sintomas como tosse seca ou produtiva,

apresente temperatura corporal maior ou igual a

2.27. Caso o aluno, trabalhador ou visitante

O quê (ação) (W2)

Por meio de orientações que
contemplem as necessidades de
cada deficiência. Os professores de
inclusão
farão
a
orientação
individualizada e acompanharão os
alunos quando do deslocamento dos
mesmos dentro da escola.]

Por meio de capacitações e
treinamentos.

Por meio de orientações escritas e
virtuais.

Mediante identificação das
sintomatologias, antes de entrar no
estabelecimento fazendo os devidos
registros e comunicando os órgãos
responsáveis pelo controle de
casos, impedindo a permanência do
mesmo no estabelecimento.

(H1)

Como

Conforme
demanda

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

(H2)

Quanto
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3.7.
Orientar alunos e trabalhadores a
manter o distanciamento mínimo de uma pessoa a
cada 3 (três) degraus nas escadas rolantes, afixando
cartazesinformativos.

3.6.
Orientar alunos a restringirem-se
as suas salas de aula, e evitando espaços comuns e
outras salas que não assuas.

3.5.
Orientar alunos e trabalhadores a
não compartilhar objetos pessoais, como roupas,
escova de cabelo, maquiagens, brinquedos
esemelhantes.

Na unidade de ensino.

Na unidade de ensino.

Na unidade de ensino.

Na unidade de ensino.

Na unidade de ensino.

3.3.
Orientar alunos e trabalhadores a
evitar comportamentos sociais tais como aperto de
mãos, abraços e beijos.

3.4.
Orientar alunos e trabalhadores a
não compartilhar material escolar, como canetas,
cadernos, réguas, borrachas entre outros; porém, caso
se faça necessário, recomendar que sejam
previamente higienizados.

Na unidade de ensino.

Na unidade de ensino.

Onde (W3)

3.2.
Orientar alunos, professores, trabalhadores e
visitantes a manter o distanciamento recomendável
em todos os momentos, que é de 1,5 m (um metro e
meio) entre aspessoas.

3.1.
Respeitar o limite definido para capacidade
máxima de pessoas em cada ambiente, em
especial, em salas de aulas, bibliotecas,
ambientes compartilhados, afixando cartazes
informativos noslocais.

O quê (ação) (W2)

3. MEDIDAS DE DISTANCIAMENTOSOCIAL.

Após a
homologação do
PlanCon Escolar.
E retorno atividades
presenciais.

Após a
homologação do
PlanCon Escolar.
E retorno atividades
presenciais.

Após a
homologação do
PlanCon Escolar.
E retorno atividades
presenciais.

Após a
homologação do
PlanCon Escolar.
E retorno atividades
presenciais.

Após a
homologação do
PlanCon Escolar.
E retorno atividades
presenciais.

Após a
homologação do
PlanCon Escolar.
E retorno atividades
presenciais.

Após a
homologação do
PlanCon Escolar.
E retorno atividades
presenciais.

Quando (W4)

Equipe diretiva,
pedagógica,
Comissão Escolar e
professores.

Equipe diretiva,
pedagógica,
Comissão Escolar e
professores.

Equipe diretiva,
pedagógica,
Comissão Escolar e
professores.

Equipe diretiva,
pedagógica,
Comissão Escolar e
professores.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva,
pedagógica,
Comissão Escolar
e professores.

Equipe diretiva
e Comissão
Escolar

Quem (W5)

Reunião de orientações e materiais
informativos.

Reunião de orientações e materiais
informativos.

Reunião de orientações e materiais
informativos.

Reunião de orientações e materiais
informativos.

Reunião de orientações e materiais
informativos.

Reunião de orientações e materiais
informativos.

Por meio de materiais informativos
em cada espaço.

Como (H1)

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Quanto (H2)
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4.3. Prover treinamento específico
sobre higienização e desinfecção
adequadas de materiais, superfícies e
ambientes, aos trabalhadores
responsáveis pela limpeza.

4.2.
Garantir equipamentos de
higiene, como dispensadores de
álcool em gel, lixeiras com tampa com
dispositivo que permita a abertura e
fechamento sem o uso das mãos
(como lixeira compedal).

4.1.
Recomendar a todos os
estabelecimentos a fazer higienização
de todas as suas áreas, antes da
retomada das atividades.

O quê (ação) (W2)

3.8.
Manter uma proporção
adequada de funcionáriospara os
alunos para garantir a segurança.

(W2)

O quê (ação)

Após a homologação
do PlanCon Escolar.
E retorno atividades
presenciais.

(W4)

Quando

Equipe diretiva,
pedagógica,
Eomissão Escolar e
professores.

(W5)

Quem

Distribuição e ou
contratação de
novos funcionários
para comporem a
equipe.

(H1)

Como

Na unidade de ensino.

Na unidade de ensino.

Na unidade de ensino.

Antes do início
das
atividades
presenciais.

Antes do início
das
atividades
presenciais.

Antes do início
das
atividades
presenciais.

Quando (W4)

(H1)

Como

Equipe diretiva. Reunião de
orientação.
Promover palestra
com nutricionista.

Adquirir material
Equipe diretiva. necessário de
acordo com o
espaço escolar.

Responsáveis pela Higienização de
limpeza e higiene e ou
todos os
profissional indicado
ambientes.
pela equipe diretiva.

Quem (W5)

MEDIDAS DE HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO DEAMBIENTES.

Onde (W3)

4.

Na unidade de ensino.

Onde (W3)

Sem custo

6 Lixeiras de 100 L no valor de
R$180,00 cada uma. Total R$1.080.00

10 Dispensadores no valor de R$30,00
cada um. Total R$ 300,00

1 Toten no valor de R$ 150,00 cada
um.

4 tapetes sanitizantes de R$64,90
cada. Total de R$259,60.

Quanto (H2)

Conforme demanda

Quanto (H2)
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4.6. Higienizar, uma vez a cada turno,
as superfícies de uso comum, tais como
maçanetas das portas, corrimãos, botões
de elevadores, interruptores, puxadores,
bancos, mesas, acessórios em instalações
sanitárias,
com
álcool
70%,
ou
preparações antissépticas ou sanitizantes
de
efeito
similar;
respeitando
a
característicaquanto à escolha doproduto.

4.5. Higienizar o piso das áreas comuns
a cada troca de turno, com soluções de
hipoclorito de sódio 0,1% (água sanitária)
ou outro desinfetante indicado para este
fim.

4.4.
Utilizar exclusivamente
produtos de limpeza e higienização
regularizados pela ANVISA e ao fim a
que se destinam.

O quê (ação) (W2)

Na unidade de ensino.

Na unidade de ensino.

Na unidade de ensino.

Onde (W3)

Permanen temente

Permanen temente

Diariamente

Quando (W4)

Equipe
limpeza.

Equipe
limpeza.

de

de

Profissionais da
área.

Quem (W5)

Conforme
protocolo
higienização.

Conforme
protocolo
higienização.

o
de

o
de

Solicitar a compra
de
produtos
alternativos
no
caso de pessoas
que
apresentem
reaçoes alérgicas
ao hipoclorito de
sódio
(água
sanitária).

(H1)

Como

200 L de álcool líquido no valor
de R$ 5,60 cada litro.
(mensal)

60 L de água sanitária no valor de
R$ 2,00 o litro. Total de R$120,00
(mensal)

2 pacotes de panos com 100 un. No
valor de R$ 42,90 cada. Total de R$
85,80

10 Baldes no valor de R$12,90 cada.
Total de R$129,00

20 vassouras no valor de R$9,50 a uni.
Total de R$ 190,00 (pedido a cada 3
meses)

Caixa com touca com 100 unidades no
valor de R$ 14,00

10 pares de Luvas de borracha de
R$8,00 o par. Total de R$ 80,00
(mensal)

4embalagens de 5L de detergente no
valor de R$ 25,00 cada. Total de R$
100,00 (mensal)

4 Sabão em pó de 5kg R$32,00 cada.
Total de R$128,00 (mensal)

Quanto (H2)
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Manter disponível nos

4.10. Higienizar, a cada
uso,
materiais e utensílios de uso comum,
como colchonetes, tatames, entre
outros.

4.9. Manter os lavatórios dos refeitórios
e sanitários providos de sabonete
líquido, toalha descartável, álcool 70%
ou preparações antissépticas de efeito
similar.

em formato de gel, espuma ouspray.

antissépticas 70% (setenta por cento)

papel e preparações alcoólicas

banheiros sabonete líquido, toalhas de

4.8.

higienização das instalações sanitárias.

Na unidade de ensino.

Na unidade de ensino.

Na unidade de ensino.

Na unidade de ensino.

Antes e após o
uso.

Diariamente

Permanentemente

Permanente- mente

Equipe
limpeza.

Equipe
limpeza.

de

de

protocolo de

área.

Conforme
os
procedimentos
operacionais de
limpeza,
atualizado.

Abastecendo os
recipientes
constantemente.

higienização.

Conforme o

higienização.

protocolo de

Conforme o

Profissionais da

Equipe de limpeza.

25L de água sanitária no valor
de R$ 2,00 cada litro.

25L de álcool líquido no valor
de R$ 5,60 cada litro.

20 Fardos de papel toalha com 1mil
unidades R$12,00cada.
(mensal)
Total R$ 240,00.

8 dispensadores de toalha de papel no
valor de R$ 30,00 cada um. Total de
R$ 240,00

5 litros Sabonete líquido R$ 39,90
Consumo mensal 10 litros no valor de
R$79,80.

15 dispensadores de sabonete líquido
no valor de R$30,00 cada um. Total de
R$ 450,00

álcool 70 % Cada 5 litros R$ 34,90

10 litros de sabonete líquido R$ 39,90
embalagem com 5l (mensal)Total R$
79,80.

10 Fardos de papel toalha com 1mil
unidades R$12,00cada.
(mensal)
TotalR$ 120,00.

Sem custo.
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implementados e atualizados.

(PMOC), estes devem estar

Manutenção, Operação e Controle

profesores.

Comissão Escolar,

artificial e forem aplicáveis os Planos de

pedagógica e

Quando existir sistemas de climatização

climatização.

dos sistemas de

operação e controle

manutenção,

dos planos de

garantir a aplicação

Equipe diretiva,

Privilegiar espaços

(H1)

Como

ambientes comuns e de deslocamento.

Quem (W5)

abertos e iluminados,

Diariamente

Quando (W4)

do ambiente, tanto para salas de aulas,
Na unidade de ensino.

Onde (W3)

janelas abertas para a ventilação natural

de sol) e a manutenção de portas e

utilização de iluminação natural (entrada

4.11. Intensificar, quando possível, a

O quê (ação) (W2)

Sem custo.

Quanto (H2)
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Onde (W3)

Orientar alunos e trabalhadores a higienizarem

Estabelecer regras para que os alunos e

Manter em sala de aula apenas os materiais

Manter os livros de acervo da biblioteca após sua

utilização, após trêsdias.

somente retornar a sua estante e disponibilidade para nova

utilização ou devolução por alunos em local arejado e

5.4

utilizados.

quantidade de livros e outros materiais que não são

didático- pedagógicas, retirando, ou reduzindo a

didáticos estritamente necessários para as atividades

5.3.

ouinstrumentos.

compatíveis com os respectivos aparelhos, equipamentos

ou com soluções sanitizantes de efeito similar,

ensino

Na unidade de

ensino.

Na unidade de

ensino.

materiais didáticos empregados em aulas práticas, de

estudo ou pesquisa, com álcool 70% (setenta por cento)

Na unidade de

ensino.

Na unidade de

computadores, tablets, equipamentos, instrumentos e

trabalhadores higienizem, a cada troca de usuário, os

5.2.

similar, compatíveis com os respectivosaparelhos.

(setenta por cento) ou solução sanitizante de efeito

regularmente os aparelhos celulares com álcool 70%

5.1.

necessidade de uso.

Conforme a

das aulas.

Antes do início

Diariamente.

Diariamente

informativas

Equipe diretiva,
pedagógica e
professores.

professores.

pedagógica e

Equipe diretiva,

professores.

Comissão Escolar e

pedagógica,

Equipe diretiva,

Continuada e placas

professores.

materiais

O
funcionário
responsável organizará
uma
planilha
para
controle.

materiais

Retirando o excesso de

informativos.

e

Reuniões orientadoras

Formação

Como(H1)

comissão escolar,

(W5)

(W4)

Equipe diretiva,

Quem

Quando

5. MEDIDAS DE HIGIENIZAÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTOS DIDÁTICOS EPESSOAIS.

O quê (ação) (W2)

Sem custo.

Sem custo.

60
caixas
de
máscaras
descartaveis com 100 un. Valor
unitario R$ 50,00.
Valor total R$ 3.000,00.

20L de álcool 70% líquido no
valor de R$5,60 o litro. Total
R$ 112,00

Sem custo.

Quanto (H2)
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Onde (W3)
(W5)

(W4)

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

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

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

No momento da
entrada de cada
profissional
na
unidade de ensino
e
durante
permanência
no
estabelecimento.

Diariamente.

Profissional
designado pela
equipe gestora
da unidade de
ensino.

Equipe diretiva e
profissionais
especializados.

Quem

Quando

6. MEDIDAS DE PROTEÇÃO CONTRA A INFECÇÃO DA COVID -19 EMTRABALHADORES.

O quê (ação) (W2)

Quanto (H2)

Aos prestadores de
serviços e terceirizados
será exigido o uso dos
equipamentos
de
proteção
e
aos
profissionais colabores
da unidade de ensino,
serão ofertados kits
individuais
esterilizados.

60 caixas de máscaras
descartaveis com 100 un.
Valor unitario R$ 50,00.
ValortotalR$ 3.000,00

20 caixas de luvas com 100
Capacitar por meio de unidades no valor de R$
vídeos,
reuniões, 70,00 cada caixa. Total de
cartazes
entreoutros, 1.400,00
exigindo o uso correto
dos
equipamentos 60
caixasde
máscaras
fornecidos.
descartaveis com 100 un. Valor
unitario R$ 50,00. ValortotalR$
3.000,00

Como(H1)
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Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

6.6.
Orientar e estimular a constante higienização das mãos
por todos ostrabalhadores.

Em
vestiários,
banheiros e
outros
espaços que
possam ser
utilizados
para estas
atividades.

6.5.
Recomendar que os trabalhadores não retornem às
suas casas diariamente com suas roupas de trabalho quando
estes utilizaremuniforme.

6.4.
Programar a utilização de vestiários a fim de evitar
agrupamento e cruzamento entre trabalhadores (definir fluxos
internos e de entrada e saída), mantendo o distanciamento de
1,5 m (um metro e meio) entre os trabalhadores. Caso a
atividade necessite da utilização de uniformes, é importante
orientar aos trabalhadores a ordem de desparamentação, e o
último equipamento de proteção a ser descartado deve ser a
máscara.

(W4)

Quando

Diariamente

Diariamente

Ao adentrar nas
unidades de
ensino no início e
antes de sair e
encerrar o
expediente

Em todo o
momento que
Na unidade estiver exercendo
de ensino. suas atribuições no
ambiente escolar.

(W3)

(W2)

6.3.
Manter uma distância de, no mínimo, 1,5 m (um metro e
meio) entre os trabalhadores. Se não houver como atender a
esta distância, colocar barreiras físicas nas instalações de
trabalho e proteção com protetor facial rígido (face shield), além
do uso damáscara.

Onde

O quê (ação)

Por meio de orientações e reuniões
sobre esta necessidade.

Organizar um cronograma de
horários de entrada e saída com
tempo suficiente que evite
aglomerações nas trocas de
vestiários e uso desses espaços
em comum demarcando o trajeto e
locais apropriados.

Por meio de distanciamento de no
mínimo, 1,5 m (um metro e meio)
de raio entre os trabalhadores. Se
não houver como atender a esta
distância, colocar barreiras físicas
nas instalações de trabalho e
proteção com protetor facial (face
shield), além do uso da máscara.

(H1)

Como

Por meio da reorganização da
Equipe diretiva e
estrutura física.
Comissão Escolar,
assim como
designando
profissionais para a
reposição destes.

Equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Profissionais em
serviço das
unidades de
ensino.

Todos os
profissionais que
estiverem
desenvolvendo
suas atividades
laborais.

(W5)

Quem

R$ 950,00

R$ 38,00 cada. valor

25 unidades

Suporte álcool em gel

Sem
custo.

Sem
custo.

4 face shield para a
secretaria da
escola, no valor de
R$ 20,00 cada uma.

04
separações
acrílicas para mesa
no valor de
R$300,00
cada
uma.

(H2)

Quanto
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Priorizar a ventilação natural nos postos detrabalho.

6.10. O estabelecimento deve seguir as recomendações do
Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais (PPRA) em
especial as relativas aos Equipamentos de Proteção Individual.

7.1.
Os trabalhadores e alunos devem informar ao
responsável pelo estabelecimento de ensino ou aoprofissional
de referência no estabelecimento, caso apresentem sintomas
de síndrome gripal e/ou convivam com pessoas sintomáticas,
suspeitas ou confirmadas comCOVID-19.

7.

Na
entrada da
unidade
de ensino
e
no
decorrer
do dia.

Na
unidade
de
ensino.
Diariamente.

Diariamente..

Diariamente.

(W4)

Quando

Equipe diretiva

Equipe
da
unidade de
ensino

Equipe diretiva.

(W5)

Quem

Na entrada
da unidade
de ensino e
no decorrer
do dia.

Na
unidade
de
ensino.

Diariamente.

Diariamente.

Após uso dos equipamentos
de proteção no descarte e
trocade máscaras.

De acordo com as diretrizes
sanitárias.

Deixando portas e janelas abertas
para ventilação dos espaços
mesmo sendo utilizados os arescondicionados.

De acordo com as diretrizes
sanitárias, sendo utilizado, se
necessário,
para
atividades
recreativas.

(H1)

Como

Comunicar as medidas de segurança
e sintomas deixando claro que
pessoas com sintomas tais como:
febre aferida ou referida, calafrios, dor
Equipe gestora.
de garganta, dor de cabeça, tosse,
coriza, distúrbios olfativos ou
gustativos, terão que avisar
imediatamente a equipe diretiva para
as devidas providências.

Equipe
diretiva,
pedagógica,
alunos
e
profissionais
da
unidade.
MEDIDAS PARA IDENTIFICAÇÃO E CONDUÇÃO DE CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS PARACOVID-19.

6.9.
Monitorar os trabalhadores com vistas à identificação
precoce de sintomas compatíveis com a COVID-19 (febre
aferida ou referida, calafrios, dor de garganta, dor decabeça,
tosse, coriza, distúrbios olfativos ou gustativos).

6.8.

Na
unidade
de
ensino.

(W3)

(W2)

6.7.
Programar a utilização dos refeitórios respeitando o
distanciamento de 1,5m (um e meio) entre aspessoas.

Onde

O quê (ação)

Sem
custo.

Lixeira com
pedal de 35
litros R$64,90

Sem custo.

Sem custo.

Fitapara
DemarcaçãoR$
31,90cada

(H2)

Quanto
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O estabelecimento de ensino deve realizar o

Selecionar e treinar trabalhadores, como pontos focais,

Organizar o estabelecimento escolar de forma a

apresentem sintomas de síndromegripal

disponibilizar uma sala de isolamento para casos que

7.4.

com síndromegripal.

para conduzirem as ações quando se depararem com indivíduo

7.3.

de síndrome gripal, em todos osturnos.

ensino

de ensino.

presencial.

Retorno do

escalonado

presencial

ensino

Na unidade

Na unidade
de ensino.

Equipe diretiva.

na unidade

gripal possa buscá-lo com segurança

apresente sintomas de síndrome

que o responsável pelo menor que

adulto (profissional da unidade), até

isolamento sob supervisão de um

Providenciar uma sala para

Selecionando uma equipe para ser
treinada e orientada por meio de
reuniões formativas, elaborando
protocolos de segurança de como
agir diante de determinados casos.

providências.

diretiva para as devidas

avisar imediatamente a equipe

do dia.

calafrios, dor de garganta, dor de
cabeça, tosse, coriza, distúrbios

Equipe diretiva.

Equipe gestora.

olfativos ou gustativos, terão que

No retorno do

Diariamente.

no decorrer

de ensino e

claro que pessoas com sintomas

segurança e sintomas deixando

Comunicar as medidas de

(H1)

Como

tais como: febre aferida ou referida,

(W5)

Quem

da unidade

(W4)

Quando

Na entrada

(W3)

(W2)

monitoramento diário dos trabalhadores e alunos comsintomas

7.2.

Onde

O quê (ação)

custo.

Sem

Sem custo.

demanda.

Conforme

(H2)

Quanto
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Na unidade
de ensino.

Junto à
equipe da
vigilância
sanitária.

7.6.
Definir fluxos claros de condução e saída dos casos
suspeitos da sala de isolamento e do estabelecimentoescolar.

7.7.
Notificar imediatamente casos suspeitos para a
Vigilância Epidemiológica local, para orientações e
encaminhamentos.

das suas atividades até elucidação dodiagnóstico.

- se trabalhador (inclusive professor) afastá-lo imediatamente

até a definição dosencaminhamentos;

respeitando as medidas de distanciamento e utilização de EPI

acompanhamento de um trabalhador do estabelecimento,

- se aluno maior de idade, mantê-lo em área segregada, com

familiares ouresponsáveis;

responsáveis para os devidos encaminhamentos pelos

utilização de EPI, aguardando a presença dos pais ou

instituição, respeitando as medidas de distanciamento e

alunos, sob supervisão de um responsável trabalhador da

ou responsáveis, mantendo-o em área segregada de outros
Na unidade
de ensino.

(W3)

(W2)

7.5.
Promover o isolamento imediato de qualquerpessoa
que apresente os sintomas gripais, e realizar as seguintes
ações:
- se aluno menor de idade, comunicar imediatamente aos pais

Onde

O quê (ação)

Após identificação
do caso.

Após a
homologação do
PlanCon
Escolar. E
retorno aulas
presenciais

Retorno do
ensino
presencial.

(W4)

Quando

Equipe diretiva.

Equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Equipe diretiva.

(W5)

Quem

Após o caso ser identificado e
isolado, repassar à equipe diretiva,
que entrará em contato com a
vigilância sanitária.

Definir protocolo de fluxos por meio
de diálogo com a Comissão
Escolar.

Providenciar uma sala ou espaço
para isolamento (sob supervisão
de um adulto profissional da
unidade), até que o responsável
pelo menor que apresentem
sintomas de síndrome gripal possa
buscá-lo com segurança na
unidade. Quando o caso for de
adultos, encaminhar para a
unidade básica de saúde mais
próxima.

(H1)

Como

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

(H2)

Quanto
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7.11. Para as turmas dos alunos que co-habitam ou tiveram
outras formas de contatos com pessoas com diagnóstico de
infecção por COVID-19, recomenda-se suspender as aulas por
14 (quatorze) dias, bem como os demais alunos e seus
responsáveis, quando aplicável, deverão ser cientificados dos
fatos.

7.10. Para a(s) turma(s) do(s) professor(res) ou aluno(s)
suspeitos recomenda-se suspender as aulas por 7 (sete) dias
ou até resultado negativo, ou por 14 (quatorze) se positivo para
COVID-19, como também os demais alunos e seus
responsáveis, quando aplicável, deverão ser cientificados dos
fatos.

7.9.
Para os casos confirmados e suspeitos para COVID-19,
tanto de alunos quanto trabalhadores, seguir o preconizado no
manual de orientações da COVID-19 (vírus SARS-CoV 2) de
Santa Catarina, disponível e http://www.dive.sc.gov.br, ícone:
coronavírus.

7.8.
Reforçar a limpeza dos ambientes, de objetos e das
superfícies utilizadas pelo caso suspeito, bem como da área de
isolamento.

(W3)

(W2)

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Em todos os
espaços
utilizados
pelo
indivíduo
com
suspeita da
COVID-19.

Onde

O quê (ação)

Diariamente

Diariamente

Após a
homologação do
PlanCon
Escolar.

Imediatamente
após a
movimentação
deste nos
ambientes e
espaços.

(W4)

Quando

Todos os
profissionais com
orientação da
equipe diretiva e
pedagógica.

Todos os
profissionais com
orientação da
equipe diretiva e
pedagógica.

Todos os
profissionais com
orientação da
equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe
devidamente
equipada para este
fim.

(W5)

Quem

Seguir as orientações das diretrizes
sanitárias previstas.

Seguir as orientações das diretrizes
sanitárias previstas.

Por meio das orientações
específicas do manualCOVID-19
de SantaCatarina.

Por meio de utilização de álcool
70% e soluções sanitizantes com
efeitos similares.

(H1)

Como

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Utilizar materiais
adquiridos
conforme tabela
das diretrizes

(H2)

Quanto
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de ensino.

residência, no caso de trabalhadores e alunos que residam em

de ensino.

todos os trabalhadores e alunos afastados para isolamento por

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

Na unidade
de ensino.

de ensino.

retorno dos alunos ou trabalhadores somente após a alta e a

autorização da área da saúde.

Na unidade

7.15. Garantir, sem prejuízos de aprendizagem ou salarial, o

COVID-19.

Na unidade

7.14. Manter registro atualizado do acompanhamento de

outros municípios.

Na unidade

7.13. Garantir a notificação da rede de saúde do município de

Na unidade
de ensino.

(W3)

(W2)

7.12. Questionar os trabalhadores e alunos dos
estabelecimentos escolares se co-habitam ou têm outras
formas de contatos com pessoas suspeitas ou sabidamente
com diagnóstico de infecção pelo COVID-19. Caso a resposta
seja positiva, é aconselhável que esta pessoa fique afastada
das atividades até que tenha elucidação diagnóstica ou um
parecer médico liberando o retorno às atividades laborais. Caso
não ocorra a elucidação diagnóstica, é indicado que estas
pessoas permaneçam afastadas por 14 (quatorze) dias a contar
do último contato com a pessoa suspeita, podendo retornar às
atividades após este período, desde que estejam
assintomáticas.

Onde

O quê (ação)

Diariamente

Diariamente

Diariamente

Diariamente

Diariamente

(W4)

Quando

Equipe diretiva e
pedagógica.

pedagógica.

Equipe diretiva e

pedagógica.

Equipe diretiva e

Comissão Escolar.

pedagógica e

Equipe diretiva,

Todos os
profissionais com
orientação da
equipe diretiva e
pedagógica.

(W5)

Quem

Seguir as orientações das diretrizes
pedagógicas e sanitárias previstas.

sanitárias previstas.

Seguir as orientações das diretrizes

sanitárias previstas.

Seguir as orientações das diretrizes

sanitárias previstas.

Seguir as orientações das diretrizes

Seguir as orientações das diretrizes
sanitárias previstas e manter contato
com os responsáveis pela criança e
orientar os mesmos para que entrem
contato com o NDI sempre que
tiverem pessoas suspeitas ou com o
diagnóstico de infecção pelo COVID19..

(H1)

Como

Sem
custo.

custo.

Sem

custo.

Sem

custo.

Sem

Sem
custo.

(H2)

Quanto
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Não é
permitido
segundo
portaria
Conjunta
SES/SED nº
792 de
13/10/2020
Na unidade
de ensino

8.7.
Estabelecer escalonamento dos intervalos para as
classes, evitando aglomerações em corredores e outros
espaços.

Na unidade
de ensino

Na unidade
de ensino

Na unidade
de ensino

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

8.6.
Não é permitida a implementação dos programas e
projetos intersetoriais, que são desenvolvidos por profissionais
que não fazem parte do corpo docente da unidadeescolar.

Os alunos devem interagir apenas para as pessoas que
estejam na mesma sala, sendo vedada a interação de
estudantes de diferentes turmas e/ou com professores de
outrasclasses.

8.5.

8.4.
Sinalizar os corredores para que haja fila única e
definição prioritária de tráfego, visando ajudar os alunos a
seguir as normas e lembrar de manter a distância mínima
durante amovimentação.

8.3.
Os alunos de cada turma devem ficar sempre na mesma
sala, para evitar troca de espaços e maior movimentação nos
corredores.

8.2.
Deve-se escalonar a entrada das turmas, diferenciar os
horários de outros níveis (se ofertados pela unidade escolar) e,
se possível, estabelecer diferentes entradas para receber e
dispensar osalunos.

8.1.
No horário de chegada e saída dos alunos, um ou mais
profissionais escolares deve(m) estar na entrada para receber
os alunos não sendo permitida a entrada de pais e/ou
responsáveis.

Após a
homologação do
PlanCon
Escolar.

Não é permitido
segundo portaria
Conjunta
SES/SED nº 792
de 13/10/2020

Após a
homologação do
Plano de
Contingência da
Escola.

Após a
homologação do
PlanCon
Escolar.

Após a
homologação do
PlanCon
Escolar.

Após a
homologação do
PlanCon
Escolar.

Após a
homologação do
PlanCon
Escolar.

ESTA MEDIDA NÃO SE APLICA AO NOSSO NDI, POIS NÃO TEMOS ENSINO FUNDAMENTAL

Equipe diretiva e
pedagógica

Não é permitido
segundo portaria
Conjunta SES/SED
nº 792 de
13/10/2020

Equipe diretiva e
pedagógica

Equipe diretiva e
pedagógica

Equipe diretiva e
pedagógica

Equipe diretiva e
pedagógica

Equipe diretiva e
pedagógica.

MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE RELACIONADAS AO ENSINOFUNDAMENTAL.

Por organização da equipe diretiva
e pedagógica

Não é permitido segundo portaria
Conjunta SES/SED nº 792 de
13/10/2020

Por organização da equipe diretiva
e pedagógica

Por organização da equipe diretiva
e pedagógica

Por organização da equipe diretiva
e pedagógica

Por organização da equipe diretiva
e pedagógica

Por organização da equipe diretiva
e pedagógica.

Conforme
a
demanda

Não é permitido
segundo portaria
Conjunta SES/SED
nº 792 de
13/10/2020

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo

Obs.: Para as etapas do Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação Especial, além das diretrizes gerais já estabelecidas, é necessário implementar as seguintes diretrizes
adicionais:
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com os alunos de outros níveis).

sanitários para uso exclusivo deste público (não compartilhar

infraestrutura compatível (diversos sanitários) para definir

8.12. Orienta-se que os estabelecimentos que dispuserem de

e materiais que forem levados à boca pelos alunos.

Fundamental e higienizar imediatamente após o uso brinquedos

materiais utilizados pelas crianças dos Anos Iniciais do Ensino

8.11. Higienizar diariamente, após cada turno, brinquedos e

de ensino.

Na unidade

Escolar.

PlanCon

homologação do

Após a

Na unidade homologação do
de ensino PlanCon Escolar.

Após a

Após a
Na unidade
homologação do
de ensino
PlanCon Escolar.

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

(W5)

Quem

pedagógica.

Equipe diretiva e

limpeza escolar.

e pedagógica.

Por organização da equipe diretiva

demanda

a

Conforme

Por organização da equipe diretiva demanda
respeitando as diretrizes sanitárias.

Conforme a

Conforme a
demanda

Conforme a demanda

Conforme
a
demanda

(H2)

Quanto

profissionais da

Por organização da equipe diretiva
e pedagógica.

organização da equipe diretiva e
pedagógica.

Por organização da equipe diretiva
e pedagógica

(H1)

Como

Equipe diretiva e

Equipe diretiva e
pedagógica.

Após a
Equipe diretiva e
homologação do
pedagógica
Plano de
Contingência da
Escola.
8.9.
É proibida a utilização de materiais didáticos que sejam
Após a homologação
Na unidade de do PlanCon Escolar. Equipe diretiva e
manuseados por vários alunos ao mesmo tempo ou
sequencialmente, a não ser que eles possam ser limpos e
ensino.
pedagógica.
desinfectados após cadauso.

(W4)

Quando

Na unidade
de ensino

(W3)

(W2)

8.8.
Realizar lanches e refeições, preferencialmente na
própria sala de aula. Caso seja consumido no refeitório, manter
o distanciamento interpessoal preconizado de 1,5metros.

Onde

O quê (ação)
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(W4)

Quando

Na unidade
de ensino.

Diariamente

Diariamente

9.5. As crianças matriculadas em período integraldevem
permanecer no mesmo grupamento e educador, durante o
período de permanência na escola.

Na
unidade
de
ensino.

Diariamente

9.4. Os estabelecimentos educacionais que
dispuserem
delocal destinado à amamentação, devem mantê-lo ventilado,
Após
a
com assentos adequados e distantes 1,5 m (um metro e meio) Na unidade de homologação do
de raio e disponibilizar, em pontos estratégicos, local para a ensino.
PlanConEscolar.
adequada higienização das mãos e, na ausência ou distância
do local, disponibilizar álcool 70% (setenta por cento) ou
preparações antissépticas de efeito similar. O local deve ser
higienizado após cada uso.

9.3.
É proibida a circulação de profissionais entrediferentes
turmas na rotina diária deatividades.

9.2. Recomenda-se dividir as turmas em grupos menores, Na unidade
sendo vedada a interação de crianças de diferentes turmas de ensino.
e/ou com professores de outrasclasses.

Após o retorno das
atividades
presenciais e
Durante
o
processo.

(W5)

Quem
(H1)

Como

(H2)

Quanto

Equipe diretiva
e pedagógica.

Equipe diretiva.

Equipe diretiva.

Equipe diretiva e
Comissão
Escolar.

Reorganizando a logística.

Reorganizar os espaços e
disponibilizar os materiais
necessários.

Reorganização de horários.

Por meio de um planejamento
logístico, analisando ametragem
quadrada de cada espaço e
distanciamento de1,5m.

Sem custo

Utilizar
materiais
adquiridos conforme
tabeladasdiretrizes.

Sem
custo.

Fita
para
demarcação
R$ 31,90 cada

Utilizar
materiais
Equipe
diretiva, Por meio da higienização das mãos
adquiridos conforme
pedagógica
e frequentemente
acompanhadas tabeladasdiretrizes.
profissionais
de sempre pelo professor ou monitor.
apoio.

MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE RELACIONADAS AO PÚBLICOINFANTIL.

(W3)

(W2)

9.1. Os estabelecimentos de ensino que possuam em suas
Na unidade
dependências crianças menores de seis anos, ou com algum
de ensino.
graude dependência, deverão adotar medidas para que estas
recebam auxílio para adequada higiene de mãos, com a
regularidade necessária.

9.

Onde

O quê (ação)
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9.10. Separar colchões ou berços das crianças na hora do
cochilo, colocando-os a pelo menos 1,5 metros (um metro e
meio) de distância um do outro, os quais deverão ser
higienizados a cada uso e no final do turno.

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

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

9.7.
Escalonar o horário do parquinho, o qual deveráser
higienizado completamente após utilização de cadaturma.

9.8. Estabelecer escalonamento na entrada e saída das
crianças de modo a evitar aglomerações. Se possível, os
profissionaisdevem pegar a criança do lado de fora da escola e
levá-las para dentro, evitando que os pais/responsáveis entrem
noambiente.

Na
unidade
de
ensino.

(W3)

(W2)

9.6. A alimentação deve ser oferecidapreferencialmente
dentro da própria sala, sendo sempre evitada a troca de
espaços.

Onde

O quê (ação)

Após o retorno
das
atividades
presenciais
e
duranteo
processo.

Diariamente

Diariamente

Diariamente

Diariamente

(W4)

Quando

Reorganização
horários.

Reorganização
horários.

Reorganização
espaços e
aquisição
de
utensílios/potes
com tampa para
esse
momento,
acondicionando os
variados alimentos
que
serão
transportados até
a sala de aula.

Como(H1)

Equipe
diretiva,
pedagógica
e
profissionais
de
apoio.

Conforme
os
procedimentos
operacionais para a
limpeza
dos
ambientes
preconizando
as
diretrizes sanitárias.

Equipe
diretiva,
Conforme
os
pedagógica
e
procedimentos
profissionais
de
operacionais para a
apoio.
limpeza
dos
ambientes.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva
e pedagógica.

(W5)

Quem

de

de

de

Utilizar materiais adquiridos
conforme tabeladasdiretrizes.

Utilizar materiais adquiridos
conforme tabeladasdiretrizes.

Sem custo.

Sem custo.

45 potes com tampa no
valor de R$20,00 cada
um. Total R$ 900,00

Quanto (H2)
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Na
unidade
de
ensino.
Na
unidade
de ensino

Na
unidade
de
ensino.

9.13. Não é permitido compartilhar objetos de uso individual,
como
copos, talheres, mamadeiras, babeiros,
lençóis, travesseiros, toalhas entre outros.

9.14. Trocar as roupas de bebês e crianças quando estas
tiverem sujidades visíveis. Assim, os pais ou cuidadores devem
fornecer várias mudas de roupa para a instituição.

9.15. Colocar as roupas com sujidades visíveis, tanto de
profissionais quanto de crianças em sacolas plásticas até que
se proceda à entrega aos pais e/ou a lavagem.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

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

9.16. Ao realizar troca de fraldas de bebês ou crianças, os
trabalhadores responsáveis devem:
- definir um local fixo para esta atividade, estruturado paratal;
- realizaraadequadahigienedas
mãosanteseapósatrocade
fraldas;
- usar luvas descartáveis, trocando-as após o atendimento
decada criança;
- usar avental descartável ou impermeável e higienizável
(como “capa de chuvas”), descontaminando-o após cadauso;
- higienizarasmãosdacriançaapósoprocedimento;

Na unidade
de ensino.

(W3)

(W2)

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

Onde

O quê (ação)

Como(H1)

Equipe
diretiva, Respeitando
as
pedagógica
e diretrizes sanitárias
profissionais
de vigentes.
apoio.

Equipe
diretiva,
as
pedagógica
e Respeitando
profissionais
de diretrizes sanitárias
Vigentes.
apoio.

Diariamente

Diariamente

Equipe
diretiva,
pedagógica
e Durante a permanência
profissionais
de na unidade.
apoio.

Diariamente.

Durante a permanência
na unidade.

Equipe
diretiva,
pedagógica
e
profissionais
de
apoio.

Verificar na entrada, e
Equipe
diretiva,
caso chegue em sala de
pedagógica
e
aula dentro da mochila,
profissionais
de
retirar e levar até a
apoio.
secretaria onde os Pais
farão a retirada do
brinquedo.

Equipe
diretiva,
Retirar os brinquedos de
pedagógica
e
uso.
profissionais
de
apoio.

(W5)

Quem

Diariamente

Diariamente.

Diariamente

(W4)

Quando

5 unidades de alcool em gel no

20 aventais de vinil de R$24,90 a
unidade. Total de R$ 498,00
(mensal)

200 caixas de Luvas descartáveis
R$ 38,00 caixa com 100 un. Total
R$7.600,00
(mensal)

Conforme demanda.

Sem custo.

Sem custo

Sem custo.

Sem custo.

Quanto (H2)
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9.18. Os alunos maiores de 02 anos devem utilizar máscara
durante toda a permanência no estabelecimento de ensino,
retirando-a apenas no momento da refeição.

9.17. Os professores e funcionários devem supervisionar o uso
dos produtos a serem utilizados na higiene de mãos,
superfícies de modo a garantir a utilização correta, bem como
evitar exposição e ingestão acidental.

- realizar o descarte adequado dos materiais resultantesdesta
atividade;
- as fraldas de pano reutilizáveis não devem ser limpas no
local, mas sim colocadas em sacos plásticos até o momento
dalavagem;
- realizar limpeza da superfície sempre após a troca de fraldas.
Recomenda-se que sejam afixados material informativo com o
passo-a-passo adequado para efetuar a troca defraldas.
-

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Equipe
diretiva,
pedagógica
e
profissionais
de
apoio.

Diariamente

Respeitando
diretrizes sanitárias
vigentes.

Equipe
diretiva,
as
pedagógica
e Respeitando
profissionais
de diretrizes sanitárias
vigentes.
apoio.

Diariamente

as

Sem custo

Sem custo.

120 caixas de máscaras
escartaveis
Valor
unitario
R$50,00 com 100 un.
Valor total R$ 6.000,00

valor aproximado de R$ 15,00
cada.
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de ensino.

Na unidade
de ensino.

de andadores e carrinhos dos alunos cadeirantes.

10.1.4. Orientar os alunos sobre a higiene de materiais de

de cuidados de higienização deste material.

Braille e livros em Braille, bem como estabelecer uma medida

que o aluno com deficiência visual possa guardar sua máquina

10.1.5. Organizar na da sala de aula, espaço adequado para

telescópios etc.

de ensino.

Na unidade

Na unidade

10.1.3. Garantir a limpeza da cadeira de rodas, bem como

uso individual tais como: regletes, sorobã, bengala, lupas,

Na unidade
de ensino.

de ensino.

10.1.2. Designar profissionais responsáveis pela entrada e
saída do aluno, evitando a entrada de pais e ou responsáveis.

reintegração deste no ambiente escolar.

necessidades especiais, de maneira a ampliar a segurança e

pais, as formas de condução das atividades dos alunos com

10.1.1.A instituição de ensino deve estabelecer, entre escola e

10.1. Ações para Educandos do Ensino Regular:
Na unidade

(W3)

(W2)

10. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Onde

O quê (ação)

pedagógica e
profissionais de
apoio.
Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

PlanCon
Escolar.
Após a
homologação do
PlanCon
Escolar.

Após a
homologação do
PlanCon
Escolar.

Escolar.

PlanCon

homologação do

apoio.

profissionais de

pedagógica e

Equipe diretiva,

Equipe diretiva,

Após a
homologação do

Após a

apoio.

profissionais de

pedagógica e

Equipe diretiva,

(W5)

Quem

Escolar.

PlanCon

homologação do

Após a

(W4)

Quando

de aula.

este fim em sala

específicos para

espaços

Destinando

Por organização
da equipe diretiva
respeitando as
diretrizes
sanitárias.

sanitárias.

diretrizes

respeitando as

da equipe diretiva

Por organização

pedagógica.

diretiva e

da equipe

Por organização

pedagógica.

diretiva e

da equipe

Por organização

Como(H1)

Sem custo.

Sem custo

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Quanto (H2)
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Na unidade
de ensino.

10.1.8. Orientar quanto ao uso obrigatório de máscaras.

Os alunos que não aceitam máscaras, devem passar por

de ensino.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.
Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Após a
homologação do
PlanCon
Escolar.
Após a
homologação do
PlanCon
Escolar.

Escolar.

PlanCon

homologação do

saída do aluno, evitando a entrada de pais e ou responsáveis.

10.2.2. Designar profissionais responsáveis pela entrada e

10.2.1. Orientar quanto ao uso obrigatório de máscaras.
Os alunos que não aceitam máscaras, devem passar por
um trabalho de orientação, bem como suas famílias.

apoio.

pedagógica e
profissionais de
de ensino.

PlanCon Escolar.

Equipe diretiva,

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Na unidade homologação do

Após a

Após a
Na unidade
homologação do
de ensino.
PlanCon Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio e Coord.
inclusão.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Após a
homologação do
PlanCon
Escolar.

Após a

(W5)

Quem

(W4)

Quando

10.2. Ações para os Centros de Atendimento Educacional Especializado em Educação Especial

pedagógicas, alimentação e na troca de fraldas do aluno.

medidas de higienização necessárias no auxílio das atividades

profissional Agente de Apoio em Educação Especial, as

10.1.9. Esclarecer ao segundo professor, professor auxiliar e
Na unidade

Na unidade
de ensino.

10.1.7. Garantir o distanciamento de 1,5m entre um aluno
e outro.

um trabalho de orientação, bem como suas famílias.

Na unidade
de ensino.

(W3)

(W2)

10.1.6. Auxiliar o aluno quanto às medidas de higienização
de mãos e demais medidas de prevenção e controle.

Onde

O quê (ação)

diretiva e pedagógica.

Por organização da equipe

Por meio de orientação
acessível e estratégias
pedagógicas que deem a
real dimensão da
importância do uso da
máscara.

as diretrizes sanitárias.

pedagógica respeitando

da equipe diretiva e

Por meio de orientações

máscara.

importância do uso da

real dimensão da

pedagógicas que deem a

acessível e estratégias

Utilizar
materiais
adquiridos conforme
tabeladas diretrizes.
.

Sem custo.

Utilizar
materiais
adquiridos conforme
tabeladas diretrizes.
.

Sem custo.

Sem custo.

Por organização da equipe
diretiva respeitando as
diretrizes sanitárias.

Por meio de orientação

Sem custo.

(H2)

Quanto

Por organização da equipe
diretiva respeitando as
diretrizes sanitárias.

Como(H1)
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de ensino.

higienização necessárias durante o auxílio de atividades

Na unidade
de ensino.

10.2.7. Oferecer a alimentação preferencialmente dentro da

própria sala, sendo sempre evitado a troca de espaços.

pedagógicas.

Na unidade

de ensino.

Na unidade

apoio.
Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.
Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Após a
homologação do
PlanCon
Escolar.
No retorno do
Ensino
presencial
escalonado

profissionais de

pedagógica e

Equipe diretiva,

pedagógica.

Equipe diretiva e

apoio.

profissionais de

pedagógica e

Equipe diretiva,

(W5)

Quem

Escolar.

PlanCon

homologação do

Após a

Após a
Na unidade homologação do
de ensino. PlanCon Escolar.

10.2.6. Esclarecer aos professores as rotinas de

da Secretaria de Estado da Saúde.

atendendo às medidas sanitárias já estabelecidas em decretos

estimulação precoce por sessão de forma individual,

10.2.5. Organizar o atendimento dos educandos da

1,5 metros), adequando a quantidade de educandos por sala.

diz respeito à necessidade de distanciamento (de no mínimo

10.2.4. Observar o tamanho das salas especialmente no que

(W4)

Quando

Após a
Na unidade
homologação do
de ensino.
PlanCon Escolar.

(W3)

(W2)

10.2.3. Garantir a limpeza da cadeira de rodas, bem como
de andadores e carrinhos dos alunos cadeirantes.

Onde

O quê (ação)

demanda

demanda
diretrizes sanitárias.

Conforme
diretiva respeitando as

demanda

Por organização da equipe

diretrizes sanitárias.

diretiva respeitando as

Por organização da equipe

Conforme

demanda

diretiva respeitando as
diretrizes sanitárias.

Conforme

Por organização da equipe

aluno na sala

delimitando a área de cada

Colocação de fitas no piso

Conforme
diretrizes sanitárias.

Conforme
demanda

Quanto (H2)

diretiva respeitando as

Por organização da equipe

Por organização da equipe
diretiva respeitando as
diretrizes sanitárias.

Como(H1)
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profissionais de
apoio.
Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

PlanCon
Escolar.

Quadro 2: Esquema de organização DAOP Medidas Sanitárias

a segurança e a reintegração destes.

condução das atividades dos educandos, de maneira a ampliar

10.2.11. Estabelecer entre instituição e pais, formas de

Após a
homologação do
PlanCon
Escolar.

Na unidade
de ensino.

de ensino.

comum, como colchonetes, tatames, trocadores, entre outros.

pedagógica e

homologação do

Na unidade

Equipe diretiva,

Após a

10.2.10. Higienizar, a cada uso, materiais e utensílios de uso

apoio.

profissionais de

Escolar.

PlanCon

de ensino.

correta, bem como evitar exposição e ingestão acidental.

higiene de mãos e superfícies de modo a garantir a utilização

pedagógica e

Equipe diretiva,

Após a
homologação do

Na unidade

10.2.9. Garantir a supervisão por parte de professores e

apoio.

Escolar.

funcionários quanto ao uso dos produtos a serem utilizados na

profissionais de

PlanCon

de ensino.

pedagógica e

higienizado completamente após utilização de cada turma.

Equipe diretiva,

Após a

(W5)

Quem

homologação do

(W4)

Quando

Na unidade

(W3)

(W2)

10.2.8. Escalonar o horário do pátio, o qual deverá ser

Onde

O quê (ação)

respeitando as diretrizes sanitárias.

Por organização da equipe diretiva

respeitando as diretrizes sanitárias.

Por organização da equipe diretiva

respeitando as diretrizes sanitárias.

Por organização da equipe diretiva

respeitando as diretrizes sanitárias.

Por organização da equipe diretiva

(H1)

Como

demanda

Conforme

demanda

Conforme

demanda.

Conforme

demanda

Conforme

(H2)

Quanto
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Assegurar a gestão democrática no

Adequar metodologias

Realizar, para estudantes da

atividades presenciais.

que estejam impossibilitados de retornarem às

a continuidade das atividades remotas para os

funcionalidade e autonomia, sendo garantida

relação ao retorno presencial, com foco na

AEE, colhendo a posição da família com

equipe pedagógica, professores e professores

Educação Especial, uma avaliação com a

1.4.

dos estudantes.

que garantam o acesso à aprendizagem

pedagógicas e implementar estratégias

1.3.

aulaspresenciais.

planejamento de retomada das

1.2.

1.1.
Assegurar o acesso e a
permanência na Educação Básica.

1. Garantia do Direito à Educação Básica

O quê (ação) (W2)

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino

Onde
(W3)

Quem (W5)

Ao retornar asatividades
presenciais
e
durante oprocesso.

Durante o processo

Durante
o
ensino
remoto,
ao
retornar aa atividades
presenciais
e

Na ocasião do retorno
das aulas presenciais

e

Equipe diretiva, pedagógica e
profissionais de apoio.

Equipe
diretiva
pedagógica.

Equipe diretiva.

Durante
o
Equipe diretiva, pedagógica e
ensino
remoto,
ao
profissionais de apoio.
retornar aa atividades
presenciais
e
durante oprocesso.

Quando (W4)

Por quê (domínios): QUESTÕES PEDAGÓGICAS Diretrizes: Link de Acesso:

Acesse ao documento da íntegra.

DAOP MEDIDAS PEDAGÓGICAS

Sem custo

Sem custo

Quanto
(H2)

Através de triagem com os
responsáveis e planejmento
específico que garanta a
participação com segurança.

Sem custo.

Cópias serão
Com planejamento específico para o impressas na
período de pandemia que assegurem unuidade sem custo
a participação do aluno através de adicional.
plataformas de atividades online e/ou
material impresso

Promover
um
planejamento
antecipada que possa definir metas e
ações para o retorno presencial
através de questionários online que
representem as proposições da
comunidade.

Por organização da equipe diretiva
respeitando as diretrizes sanitárias e
pedagógicas
que
garantam
a
permanencia dos alunos no processo
de aprendizagem seja ele remoto
oupresencial

Como
(H1)
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Realizar o mapeamento dos

Fazer o mapeamento dos estudantes

serem atendidos presencialmente,

Definir os grupos com prioridade para

as comunidades escolares.

validados, preferencialmente em diálogo com

observando que os critérios devem ser

1.7.

nãorealizaram as atividadespropostas.

daqueles que tiveram acesso, mas

presenciais, durante o período de pandemia e

que não tiveram acesso às atividades

1.6.

estratégias de retomada.

presenciais, para auxiliar na definição das

para o retorno às atividades escolares

estudantes que não apresentam condições

1.5.

O quê (ação) (W2)

Na unidade
de ensino.

de ensino.

Na unidade

Na unidade
de ensino.

(W3)

Onde

e

retornar

Duranteo processo.

Ao
asatividades
presenciais

do PlanCon Escolar.

Após a homologação

do PlanCon Escolar.

Após a homologação

Quando (W4)

Equipe diretiva e pedagógica.

pedagógica.

Equipe diretiva e

Equipe diretiva e
pedagógica.

Quem (W5)

Seguindo o Decreto Estadual nº750
que garante o retorno custo
gradativo priorizando os alunos dos
grupos com maior idade. No caso da
unidade escolar, a Pré-escola. E
após preenchimento do termo de
responsabilidade pela família.

necessidades de cada família.

telefonicos a fim de identificar as

ficará responsável por contatos

segunda etapa a equipe diretiva

levantados pelos professores. Em

rendimento, dos alunos previamente

referentes a participação e

Através de levantamento de dados

necessidades de cada família.

telefonicos a fim de identificar as

ficará responsável por contatos

segunda etapa a equipe diretiva

levantados pelos professores. Em

rendimento, dos alunos previamente

referentes a participação e

Através de levantamento de dados

(H1)

Como

Sem custo.

Sem custo.

Sm custo

(H2)

Quanto
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1.13. Definir estratégias de apoio pedagógico aos estudantes
que não acompanharam ou não conseguiram assimilar
significativamente os conhecimentos durante as atividades não
presenciais propostas.

atividades não presenciais.

às atividades presenciais e/ou não estão realizando as

1.12. Realizar busca ativa dos estudantes que não retornarem

presencialmente.

determinado motivo, não participarem das atividades

atividades não presenciais aos estudantes que, por

1.11. Orientar quanto à obrigatoriedade da realização das

1.10. Garantir o oferecimento de ensino oferecendo atividades
presenciais e atividades não presenciais enquanto perdurar o
regime especial de educação decorrente da pandemia COVID19.

Orientar, quando necessário, os estudantes que
retornarem às atividades presenciais para que,
obrigatoriamente, cumpram de forma concomitante as
atividades do regime de ensino nãopresencial.

1.9.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

(W3)

(W2)

1.8. Assegurar as atividades escolares não presenciais aos
estudantes com especificidades que não poderão retornar aos
estudos presencialmente.

Onde

O quê (ação)
(W5)

Quem

Na
retomada
dasatividades
presenciaise
com tinuidade
do
ensinoremoto.

Na
retomada
dasatividades
presenciaise
com tinuidade
do
ensinoremoto.

Na
retomada
dasatividades
presenciaise
com tinuidade
do
ensinoremoto.

Na
retomada
dasatividades
presenciaise
cntinuidade do
ensino remoto.

Na
retomada
dasatividades
presenciaise
com tinuidade
do
ensinoremoto.

e

Por organização da
equipe
diretiva e pedagógica manter as
aulas através do aplicativo MEET,
WHATSAPP e material impresso.

(H1)

Como

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva
e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe
diretiva
pedagógica.

e

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo.

(H2)

Quanto

Por organização da equipe diretiva
respeitando todas as diretrizes.

Sem custo

Através de monitoramnento e Sem custo
acompanhamento da equipe diretiva
e pedagógica através de contato
telefônico ou visita a residência a fim
de levantar dificuldades encontradas
pelas famílias e buscar soluções.

Atravésde monitoramento e
a ser realizado pelo professor da
turma

Por organização da
equipe
diretiva e pedagógica manter as
aulas através do aplicativo
MEET, WHATSAPP e material
impresso

Equipe
diretiva,
pedagógica
e Atravésdemonitoramento e
a ser realizado pelo professor da
profissionais
de
turma
apoio.

Na
retomada
Equipe
diretiva
das atividades
pedagógica.
presenciais
e
com
ontinuidade
do ensinoremoto.

(W4)

Quando
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2.3.

2.2.

(W3)

calendário e quadro de horários daescola.

Envolver a comunidade escolar na reestruturação do

calendário escolar.

Na
unidade
de
ensino.

(W5)

Quem

(W4)

Quando

Durante o ensino
remoto
e
no
retorno das aulas
presenciais

Durante o ensino
remoto
e
no
retorno das aulas
presenciais.

No retorno das
aulas presenciais.

Após
a
homologação do
PlanConEscolar.

Equipe
diretiva,
pedagógica
e
Comissão Escolar.

pedagógica.

Equipe diretiva e

(W5)

Quem

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva
e pedagógica.

Equipe diretiva.

Durante
o
ensino remoto, ao
retornar
aa Equipe diretiva e
atividades
pedagógica.
presenciais
e
Durante
o
processo.

(W4)

Quando

Após a
Na unidade homologação do
de ensino. PlanCon Escolar.

Onde

(W2)

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

O quê (ação)

Observar as diretrizes sanitárias na elaboração do novo

2. CalendárioEscolar

1.17. Prever a necessidade de apoio psicossocial a
estudantes, familiares e profissionais da educação.

1.16. Estabelecer planejamento organizacional e pedagógico
adaptativo. Visto que a volta às aulas deve ser gradual, por
etapas ou níveis, e escalonadas, conforme determinações
sanitárias.

1.15. Ampliar o acesso à internet, a dispositivos eletrônicos e
à infraestrutura adequada às TICs.

1.14. Divulgar amplamente, para toda a comunidade escolar,
Na unidade
as estratégias pedagógicas adotadas pela Rede de Ensino e/ou
de ensino.
unidade escolar, a fim de promover seu engajamento na
realização das atividades presenciais e não presenciais,
enquanto perdurar o regime especial de educação decorrente
da pandemia daCOVID-19.

Onde

O quê (ação)

Conforme orientação da SME a
equipe diretiva, pedagógica e
comissão escolar respeitando
todas as diretrizes.

respeitando todas as diretrizes.

Por organização da equipe SME

(H1)

Como

Por organização da orientação
escolaragendar atendimentocom
a psicólogadaEducação.

Por organização da equipe
diretiva respeitando todas as
diretrizes.

Por organização da equipe diretiva.

Através das mídias sociais orientar
os responsáveis sobre a nova
proposta pedagógica.

(H1)

Como

Sem custo

custo.

Sem

(H2)

Quanto

Sem custo

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Sem custo

(H2)

Quanto
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Envidar esforços na reestruturação do calendário, a fim

Adotar, caso seja necessário, novas estruturas de
Nacionais.

organização escolar previstas na LDB e DiretrizesCurriculares

2.5.

vigentes.

observadas as particularidades de cada rede e normas

Após
a
homologação
do
PlanConEscol
ar.
Após
a
homologação
do
PlanConEscol
ar.

Na
unidade
de
ensino.

(W4)

Quando

Na
unidade
de
ensino.

(W3)

(W2)

de estabelecer períodos de recesso e/ou férias escolares,

2.4.

Onde

O quê (ação)

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

(W5)

Quem

Conforme orientação da SME a
equipe diretiva, pedagógica e
comissão
escolar
respeitando
todas as diretrizes.

Conforme orientação da SME a
equipe diretiva, pedagógica e
comissão
escolar
respeitando
todas as diretrizes.

(H1)

Como

Sem custo

Sem custo

(H2)

Quanto
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Garantir o planejamento da avaliação formativa e
diagnóstica.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

3.5.
Redefinir as estratégias do processo pedagógico e os
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, direitos de
aprendizagem e campo de experiências, tendo em vista a
BNCC, o CBTC ou o Currículo de Referência, levando, assim, à
continuidade da aprendizagem no percursoformativo.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

3.4.
Realizar avaliação diagnóstica de cada estudante, por
meio da observação do desenvolvimento em relação aos
objetivos de aprendizagem e habilidades que se procurou
desenvolver com as atividades pedagógicas não presenciais e
construir um programa de recuperação, casonecessário.

3.3.
Elaborar instrumentos de avaliação diagnóstica que
atendam às especificidades dos estudantes e busquem mitigar
ou eliminar as desigualdadeseducacionais.

3.2. Adequar os critérios de promoção dos estudantes, as
avaliações para efeito de decisões de final de ciclo, adotando
medidas que minimizem a evasão, o abandono e a retenção
escolar.

3.1.

Na
unidade
de
ensino.

(W3)

(W2)

3. Organização Curricular

Onde

O quê (ação)

Após
a
homologação do
PlanConEscolar.

Equipe diretiva
pedagógica.

Equipe diretiva
pedagógica.

Equipe diretiva
pedagógica.

Após
a
homologação do
PlanConEscolar.

Após
a
homologação do
PlanConEscolar.

Equipe diretiva
pedagógica.

Capacitar professores quanto à
importância
de
atividades
diversificadas
que
exploremdistintas habilidades e
camposde experências; explorar o
uso das tecnologias em sala de
aula.

Por organização da equipe
diretiva, respeitando a diretriz
pedagógica.

Orientar e Capacitar professores
quanto
da
necessidade,
da
elaboraçãoe
aplicação da avaliação formativa e
diagnóstica; considerar junto aos
professores o planejamento como
ferramenta
de
reflexão
e
estruturação de todos aqueles que
fazem parte do ambiente escolar.

(H1)

Como

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

(H2)

Quanto

Capacitar professores sobre a Conforme
relevância
da
avaliação demanda.
diagnóstica indiviadual;
Discutir com a comunidade escolar
a estrutura dessa tipologia
avaliativa.
Capacitar professores, supervisores
e
e
toda
a
comunidade escolar sobre as
Conforme
diversas
possibilidades
e demanda.
procedimentos que podem ser
planejados e implementados por
educadores, com a finalidade de
atingir seus objetivos de
ensino

e

e

e

Equipe
diretiva,
pedagógica
e
SME.

(W5)

Quem

Após
a
homologação do
PlanConEscolar.

Após
a
homologação do
PlanConEscolar.

(W4)

Quando
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Promover o aprimoramento do uso

Promover a autonomia pedagógica, por

considerando o contextovigente.

Adequar o Projeto Político-Pedagógico,

pedagógico interdisciplinar.

Reforçar a importância do planejamento

3.10. Adotar estratégias eficientes para a
recuperação da aprendizagem, principalmente
dos estudantes em risco de trabalho infantil,
violência doméstica e vulnerabilidade social.

entre toda comunidade escolar.

local de trabalho, com valorização do diálogo

3.9.

3.8.

3.7.

das TICs nas propostaspedagógicas.

3.6.

O quê (ação) (W2)

Após
a
homologação do
PlanConEscolar.
Após
a
homologação do
PlanConEscolar.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Após
a
homologação do
PlanConEscolar.

Após
a
homologação do
PlanConEscolar.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Após
a
homologação do
PlanConEscolar.

(W4)

(W3)
Na unidade
de ensino.

Quando

Onde

Equipe
diretiva
e
pedagógica.

Equipe
diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva
e
pedagógica.

Equipe diretiva
e
pedagógica.

Equipe diretiva
e
pedagógica.

(W5)

Quem

Inserir no PlanCon Escolar diretrizes de
recupeção que vise esse público alvo e
elencando
periodicidade
e
formas
de
recuperação da aprendizagem

Sensibilizar a comunidade a elaborarum
próprio PPP (respeitando as diretrizes
gerais),
flexibilizando
conteúdos
e
abordagens de acordo com a realidade
daquela Unidade;
Explorar características e especificidades de
acordo com a realidade escolar.

Leitura e revisão constante do PPP, relacionando
ao PLANCON Escolar e às especificidades da
comunidade escolar.

Capacitar professores e toda comunidade escolar
sobre a importância
da
interdisciplinaridade
como
característica
enriquecedora do ambiente pedagógico;

Capacitar professores e toda comunidade escolar
sobre as diversas possibilidades e uso das TICs
nos processos de ensino e aprendizagem;
Reciclar e atualizar as máquinas e programas de
uso dos alunos e professores.

Como(H1)

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

(H2)

Quanto
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COVID-19 na comunidade escolar e local.

tornarem agentes multiplicadores de prevenção da

3.13. Estimular estudantes e servidores a se

conceitos estabelecidos nas diretrizes sanitárias.

estudantes e servidores a se apropriarem dos

prevenção à COVID-19, de forma a estimular os

3.12. Desenvolver estratégias pedagógicas de

higienização e etiqueta respiratória.

3.11. Promover atividades educativas sobre

O quê (ação) (W2)

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Equipe
diretiva e
pedagógic
a.

Equipe
diretiva e
pedagógic
a.

Durante
o
ensino remoto
e no retorno
das
aulas
presenciais

Equipe
diretiva e
pedagógic
a.

(W5)

Quem

Durante
o
ensino remoto
e no retorno
das
aulas
presenciais.

Após
a
homologação
do
PlanConEscol
ar.

(W4)

(W3)
Na unidade
de ensino.

Quando

Onde

Sem custo

Sem custo

(H2)

Quanto

Por organizacão da equipe diretiva, sensibilizar
estudantes e servidores quanto ao seu papel Conforme
individual e coletivo em uma sociedade;
demanda.
Propor desafios em toda unidade escolar que visea
disseminação de informações da COVID 19;
Estimular a produção de material feito pelos próprios
alunos na apregoação da prevenção do Corona
Vírus.

Por organização da equipe diretiva, capacitar
estudantes e servidores quanto às medidas de
prevenção ao contágio e transmissão da COVID19;

Por organização da equipe diretiva, orientar
alunos e comunidade escolar quanto ao
conjunto de medidas comportamentais que
devem ser tomadas ao tossir e ao espirrar, bem
como hábitos de higienização;
Instigar que professores retomem esses
assuntos e que os discutam em sala de aula;
Produção de material informativo (impresso e/ou
audiovisual) distribuindo aos alunos e suas
famílias.

Como(H1)
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4.1.
Promover a formação das equipes
pedagógicas e dos professores com foco em:
planejamento alinhado à BNCC, ao CBTC ou
Currículo Referência, novas propostas
pedagógicas, incluindo metodologias ativas de
ensino, aprendizagem e avaliações, avaliação
diagnóstica e processual, avaliação na perspectiva
do percurso formativo e uso dasTICs.

4. FormaçãoContinuada

O quê (ação) (W2)

Durante
o
ensino remoto
e no retorno
das
aulas
presenciais

(W4)

(W3)

Na unidade
de ensino.

Quando

Onde

Equipe
diretiva,
pedagógica
e
profissionais
de apoio.

(W5)

Quem

Por organização da equipe da SME em ambientes
on line e iniciar a formaçãoe preparação dos
profissionais para o retorno das aulas,
apresentando a nova dinâmica de funcionamento
da unidade escolar. Organizar com a equipe
pedagógica da unidade o palnejamento adaptado;
discutir o processo de avaliação e o uso das TICs
para as aulas não presenciais. Após o início das
aulas, conhecimentos sobre o uso das TICs; bem
como, reavaliando o processo pedagógico de
retorno e reesstruturando-o. Fromação continuada
e programada para dar suporte aos profissionais
em suas ações pedagógicas. Contratação de
empresa especializada em formação pedagógica,
que atenda os requisitos relacionados ao cenário
atual.

Como(H1)

Conforme
demanda.

(H2)

Quanto
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Orientar os trabalhadores a evitar tocar o rosto, em
especial os olhos e a máscara, durante a produção e
distribuição dos alimentos, seguindo os procedimentos
estabelecidos no Manual de Boas Práticas de Manipulação de
Alimentos de cadaestabelecimento.

4.

3. Utilizar utensílios higienizados conforme definido no
Manual de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos de
cada estabelecimento.

2.
Orientar que cada estabelecimento de ensino manipule e
prepare os alimentos de acordo com o Manual de Boas Práticas
e os Procedimentos Operacionais Padronizados de forma a
combater a disseminação daCOVID-19.

Após
a
homologação
do
PlanConEscol
ar.

Após
a
homologação
do
PlanConEscol
ar.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Após
a
homologação
do
PlanConEscol
ar.

Após
a
homologação
do
PlanConEscol
ar.

(W4)

Quando

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

(W3)

(W2)

1.
Recomendar que cada estabelecimento de ensino
atualize o Manual de Boas Práticas de Manipulação e os
Procedimentos Operacionais Padronizados de forma a adequálos para o combate à disseminação daCOVID-19.

Onde

O quê (ação)

Porquê (domínios): ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Acesse ao documento na íntegra

DAOP ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Nutricionistas.

pedagógica

e

Equipe diretiva e

Nutricionistas.

Nutricionistas.

Nutricionistas.

(W5)

Quem

Sem custo.

Sem custo.

(H2)

Quanto

Seguindo as orientações
da
equipe diretiva, pedagógicas e das
nutricicionistas, adotandotodas as
diretrizes sanitárias.

Sem custo

Seguindo as orientações
da Utilizar
equipe diretiva, respeitando todas materiais
as diretrizes sanitárias.
adquiridos
conforme tabela
das diretrizes

Seguindo as orientações
da
equipe diretiva, respeitando todas
as diretrizes sanitárias.

Seguindo as orientações
da
equipe diretiva, respeitando todas
as diretrizes sanitárias.

(H1)

Como
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Orientar o trabalhador que os uniformes devem ser

Realizar higienização adequada das mesas, cadeiras,

atividades, da entrada àsaída.

metro e meio) entre pessoas no refeitório em todas as

10.Obedecer ao distanciamento mínimo de 1,5 metros (um

9.
Organizar a disposição das mesas e cadeiras no
refeitório de modo a assegurar que a sua utilização proporcione
o distanciamento mínimo de 1,5 metros (um metro e meio) entre
aspessoas.

8.
Estabelecer horários alternados de distribuição de
alimentos e utilização de refeitórios e praças de alimentação,
com o objetivo de evitaraglomerações.

outro material.

bancos e similares, a cada uso. Não utilizar toalhas de tecido ou

7.

nas mesas e entregar os utensílios.

funcionário(s) específico(s) para servir todos os pratos

utilizando porções individualizadas ou disponibilizando

6. Substituir os sistemas de autosserviço de bufê,

alimentos.

dependências de armazenamento, preparo e distribuição dos

Após a
homologação
do
PlanConEscol
ar.
Após a
homologação
do
PlanConEscol
ar.

Na
unidade
de
ensino.
Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do
PlanConEscol
ar.

Após
a
homologação
do
PlanConEscol
ar.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Após
a
homologação
do
PlanConEscol
ar.

Após
a
homologação
do
PlanConEscol
ar.

(W4)

Quando

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

(W3)

(W2)

trocados, no mínimo, diariamente e usados exclusivamente nas

5.

Onde

O quê (ação)

Equipe diretiva.

Equipe diretiva.

Equipe diretiva.

Nutricionistas,
Equipe diretiva e
profissionais
da
limpeza.

Equipe diretiva e
profissionais
da
alimentação.

Equipe diretiva

(W5)

Quem

Sem custo

Sem custo

Utilizar
materiais
adquiridos
conforme
tabela
dasdiretrizes

Saco plastico para
talher caixa com 500
Unidades
R$
7,00cada
Gasto mensal
20 caixas
totalizando
R$ 140,00.

Sem custo

(H2)

Quanto

Seguindo as orientações da Sem custo
equipe diretiva, respeitando todas
as diretrizes.

Seguindo as orientações da
equipe diretiva, respeitando todas
as diretrizes.

Seguindo as orientações da
equipe diretiva, respeitando todas
as diretrizes.

Seguir a organização da Equipe
diretiva e Nutricionistas, adotando
todasas
diretrizes

Seguindo as orientações da
equipe diretiva, respeitando todas
as diretrizes.

Seguindo as orientações da
equipe diretiva, respeitando todas
as diretrizes.

Como(H1)
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Programar a utilização dos refeitórios com apenas 1/3

Não será permitida a entradade alimentos externos.

Orientar alunos e trabalhadores a não partilhar alimentos

alimento.

ambiente, retirando somente no momento do consumo do

14. Utilizar a máscara durante toda a permanência no

pratos, entreoutros.

e não utilizar os mesmos utensílios, como copos, talheres,

13.

embalado conforme recomendaçõessanitárias.

Caso haja a necessidade, este deverá estar higienizado e

12.

(um metro e meio) de raio entre ostrabalhadores.

além de garantir a manutenção da distância mínima de 1,5 m

entre os trabalhadores (fluxos interno e de entradas e saídas),

para sua utilização, de forma a evitar agrupamento e cruzamento

No retorno das
aulas
presenciais e
durante
o
processo.

Após a
homologação
do
PlanConEscol
ar.

Na
unidade
de
ensino.
Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do
PlanConEscol
ar.

Após a
homologação
do
PlanConEscol
ar.

(W4)

Quando

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

(W3)

(W2)

(um terço) da sua capacidade (por vez). Organizar cronograma

11.

Onde

O quê (ação)

Seguindo as orientações da
equipe diretiva, respeitando todas
as diretrizes.

Como(H1)

Toda a equipe
escolar
e
educandos.

Equipe
diretiva,
nutricionistas e
equipe escolar.

Sem custo

Sem custo

Sem custo

(H2)

Quanto

Utilizar
Seguindo as orientações da materiais
equipe diretiva, respeitando todas adquiridos
as diretrizes.
conforme tabela
dasdiretrizes

Seguindo as orientações da
equipe diretiva, pedagógica e
Nutricionistas, respeitando todas
as diretrizes.

Equipe
diretiva,
nutricionistas
e Seguindo as orientações da
equipe escolar.
equipe diretiva, pedagógica e
Nutricionistas, respeitando todas
as diretrizes.

Equipe diretiva.

(W5)

Quem
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Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

17.
Realizar formação/treinamento com os profissionais
envolvidos em todos os processos da alimentação na escola
(recebimento, armazenamento, pré-preparo, preparo, distribuição,
acompanhamento e fiscalização), seguindo os procedimentos
estabelecidos nas diretrizes sanitárias, planos de contingências e
protocolosescolares.

18.
Organizar um plano de comunicação para orientar a
comunidade escolar sobre os procedimentos alimentares,
conforme as diretrizes sanitárias, planos de contingência e
protocolosescolares.

20. Os estabelecimentos educacionais que dispuserem de
cantinas, lanchonetes, restaurantes ou espaços equivalentes a
praças de alimentação, de forma terceirizada, deverão também
atender aos requisitos definidos na Portaria SES nº 256 de
21/04/2020, ou outros regulamentos que venhamsubstituí-la.

A unidade
de ensino
não dipoe
de cantina

Não havera
kits de
alimentaçã
o

Na unidade
de ensino.

16.
Orientar que entregadores e outros trabalhadores
externos não entrem no local de manipulação dosalimentos.

19.
Seguir os procedimentos de higienização do kit de
alimentação escolar (onde houver) de acordo com as normas
sanitárias.

Na unidade
de ensino.

(W3)

(W2)

15.
Orientar a troca, higienização, armazenamento e
descarte das máscaras conforme o estabelecido na Portaria
SES nº224/2020.

Onde

O quê (ação)

Não havera kits de
alimentação

Equipe diretiva e
profissionais da
alimentação.

Equipe diretiva.

Equipe diretiva e
profissionais da
alimentação.

Toda a equipe
escolar.

(W5)

Quem

A unidade de ensino A unidade de ensino
não dipoe de cantina não dipoe de cantina

Não havera kits
de alimentação

Após a
homologação do
PlanCon
Escolar.

Após a
homologação do
PlanCon
Escolar.

Após a
homologação do
PlanCon
Escolar.

Após a
homologação do
PlanCon
Escolar.

(W4)

Quando

A unidade de ensino não dipoe de
cantina

Não havera kits de alimentação

Seguindo as orientações da equipe
diretiva, respeitando todas as
diretrizes.
Seguir as orientações das
Nutricionistas

Seguindo as orientações da equipe
diretiva, respeitando todas as
diretrizes.

Seguindo as orientações da equipe
diretiva, respeitando todas as
diretrizes.

Seguindo as orientações da equipe
diretiva, respeitando todas as
diretrizes.

(H1)

Como

A unidade
de ensino
não dipoe
de
cantina

Não
havera
kits de
alimentaç
ão

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

(H2)

Quanto
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da seguinteforma:

Limitar e controlar a lotação máxima de cada veículo

estabelecimento escolar no mesmodeslocamento.

mesma região do veículo, quando este atender a mais de um

ser feita de forma a agrupar os alunos de uma mesma escola na

- A distribuição de estudantes nos assentos do ônibus deverá

registro dos ocupantes pelomonitor;

obrigatoriedade de ocupar o mesmo lugar todos os dias, com

- Transporte coletivo: adotará medidas já previstas pelaSES;
- Em todas as modalidades de transporte, manter a

de um ocupante por assento, sendo vedado passageiros empé;

- Ônibus: priorizar ocupação alternada dos assentos, até o limite

empé;

limite de um ocupante por assento, sendo vedado passageiros

- Micro-ônibus: priorizar ocupação alternada dos assentos, até o

vazio entre os passageiros em todos osbancos;

escolar.

transporte

Nos veículos de

(W3)

(W2)

- Veículo de passeio: resguardar intervalo de um assento vazio
entre os passageiros nos bancostraseiros;
- Van (incluindo Kombi): resguardar intervalo de um assento

1.1.

1. MEDIDAS GERAIS:

Onde

O quê (ação)

Acesse ao documento na íntegra
Por quê (domínios): TRANSPORTE ESCOLAR

DAOP TRANSPORTE ESCOLAR

escolar.

No trajeto

(W4)

Quando

competentes

veículos e órgãos

Motorista dos

(W5)

Quem

Realizar a demarcação dos bancos
com
informativos
obedecendo às diretrizes Sanitárias.

(H1)

Como

Conforme
demanda.

(H2)

Quanto
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Manter os basculantes e as janelas dos veículos

escolar.

condicionado com renovação de ar, esta deverá estar ativa,

1.5.
Permitir que entrem e permaneçam nos veículos
somente pessoas com máscara, quer sejam estudantes ou
trabalhadores das escolas. Orientar estes usuários que optarem
por usar máscara de tecido, que seja em conformidade com o
previsto na Portaria SES no 224, de 03 de abril de 2020, ou
outros regramentos que venhamsubstituí-la.

estar em conformidade com as recomendações dosfabricantes.

Nos veículos de
transporte
escolar.

transporte

bem como a higienização e a substituição dos filtros deverá

Nos veículos de

passageiros. Caso o veículo disponha de sistema de ar-

escolar.

transporte

que permita a troca de ar sem comprometer a segurança dos

abertas (exceto em dias de chuva/frio extremo), com amplitude

1.4.

pelos passageiros dos bancos da partedianteira.

as partes traseiras dos veículos, e que o desembarque inicie

forma que, no embarque, os passageiros ocupem inicialmente

Ordenar as entradas e saídas dos passageiros de
Nos veículos de

escolar.

transporte, inclusive disponibilizando linhas extras, se

1.3.

transporte

necessário.

Nos veículos de

respeitando a limitação definida para cada modalidade de

Adequar a frota de modo a compatibilizar o quantitativo

(W3)

(W2)

de veículos com o de passageiros a serem transportados,

1.2.

Onde

O quê (ação)

No trajeto
escolar.

escolar.

No trajeto

escolar.

No trajeto

escolar.

No trajeto

(W4)

Quando

Motoristas dos
veículos e órgãos
competentes.

competentes.

veículos e órgãos

Motoristas dos

competentes.

veículos e órgãos

Motoristas dos

competentes.

veículos e órgãos

Motoristas dos

(W5)

Quem

Conforme as diretrizes sanitárias.

Conforme as diretrizes sanitárias.

pessoas para esta função

de Transporte contratar

Transporte Escolar – Secretaria

Com apoio de Monitor de

sanitárias.

Obedecendo às diretrizes

sanitárias.

Obedecendo às diretrizes

(H1)

Como

Conforme
demanda.

Manutenção
e limpeza do
ar
condicionado
fica a cargo
da Secretaria
de
Transporte.

demanda.

Conforme

demanda.

Conforme

(H2)

Quanto
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metros (um metro e meio) nas áreas de embarque e

Demarcar a distância de segurança de no mínimo 1,5

Orientar que, nos pontos de embarque (distantes da

Padronizar procedimentos e operações de

Disponibilizar álcool 70% ou sanitizantes de efeito
doveículo.

similar para a higienização das mãos, no embarque e no interior

1.9.

veículo, recomendando-se ao menos uma vez aodia.

- Definir periodicidade para higienização interna completa do

efeitos similar, a cada finalização deviagem;

(vidros) e poltronas com álcool 70% ou produtos sanitizantes de

- Higienizar apoios de braço, maçanetas, pegadores, janelas

transporte:

realizada a limpeza e desinfecção dos veículos utilizados no

higienização, de forma que após cada itinerário/viagem, seja

1.8.

das demaispessoas.

mantenham a distância mínima de 1,5 metro (um metro e meio)

escola), ocorrendo existência de formação de filas, os usuários

1.7.

evitando a aglomeração depessoas.

(W5)

Quem

No
trajeto
escolar.

Motoristas
dos
veículos e órgãos
competentes.

No embarque e Equipe diretiva e
desembarque. motoristas.

(W4)

Quando

Nos veículos de
transporte
escolar.

Diariament
e de forma
constante.

Órgãos
competentes.

Nas
empresas Antes e após a Órgãos
de
utilização
do competentes
transportes/gara veículo.
gens de veículos.

Nos veículos de
transporte
escolar.

Nas áreas de
embarque
e
desembarque
ou
locais
destinados
para fila.

(W3)

(W2)

desembarque ou locais destinados para fila (na escola),

1.6.

Onde

O quê (ação)

Conforme as diretrizes sanitárias.

Conforme as diretrizes sanitárias.
Realizar o procedimento de
higienização dos veículos, antes e
após a passagem dos alunos,
conforme as diretrizes sanitárias.

Conforme as diretrizes sanitárias.

Conforme as diretrizes sanitárias.

(H1)

Como

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

1
Fita
demarcadora
R$ 31,90 cada.

(H2)

Quanto

05/01/2021 (Terça-feira)
DOM/SC - Edição N° 3371
Página 1285

www.diariomunicipal.sc.gov.br

(W3)

(W2)

(W4)

Quando

ASSINADO DIGITALMENTE

Levar ao conhecimento dos profissionais do transporte

2.2.
Orientar os trabalhadores do transporte escolar a
informarem imediatamente ao estabelecimento, caso apresentem
sintomas de síndrome gripal e/ou convivam com pessoas
sintomáticas, suspeitas ou confirmadas da COVID-19, aplicando
para estes as mesmas condutas relacionadas aos outros
trabalhadores da atividade escolar, no que se refere à elucidação
diagnóstica, período de afastamento e notificação das autoridades
sanitárias eepidemiológicas.

demais profissionais voltadas à atividadeescolar.

aplicar no que couber), as medidas recomendadas para os

escolar, quer sejam servidores ou prestadores de serviços (e

2.1.

competentes.

órgãos

escolar ou

transporte

Nas empresas de

competentes.

órgãos

escolar ou

transporte

Nas empresas de

(W3)

2. MEDIDAS AOS SERVIDORES/PRESTADORES DESERVIÇO:

Onde

(W2)

Nos veículos de
transporte
escolar.

O quê (ação)

1.12.
Dar prioridade às crianças da Educação Infantil e
crianças com necessidades especiais no embarque e
desembarque e na ocupação dos bancos dianteiros do
transportecoletivo.

1.11.
Organizar e orientar escalonamento de horários de
chegadas e saídas dos estudantes nas instituições de ensino,
reduzindo a concentração deles nolocal.

Na unidade de
ensino.

ou órgãos

necessário.

competentes.

transporte escolar

Empresas de

competentes.

ou órgãos

transporte escolar

Empresas de

(W5)

Quem

Motoristas dos
veículos
e
demais
funcionários
envolvidos
no
transporte
escolar.

Equipe diretiva.

Motoristas
dos
veículos e demais
funcionários
envolvidos
no
transporte escolar.

(W5)

Quem

Sempre que

necessário.

Sempre que

(W4)

Quando

Diariamente.

Diariamente.

Diariamente.
No interior dos
veículos
de
1.10.
Afixar no espaldar de cada poltrona um encarte com as
transporte
orientações aos passageiros sobre etiqueta da tosse, uso da
escolar.
máscara, higienização das mãos e distanciamentosocial.

Onde

O quê (ação)

.

(H2)

Conforme
demanda.

(H2)

Quanto

Conforme
demanda.

Não haverá
custo.

Conforme
demanda.

Quanto

Informar imediatamento o responsávelConforme
ou a unidade escolar, impedindo seudemanda.
embarque conforme as diretrizes
sanitárias.

Capacitação e distribuição de
informativos aos motoristas,
Conforme as diretrizes sanitárias.

(H1)

Como

Afixar cartazes informativos com a
prioridade de assento, conforme
as diretrizes sanitárias

Essa organizaçãoficara por conta
das unidades escolares e
deverá informar aos responsáveis
pelo transporte mediante
lista de presença, conforme as
diretrizessanitárias

Fixando no interior dos veículos.

(H1)

Como
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órgãos
competentes.

sistematicamente, utilizem o álcool 70% para higienização das
mãos.

Disponibilizar e exigir o uso de máscaras e também

Capacitar os trabalhadores do transporte escolar

para a retirada, troca, substituição, higienização edescarte.

sanitária (máscara, face shield), tanto para a colocação quanto

quanto à forma adequada de uso dos dispositivos de segurança

2.6.

abril de 2020, ou outros regramentos que venhamsubstituí-la.

conformidade com o previsto na Portaria SES no 224, de 03 de

se optarem por usar máscara de tecido, que seja em

desembarque do último aluno. Orientar estes profissionais que

o deslocamento, desde as entradas no veículo até o

para o condutor do veículo quanto para o monitor, durante todo

face shield (protetor facial), utilizados simultaneamente, tanto

2.5.

higienização sistemática dasmãos.

Reforçar, para os monitores, a importância da

escolar ou

pessoais, lavando sempre as mãos com água e sabão e que,

2.4.

de transporte

Sempre
que
necessári
o.

Sempre
que
necessári
o.

necessário.

Sempre que

(W4)

Quando

Nas empresas
de
transporte
Sempre que
escolar
ou
necessário.
órgãos
competentes.

Nas empresas
de
transporte
escolar
ou
órgãos
competentes.

Nas empresas
de
transporte
escolar
ou
órgãos
competentes.

Nas empresas

Orientar para que motoristas, monitores e demais

2.3.

(W3)

(W2)

prestadores de serviço do transporte reforcem seus cuidados

Onde

O quê (ação)

equipamentos de proteção
individual obrigatórios.

ou órgãos
competentes.

Empresas
de
transporte
escolar
ou
órgãos
competentes.

Empresas
de
transporte escolar
e
órgãoscompetente
s.

demanda.

Conforme

(H2)

Quanto

Capacitação
e
distribuição
de Conforme
Conforme informativos aos motoristas, demanda.
demanda. conforme as diretrizes
sanitárias.

Capacitação
e
distribuição
de Conforme
Conforme informativos aos motoristas, demanda.
demanda. conforme as diretrizes
sanitárias.

Capacitação
e
distribuição
de Conforme
Conforme informativos aos motoristas, demanda.
demanda. conforme as diretrizes
sanitárias.

Os ônibus devem ter os

Empresas
de
transporte
escolar
ou
órgãos
competentes.

Conforme as diretrizes sanitárias.

Empresas de

(H1)

Como

transporte escolar

(W5)

Quem
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Quando
houver
confirmação
de caso.

Sempre que
necessário.

Órgãos
competentes.
Nas empresas
de transporte
escolar ou
órgãos
competentes.
Onde
(W3)

2.8.
Notificar os prestadores de serviço quando houver
confirmação de caso da COVID-19, bem como as pessoas que
tiveram contato com este, em um raio de 1,5 metro, em todos
os ambientes em que a pessoa infectada tenhacirculado.

Garantir que trabalhadores do transporte escolar
estejam com seus calendários vacinais emdia.

O quê (ação)
(W2)

3.1. Orientar aos pais que os estudantes deverão utilizar

3.2.
Os motorista/monitores escolares deverão realizar a
aferição de temperatura corporal dos estudantes, antes de
adentrarem no transporte escolar, com uso de termômetros
infravermelhos ou outro instrumento correlato fornecido pela
mantenedora. Aferida a temperatura de 37,8 ºC (trinta e sete
vírgula oito graus Celsius) ou superior, não será permitida a
entrada notransporte.

SES n° 224, de 03 de abril de2020.

seguindo todas as orientações de uso já dispostas na Portaria

.

ensino

Na unidade de

ensino.

Na unidade de

MEDIDAS AOS PAIS/RESPONSÁVEIS DEALUNOS/ESTUDANTES:

máscara facial como barreira, para a utilização do transporte,

3.

.

No embarque.

necessário.

Conforme

(W4)

Quando

Sempre que
necessário.

Nas empresas
de transporte
escolar ou
órgãos
competentes.

2.7. Recomendar a troca de roupa pelos trabalhadores do
transporte escolar ao final do expediente para retorno às suas
residências.

2.9.

(W4)

(W3)

(W2)

Quando

Onde

O quê (ação)

Conforme as diretrizes sanitárias.

(H1)

Como

Por meio da apresentação da
carteira de saúde.

Por meio de notificação.

Conforme as diretrizes sanitárias.

(H1)

Como

Utilizando o termômetro
infravermelho ou outro instrumento
correlato.
funcionários
Será verificada a temperatura do
aluno tanto no embarque no
envolvidos no
ônibus quanto na chegada da
transporte escolar.
escola
veículos e demais

Motorista dos

pedagógica.

Equipe diretiva e

(W5)

Quem

Empresas de
transporte escolar
ou órgãos
competentes.

Órgãos
competentes.

Empresas de
transporte escolar
ou órgãos
competentes.

(W5)

Quem

.

Conforme demanda

Conforme demanda

(H2)

Quanto

Conforme
demanda

Conforme
demanda

Conforme
demanda

(H2)

Quanto
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No caso de o estudante apresentar temperatura de

Solicitar aos pais/responsáveis que

Realizar campanha de conscientização para que os

Proibir a entrada, nos veículos, de pais e responsáveis,

a não ser em caso de extrema necessidade para auxiliar

máscara.

ser submetidos à aferição de temperatura e estar utilizando

que os pais e responsáveis, para adentrar o veículo, deverão

situação que o monitor sozinho não consiga administrar, sendo

estudante/criança com necessidade especial ou outra limitação,

3.6.

familiar.

orientando que não transportem passageiros fora do núcleo

visando a evitar o risco de contaminação dentro do transporte,

pais/responsáveis priorizem o transporte próprio de seus filhos,

3.5.

Municipal.

e deverá buscar orientação com a Vigilância Epidemiológica

caso seja detectada febre este não poderá adentrar ao veículo

acompanhem/aguardem seus filhos no ponto de embarque,

3.4.

escola para que esta tome as devidasprovidências.

motorista/monitor deverá relatar o fato à equipe gestora da

No embarque
dos veículos
de
transporteesc
olares.

a unidade de
ensino.

a unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

(W3)

(W2)

37 ºC (trinta e sete vírgula oito graus Celsius) ou superior, o

3.3.

Onde

O quê (ação)

Equipe diretiva e
pedagógica.

Motorista
dos
veículos e demais
funcionários
envolvidos
no
transporte escolar.

(W5)

Quem

Sempre
que
necessári
o.

Motorista
dos
veículos
e
demais
funcionários
envolvidos
no
transporte
escolar.

Constantement Equipe diretiva e
e.
pedagógica.

Antes do
retorno
das aulas.

Sempre
que
necessári
o.

(W4)

Quando

Por meio de comunicação com
os responsáveis.

Por meio de comunicação com
os responsáveis.

Por meio de comunicação com
os responsáveis.

Por meio de relato/relatório.

(H1)

Como

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

(H2)

Quanto
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na ANVISA, quandocouber.

- certificar que todos os produtos utilizados tenham registro

- verificar a disponibilidade de álcool 70% nos veículos;

simultaneamente;

da máscara e os trabalhadores o uso da face shield,

- verificar se estudantes e trabalhadores fazem uso constante

orientações relacionadas ao transporteescolar;

- certificar-se de que trabalhadores e estudantes conhecem as

em vigor, emespecial:

fiscalização, sempre considerando o arcabouço legal pertinente

promoverem ações e operações que intensifiquem a

4.1. Cabe aos órgãos de fiscalização municipal

Onde
(W3)

escolar.

transporte

Nos veículos de

4. MEDIDAS AOS PAIS/RESPONSÁVEIS DEALUNOS /ESTUDANTES:

O quê (ação)
(W2)

Diariamente.

Quando
(W4)

competentes.

Órgãos

Quem
(W5)

que intensifiquem a fiscalização.

Promoverem ações e operações

Como
(H1)

demanda.

Conforme

Quanto
(H2)

05/01/2021 (Terça-feira)
DOM/SC - Edição N° 3371
Página 1290

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE

• boa ventilação dosambientes.

• monitoramento dossintomas;

• higiene dasmãos;
• limpeza do ambiente detrabalho;
• afastamento desintomáticos;

• uso demáscaras;

• distanciamentosocial;

respeito de diretrizes como:

da doença, orientando os profissionais da educação a

unidades de ensino reforcem as medidas de prevenção

1.1 Quanto à prevenção, recomenda-se que as

1. Do acompanhamento das condições de saúde:

(W2)

(ação)

O quê

ensino.

Na unidade de

Onde(W3)

Por quê (domínios): GESTÃO DE PESSOAS

Acesse ao documento na íntegra

DAOP GESTÃO DE PESSOAS

Presencial

Retorno

Escolar. No

do PlanCon

homologação

Após

(W4)

Quando

Como(H1)

Equipe diretiva, Secretaria da Educação,
Conforme as
pedagógica e demais profissionais quando se
fizer necessário.
diretrizes
Informativos individuais e no ambinte da
estabelecidas.
Escola
Contratação de um Funcionário integral no
Portão para higienização das mãos e aferição
de temperatura;
Contratação de doisvigias período integral,
conforme a demanda da escola nos períodos
matutino, vespertino e noturno.

Quem (W5)

demanda.

Conforme

(H2)

Quanto
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Realizar triagem dos servidores da escola, sendo classificados

Grupo 1 - Casos suspeitos ou confirmados: profissionais da

A triagem possui doisobjetivos:

Recomendar que todos os profissionais da educação respondam

Garantir monitoramento contínuo, adotando mecanismos de

desintomas;

controle que permitam ao servidor informar ao gestor a presença

1.2.6.

questionário encontra-se no AnexoI;

com o objetivo de identificar casos suspeitos de COVID-19. O modelo do

a um questionário autodeclaratório, antes de acessar o local de trabalho,

1.2.5.

ambiente detrabalho.

1.2.4.2. isolamento dos casos suspeitos, evitandoa transmissão no

aos serviços desaúde;

1.2.4.1. identificação de casos suspeitos, permitindoo encaminhamento

1.2.4.

para realizar os trabalhospresencialmente;

Grupo 3 - Não pertencem aos grupos anteriores etem permissão

de alto risco, entre outros, conforme DecretoSC/525/2020;

(cardiopatias, diabetes, hipertensão, imunossupressores), as gestantes

com 60 anos ou mais; os profissionais que sofram de doenças crônicas

Grupo 2 - Grupo de Risco: São considerados grupos de risco pessoas

19;

tiveram contato, nos últimos 14 dias, com um caso confirmado deCOVID-

ou olfato e dificuldades respiratórias, e também os profissionais que

calafrios, falta de ar, tosse, dor de garganta, diarreia, alteração de paladar

educação que apresentarem sintomas como febre, dores no corpo,

1.2.1.

divididos emgrupos:

de acordo com seu estado individual inicial em relação à Covid-19, sendo

1.2.

O quê (ação) (W2)

Na
unidade
de
ensino.

Onde(W3)

Equipe diretiva,
pedagógica e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

(W5)

(W4)

Durante ensino
remoto, retomar
atividades
presenciais
durante processo

Quem

Quando

Indentificar os servidores grupo de
risco (grupo 1, grupo 2, grupo 3),
através de pesquisa prévia,
triagem (no local de trabalho,
aferindo temperaturra e isolando
os casos suspeitos), seguindo a
organização da equipe diretiva
adotando todas as diretrizes
sanitárias relacionadas.

(H1)

Como

Conforme
demanda.

(H2)

Quanto
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1.2.7. Para aferir a temperatura de seus profissionais no momento da

superior a 37,8°C, colaborador deve ser considerado um caso suspeito.

uso. Caso a temperatura aferida de algum colaborador esteja igual ou

higienização do termômetro com álcool 70% deve ser realizada a cada

seja possível utilizar medidores de temperatura sem contato, a

preferência a medidores de temperatura sem contato, porém caso não

fabricante quanto à calibragem do medidor de temperatura. Dar

chegada ao local de trabalho, recomenda-se seguir as orientações do
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a

apresentação

de

comprovação

para

o

rede

de

ensino

poderá

optar

por aceitar

Atestado Médico e/ou Agendamento em PeríciaMédica.

comprovantes tais como: Formulário de Autodeclaração,

Cada

SC/525/2020:

enquadramento no grupo de risco estabelecido pelo Decreto

Orientar

19 sob responsabillidade da Secretaria da Educação

Substituição da Pessoas afastadas por atestado de Covid

procurar uma unidade desaúde.

isolamento domiciliar por 14 dias e, se apresentarem sintomas,

os familiares (contato domiciliar) devem serorientados a realizar

o profissional poderá voltar aotrabalho;

sintomas, e depois de três dias sem sintomas. Após este período,

manter isolamento domiciliar por 14 dias, a partir do início dos

buscar uma unidade desaúde;

suspeitos de COVID-19a:

Orientar os profissionais da educação identificados como casos

O quê (ação) (W2)

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Onde(W3)

Ao retomar
atividades
presenciais
durante o
processo
.

e

as

Durante
ensino
remoto,
retomar
atividades
presenciais
durante processo

Quando (W4)

Equipe
diretiva.

Equipe
diretiva.

Quem (W5)

(H2)

Quanto

Os profissionais serão orientarados a
comprovação do grupo de risco, conforme
critérios estabelecidos pela SME.

Conforme
demanda.

Orientar verbalmente os profissionais com
suspeita de COVID 19 a buscar unidade de
saúde, manter-se isolado por 14 dias
apartir do início dos sintomas. Após esse
período, o profissional poderá voltar ao Conforme demanda.
trabalho;
Assim como os famililiares (contato
domicialiar) devem ser orientados a
realizar isolamento domiciliar por 14 dias e,
se apresentarem sintomas, procurar uma
unidade de saúde.

Como(H1)
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professores,

servidores

que

ocupam

Instituição
funçõesmantenedora.

padrão, pela mantenedora, e aplicados pela unidade escolar.

Orientar que sejam organizados formulários diagnósticos

níveis deensino;

técnico das unidades escolares, estudantes de todas as etapas e

das unidades escolares, servidores que atuam no quadro civil ou

transporte escolar, servidores que atuam na segurança e vigilância

servidores que atuam com a alimentação, servidores que atuam com o

administrativas e pedagógicas, servidores que atuam na limpeza,

diagnóstico:

Garantir que todos os setores estejam contemplados no

grupo de risco estabelecido pelo Decreto nº SC/525/2020:

mapear quais e quantos servidores e estudantes se enquadram no

Recomendar que as Redes de Ensino realizem diagnóstico para

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Equipe
diretiva.

Recomendar que cada unidade de
ensino criem um formulário padrão,
contemplando toda a unidade escolar
estudantes e todos servidores que
tenham contato direto com a unidade de
ensino) para coletar dados sobre quem e
quais pertencem ao grupo de risco.

Conforme
demanda.
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as diretrizes pedagógicas.

novas metodologias de ensino, conforme

planejamento das atividades para as

presencialmente, a fim de garantir o

professores que estiverem atuando

aos servidores, em especial, aos

3. Orientar por carga horária diferenciada

aulas para as formas impressas.

forma remota, bem como elaborar as

2.3. Planejar e ministrar aulas de

correções de atividades.

na elaboração de atividades, pesquisas e

realizadas de forma remota, como auxiliar

quando necessário, que possam ser

2.2. Distribuir tarefas administrativas,

serviço público.

de forma que não haja prejuízo ao

conforme Decreto nº SC/525/2020,

2.1. Priorizar o trabalho remoto,

Na unidade de
ensino.

Office.

ensino e ou Home

Na unidade de

Na unidade de
ensino e/ou Home
Office.

Após homologação
do PlanCon
municipal de acordo
com as legislações
vigentes.

vigentes.

legislações

de acordo com as

PlanCon Municipal

homologação do

Após

Após homologação
do PlanCon
municipal de acordo
com as legislações
vigentes

Na unidade de ensino e
Após homologação
/ou Home Office.
do PlanCon
municipal de acordo
com as legislações
vigentes.

Equipe diretiva
e pedagógica.

pedagógica.

Equipe diretiva e

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

2. Organizar a forma de trabalho aos profissionais da educação que se enquadram no grupo de risco:

O quê (ação) (W2)

Com
escala
Home Office

de

estabelecidas.

trabalho presencial e

Conforme as diretrizes

Organizar atividades remotas prioritariamente,
utilizando os professores de risco para
atendimento a estudantes em ambiente remoto,
de de modo que não haja prejuízo ao
serviço público

Organizar atividades remotas prioritariamente,
utilizando os professores de risco para
atendimento a estudantes em ambiente remoto,
de de modo que não haja prejuízo ao
serviço público

Como(H1)

Conforme
demanda.

custo.

Sem

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

(H2)

Quanto
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comunidade escolar.

condições de trabalho a toda

democrático e coletivo de carga horária e

4. Assegurar o planejamento

O quê (ação) (W2)

Na unidade de
ensino.

Onde(W3)

vigentes.

Equipe diretiva e
pedagógica.

(W5)

(W4)
Após homologação
do PlanCon
municipal de acordo
com as legislações

Quem

Quando

Garantir no planejamento das atividades novas
metodologias de ensino conforme orientação
da equipe diretiva.

Como(H1)

Conforme
demanda.

(H2)

Quanto
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Quando
(W5)

Quem
(H1)

Como

(H2)

Quanto
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conforme estabelecido nos Pareceres CNE nº 05 e 11/2020.

presenciais, para dar continuidade ao calendário letivo,

professores que já estão atuando nas atividades não

5.4. Identificar possibilidades de prorrogação de contratos dos

desempenho de outra função.

na impossibilidade da realização de trabalho remoto ou

5.3. Sistematizar mecanismos para a compensação de horas,

5.2. Garantir no edital os critérios para a substituição.

5.1. Elaborar edital específico para o período estabelecido.

Órgãos

responsáveis.

Órgãos

responsáveis.

Órgãos

responsáveis.

Órgãos

responsáveis.

Municipal.

do PlanCon

homologação

Após

Municipal.

do PlanCon

homologação

Após

Municipal.

do PlanCon

homologação

Após

Municipal.

do PlanCon

homologação

Após
Instituição

mantenedora.

Instituição

mantenedora.

Instituição

mantenedora.

Instituição

mantenedora.

demanda

A Secretaria Municipal de

estabelecidas.

Conforme as diretrizes

estabelecidas.

demanda

Conforme

demanda

Conforme

demanda

estabelecidas.

Conforme as diretrizes

Conforme

Conforme as diretrizes

afastados

substituição de servidores

contratação imediata da

específica, garantir a

Ensino ou mantenedora

Conforme

estabelecidas.

Conforme as diretrizes

atender às necessidades no período em que perdurar o formato das atividades escolares estabelecido nas diretrizes pedagógicas e sanitárias:

5. Organizar critérios para a contratação de servidores em substituição, ou para a necessidade de contratação de novos servidores em regime de excepcionalidade, a fim de

Onde

O quê (ação)
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decorrente da pandemia perdurar.

adequação legislativa enquanto o regime especial de educação

Gerenciamento da COVID-19, considerando a necessidade de

âmbito estadual quanto municipal, nos Comitês de

5.6. Envolver representantes do Poder Legislativo, tanto no

ensino.

visando agilizar com eficácia a continuidade do processo de

eventos adversos, que incidem em situações de emergência,

servidores em função de licenças, óbitos e ocorrência de

ponderando-se a necessidade de frequentes substituições de

e com menor prejuízo possível à aprendizagem dos estudantes,

continuidade ao processo educativo, de modo a reduzir o risco

prorrogação de processos seletivos de servidores, para dar

necessidade de reposição, contratação e/ou realização e

Órgãos
responsáveis.

responsáveis.

Órgãos

(W3)

(W2)

5.5. Considerar as especificidades da legislação local quanto à

Onde

O quê (ação)

Municipal.

do PlanCon

homologação

Após
Instituição
mantenedora.

mantenedora.

do PlanCon
Municipal.

específica, garantir a

Conforme as diretrizes
estabelecidas.

ensino

eficácia do processo de

afastados, para garantir a

substituição de servidores

contratação imediata da

Ensino ou mantenedora
Instituição

A Secretaria Municipal de

estabelecidas.

Conforme as diretrizes

(H1)

Como

Após

(W5)

Quem

homologação

(W4)

Quando

Conforme
demanda.

demanda.

Conforme

(H2)

Quanto
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Onde(W3)
Quem
(W5)

Quando
(W4)

Como(H1)

6.3. Afixar as medidas de prevenção,
por meio de materiais visuais, nas
unidades de ensino.

6.2. Elaborar e/ou compartilhar uma cartilha
de orientação sobre os cuidados básicos
de prevenção à COVID-19, e disponibilizála pela internet para as comunidades
escolares.

alimentar com segurança.

objetos, etiqueta respiratória e como se

contaminada, higienização das mãos e

armazenamento/descarte de máscara

proteção de máscara,

proteção, troca da máscara, tempo útil de

escolar, utilização da máscara de

do transporte público e transporte

higiene necessárias quando da utilização

respeito dos seguintes temas: ações de

6.1. Capacitar a comunidade escolar a

Unidade de
ensino.

Órgãos competentes
comcompartilhament o
na unidade de ensino.

do PlanCon

Home Office.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Municipal.

homologação

Unidade de ensino e

Após

Equipe diretiva e
pedagógica.

Órgãos
competentes,
equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão Escolar.

Comissão Escolar.

pedagógica e

Equipe diretiva,

Conforme as diretrizes
estabelecidas.

Conforme as diretrizes
estabelecidas.

máscara

mãos e etiqueta de tosse, uso da

publicações sobre higiene das

proteção, bem como cartazes e

mídias sobre os cuidados e

de whatsapp das famílias e outras

material de publicação para grupos

A Equipe Diretiva encaminhará

estabelecidas.

Conforme as diretrizes

6. Garantir que toda a comunidade escolar seja formada, treinada e preparada para um retorno seguro às atividades presenciais, por meio das seguintes ações:

O quê (ação) (W2)

Sem
custo.

.
Conforme
demanda

demanda.

Conforme

(H2)

Quanto
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atividades presenciais.

período anterior à retomada das

6.6. Realizar testes simulados em

6.5. Oferecer formação aos servidores
para a nova forma de ensino, conforme
as diretrizes pedagógicas.

6.4. Oportunizar, a todos os servidores,
formação e treinamento para os planos de
contingenciamentos e protocolos
escolares.

O quê (ação) (W2)

Ambiente Virtual.

Home Office.

Unidade de ensino e

Unidade de ensino e
Home Office.

Onde(W3)

Durante
o
ensino remoto, no
retorno das aulas
presenciais
e
durante
o
processo

Municipal.

do PlanCon

homologação

Após

Municipal.

do PlanCon

homologação

Após

(W5)

(W4)

Equipe
diretiva,
pedagógica,
Comissão Escolar.

Instituição
mantenedora.

necessário.

que se fizer

demais profissionais

Comissão Escolar e

pedagógica,

Equipe diretiva,

Quem

Quando

A gestão da unidade escolar pedagógica,
organizará o simulado antes daretomada
dasatividadespresenciais para identificar
e corrigirpossíveisinconsistências queseu
PLANCON EDU COVID19 possa apresentar.

A unidade escolar organizará as formações
necessárias aos servidores para a nova froma
de
ensino,
conforme
as
diretrizes
pedagógicas, da maneira que for mais
adequada para àquela realidade escolar.

A gestão escolar deve buscar todas e
quaisquer
parcerias
que
se
façam
necessárias (saúde, defesa civil, comite
municioal, entre outros) para formação e
treinamento
par
os
planos
de
contingenciamentos e protocolos escolares.

Como(H1)

Sem custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

(H2)

Quanto
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7.5. Acompanhar o pós-retorno: direção e colegas devem
permanecer atentos a comportamento, frequência, desempenho,
etc., de alunos e professores, e realizar encaminhamento
especializado imediatamente, em caso de observação de
depressão, tristeza, ansiedade, medo, ou culpa, entre outros.

7.4. Preparar um ambiente acolhedor para a recepção da
comunidade escolar no retorno das atividades presenciais.

7.3. Promover campanhas motivacionais constantes (tanto gerais
como específicas) em todos os meios de comunicação, para
lembrar que a unidade de ensino está preocupada com o bemestar de todos.

7.2. Promover reflexões, por meio de formações virtuais
(interinstitucionais), sobre as incertezas da comunidade escolar
com relação à nova realidade.

7.1. Disponibilizar serviços de apoio psicossocial que abordam
estigmatização/discriminação e apoio aos servidores no
enfrentamento das incertezas da pandemia.

de

Unidade de
ensino.

Unidade
ensino.

Unidade
de
ensino e ou
por meio de
tecnologia da
informação e
comunicação.

mbiente
Virtual.

Órgão
competente.

(W3)

(W2)

7. Encaminhamentos para o acolhimento e acompanhamento:

Onde

O quê (ação)
(W5)

Quem

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

encaminhamentos
aos
órgãos

Sem custo.

Conforme
demanda.

(H2)

Quanto

Conforme as
estabelecidas.

diretrizes

Sem
custo.

Conforme
demanda.

Através das midias sociais a equipe
diretiva, pedagogica e a comissão
Sem custo.
escolar estabelecerão estratégias para
atender as necessidades frentes as
dificuldades e incertezas vindouras,
conforme vulnerabilidades emocionais
e psicosociais de seus colaboradores
e estudantes, minimizando
os
impactos
emocionais acarrtados por esta nova
realidade

Através dereuniõesemplataformas
virtirtuais

Por meio de
específicos
competentes.

(H1)

Como

Equipe diretiva,
Conforme as diretrizes estabelecidas
pedagógica e
e suporte do setor de saúde.
Comissão Escolar.

No retorno das
Equipe diretiva,
aulas presenciais e
pedagógica
e
durante
o
Comissão
processo.
Escolar.

Equipe diretiva,
Duranteo
ensino
pedagógica,
remoto, no retorno
Comissão
das
aulas
Escolar e demais
presenciais
e
profissionais que
durante
o
se
fizer
processo
necessário.

Equipe diretiva,
pedagógica
e
Comissão
Escolar.

SME e SMS

Duranteo
ensino
remoto, no retorno
das
aulas
presenciais
e
durante
o
processo

Após
homologação
do
PlanCon
municipal

(W4)

Quando
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Oportunizar, a todos os servidores, capacitação e

Capacitação e treinamento dos integrantes da

Identificar as principais funções a serem desenvolvidas

(framework).

(estratégico, tático e operacional) e capacitar para cada função

tarefas/atividades para cada uma das funções nos três níveis

Operacionais- SCO/ Comitês Escolares) e propor

nas Unidades de Gestão Operacional (Sistemas de Comando

3.

Gestão Operacional/ Sistema de Comando deOperações.

com especial atenção às equipes que compõem a Unidade de

comunidade escolar envolvidos na gestão da crise sanitária,

2.

Comando de Operações - SCO e protocolosescolares.

treinamento para os planos de contingência, o Sistema de

1.

(W3)

(W2)

ensino.

Na unidade de

necessário.

quando

remotamente,

ensino;

Na unidade de

necessário.

quando

remotamente,

ensino;

Na unidade de

Onde

O quê (ação)

Por quê (domínios): TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO

Acesse ao documento na íntegra

DAOP CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO

Escolar.

do PlanCon

homologação

Após a

Escolar.

do PlanCon

homologação

Após a

Escolar.

do PlanCon

homologação

Após a

(W4)

Quando

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão Escolar.

Encontros presenciais, remotos,

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão Escolar.
Convidar equipes da
saúde, nutricionistas
e da vigilância
sanitária para liderar
a formação

etapa.

capacitar e proceder em cada

Comando Operacional para

Criação de um Organograma de

informativos em materiais
impressos ou eletrônicos.

live);

digitais (Web conference/webinar,

quando necessário; plataformas

Encontros presenciais, remotos,

informativos em materiais
impressos ou eletrônicos.

live);

digitais (Web conference/webinar,

quando necessário; plataformas

(H1)

Como

(W5)

Quem

demanda

Conforme

demanda

Conforme

demanda

Conforme

(H2)

Quanto
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para os professores e servidores que não integrem o SCO,

Desenvolver programas de capacitação para os alunos e

monitoramento e controle da transmissão do COVID19, com

alunos e servidores sobre as medidas de prevenção,

Adotar rotinas regulares de capacitação e treinamento dos

Treinamento das Comissões Escolares para fiscalização

presenciais.

se pretende o retorno do ensino, extensão e pesquisas

dos regramentos e diretrizes aplicáveis na unidade escolar que

7.

entre outros.

- etiqueta respiratória; como se alimentar com segurança; -

higienização das mãos eobjetos;

- armazenamento/descarte de máscaracontaminada;

útil de proteção demáscara;

- utilização da máscara de proteção, troca da máscara; tempo

transporte público e transporteescolar;

6.
Capacitação da comunidade escolar nos seguintestemas:
- ações de higiene necessárias quando da utilizaçãodo

escolar.

sempre em linguagem acessível para toda a comunidade

ênfase nas orientações, protocolos e diretrizes estabelecidas,

5.

segmento da comunidade escolar.

Na unidade
escolar; home
office, quando
necessário.

Na unidade de
ensino;
remotamente,
quando
necessário

necessário.

quando

remotamente,

ensino;

Na unidade de

necessário

quando

remotamente,

ensino;

Na unidade de

(W3)

(W2)

focando nas respostas comportamentais esperadas para cada

4.

Onde

O quê (ação)

Comissão
Escolar.

do PlanCon
Escolar.

Comitê Estadual
de combate à
COVID19.

Durante
construção do
PlanCon.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

pedagógica e

homologação

Durante o
ensino
remoto no
retorno

Equipe diretiva,

Escolar.

Comissão

pedagógica e

Equipe diretiva,

(W5)

Quem

Após a

Escolar.

do PlanCon

homologação

Após a

(W4)

Quando

live).

digitais (Web conference/webinar,

quando necessário; plataformas

Encontros presenciais, remotos,

Encontros presenciais, remotos,
quando necessário; plataformas
digitais (Web conference/webinar,
live);
informativos em materiais
impressos ou eletrônicos.

impressos ou eletrônicos.

informativos em materiais

live);

digitais (Web conference/webinar,

quando necessário; plataformas

Encontros presenciais, remotos,

imagens.

Material fotográfico para leitura de

impressos ou eletrônicos.

informativos em materiais

live);

digitais (Web conference/webinar,

quando necessário; plataformas

Encontros presenciais, remotos,

(H1)

Como

custo.

Sem

Conforme
demanda

Conforme
demanda.

Conforme
demanda

(H2)

Quanto
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protegerem a comunidade escolar de possívelcontaminação.

com sintomas de síndrome gripal, de forma a se protegerem e

procederem às ações quando se depararem com indivíduos

10. Capacitação e treinamento dos servidores e alunos para

com seu estado individual inicial em relação àCovid-19.

Na unidade de
ensino.

ensino.

Na unidade de

ambiente virtual.

servidores responsáveis pelalimpeza.

Capacitar profissionais responsáveis pela triagem dos

ensino e/ ou

Na unidade de

adequadas de materiais, superfícies e ambientes, aos

Treinamento específico sobre higienização e desinfecção

(W3)

(W2)

servidores e alunos da escola, sendo classificados de acordo

9.

8.

Onde

O quê (ação)

pedagógica e
Comissão
Escolar.

do PlanCon
Escolar.

pessoal.

orientação e treinamento de

Palestras, material visual,

Conforme as diretrizes sanitárias.

informativos em materiais
impressos ou eletrônicos.

necessários para
este momento.

Escolar.

Escolar.

do PlanCon

homologação

Após a

este momento.

necessários para

se perceberem

profissionais que

outros

Equipe diretiva e

live);

se perceberem

do PlanCon

Diretrizes Sanitárias.

procedimentos estabelecidos nas

da COVID. Seguindo os

para monitoramento dos sintomas

Orientação e vigilância constantes

com frequência.

precisam ser monitoradas e limpas

atendimentodas áreas que

Fazer treinamento e escala para

quando necessário; plataformas
digitais (Web conference/webinar,

outros

homologação

Após a

profissionais que

Encontros presenciais, remotos,

Equipe diretiva,

Após a
homologação

(H1)

Como

Equipe diretiva e

(W5)

Quem

(W4)

Quando

Conforme
demanda

demanda.

Conforme

demanda.

Conforme

(H2)

Quanto
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Capacitar os servidores ou prestadores de serviço do

13. Oportunizar a capacitação de professores e educadores
para uso de novas estratégias de aprendizagem, metodologias
ativas, ferramentas digitais, gamificação (jogos digitais) etc.

de contingências e protocolosescolares.

procedimentos estabelecidos nas diretrizes sanitárias, planos

distribuição, acompanhamento e fiscalização), seguindo os

Na unidade de
ensino e em
ambiente virtual.

ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Escolar.

do PlanCon

homologação

(recebimento, armazenamento, pré-preparo, preparo,
Na unidade de

este momento.

Escolar.

Após a

Realizar a capacitação/treinamentos dos profissionais

Seguindo os procedimentos
estabelecidos nas Diretrizes

necessários para

do PlanCon

Seguindo os procedimentos
estabelecidos nas Diretrizes

necessários para
este momento.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Possibilitando treinamento das
ferramentas para as novas
estratégias de ensino.
Capacitar e dar ferramentas para o
professor utilizar Internet de
qualidade

e ProtocolosEscolares.
Conforme
demanda

.
impressos ou eletrônicos.
se perceberem

Sanitárias, Planos deContingência

Conforme demanda
informativos em materiais
profissionais que

outros

live)

Equipe diretiva e

digitais (Web conference/webinar,

quando necessário; plataformas

Encontros presenciais, remotos,

e Protocolos Escolares.

Sanitárias, planos de Contingência

Conforme
demanda.

homologação

profissionais que

impressos ou eletrônicos.

outros

(H2)

Quanto

se perceberem

live)

Equipe diretiva e

quando necessário; plataformas

Encontros presenciais, remotos,

(H1)

Como

digitais (Web conference/webinar,

(W5)

Quem

informativos em materiais

Após a

(W4)

Quando

envolvidos em todos os processos da alimentação na escola

12.

para o retorno das aulaspresenciais.

ensino.

Na unidade de

(W3)

(W2)

transporte escolar quanto às medidas/diretrizes recomendadas

11.

Onde

O quê (ação)
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Realizar simulados de mesa/virtuais envolvendo as

Defesa Civil, entreoutras.

Coordenadorias Regionais de Educação, Saúde, Proteção e

17.

16. Realizar simulados de preparação para instalação,
ativação e funcionamento do Plano de Contingência e doSCO.

estabelecimento de ensino.

gestão e comunicação de casos suspeitos de COVID-19 no

15. Treinamentos para os diferentes atores envolvidos na

acionadas, precisam estar prontas para prestar oatendimento.

resposta serão realizadas por instituições diferentes e que, se

pública, criança e adolescente etc.), uma vez que as ações de

instituições/políticas (saúde, assistência social, segurança

virtual.

Ambiente

Na unidade de
ensino.

ensino.

Na unidade de

ensino.

Na unidade de

(W3)

(W2)

14. Articulação e integração intersetorial com outras

Onde

O quê (ação)

PlanCon.

elaboração do

No processo de

Escolar.

do PlanCon

homologação

Após a

Escolar.

do PlanCon

homologação

Após a

necessários para

Escolar.

Escolar.

Comissão

Equipe diretiva e
Comissão
Escolar.

este momento.

necessários para

se perceberem

profissionais que

outros

Equipe diretiva e

este momento.

se perceberem

profissionais que

outros

Equipe diretiva e

(W5)

Quem

do PlanCon

homologação

Após a

(W4)

Quando

Realização em ambiente virtual.

Exercício realizado na unidade de
ensino, testando os protocolos
estabelecidos.

Live).

digitais (Web conference/webinar,

quando necessário; plataformas

encontros presenciais, remotos,

e diretrizes estabelecidas;

às medidas preventivas, protocolos

Promovendo simulados referentes

Utilizar mídias e comunicação.

intersetorial.

Criação de rede de comunicação

(H1)

Como

demanda

Conforme

Conforme
demanda

demanda

Conforme

demanda

Conforme

(H2)

Quanto
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Realizar exercícios simulados de campo para avalidação

eventosadversos.

natureza biológica, módulos de preparação e resposta a

Catarina, por meio do módulo voltado aos desastres de

Civil na Escola, desenvolvido pela Defesa Civil de Santa

poderá, ainda, ser reforçada com o apoio do Programa Defesa

ambiente virtual.

ensino e ou

Municipal.

do Plan Con

homologação

este momento.

necessários para

se perceberem

profissionais que

outros

Unidade de

pedagógica.

Equipe diretiva e
Após

Municipal.

Equipe diretiva e

(W5)

Quem

presenciais, sendo que a capacitação dos alunos e professores

Garantir que toda a comunidade escolar seja formada,

ensino.

do Plan Con

homologação

Após

(W4)

Quando

treinada e preparada para um retorno seguro às atividades

19.

na perspectiva de prevenção aoCoronavírus.

situações que os alunos vivenciam na escola, visualizando-as

cenários de risco nas simulações e reunir o maior número de

às aulas com estudantes e servidores utilizando diferentes
Unidade de

(W3)

(W2)

do plano de contingência e dos protocolos, antes da retomada

18.

Onde

O quê (ação)

de ida e volta da escola:

chegar em casa: medidas de

Utilizando plataformas virtuais.

higienização esegurança.

• ao

banheiro, momento do lanche;

aulas, intervalo, ida e volta ao

escola: entrada, saída, duranteas

carro, ônibus, carona, bicicleta; •na

• trajeto

estabelecidos, como por exemplo:

ensino. testando os protocolos

Exercício realizado unidade de

(H1)

Como

.

Conforme demanda

demanda.

Conforme

(H2)

Quanto
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-

-

-

3.
Promover a valorização do conhecimento científico já
consolidado, como o melhor e mais qualificado saber disponível
para enfrentar, com êxito, a pandemia deCOVID-19.

Avaliação, adaptação e aprimoramento.

- Calendarização

Canais de comunicação e deinformação

responsáveis

- Recursos humanos e materiais – equipes de trabalhoe

- Conteúdo(s), principal e secundários, e suainter-relação

- Públicos-alvo

Objetivos emetas

2.
Planejar a ativação e implementação de um plano de
comunicação, no âmbito do plano de ação coordenado pelo
SCO/UGO. Sugerimos que sejam incluídos os seguintes tópicos:
Contextualização

1.
Constituir uma equipe responsável pela comunicação
interna (entre atores envolvidos na crise e na resposta) e pela
comunicação externa (ao público), integrada ao Sistema de
Comando em Operações (SCO)/Unidade de Gestão Operacional
(UGA) ou Comitê de Crise, definindo funções e responsabilidades
dos seus membros, se possível utilizando procedimentos
operacionais padrão (POPs).

O quê (ação)
(W2)

Quando
(W4)

Quem
(W5)

Como
(H1)

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Após homologação
Equipe diretiva e
do PlanCon
Municipal.
pedagógica.

Por organização da equipe diretiva,
respeitando as diretrizes.

Por organização da equipe diretiva e
Após homologação
Comissão escolar.
do PlanCon
Equipe diretiva e
Informação através de mídias
Municipal.
Comissão escolar. digitais, cartazes e acompanhamento
individual.

Equipe diretiva e
Comissão escolar.
Após homologação Um funicionário da
Comunicação interna: secretária de
Na unidade de
do Plan Con
Escola para fazer as
educação. Coordenadores e gestores.
ensino.
Municipal.
postagens nas redes
.
sociais, espalhar
cartazes pela escola.

Onde
(W3)

Por quê (domínios): INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Acesse ao documento na íntegra

DAOP E COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Quanto
(H2)
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Como(H1)

9.
Promover a ideia de transparência da informação,
defendendo a possibilidade de que cada um tenha acesso à
informação validada e, mesmo assim, submetendo-a à crítica,
simultaneamente, combatendo fake news e notícias de natureza
especulativavariada.

8.
Promover a comunicação com o público/comunidade,
durante surtos epidêmicos, deve ser no sentido de criar, manter
ou resgatar a confiança e a transparência, para tanto, é
importante analisar e entender o perfil dopúblico-alvo.

7.
Incorporar a comunicação de risco dentro de um
planejamento, para ocorrências graves e em todos os aspectos
de resposta a umaepidemia.

6.
Promover a adoção de atitudes responsáveis e
equilibradas, que estejam longe, tanto do pânico paralisante,
em que muitas pessoas se deixam mergulhar, como da atitude
negacionista, sobre a dimensão dodesafio.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Equipe diretiva e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Equipe diretiva e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva e
Comissão
Escolar.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.
Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Por organização da equipe diretiva
e Comissão Escolar.
Constante conscientização i
informar a população sobre so
procedimentos

Por organização da equipe diretiva
e Comissão Escolar.

Por organização da equipe diretiva
e Comissão Escolar.

Por organização da equipe diretiva
e Comissão Escolar.

Equipe diretiva e
Após homologação demais profissionaisPor organização da equipe diretiva e
do PlanCon
quando se fizer
Comissão Escolar.
Municipal.
necessário.
recauções sugeridas constantemente
com uso de EPI`S

Quem (W5)

5.
Promover a compreensão, tanto sobre as principais formas
de contágio associadas à COVID-19, como sobre as atitudes e
comportamentos mais eficazes para a prevenção dessecontágio. Na unidade de
ensino.

Quando (W4)

Após homologação
Equipe diretiva e r organização da equipe diretiva e
do PlanCon
Comissão Escolar.
Comissão escolar.
Municipal.

Onde(W3)

4.
Promover a compreensão acerca do que já se sabe sobre o
novo Coronavírus e a pandemia de COVID-19, contribuindo para
que a população escolar e suas famílias possam ajudar na
Na unidade de
prevenção do contágio e na efetividade das medidas
ensino.
implementadas no estabelecimento deensino/educação.

O quê (ação) (W2)

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Quanto (H2)
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Na unidade de
ensino.

13.
Analisar e entender o perfil do(s) público(s)-alvo, para poder ajustar
os objetivos e metas, diversificar e especializara linguagem, os canais de
comunicaçãoetc.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

12.
Avaliar a capacidade de comunicação de todos os atores internos e
parceiros externos relevantes e os canais de comunicação utilizados e que
possam sercompartilhados.

14.
Fornecer ao público-alvo canais regulares, por meio dos quais
possam obter informação atualizada (por exemplo: linhas diretas ou
umwebsite).

Na unidade de
ensino.

11. Identificar os principais meios de comunicação social mais efetivos;
criar e/ou atualizar uma lista de contatos e fomentar boas relações com os
meios de comunicação social, fornecendo informações regulares sobre o
retorno às aulas e o grau de preparação do estado, da região e
domunicípio.

- Sistemas sonoros móveis (motos, bicicletas, carros de som etc.).

informação), outdoors, spots televisivos, micro programas de rádio etc.

- Pode-se, ainda, incluir cartazes, folhetos, mupis (mobiliário urbano para

internos online, ouvidoria.

- Intranet, linha telefônica específica, quadros de comunicação, boletins

Youtube, Telegram, SMS, Skype, Messengeretc.).

- Mídias sociais (Facebook, WhatsApp, Twitter, Website, Instagram,

Hangouts, chat online, webinars, lives, canalaberto.

- E-mail, Google forms para comunicados e/ou pesquisas; Google
Na unidade de
ensino.

(W3)

(W2)

10.
Utilizar canais de comunicação confiáveis e eficazes, que o
público-alvo utiliza regularmente, e que são de sua preferência. Seguem
alguns canais que podem ser utilizados com o público interno eexterno:
Meios de comunicação social (rádio, televisão eimprensa escrita).

Onde

O quê (ação)

Após homologação
do PlanCon
Municipal.

Após homologação
do PlanCon
Municipal.

Após homologação
do PlanCon
Municipal.

Após homologação
do PlanCon
Municipal.

Após homologação
do PlanCon
Municipal.

(W4)

Quando

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar

Por organização da equipe diretiva e
ComissãoEscolar

Equipe diretiva e
demais profissionais
quando se fizer
necessário.
Equipe diretiva e
demais profissionais
quando se fizer
necessário.

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar.

(H1)

Como

Equipe diretiva e
demais profissionais
quando se fizer
necessário.

Equipe diretiva e
demais profissionais
quando se fizer
necessário.

Equipe diretiva e
demais profissionais
quando se fizer
necessário.

(W5)

Quem

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

(H2)

Quanto
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20.
Elaborar formas de comunicação atraentes e eficazes para
promover o uso de máscaras, de higiene pessoal e de convívio
responsável enquanto instrumento que, de alguma forma, à luz dos
atuais conhecimentos, pode fornecer um certo grau de proteção em
contextos de menor distanciamentosocial.

19.
Criar um canal específico e de fácil acesso para
esclarecimento de dúvidas e contato (inclusive sobre notícias falsas
e rumores) que poderá ser um e-mail ou contato de WhatsApp, no
âmbito estadual, regional e municipal ou da unidade escolar,
divulgando informações para a comunidade interna e externa,
assegurando mecanismos confiáveis de feedback.

18.
Definir um mecanismo de comunicação interna que
possibilite informar adequadamente aos alunos e servidores acerca
das medidas preventivas de contenção de contágio adotadas pelo
estabelecimento deensino.

Na unidade de
ensino.

17.
Promover o fluxo e a integração entre informações externas e
internas, possibilitando a avaliação contínua das estratégias, ações
e sistema operacionaldefinidos.

(H1)

Como

Equipe diretiva e
Após homologação demais profissionais
do PlanCon
quando se fizer
Municipal.
necessário.

Equipe diretiva e
Após homologação demais profissionais
quando se fizer
do PlanCon
Municipal.
necessário.

Por organização da equipe diretiva
e Comissão Escolar.

Por organização da equipe diretiva
e Comissão Escolar.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Equipe diretiva e
Após homologação demais profissionais
quando se fizer
do PlanCon
Municipal.
necessário.

Equipe diretiva e
Após homologação demais profissionais
do PlanCon
quando se fizer
Municipal.
necessário.

Por organização da equipe diretiva
e Comissão Escolar.

Por organização da equipe diretiva
e Comissão Escolar.

Por organização da equipe
diretiva e demais profissionais
realizar
publicações,
com
Equipe diretiva e
Após homologação demais profissionais informações sobre cuidados nas
Na unidade de
do PlanCon
quando se fizer
ensino.
redes sociais e gurpos de
Municipal.
necessário.
whatsapp.

Na unidade de
ensino.

(W5)

Quem

Equipe diretiva e
Após homologação demais profissionais
Por organização da equipe diretiva e
do PlanCon
quando se fizer
Comissão Escolar.
Municipal.
necessário.

(W4)

(W3)

Na unidade de
ensino.

Quando

Onde

16.
Estabelecer o diálogo em qualquer atividade que venha a ser
implementada, de modo a, sistematicamente, coletar e dar resposta
a todas as questões provenientes dos atores internos e externos.

Manter a confiança, levando em consideração as reações do
público-alvo e modificando o plano de comunicação de risco,
dependendo das percepções e perguntas das pessoas, prevendo
mecanismos para desmentir rumores e desinformação, mitigando
fakenews.

15.

O quê (ação) (W2)

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo

Sem custo.

Sem custo.

(H2)

Quanto
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Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

24.
Providenciar que o conteúdo das mensagens enviadas
pelas instituições participantes e pela unidade escolar inclua:
informação sobre as medidas tomadas pela instituição para
proteger os seus membros; informação sobre o impacto da
situação de emergência na vida da instituição; informação sobre as
medidas pedagógicas, de transporte, de alimentação, de gestão de Na unidade de
ensino.
pessoas, de treinamento e capacitação; sobre o possível período
de retorno às aulas, entre outras.

23.
Informar continuamente ao público interno e externo acerca
do processo de gestão da crise sanitária, suas fases, estratégias e
ações previstas para a prevenção de contágio no ambiente
educacional e para a manutenção das atividades de ensino nos
diferentes cenários de risco, bem como orientar sobre os
procedimentos a serem seguidos em casos suspeitos de
contaminação.

22.
Desenvolver campanhas e peças de multimídia que
apresentem informações-chave e que possam ser compartilhadas
online e transmitidas por diferentes mídias, com o objetivo de
informar, envolver, e preparar para o futuro. Essa medida exige
uma redefinição regular dos seus propósitos e da adequação às
circunstânciasconcretas.

Na unidade de
ensino.

(W3)

(W2)

21.
Adequar a linguagem e o formato das mensagens,
considerando a existência de pessoas com deficiências auditivas,
visuais, cognitivas e de outras etnias (indígenas) ou de outros
países.

Onde

O quê (ação)
(W5)

Quem

(H1)

Como

Equipe diretiva,
pedagógica e
Após homologação
demais profissionais
do PlanCon
quando se fizer
Municipal.
necessário.

Por organização da equipe diretiva
e Comissão Escolar.

Após homologação Equipe diretiva e
demais profissionais Por organização da equipe diretiva e
do PlanCon
quando se fizer
Municipal.
Comissão Escolar.
necessário.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Após homologação demais profissionais
Por organização da equipe diretiva e
do PlanCon
quando se fizer
Comissão Escolar.
Municipal.
necessário.
Divulgação de vídeos instrutivos.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Após homologação demais profissionais
do PlanCon
Por organização da equipe diretiva e
quando se fizer
Municipal.
Comissão Escolar.
necessário.

(W4)

Quando

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

(H2)

Quanto
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Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

27.
Divulgar amplamente, para toda a comunidade escolar, as
estratégias pedagógicas adotadas pela Rede de Ensino e/ou unidade
escolar, a fim de promover seu engajamento na realização das atividades
presenciais e não presenciais, enquanto perdurar o regime especial de
educação decorrente da pandemia de COVID-19 (DAOPPedagógica).

28.
Incluir no plano de comunicação indicações para a comunidade
escolar relativas aos procedimentosalimentares, conforme as diretrizes
sanitárias, planos de contingência e protocolos escolares
(DAOPAlimentação).

Tutorial de Metodologias Ativas para Contextos deEventos Extremos.

26.
Comunicar as normas de condutas relativas ao uso dos espaços
físicos e à prevenção e ao controle do COVID-19, em linguagem acessível
à comunidade escolar, e, quando aplicável, afixar cartazes com as mesmas
normas em locais visíveis e de circulação, tais como: acessos aos
estabelecimentos, salas de aula, banheiros, refeitórios, corredores, dentre
outros (DAOP Sanitária).

-

- Caderno de Apoio PlanconCOVID-19;

COVID- 19;

- Plano de Contingência Educação Escolas –Plancon-Edu Escolas

Capacitação e Simulados e de Finanças;

Gestão de Pessoas, de Comunicação e Informação, de Treinamento,

Sanitárias, Pedagógicas, de Alimentação, de Transporte Escolar, de

COVID-19 em que está inserido o Caderno de Diretrizes das Medidas

Na unidade de
ensino.

(W3)

(W2)

25.
Divulgar amplamente e disponibilizar, nos sites das organizações
parceiras que integram o Comitê de Retorno às Aulas e Comitê Técnico
Científico da Defesa Civil de Santa Catarina, todos os materiais produzidos
e elaborados para auxiliar no processo de planejamento, organização e
tomada de decisão sobre o retorno escolar quaissejam:
- Plano de Contingência Educação Estadual – Plancon-Edu Estadual

Onde

O quê (ação)

Equipe diretiva e
demais profissionais
quando se fizer
necessário.

(W5)

Quem

Após homologação
do PlanCon
Municipal.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão Escolar.

Equipe diretiva,
Após homologação pedagógica e demais
do PlanCon
profissionais quando se
Municipal.
fizer necessário.

Equipe diretiva,
Após homologação
pedagógica e demais
do PlanCon
profissionais quando se
Municipal.
fizer necessário.

Após homologação
do PlanCon
Municipal.

(W4)

Quando

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar.
Seguir as normas do Planoe verificar os
recursos de proteção disponíveis.

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar.

(H1)

Como

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

(H2)

Quanto
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Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

33. Informar de imediato à Secretaria de Saúde do município a
ocorrência de caso suspeito de contaminação no estabelecimento
de ensino, para fins de possível testagem e acompanhamento de
sua evolução pelas autoridadessanitárias.

34.
Informar de imediato à Secretaria de Educação
estadual/municipal a ocorrência de caso suspeito de contaminação
no estabelecimento de ensino, para fins de monitoramento e
controle da evolução do contexto pandêmico municipal e regional
na rede de ensino, pelaSecretaria.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

31. Elaborar cartilha de orientação sobre os cuidados básicos de
prevenção da COVID-19 para disponibilizar pela internet aos
profissionais da educação (DAOP Gestão de Pessoas).

Afixar as medidas de prevenção por meio de materiais
visuais nas unidadesescolares.

Na unidade de
ensino.

30.
Realizar campanha de conscientização para que os
pais/responsáveis priorizem, quando possível, o transporte próprio
de seus filhos, visando evitar o risco de contaminação dentro do
transporte coletivo, orientando para que não transportem
passageiros fora do núcleo familiar (DAOP Transporte).

32.

Na unidade de
ensino.

(W3)

(W2)

29.
Levar ao conhecimento dos profissionais do transporte
escolar, quer sejam servidores ou prestadores de serviços (e
aplicar no que couber), as medidas recomendadas para os demais
profissionais voltadas à atividade escolar (DAOP Transporte).

Onde

O quê (ação)
(W5)

Quem

Após homologação
do PlanCon
Municipal.

Equipe diretiva.

Equipe diretiva.

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Após homologação
demais profissionais
do PlanCon
quando se fizer
Municipal.
necessário.
Após homologação
do PlanCon
Municipal.

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar.

(H1)

Como

Equipe diretiva,
pedagógica e
Após homologação
demais profissionais
do PlanCon
quando se fizer
Municipal.
necessário.

Após homologação
Equipe diretiva e
do PlanCon
Comissão Escolar.
Municipal.

Após homologação
Equipe diretiva e
do PlanCon
Comissão Escolar.
Municipal.

(W4)

Quando

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

(H2)

Quanto
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40. Contratação de Pessoal para assumir as novas demandas da
Escola e novas funções de trabalho na Escola sob
responsabilidade da Secretaria da Educação

39.
Monitorar o processo de comunicação e informação,
periodicamente, para que ele possa ser avaliado e melhorado.

38.
Elaborar cronogramas para atividades e produtos de
comunicação, monitorando suaimplementação.

37.
Reforçar parcerias com os órgãos de comunicação social,
por meio de formação e disponibilização de materiais, visando à
maximização da informação e mensagens por meio destes canais.

36. Estruturar o sistema de comunicação de modo que a
comunidade saiba o que fazer ao receber a informação e os
alertas.

ensino.

Na unidade de

ensino.

Na unidade de

ensino.

Na unidade de

ensino.

Na unidade de

ensino.

Na unidade de

ensino.

Na unidade de

(W3)

(W2)

35.
Manter a comunicação motivacional e de envolvimento para
promover a adoção de medidas implementadas pela unidade
escolar e adequadas a cada fase da pandemia no estado, na
região e no município, em todos os meios de comunicação, para
lembrar que a unidade de ensino está preocupada com o bemestar detodos.

Onde

O quê (ação)
(W5)

Quem

Equipe diretiva.

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Por organização da equipe diretiva
e Comissão Escolar.

(H1)

Como

No retorno do
ensino presencial

Equipe diretiva e
pedagógica.

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Após homologação demais profissionais Por organização da equipe diretiva e
do PlanCon
quando se fizer
Comissão Escolar.
Municipal.
necessário.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Após homologação demais profissionais
Por organização da equipe diretiva e
do PlanCon
quando se fizer
Comissão Escolar.
Municipal.
necessário.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Após homologação demais profissionais Por organização da equipe diretiva e
do PlanCon
quando se fizer
Comissão Escolar.
Municipal.
necessário.

Após homologação
do PlanCon
Municipal.

Após homologação
do PlanCon
Equipe diretiva e
Municipal.
pedagógica.

(W4)

Quando

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

(H2)

Quanto

05/01/2021 (Terça-feira)
DOM/SC - Edição N° 3371
Página 1316

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE

Na unidade de
ensino.

(W4)

(W3)

Fornecer dados e informações financeiras para subsidiar a
captação de recursos complementares para a gestão da crise
sanitária no estabelecimento de ensino, junto às instâncias
competentes.

Acionar os recursos levantados pelo Sistema de Comando
Operacional, a fim de executar os processos de aquisição de
materiais, conforme as normas e legislações vigentes, ou
direcionar ao órgão competente, após a avaliação do cenário e
definição de quais recursos necessários serão acionados, sendo
eles pré-cadastrados ou não, conforme demandas para o
atendimento seguro de estudantes, familiares eservidores.

4.

3.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

No processo de
elaboração do
Plancon das
unidades.

No processo de
elaboração do
PlanCon das
unidades.

No retorno do
ensino presencial
escalonado.

No processo de
elaboração do
PlanCon das
unidades de
ensino.

Quando

Onde

2.
Dispor de um orçamento prévio quanto aos recursos a
serem acionados para a realização das atividades, aquisição de
Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs) e Equipamentos de
Proteção Coletivas (EPCs), e todos os itens recomendados nas
Na unidade de
diretrizes sanitárias, de alimentação, de transporte, pedagógicas,
ensino.
gestão de pessoas, de comunicação e de capacitação
etreinamento.

1.
Avaliar, com base nas ações definidas pela Unidade de
Gestão Operacional (Sistema de Comando de Operações - SCO),
para cada nível de prontidão, os recursos financeiros necessários
para a implementação das medidas preventivas e de contenção de
contágio preconizadas (medidas sanitárias, medidas pedagógicas,
medidas excepcionais de gestão de
restaurantes/refeitórios/cantinas, apoio logístico às demais
dinâmicas operacionais previstas etc).

(W2)

O quê (ação)

Por quê (domínios): FINANÇAS

Acesse ao documento na íntegra

DAOP FINANÇAS

Instituição
mantenedora.
Equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Instituição
mantenedora.
Equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Instituição
mantenedora.
Equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Equipe diretiva
Secretaria de
Educaçãoe
Comissão Escolar.

(W5)

Quem

Quanto (H2)

Conforme as
diretrizes vigentes.

Conforme as
diretrizes vigentes.

Sem custo.

Sem custo.

Necessário 2 termômetros para a
entrada no valor de R$ 246,00 cada.
Necessário a impressão de 2 banners
Conforme as
coloridos fixados no valor de R$ 60,00
diretrizes vigentes.
cada, entre outras impressões, cartilhas
de orientação para a comunidade
escolar, pais, alunos...

Frascos de álcool em gel, no valor
aproximado de R$ 15,00 cada - 25
unidades. Copo descartável 100
unidades - R$7,80. Total 500 copos por
Conforme as
semana. Embalagens para talheres
diretrizes vigentes.
1.000 unidades - R$28,00, dar-se-à o
consumo de acordo com o cronograma
diário.

Como(H1)
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Onde(W3)

No processo de
elaboração do
PlanCon das
unidades.
Retorno do Ensino
Presencial até que
dure a Pandemia

(W4)

Quando

Como(H1)

Quanto (H2)

112

Sem custo

Todo o material será de acordo com a demanda de consumo diário
podendo ser alterado duarante o ano.
Protetor facial face shield 80 unidades (R$ 5,90 cada).
Máscara descartável - Caixacom 50 unidades (R$ 28,00 cada), 5 mil
máscaras
Toucas caixa com 100 unidades - R$ 23,00, dar-se-à o consumo de
acordo com o cronograma do horário de trabalho e número de
trabalhadores diários
Botas (R$46,00) a unidade. 15 pares dependendo da quantidade de
funcionários.
Luvas descartável (R$20,00 cada caixa) e Luvas de borracha (R$8,00
o par), Avental descartável R$25,00 caixa com 20 unidades,
quantidadesde avental 500 de dar-se-à o consumo de acordo com o
cronograma do horário de trabalho e número de trabalhadores diários.
Suporte para sabonete líquido 14 unidades (R$38,00 cada) e 5litros
Equipe diretiva,
de sabonete líquido (R$17,00) a unidade. Suporte alcool em gel 25
unidades R$ 38,00 cada. Suporte para Papel Toalha 14 unidades
Secretaria de
Conforme as R$38,00 cada e fardo c/ 1mil unidades R$12,00 cada. Os ítens abaixo
Educação e
diretrizes vigentes. seguem a demanda diária 5litros de alcool em gel R$98,00 a unidade.
Comissão
Lenços descartáveis R$7,00 cada caixa. Aquisição de Hipoclorito de
Escolar.
sódio R$12,00 de 5l cada, Sabão em Pó 5kl R$32,00 cada e
detergente R$ 25,00 5l cada. Dar-se-à conforme a necessidade da
higienização desinfetantes, sabão em pó, sabão em barra,
detergentes, alcool líquido 7-%, balde, vassoura, rodo, luva de
borracha.
Fita para demarcar pisos. Cones de sinalização. Plástico para revestir
teclados igual aos da cozinha 2 rolos de 50x 20cm. Sacos de lixo de
todos os tamnahos. 40 Lixeiras com pedal de 35l - R$75,00 cada.
6 conjuntos de Lixeiras com pedal para – cozinha coleta seletiva 50l
para a cozinha e refeitório - R$ 280,00 cada unidade. 1 lixeira para
coleta de material contaminado de 35l - R$ 75,00. Sacos de lixo
hospitalar 100l - caixa 100unidades -R$31,90

Quem (W5)

6.
Apoiar o processo de compra de
materiais e demais insumos que se façam
Profissionais
Por meio do
necessários para a operacionalização das
Após homologação do responsáveis dos
Nos órgãos
departamento de
medidas definidas para enfrentamento da
PlanCon Municipal.
órgãos
competentes.
compras ou
crise sanitária, no âmbito do
competentes.
processo licitatório.
estabelecimento de ensino.

5.
Dimensionar e descrever
detalhadamente a quantidade e a
qualidade de itens indispensáveis que
precisam ser adquiridos, e o período de
abastecimento, identificando a quantidade
de EPIs, EPCs, materiais individuais,
materiais de limpeza, higiene e
Na unidade de
desinfecção, materiais coletivos,
ensino.
considerando o número de servidores,
alunos, salas de aula, espaços físicos,
entre outros, para que não faltem
equipamentos e materiais unidade de
ensino até o retorno da normalidade (ver
anexoexemplo).

O quê (ação) (W2)
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Considerar os procedimentos estabelecidos

fonte de recursos e legislação para contratação.

demandas dos grupos de risco, identificando orçamento,

contratação de servidores substitutos para atender às

diretrizes de gestão de pessoas quanto à necessidade de

10. Considerar os procedimentos estabelecidos nas

demandados para estefim.

distribuição, acompanhamento e fiscalização), e os recursos

(recebimento, armazenamento, pré-preparo, preparo,

nasdiretrizes sanitárias quanto à alimentação na escola

9.

competentes.

Nos órgãos

Na unidade de
ensino.
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Quando se
fizernecessário
conforme a
demanda
prevista em
acordo com as
diretrizes
sanitárias
vigentes.

unidade.

PlanCon da

elaboração do

No processo de

Após
homologação do
PlanCon
Municipal.

Nos órgãos
competentes.

8.
Proceder ao levantamento de recursos necessários
para planejar, organizar e executar as capacitações,
treinamentos e simulados de campo, envolvendo equipes,
equipamentos, viaturas (bombeiros e ambulâncias),
entreoutros.

(W5)

(W4)

competentes.

Os órgãos

Escolar.

e Comissão

equipe diretiva

mantenedora,

Instituição

Profissionais
responsáveis dos
órgãos
competentes.

Profissionais
responsáveis dos
órgãos
competentes.

Quem

Quando

Após
homologação do
PlanCon
Municipal.

Onde(W3)

7.
Auxiliar nos processos de licitação, no sentido de definir
a necessidade; elaboração dos Termos de Referência,
obtenção dos orçamentos; encaminhamento para o setor
financeiro para aprovação e pré-empenho; encaminhamento Nos órgãos
para o setor responsável para o lançamento da licitação;
competentes.
realização do contrato e empenho, considerando o tempo de
tramitação e os prazos dos fornecedores para o fornecimento
dos produtos e materiais.

O quê (ação) (W2)

escolares.

das unidades

De acordo com a demanda

Conforme as diretrizes vigentes.

Por meio do departamento de
compras ou processo licitatório.

Por meio do departamento de
compras ou processo licitatório.

Como(H1)

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Quanto (H2)
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Rozineide
Jaraceski

Ana Carolina
Huber

Gestão de
Pessoas

Dinâmicas de Gestão de Pessoas
Nome: Ana Carolina Huber
E-mail: anahuberpb@hotmail.com
Fone: (47) 99639-7348

Marta Cecília
G.da Silva

DOM/SC - Edição N° 3371
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Sanitização da
Cozinha

Dinâmica de alimentação
Nome: Marta Cecília Ferreira Gonzalez da Silva
E-mail: cecilia.gonzalez.dasilva@gmail.com
Fone: (47) 99945-5102

Comunicação
Nome: Elisangela Scaburi
E-mail:
lisatrocandoideias@gmail.com
Fone: (47)99723-9009

Figura 1: Organograma de um Sistema de Comando Operacional (SCO)

Medidas
Sanitárias

Dinâmicas de medidas sanitárias
Nome: Rozineide Jaraceski
E-mail: neidinha3332009@hotmail.com
Fone: (47)99273-7025

Comando
Nome: Elisangela Scaburi
E-mail: lisatrocandoideias@gmail.com
Fone: (47)99723-9009

O NDI Augusto Bayer adotou a seguinte estrutura de gestão operacional.

ESCOLARES)

9. UNIDADE DE GESTÃO OPERACIONAL (SISTEMA DE COMANDO OPERACIONAL/COMITÊS

05/01/2021 (Terça-feira)
Página 1320

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 1321

Comando: Comissão escolar – responsável: Elisangela Scaburi
(e-mail: lisatrocandoideias@gmail.com endereço: Av. José Neoli Cruz,
1557Telefone:(47)997239009Área: gestora
Comunicação – responsável: Elisangela Scaburi (e-mail:
lisatrocandoideias@gmail.com

endereço:

Av.

José

Neoli

Cruz,

1557Telefone:(47)997239009Área: gestora
Dinâmicas de MEDIDAS SANITÁRIAS– responsável: Rozineide
Jaraceski (e-mail ndiaugusto@portobelo.sc.gov.br endereço: Av. José
Neoli Cruz, 1557telefone:(47)3369-9560) / área: sanitária
Dinâmica de alimentação ESCOLAR – Responsável: Marta
Cecília

Ferreira

Gonzalez

ndiaugusto@portobelo.sc.gov.br

da

endereço:

Silva
Av.

José

(e-mail
Neoli

Cruz,

1557telefone:(47)3369-9560) /área: alimentação
Dinâmicas de INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – responsável:
Ana Carolina Huber(e-mail ndiaugusto@portobelo.sc.gov.br endereço:
Av. José Neoli Cruz, 1557 telefone:(47)3369-9560) / área: informação
e comunicação
Dinâmicas de GESTÃO DE PESSOAS – responsável: Elisangela
Scaburi (e-mail: lisatrocandoideias@gmail.com endereço: Av. José
Neoli Cruz, 1557Telefone:(47)997239009Área: gestora
Para a devida aplicação da metodologia proposta, cada uma
das

caixas

no

organograma

deve

ser

devidamente

nominada

(responsável) e identificada com telefone, e-mail, WhatsApp da
pessoa com poder de decisão. Para facilitar a utilização e visibilidade
pode-se criar um mural para comunicações, avisos, indicação dos
responsáveis e contatos de emergência.

115

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

10. SISTEMA

VIGILÂNCIA

E

Página 1322

COMUNICAÇÃO

(SISTEMA

DE

ALERTA E ALARME)
DispositivosPrincipais
Nosso sistema de alerta e alarme está organizado em torno de
5 dispositivos principais de vigilância e comunicação:
1.

indicações provenientes de instituições hierarquicamente

superiores e das entidades de saúde;
2.

sistema de observações e controle de evidências (tosse

persistente dealguém,
3.

queixa de sintomas compatíveis com COVID-19, medição

de temperatura em casos suspeitos;
4.

informações variadas plausíveis provenientes de diversas

fontes (alunos e pais, funcionários, autoridades locais, entidades
representativas e acreditáveis);
5.

simulados de algumas ações (e protocolos);

6.

relatórios

diários

de

responsáveis

da

Unidade

de

GestãoOperacional.
Com

base

monitoramento

nestes

das

dispositivos

dinâmicas

e

procede-se

ações

um

constante

implementadas

e,

se

necessário, seu ajuste. No quadro abaixo apresenta-se como está
organizado esse sistema.
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Área: sanitária

Área pedagógica

Área pedagógica

Área: transporte

Área: transporte

Elisangela Scaburi

Silmar Araujo

Elisangela Scaburi

Ana Carolina Huber

Área: sanitária

FUNÇÃO

Rozineide Jaraceski

Ana Carolina Huber

NOME

suspeitos
Atendimento remoto aos professores,
Livro Ata de ocorrências de cada sala para o relatório diário,
ensino dos alunos na escola
Atendimento remoto, aos professores,
Livro Ata de ocorrências de cada sala para o relatório diário,
ensino dos alunos na escola
Orientar e fiscalizar os motoristas e monitores de transportes
para que cumpram o
isolamento

telefone: (47) 3369-9560
e-mail: ndiaugusto@portobelo.sc.gov.br
endereço: Av. José Neoli Cruz, 1557
telefone: (47) 3369-9560
e-mail: ndiaugusto@portobelo.sc.gov.br
endereço: Av. José Neoli Cruz, 1557
telefone: (47) 3369-9560
e-mail: ndiaugusto@portobelo.sc.gov.br
endereço: Av. José Neoli Cruz, 1557
telefone: (47) 3369-9560

isolamento

telefone: (47) 3369-9560

117

para que cumpram o

endereço: Av. José Neoli Cruz, 1557

álcool em gel 70%

dos bancos, uso do termômetro e acesso ao

Orientar e fiscalizar os motoristas e monitores de transportes

e-mail: ndiaugusto@portobelo.sc.gov.br

álcool em gel 70%

dos bancos, uso do termômetro e acesso ao

evidências, relatórios, medira temperatura em casos

endereço: Av. José Neoli Cruz, 1557

suspeitos

telefone: (47) 3369-9560
Observação, controle de

evidências, relatórios, medira temperatura em casos

endereço: Av. José Neoli Cruz, 1557

e-mail: ndiaugusto@portobelo.sc.gov.br

Observação, controle de

e-mail: ndiaugusto@portobelo.sc.gov.br

DISPOSITIVO
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Área: informação e
comunicação

Área: informação e
comunicação

Área: treinamento e
capacitação

Área: treinamento e
capacitação

Área: gestão de
pessoas

Área: gestão de
pessoas

Ana Carolina Huber

Elisangela Scaburi

Ana Carolina Huber

Elisangela Scaburi

Ana Carolina Huber

FUNÇÃO

Elisangela Scaburi

NOME

Marta Cecília Ferreira Área: alimentação
Gonzalez da Silva

e Saúde

endereço: Av. José Neoli Cruz, 1557

assistênciasocial)

telefone: (47) 3369-9560

DOM/SC - Edição N° 3371
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Quadro 10: sistema de vigilância e comunicação

parceiros externos (saúde, educação, conselho tutelar e

Utilizandoos contatos da família e funcionários, acesso a

endereço: Av. José Neoli Cruz, 1557

e-mail: ndiaugusto@portobelo.sc.gov.br

assistênciasocial)

parceiros externos (saúde, educação, conselho tutelar e

endereço: Av. José Neoli Cruz, 1557
telefone: (47) 3369-9560

Utilizandoos contatos da família e funcionários, acesso a

e-mail: ndiaugusto@portobelo.sc.gov.br

telefone: (47) 3369-9560

Orientar o servidor em parceria com a Secretariada Educação

e Saúde

Orientar o servidor em parceria com a Secretariada Educação

a comunidade escolar e e-mails

e-mail: ndiaugusto@portobelo.sc.gov.br

telefone: (47) 3369-9560

endereço: Av. José Neoli Cruz, 1557

e-mail: ndiaugusto@portobelo.sc.gov.br

telefone: (47) 3369-9560

endereço: Av. José Neoli Cruz, 1557

e-mail: ndiaugusto@portobelo.sc.gov.br

Cartazes, painéis, panfletos. Mensagens por WhatsApp para

a comunidade escolar e e-mails

endereço: Av. José Neoli Cruz, 1557
telefone: (47) 3369-9560

Cartazes, painéis, panfletos. Mensagens por WhatsApp para

higienização desta área

DISPOSITIVO
Orientar e fiscalizar se estão sendo cumpridas as normas de

e-mail: ndiaugusto@portobelo.sc.gov.br

telefone: (47) 3369-9560

endereço: Av. José Neoli Cruz, 1557

CONTATO
e-mail: ndiaugusto@portobelo.sc.gov.br
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Monitoramento e avaliação

Tendo

em

vista

a

imprevisibilidade

da

evolução

da

pandemia, é fundamental o monitoramento constante do cenário
de risco e das dinâmicas e ações operacionais adotadas, com
avaliações de processos e resultados e constantes ajustes que
se

demonstrem

necessários,

para

manter

o

plano

de

contingência atualizado. O registro das ações adotadas e das
verificações realizadas é também importante para salvaguardar
futuras questõeslegais.
Os registros diários das atividades da escola, de maior ou
menor eficácia das diferentes dinâmicas e ações, de eventuais
problemas detectados e como foram resolvidos, de questões
que seja necessário resolver ou aspectos a serem alterados,
serão realizados em boletins de preenchimento expedito e em
relatórios conforme modelos que consta nos anexos 2 e 3 do
Caderno de Apoio PLANCONCOVID-19.
Retirar os modelos de Boletim e de Relatório – estarão
disponibilizados no Caderno PLANCON COVID-19.
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ANEXOS
ANEXO 1: MODELO DE BOLETIM
BOLETIM DIÁRIO DE OCORRÊNCIAS
INFORME DEN°
DIA:

/

DINÂMICAS E

/

.
ENCAMINHAMENTO

RESOLUÇÃO

AÇÕES

ALTERAÇÕES
(SE HOUVER)

OPERACIONAIS
Atestado
GESTÃODE
PESSOAS

médico,

necessidade
isolamento
apoio

de
social,

psicológico,

formação
etreinamento
MEDIDAS
SANITÁRIAS

ALIMENTAÇÃO

TRANSPORTE

QUESTÕES
PEDAGÓGICAS

OUTRAS

OBSERVAÇÕES OU PENDÊNCIAS
RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES
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ANEXO 2: MODELO DE RELATÓRIO
RELATÓRIO
PERÍODO:DE

A `

1. Aspectos facilitadores e complicadores das Dinâmicas e

AçõesOperacionais:
DINÂMICAS E
AÇÕES

FACILITADORES

COMPLICADORES

OPERACIONAIS
GESTÃO DE PESSOAS
MEDIDAS SANITÁRIAS
ALIMENTAÇÃO
TRANSPORTE
QUESTÕES
PEDAGÓGICAS

2. Dadosquantitativos:
DINÂMICAS E AÇÕES

ASPECTOS

NÚMERO

OPERACIONAIS
-Professores envolvidos:
-Servidores envolvidos:
-Estudantes envolvidos:
-Atendimentos
GESTÃO DE PESSOAS

realizados

com

realizados

com

professores:
-Atendimentos
servidores:
-

Atendimentos

estudantes:

realizados

com

Atendimentos

realizados com familiares:
MEDIDAS SANITÁRIAS

-Quantidade de álcoolgel:
-Quantidade demáscaras:
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-Quantidade e refeições servidas:
ALIMENTAÇÃO

-Quantidade de máscaras:
-Quantidade

TRANSPORTE

de

alunos

transportados:
-Quantidade

de

motoristas

de

motoristas

de

atividades

mobilizados:
-Quantidade
treinados:
-Quantidade
desenvolvidas:
-Quantidade de material produzido:
-Quantidade
QUESTÕES
PEDAGÓGICAS

de

equipamentos

utilizados:
-Quantidade de horas presenciais:
-Quantidade de horas de ensino
híbrido:
-Quantidade de alunos presenciais:
-Quantidade

de

alunos

em

de

alunos

em

ensinohíbrido:
-Quantidade
ensinoremoto:
-Quantidade

de

treinamentos

oferecidos:
-Quantidade

de

professores

capacitados:
TREINAMENTO E
CAPACITAÇÃO

-Quantidade

de

servidores

simulados: Quantidade
de

de

em

horas

capacitação

ofertadas:
-%

de

aproveitamento

das

capacitações ofertadas:
-Quantidade de certificados:
-Quantidade de material elaborado:
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Destaques Evidenciados, Aspectos a Melhorar e

LiçõesAprendidas:
DINÂMICAS

E

AÇÕES

DESTAQUES

ASPECTOS

EVIDENCIADOS

MELHORAR

A LIÇÕES
APRENDIDAS

OPERACIONAIS
GESTÃO DE
PESSOAS
MEDIDAS
SANITÁRIAS
ALIMENTAÇÃO

TRANSPORTE

QUESTÕES
PEDAGÓGI
CAS
TREINAMENTO E
CAPACITAÇÃO

4. Sugestões de Alterações no Plano deContingência:

5. Fotos, Registros, Depoimentos, Gráficosetc

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES
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Signatário
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Signatário
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Signatário
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Marilene V
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Signatário

Marilene Viana
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Signatário

Marina A

Assinado eletronicamente

Marina Agnoletto
913.051.879-20
Signatário

Mario Filho
533.100.049-53
Signatário

Osvaldo N
Nicésio Delfino
049.170.889-09
Signatário

Osvaldo Neto
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Signatário
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INTRODUÇÃO

A COVID-19 é uma doença infecciosa emergente, causada por um vírus da família
dos coronavírus — o SARS-CoV-2 (de forma simplificada, como institui a OMS, 2019-nCoV)
identificado pela primeira vez em Wuhan, na China, em dezembro de 2019.
Em 30 de janeiro, o Comitê de Emergência da Organização Mundial de Saúde (OMS)
decretou Emergência de Saúde Pública de Âmbito Internacional. Em 11 de março, levando
em consideração a amplitude de sua propagação mundial, veio a ser classificada como
pandemia. Segundo a OMS, para configurar uma pandemia são necessárias três
condições:
a. Ser uma nova doença que afeta a população;
b. O agente causador ser do tipo biológico transmissível aos seres humanos e

causador de uma doença grave; e

c. Ter contágio fácil, rápido e sustentável entre os humanos

A ocorrência da COVID-19, bem como as providências a serem aplicadas, se
integram na Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, definida pela Lei n° 12.608, de 10
de abril de 2012. Efetivamente estamos em estado de calamidade pública decretada em
decorrência de um desastre de natureza biológica, que se insere na rubrica “doenças
infecciosas virais” (conforme o COBRADE nº 1.5.1.1.0). No Brasil, o Congresso Nacional
reconheceu, para fins específicos, por meio do Decreto Legislativo n° 6, de 20 de março de
2020, a ocorrência do estado de calamidade pública nos termos da solicitação do
Presidente da República.
Em Santa Catarina, o acionamento do Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos
e Desastres - CIGERD ocorreu no dia 14 de março, quando foi deflagrada a “Operação
COVID-19 SC”. No dia 17 de março, o governo do Estado decretou emergência, através do
Decreto n° 515, por conta da pandemia de coronavírus. O Decreto nº 562, de 17 de abril de
2020, declarou estado de calamidade pública em todo o território catarinense, nos termos
do COBRADE nº 1.5.1.1.0 - doenças infecciosas virais, para fins de enfrentamento à
COVID-19, com vigência de 180 (cento e oitenta) dias, suspendendo as aulas presenciais
nas unidades das redes de ensino pública e privada, sem prejuízo do cumprimento do
calendário letivo, até 31 de maio. Este Decreto foi alterado por outro de número 587, de 30
de abril, que suspendeu as aulas nas unidades das redes de ensino pública e privada por
tempo indeterminado. O Decreto n° 630, de 1º de junho, suspendeu até 2 de agosto de
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2020 as aulas presenciais nas unidades das redes de ensino pública e privada, sem
prejuízo do cumprimento do calendário letivo, o qual deverá ser objeto de reposição
oportunamente.
Em 16 de junho, o Ministério da Educação publicou a Portaria nº 544 que dispõe
sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a
situação de pandemia do novo coronavírus - COVID-19. E, em 18 de junho, a Portaria n°
1.565 que estabeleceu orientações gerais visando à prevenção, ao controle e à mitigação
da transmissão da COVID-19, e à promoção da saúde física e mental da população
brasileira, de forma a contribuir com as ações para a retomada segura das atividades e o
convívio social seguro.
O impacto potencial da COVID-19 é elevado devido a, entre outros aspectos:
a. A propagação do vírus ser fácil e rápida;
b. A transmissão ocorrer enquanto o paciente está assintomático ou tem sintomas

leves (5 até 14 dias);

c. A doença ter consequências agravadas, para além de idosos, em certos grupos

populacionais com grande expressão no Brasil, como diabéticos, hipertensos e com
problemas cardíacos;
d. A possibilidade de gerar sobrecarga nos sistemas e serviços de saúde e assistência
social (podendo gerar sua ruptura), na fase exponencial da contaminação;
e. A taxa de mortalidade pode
atingir,
em certos contextos,
números
preocupantes.
Considerando que a transmissão do agente infeccioso se faz por contágio
interpessoal, é fundamental promover a preparação das instituições, organizações e
serviços para uma resposta efetiva e oportuna, que ajude a diminuir a amplitude e ritmo da
infecção e a mitigar seus impactos, especialmente, o número de vítimas mortais. A
estratégia a seguir deve estar alinhada com as indicações do Ministério da Saúde (MS) e
da Organização Mundial de Saúde (OMS) e outras indicações de órgãos de governos
federal, estadual e municipal. As atividades a desenvolver devem ser sempre proporcionais
ao nível de risco definido pelas instituições responsáveis.
As experiências já reconhecidas nos casos mais bem-sucedidos de controle provam que a
preparação para uma epidemia começa (ou deve começar) antes dela ocorrer. Se tal não
ocorreu (ou só ocorreu parcialmente), mais importante se torna que a prevenção se inicie
logo aos primeiros sinais de casos provenientes de outros países (ou regiões), com reforço
na fase de transmissão local e, obviamente, maior destaque na fase de transmissão
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comunitária ou sustentada. Entre as medidas adotadas desde cedo pelos países melhor
sucedidos no controle à COVID-19, constam-se a realização massiva de testes com
isolamento de casos detectados e quebra de cadeias de transmissão, medidas de reforço
da higiene individual e comunitária, comunicação eficaz e adequada e conscientização
efetiva, mas dando devido realce a riscos e consequências em caso de negligência de
medidas de distanciamento social (de vários graus e ordem), obrigatórias ou voluntárias,
com proibição de aglomerações.
Um instrumento de planejamento e preparação de resposta a eventos adversos de
quaisquer tipos, previstos na Codificação Brasileira de Desastres - COBRADE, é o Plano
de Contingência de Proteção e Defesa Civil (PLANCON-PDC). Nele se define(m) e
caracteriza(m) o(s) cenário(s) de risco, se explicitam os níveis de risco/prontidão
considerados e se estabelecem as dinâmicas e ações operacionais a implementar em cada
um desses níveis, quando da iminência ou ocorrência do evento adverso a que o(s)
cenário(s) de risco(s) alude(m), incluindo questões de comunicação, protocolos
operacionais, recursos humanos a mobilizar, recursos/materiais a utilizar e sistema de
coordenação operacional, através da previsão e acionamento de um Sistema de Comando
de Operação (SCO) para gestão de crise. Os planos de contingência deverão em princípio
ser elaborados em fase de normalidade ou, quando muito, prevenção, ou seja, antes da
ocorrência do evento extremo. Na presente situação estão sendo elaborados em plena
etapa de mitigação, já na fase de resposta.
A Escola Municipal Francisco José Marques, face à atual ameaça relacionada
com a COVID-19, e tendo em conta a sua responsabilidade perante à comunidade
escolar/acadêmica (alunos, professores, funcionários e familiares destes), elaborou o
presente PLANO DE CONTINGÊNCIA (PLANCON-EDU/COVID-19). O Plano está alinhado
com as metodologias para elaboração de Planos de Contingência da Defesa Civil de Santa
Catarina e as orientações nacionais e internacionais (nomeadamente, Ministério da Saúde
e Organização Mundial de Saúde, bem como Secretarias de Estado de Saúde e de
Educação).
O Plano de Contingência Escolar para a COVID-19, a partir de cenários de risco
identificados, define estratégias, ações e rotinas de resposta para o enfrentamento da
epidemia da nova (COVID-19), incluindo eventual retorno das atividades presenciais,
administrativas e escolares. O conjunto de medidas e ações ora apresentado deverá ser
aplicado de modo articulado, em cada fase da evolução da epidemia da COVID-19.
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ENQUADRAMENTO CONCEITUAL DE REFERÊNCIA

A estrutura do PLACON-EDU da Escola Municipal Francisco José Marques
obedece ao modelo conceitual ilustrado na Figura 1.
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ATORES/POPULAÇÃO ALVO
Público alvo: alunos, professores, funcionários e familiares destes da Escola

Municipal Francisco José Marques.

N°
1.

FUNCIONÁRIO
Aline Mara da Costa

Função
Professora

Jornada de trabalho na
unidade
40 horas

2.

Ana Carolina de Melo
Serpa

Professora

20 horas

3.

Ângela Maria
Domingos Caetano

4.

Aurélio Braz
Nicodemos Ribeiro

Monitor

40 horas

5.

Cristiane Machado dos
Santos

Cozinheira

40 horas

6.

Daiana Berlinck

Professora

20 horas

7.

Daiana Paulinha da
Silva Nascimento

Secretaria

40 horas

40 horas

Gestora

8.

Elsa Irma Martins dos
Santos

Servente

40 horas

9.

Fabiana Boscato
Maseto

Professora

20 horas

10.

Gisele Juliana Gambi
Nascimento

Professora

20 horas

Professor

20 horas

Professora

20 horas

Professora

20 horas

Professora

20 horas

Professora

40 horas

Auxiliar
cozinha

40 horas

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Juliano Marques
Larissa Camargo da
silva
Lidia Maria da Silva
Marlei Santiago dos
Passos
MariseBaukat
Mércia Aparecida
Machado Paulino
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17.

Michele Margarete dos
Santos

Professora

20 horas

18.

Nathalia Gomes
Lourenço

Monitora

20 horas

Professora

20 horas

20. Silene de Fátima
Krauss
Rebelo
21.
Sergio José Santana

Professora

20 horas

Professora

20 horas

22.

Professora

20 horas

19.

4.

Norma Sommer

Vanda Aparecida
Gaviolli

OBJETIVOS
OBJETIVO GERAL
Fortalecer os processos de governança da escola, definindo estratégias, ações e

rotinas de atuação para o enfrentamento da epidemia enquanto persistirem as
recomendações nacionais, estaduais e/ou regionais de prevenção ao contágio da COVID19, buscando assegurar a continuidade da sua missão educacional pautada pela proteção
e segurança da comunidade escolar/acadêmica.
•

Traçar diretrizes, determinar as necessidades e prever recursos para instruir sobre
medidas de comportamento e higiene proporcionando um ambiente seguro e
saudável.

•

Comunicar e capacitar a comunidade informando sobre as medidas de prevenção e
procedimentos adotados, seguindo normativas dos órgãos competentes e
minimizando os riscos.

•

Implantar e implementar as medidas de prevenção adequadas às situações.

•

Assegurar a continuidade do processo de ensino e aprendizagem, minimizando um
possível efeito da epidemia na comunidade educativa
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a. Identificar os cenários de riscos (com base nas ameaças, território envolvido,

vulnerabilidades e capacidades instaladas do estabelecimento de ensino);

b. Definir as dinâmicas e ações operacionais e adotar os protocolos operacionais
c.

d.
e.

f.
g.
h.
i.

j.

k.

5.

específicos, abrangendo todas as atividades do estabelecimento e todos os
membros da comunidade escolar e cumprindo todas as recomendações oficiais;
Estabelecer uma Unidade de Gestão Operacional que assegure a implementação
das dinâmicas e ações definidas para diferentes fases, em especial, na retomada de
atividades presenciais;
Promover acesso à informação constante de boletins atualizados e outros materiais
de fontes oficiais sobre a pandemia, formas de contágio e formas de prevenção;
Garantir uma eficiente comunicação interna (com alunos, professores e funcionários)
e externa (com pais e/ou outros familiares dos alunos, fornecedores e população em
geral);
Determinar quais os recursos necessários para dar uma resposta efetiva e
competente, adequada a cada fase de risco/prontidão associada à COVID-19;
Implementar as ações de resposta, mitigação e recuperação, em cada fase,
abrangendo toda a atividade do estabelecimento;
Monitorar e avaliar as ações/medidas implementadas, possibilitando ajustes nas
estratégias frente aos resultados esperados;
Identificar eventuais casos suspeitos de COVID-19, orientando/encaminhando para
que de imediato possam usufruir de apoio da escola e por parte dos serviços de
saúde, evitando ou restringindo situações de contágio;
Assegurar a continuidade da missão educativa, estabelecendo estratégias e
metodologias pedagógicas adaptadas, buscando qualidade e equidade no
atendimento escolar;
Garantir condições sanitárias, profissionais, tecnológicas e apoio psicológico
compatíveis com o momento da pandemia e pós-pandemia, garantindo a segurança
da comunidade escolar nos aspectos sanitários, de higiene, saúde física e
mental/emocional.

CENÁRIOS DE RISCO

Este plano de contingência está elaborado para cenários de risco específicos, que
consideramos se aplicar ao nosso estabelecimento educativo. Em tais cenários são
considerados o território de alcance da ameaça (COVID-19) com que se tem que lidar, bem
como as vulnerabilidades e capacidades instaladas/a instalar.
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AMEAÇAS
A principal ameaça a que o plano de contingência visa dar resposta é uma ameaça
biológica, uma pandemia, mais exatamente, a transmissão do vírus 2019-nCoV, que tem
impacto direto no sistema cardiorrespiratório1, desencadeando no organismo humano a
COVID-19.
A transmissão ocorre através:
a. De gotículas ou micro gotículas de saliva e secreção nasal etc., projetadas por uma

pessoa infectada e que atingem diretamente a boca, nariz e/ou olhos de outra
pessoa. Essas gotículas podem atingir a boca, olhos ou nariz de pessoas próximas
ou por contato:
b. De contato físico com pessoa contaminada, como, por exemplo, ao apertar a mão
de uma pessoa contaminada e em seguida levar essa mão à boca, ao nariz ou aos
olhos.
c. De objetos ou superfícies contaminadas e posterior contato com a boca, nariz ou
olhos. Não podendo ser descartada a possibilidade de transmissão pelo ar em locais
públicos – especialmente locais cheios, fechados e mal ventilados.
Depois do vírus atingir as mucosas, a maioria das pessoas desenvolve a doença
com sintomas amenos. Há, contudo, pessoas que desenvolvem quadros de grande
gravidade que, em certos casos, causam a morte do paciente. A probabilidade de
complicações graves é mais comum em pessoas de grupos etários mais idosos e/ou na
presença de outras doenças crônicas. Contudo, começam a aparecer mais casos em outras
faixas de idade e em pessoas sem comorbidades aparentes.
Por outro lado, segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e a OMS,
calcula-se que a taxa de mortalidade associada à COVID-19 seja substancialmente maior
que a da gripe sazonal (0,02% para 3,6% ou mais). A taxa de transmissão é elevada (cerca
de 3, ou seja, 1 pessoa contamina, em média, 3 pessoas). Sem estratégias de
distanciamento físico, deixando o vírus se transmitir livremente, a taxa de contaminação
pode atingir, eventualmente, até 50 a 70%, o que teria por consequência a falência total de
sistemas de saúde e funerários, pois teríamos milhões de mortos e um cenário
extremamente crítico.
Cabe ainda ressaltar que a falência dos sistemas de saúde e funerário não depende

1 Segundo dados da

OMS, com base em análise possível de 56.000 pacientes, 80% têm ausência de sintomas ou sintomas leves (febre,
tosse, alguma dificuldade em respirar, etc.), 14% sintomas mais severos (sérias dificuldades em respirar, grande falta de ar e
pneumonias) e 6% doença grave (insuficiência pulmonar, choque séptico, falência de órgãos e risco de morte).
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somente da taxa de contaminação, mas sobretudo da capacidade de atendimento dos
casos graves da doença que podem atingir o nível de saturação mesmo em contexto de
taxas menores de contágio. Não existe ainda nenhuma vacina disponível e provavelmente
não

estarão

disponíveis

ainda

em

2020.

Também

não

existem

tratamentos

medicamentosos específicos suficientemente testados, embora alguns medicamentos tradicionalmente utilizados no tratamento de outras doenças - tenham sido utilizados com
aparente sucesso, que não se sabe advir de qual ou de sua combinação com outros, e
alguns novos medicamentos começam a ser testados.
Assim, a esta ameaça principal do vírus em si e da doença - por vezes mortais - que
ele desencadeia, juntam-se, no mínimo, mais duas:
a. A ameaça de uma profunda crise econômica e financeira;
b. A ocorrência de contextos de perturbações emocionais pessoais e desequilíbrios

sociais variados.

Nos dois últimos casos, o planejamento de estratégias mais adequadas para prevenir
e restringir novos contágios, quando da retomada gradual de atividades, pode contribuir
significativamente para o controle da doença e dirimir os impactos colaterais, favorecendo
um ambiente mais propício à recuperação econômica e dos impactos psicossociais da
pandemia.
Em síntese, a ameaça é real e de natureza complexa, uma vez que:
a. O vírus é novo, com elevada taxa de mutação (sem que saibamos, totalmente, o que

isso implica);

b. Seus impactos dependem das medidas de contingenciamento tomadas em tempo;
c. Os efeitos potenciais de curvas de crescimento epidemiológico, súbito e alto, sobre

os sistemas de saúde são grandes, o que pode afetar a capacidade de resposta e a
resiliência individual e comunitária e, por retroação, aumentar muito o risco;
d. Seu impacto na situação econômica global e de cada país pode gerar uma forte
crise;
e. O inevitável choque entre medidas de distanciamento social e preocupação de
dinamização da atividade econômica pode criar conflitos e impasses difíceis de
ultrapassar;
f. Aos períodos de distanciamento social mais extensivo têm que suceder-se períodos
de maior flexibilização e tentativa de retomar a normalidade que, contudo, podem vir
a gerar novas necessidades de distanciamento.

16

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 1353

CARACTERIZAÇÃO DO TERRITÓRIO
Porto Belo é uma cidade do Litoral Norte do Estado de Santa Catarina. Faz parte
dos Municípios que compõe a Costa Esmeralda (Costa Esmeralda é uma região formada
pelas cidades de Bombinhas, Porto Belo e Itapema e tem esse nome por suas águas verdes
e cristalinas. A região possui aproximadamente 60 km de litoral, grande parte desse
território é conservada por meio de áreas naturais protegidas). O Município está dividido
em 11 bairros, sendo eles Área Urbana: Araçá, Enseada Encantada, Centro, Vila Nova,
Balneário Pereque, Alto Pereque, Pereque, Jardim Dourado e Santa Luzia. Área Rural:
Sertão de Santa Luzia e Sertão do Valongo. Os habitantes se chamam porto-belenses. O
município se estende por 95,8 km² e contava com 21. 388 habitantes no último censo. A
densidade demográfica é de 223,2 habitantes por km² no território do município. Vizinho
dos municípios e Bombinhas, Tijucas e Itapema, Porto Belo se situa a 9 km a Sul - Leste
de Itapema a maior cidade nos arredores. Situado a 10 metros de altitude, de Porto Belo
tem as seguintes coordenadas geográficas: Latitude: 27° 9' 30'' Sul, Longitude: 48° 33' 13''
Oeste.
A Área de Proteção Ambiental da Ponta do Araçá (APA da Ponta do Araçá) está
localizada no extremo leste do município de Porto Belo. Criada através do Decreto 395 de
30 de abril de 2008, com aproximadamente 140,7 hectares, a APA da Ponta do Araçá é
uma unidade de conservação de uso sustentável que ainda não possui Plano de Manejo.
Para subsidiar a implantação da referida UC e elaboração do seu Plano de Manejo,
foi contratado um Plano Básico de Zoneamento Ambiental, elaborado pela empresa Caruso
Jr. Estudos Ambientais e Engenharia, durante o ano de 2007. Os diagnósticos ambientais
elaborados no âmbito do trabalho supracitado, no entanto, não resultaram em informações
suficientes para subsidiar adequadamente a elaboração do Plano de Manejo da APA, seja
em função do esforço amostral ou mesmo do escopo enfocado pelos estudos e
levantamentos específicos de campo.
Dentro deste contexto, se insere o presente projeto de pesquisa e desenvolvimento,
em atendimento ao Termo de Referência 001/2009, elaborado pela Prefeitura Municipal de
Porto Belo no intuito de orientar os limites de estudos para a elaboração de pesquisa dos
meios biológicos, físicos e antrópicos para subsidiar a elaboração de uma proposta de
gestão e planejamento da APA da Ponta do Araçá, através de um Plano de Manejo.
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No caso concreto da Escola Municipal Francisco José Marques, que fica
situada no bairro
Araçá foi julgada como ajustada a descrição de território que segue a
estrutura física deste
Estabelecimento de ensino:
• 03 (três) salas de aula
• 01 (uma) área de recreação coberta
• 06 (seis) banheiros, sendo 03 (três) masculinos, 02 (dois) femininos e 01
(um) banheiro dos
Funcionários
• 01 (um) refeitório
• 01 (uma) cozinha
• 01 (uma) quadra para prática de esporte
• 01 (uma) sala de informática com computadores
• 01 (uma) sala de recreação
• 01 (uma) sala administrativa, onde fica situado a secretaria da Escola e a
sala dos professores
• 02 (duas) entradas para acesso à escola
Informações dos alunos e turmas atendidas.
Turma

1° Ano
2° Ano
3° Ano
4 ° Ano
5° Ano

Alunos Matutinos

Alunos Vespertinos

---------27
22

29
26
28
---------

Total por turma

**
**
**
**

5

Informações dos funcionários de acordo coma categoria profissional e
jornada de trabalho
N°
23.

FUNCIONÁRIO
Aline Mara da Costa

Função
Professora

Jornada de trabalho na
unidade
40 horas

24.

Ana Carolina de Melo
Serpa

Professora

20 horas

25.

Ângela Maria
Domingos Caetano

26.

Aurélio Braz
Nicodemos Ribeiro

Monitor

40 horas

27.

Cristiane Machado dos
Santos

Cozinheira

40 horas

40 horas

Gestora
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Daiana Berlinck

Professora

20 horas

29. Daiana Paulinha da
Silva Nascimento

Secretaria

40 horas

30.

Elsa Irma Martins dos
Santos

Servente

40 horas

31.

Fabiana Boscato
Maseto

Professora

20 horas

32.

Gisele Juliana Gambi
Nascimento

Professora

20 horas

Professor

20 horas

Professora

20 horas

Professora

20 horas

Professora

20 horas

Professora

40 horas

33.
34.
35.
36.
37.

Juliano Marques
Larissa Camargo da
silva
Lidia Maria da Silva
Marlei Santiago dos
Passos
MariseBaukat

38.

Mércia Aparecida
Machado Paulino

Auxiliar
cozinha

40 horas

39.

Michele Margarete dos
Santos

Professora

20 horas

40.

Nathalia Gomes
Lourenço

Monitora

20 horas

Professora

20 horas

42. Silene de Fátima
Krauss
Rebelo
43.
Sergio José Santana

Professora

20 horas

Professora

20 horas

44.

Professora

20 horas

41.

Norma Sommer

Vanda Aparecida
Gaviolli

A localização da escola permite uma rápida locomoção no que se refere à distância entre
os Centros de Referência para o atendimento ao COVID-19 sendo um na região central
com distância aproximada em tempo de 10 a 15 minutos e no bairro onde se a unidade
escolar, sendo à distância a percorrer de um local a outro, tempo convertido de 5 minutos.
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VULNERABILIDADES
A Escola Municipal Francisco José Marques toma em consideração, na definição
de seu cenário de risco, as vulnerabilidades gerais e específicas que seguem:
a. Facilitação de condições que permitam a transmissão do vírus, através de contatos

b.

c.

d.
e.

f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.

diretos (aperto de mão, beijos, atingimento por partículas de pessoa infectada que
tosse ou espirra etc.) ou mediados (toque em superfícies infectadas, etc., seguido
de toque com as mãos na boca, nariz e olhos), particularmente, em sociedades com
hábitos sociais de maior interatividade física interpessoal;
Falta de certos hábitos e cuidados de higiene pessoal e relacional ou negligência no
seu cumprimento, nomeadamente os hábitos associada à lavagem regular e
adequada das mãos, etiquetas corretas de tossir e espirrar;
Insuficiente educação da comunidade escolar para a gestão de riscos e para a
promoção da saúde (em especial, contextos epidemiológicos) que, em certos casos,
se associa a baixa educação científica e dificuldades de pensamento crítico;
Atitudes de negação do vírus, da COVID-19 e/ou de seu impacto, decorrente de fake
news e difusão de informação não validada cientificamente;
Condições específicas dos estabelecimentos, tais como tipo e dimensões das
instalações físicas, condições de arejamento, espaço disponível para suficiente
espaçamento das pessoas etc.;
Baixa percepção de risco e o descumprimento de regras sociais (por exemplo,
distanciamento e isolamento social, usam de máscaras, entre outros);
Existência de atores pertencendo a grupos de risco;
Atividades essencialmente presenciais e desenvolvidas em grupos;
Dependência de meios de transporte coletivos urbanos, eventualmente saturados;
Falta de formação dos professores para usar tecnologia na educação;
Alunos sem espaço adequado para estudo em casa falta de equipamentos como
computadores e notebooks e problemas na conexão à internet;
Horário único de acesso às aulas e intervalos (recreios), causando possível
aglomeração na entrada e saída das pessoas;
Número insuficiente de funcionários para auxiliar na fiscalização das normas de
convivência exigidas;
Grande número de alunos por turma
Salas pequenas e pouco arejadas
Acesso dificultoso à Escola, onde pode conter aglomero

CAPACIDADES INSTALADAS/ A INSTALAR
A Escola Municipal Francisco José Marques considera já ter instalado e a instalar as
seguintes capacidades:
Descrição da estrutura da Instituição de Ensino
a. 03 (três) salas de aula
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b. 01 (uma) área de recreação coberta
c. 06 (seis) banheiros, sendo 03 (três) masculinos, 02 (dois) femininos e 01 (um) banheiro dos
Funcionários
d. 01 (um) refeitório
e. 01 (uma) cozinha
f. 01 (uma) quadra para prática de esporte
g. 01 (uma) sala de informática com computadores
h. 01 (uma) sala de mais educação
i. 01 (uma) sala administrativa, onde fica situada a secretaria da Escola e a sala dos professores
(duas) entradas para acesso à escola
SALA/ TURMA

ALUNOS

PROFESSOR

1 ° Ano

29 alunos

1 Professora regente

2 ° PROFESSORA
-----

20 horas
2 ° Ano

26 alunos

1 Professora regente
40 horas

3 ° Ano

28 alunos

1 Professora regente
20 horas

4 ° Ano

27 alunos

1 Professora regente
40 horas ( a mesma

1 segunda
professora

1 segunda
professora

1 segunda
professora

do 2° ano)
5° Ano

22 alunos

1 Professora regente
20 horas

1 segunda
professora

Capacidades instaladas
•
•

Criação de uma Comissão Escolar de gerenciamento da Pandemia da COVID-19,
de retorno as aulas, para elaboração do plano de contingência;
Capacidade técnica quanto ao âmbito específico de atuação

Capacidades a instalar
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a. Dispor de ambiente específico para isolamento de pessoas que no meio do

expediente/aula possam vir a ter algum tipo de sintoma;

b. Equipamentos para verificar a temperatura
c. Suportes para álcool em gel, onde os mesmos não precisam ter contato com as

mãos

d. Equipamentos de proteção (máscaras e luvas) para funcionários
e. Formação específica, de acordo com o planejamento que segue:
a
b

Programa de proteção e defesa civil nas escolas
Gestão de riscos

f. Treinamento, incluindo simulados, conforme o planejamento
g. Estabelecer fluxos de encaminhamento de pessoas com sintomas à rede de atenção

pública ou privada;

h. Estabelecer protocolos internos de teste e rastreamento e afastamento de contatos

de casos confirmados;

i. Realizar parceria com o Posto de saúde para casos de ocorrência
j. Ter números reduzido de pessoas por sala
k. Termos de compromisso para as famílias, tendo em vista a responsabilidade dos

mesmo em enviar seus filhos para a Escola sem sintomas

Informações de funcionamento

1
2
3
4
5

Nível de ensino

Número mínimo de
aluno por turma (é o
número que a sala
de aula comporta
considerando o
distanciamento de
1,5m ou 2 m)

Número máximo de
aluno por turma (é
o número de alunos
matriculados na
turma)

Horário de
funcionamento

1° Ano
2° Ano
3° Ano
4° Ano
5° Ano
Mais educação

12
9
9
9
9
5

30
30
30
30
30
12

Vespertino
Vespertino
Vespertino
Matutino
Matutino
Integral
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NÍVEIS DE PRONTIDÃO/AÇÃO

Este plano de contingência vincula-se aos níveis de prontidão/ação definidos no
Quadro 1, que estão baseados em indicações da OMS e correspondem à terminologia que
vem sendo utilizada pelo Ministério da Saúde em suas análises. Tal terminologia parecenos a mais adequada tanto à natureza da pandemia, como para os estabelecimentos a que
se destina: Preparação; Resposta (subdividida em Contenção e Mitigação); e Recuperação.
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(podendo, se houver
medidas muito firmes
como testagem
generalizada,
isolamento de casos
e impedimento de
entradas chegar até
à Supressão)

Mitigação

(por vezes,
subdividida em
simples no início e
alargada quando já
há casos no
país/estado)

24

Quando a situação de contágio está sob maior controle e caminha para uma fase de
recuperação estas medidas restritivas podem ser flexibilizadas.

Sabendo-se que não será possível evitar todos os contágios, tenta-se diminuir o avanço da
pandemia, com ações como suspensão de aulas, fechamento de comércio, bares e
restaurantes, cancelamento de eventos esportivos, congressos, shows e espetáculos,
suspensão ou limitação de transportes etc.

A mitigação deve começar logo quando há transmissão local e intensificar-se quando há
transmissão sustentada ou comunitária.

Inclui medidas como o rastreamento (por meio de testes), isolamentos específicos (para evitar
o contágio da população a partir de casos importados) e vigilância de entradas, saídas e
deslocamentos de pessoas, buscando erradicar o vírus. O limite da contenção é quando as
autoridades perdem o controle do rastreamento, o vírus se propaga e entra em transmissão
local. Considera-se na fase de Contenção duas subfases Contenção Inicial e Contenção
Alargada.

Emergência de Saúde
Pública

Perigo Iminente (quando há
casos importados no
estado, mas sem cadeias
de transmissão secundária)

Pode ir desde quando há transmissão internacional em outros países ou casos importados em Alerta (quando somente há
outros estados (contenção inicial) até à situação da existência de cadeias secundárias de
ocorrências em outros
transmissão em outros estados e/ou casos importados no estado, mas sem cadeias de
estados) e
transmissão secundária (contenção alargada).

Contenção

PLANCON ESTADUAL

RESPOSTA

CARACTERÍSTICAS
Não existe epidemia ou existe em outros países de forma ainda não ameaçadora

SUBFASES

PREPARAÇÃO

FASES

05/01/2021 (Terça-feira)
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Caracteriza-se inicialmente pela redução do contágio e óbitos e controle parcial da epidemia,
sustentada em indicadores oficiais de evolução de taxas de contágio e de ocupação de
atendimento hospitalar. Posteriormente, pela superação do surto epidêmico e/ou surgimento
de vacina e/ou descoberta de medicamentos adequados para o tratamento da COVID-19,
comprovados cientificamente pelas autoridades competentes podendo considerar-se
consolidada (recuperação plena). Até que isso aconteça, deve-se manter medidas preventivas
adequadas para evitar o surgimento de novos focos de infecção e reversão do achatamento
da curva de contágio. Na ocorrência de reversão da redução do contágio as medidas
adequadas de prevenção e controle deverão ser retomadas, em partes similares às previstas
para a fase de Contenção.
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GOVERNANÇA E OPERACIONALIZAÇÃO DA RESPOSTA

A gestão de uma situação de crise, tão grave como a que nos confrontamos e temos
que lidar, exige um ajuste na governança, ou seja, nos processos de governar neste tempo
de crise. Referimo-nos, em especial, à interação e tomada de decisão entre os atores
envolvidos neste problema coletivo, acompanhada da criação, reforço e/ou remodelação
de diretrizes e normas e implementação de ações adequadas.
Na governança, diretamente, relacionada com a operacionalização das dinâmicas
e ações operacionais de resposta, salientam-se três domínios fundamentais:
a. O das diretrizes, dinâmicas e ações operacionais (e respectivos protocolos) a

implementar;
b. O do Sistema de Comando Operacional, propriamente dito, diferenciado do
“normal” sistema e processo de governo, mas com ele interligado, e que se torna
necessário constituir para coordenar toda a implementação a eventuais ajustes do
plano, indicando equipe e responsável em cada domínio;
c. O do Sistema de Alerta e Alarme, incluindo as dinâmicas de comunicação e os
processos de monitoramento e avaliação, que permite, identificar os eventuais
ajustes que se torna necessário implementar.

DIRETRIZES, DINÂMICAS E AÇÕES OPERACIONAIS (DAOP)
As diretrizes, dinâmicas e ações operacionais a serem implementadas encontramse indicadas na sequência.
No planejamento da implementação das diretrizes, dinâmicas e ações sugere-se
que seja usada, como referência, a ferramenta de qualidade 5W2H. Os 5 W (das iniciais
do nome em inglês) são: W1) porque será feito; W2) o que será feito; W3) onde será feito:
W4) quando será feito: W5) quem o fará. Os dois H: H1) como será feito; H2) quanto
custará.
Os quadros síntese que seguem resumem as principais dinâmicas e sugestões de
ações que podem ser realizadas, sendo que as diretrizes com mais detalhes estão
disponíveis nos links de acesso.
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Por quê (domínios): MEDIDAS SANITÁRIAS (promover a saúde e prevenir a
transmissão

do

vírus)

Diretrizes:

Link

de

Acesso:

https://drive.google.com/file/d/13JpI3bInU3Do59SkO8xlQLl2LUcc5rJ8/view?usp=sharing

7.1.1 DAOP DE MEDIDAS SANITÁRIAS (Por quê? - W1).
Acesse ao documento na íntegra.
1. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS
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O quê (ação)
(W2)

Onde
(W3)

Quando
(W4)

Quem
(W5)

Como
(H1)

1.1. Avaliar a
possibilidade de
retorno gradativo
das atividades
escolares, com
intervalos
mínimos de 7
(sete) dias entre
os grupos
regressantes, em
cada
estabelecimento.
As medidas
administrativas
têm como
objetivo promover
um alinhamento
geral do
estabelecimento
de ensino, com
medidas gerais e
aplicáveis para a
maioria da
comunidade
escolar e dos
ambientes do
estabelecimento.
São elas: (para os
diferentes níveis
escolares,
diferentes cursos,
ou outros), com o
monitoramento da
evolução do
contágio, tanto na
comunidade
escolar quanto na
comunidade geral
da localidade,
contemplando
novos
alinhamentos, se
necessário.

Na unidade
de ensino.

Retorno
gradativo e
escalonado a
partir das
Definições da
Secretaria da
Educação ou
Calendário
Escolar.

Equipe diretiva
e

Com o
monitoramento
da evolução do
contágio, tanto
na comunidade
escolar quanto
na comunidade
geral da
localidade,
contemplando
novos
alinhamentos.
Referente ás
Diretrizes.

comissão
escola

Quanto
(H2)
Sem
custo
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1.2. Definir de um
―espelho‖ para
cada sala de aula,
de forma que cada
aluno utilize todos
os dias a mesma
mesa e a mesma
cadeira.

Nas salas
de aula.

No Retorno
do Ensino
Presencial
escalonado.

Equipe
diretiva e
pedagógica.

Por meio de
fixação de
cartaz e
demarcação de
carteiras e
cadeiras.

Sem

1.3. Reenquadrar,
dentro do
possível, as grades
de horários de
cada turma, de
forma a condensar
em menores
quantidades de
dias possíveis as
aulas do mesmo
professor.

Na unidade
de ensino.

No Retorno
do Ensino
Presencial
escalonado.

Equipe
diretiva
supervisor
escolar.

Por meio de
estudo da
gestão de
pessoas.

Sem custo

1.4. Adotar
estratégias
eficazes de
comunicação com
a comunidade
escolar,
priorizando canais
virtuais e a
audiodescrição
para deficientes
visuais e LIBRAS
para alunos
surdos.

Na unidade
de ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe
diretiva e
pedagógica,
profissionais
de apoio e
Atendimento
educacional
especializado.

Informar
previamente e
regularmente
através de
material
explicativo de
mídia e
material
impresso.

Sem custo

1.5. Atualizar os
contatos de
emergência dos
alunos (também
dos responsáveis
quando aplicável),
e dos
trabalhadores,
antes do retorno
das aulas, assim
como mantêlos
permanentemente
atualizados.

Na unidade
de ensino.

Em
andamento.

Secretárias.

Através de
pesquisa
utilizando a
ferramenta
google
formulário; Ato da
rematrícula; No
ato da
assinatura do
termo de aceite
ou não do
retorno pela

Sem

custo

Custo
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família.

1.6. Priorizar a
realização de
reuniões por
videoconferência,
evitando a forma
presencial, quer
seja por alunos,
docentes,
trabalhadores ou
fornecedores e,
em especial,
quando não for
possível, reduzir
ao máximo o
número de
participantes e sua
duração. Em
extensão para as
pessoas com
deficiência, buscar
assessoria e
suporte dos
serviços de
Educação Especial
para adequações e
acesso a
informações.

Nas
unidades e
ambientes
digitais.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe
diretiva,
comissão
escolar,
equipe
pedagógica e
Atendimento
educacional
especializado.

Por meio de
organização
dos tempos,
espaços e
ambientes.

Sem custo

1.7. Suspender
todas as
atividades que
envolvam
aglomerações, tais
como festas de
comemorações,
reuniões para
entrega de
avaliações,
formaturas, feiras
de ciências,
apresentações
teatrais, entre

Em espaços
internos e
externos.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe
diretiva.

Cancelando
previamente
estas ações,
considerando a
Matriz de
avaliação de
risco potencial
para COVID 19.

Sem custo
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outras.

1.8. Suspender as
atividades
esportivas
coletivas
presenciais e de
contato, tais
como: lutas (artes
marciais), futebol,
voleibol, ginástica,
balé e outras,
devido à
propagação de
partículas
potencialmente
infectantes,
priorizando e
incentivando
atividades
individuais ao ar
livre.

Em espaços
internos e
externos.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe
diretiva,
pedagógica e
comissão
escolar.

Cancelando
previamente
estas ações,
considerando a
Matriz de
avaliação de
risco potencial
para COVID 19.

Sem custo

1.9. Implantar na
primeira etapa do
retorno, aulas
teóricas de
educação física.
Passado 21 dias,
devem ser
planejadas para
serem executadas
individualmente,
sem contato físico,
mantendo a
distância de 1,5 m
entre os
participantes e em
espaços abertos
(ar livre). Fica
proibida a prática
de esportes que
envolvam
superfícies que

Na unidade
de ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe
diretiva,
pedagógica e
professores de
Educação
Física.

Avaliando os
espaços,
tempos e
conteúdos.

Sem custo
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não possam ser
limpas e
atividades que
envolvam troca de
objetos entre os
alunos.
1.10. Desestimular
o uso de
elevadores, por
meio de cartazes
afixados em locais
visíveis, contendo
orientações de
utilização apenas
para pessoas com
dificuldades ou
limitações para
deslocamento.

Na unidade
de ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe
diretiva e
administrativa.

Por meio de
cartazes
afixados em
locais visíveis.

Impressão feita
na escola. Sem
custo adicional.

1.11. Adotar
rotinas regulares
de orientação de
alunos e
trabalhadores
sobre as medidas
de prevenção,
monitoramento e
controle da
transmissão do
COVID-19, com
ênfase na correta
utilização, troca,
higienização e
descarte de
máscaras, bem
como na
adequada
higienização das
mãos e de
objetos, na
manutenção da
etiqueta
respiratória e no
respeito ao
distanciamento
social seguro,
sempre em

Na unidade
de ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe
diretiva,
pedagógica, e
administrativa.

Por meio de
cartazes
afixados em
locais visíveis,
formação e
capacitação
entre outros.

Sem custo
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linguagem
acessível para
toda a
comunidade
escolar.
1.12. Informar as
alterações de
rotina e mudanças
de trajeto e
objetos, com
antecedência, aos
alunos com
deficiência visual e
Transtorno de
Espectro AutistaTEA.

Nas
unidades
de ensino,
com o uso
de
ambientes
digitais
entre
outros.

Antes de
iniciar as
atividades
presenciais.

Equipe
diretiva,
pedagógica,
professores de
educação
especial e
profissionais
de apoio.

Por meio de
reuniões online e
presenciais,
quando se
fizerem
necessárias.

Sem custo

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

Na unidade
de ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe
diretiva e
pedagógica

Por meio de
afixação de
cartazes em
espaços de
trânsito.

Sem custo

1.14. Conhecer
todos os
regramentos
sanitários vigentes
aplicáveis,
procurando

Na unidade
de ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Toda a
comunidade
escolar que
retornará às
atividades

Por meio de
capacitação,
reuniões
virtuais e
presenciais
quando se

Sem custo
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documentar ou
evidenciar as
ações adotadas
pelo
estabelecimento
de ensino, em
decorrência do
cumprimento
destes
regramentos.
1.15. Recomendar
aos reitores,
diretores
escolares e
administradores
escolares
acompanharem os
casos suspeitos ou
confirmados, na
comunidade
escolar, e com as
autoridades locais,
a evolução de
casos positivos,
nos seus
municípios e nos
adjacentes, de
forma a gerenciar
o funcionamento
do
estabelecimento,
avaliando a
adequação da
continuidade das
aulas, cancelandoas, se necessário,
e quando
aplicável,
contemplar o
possível
fechamento
temporário do
estabelecimento,
de forma total ou
parcial (apenas
alguma sala,
edifício ou

Na unidade
de ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Página 1370

presenciais.

fizerem
necessárias.

Equipe
diretiva e
Comissão
Escolar, pais e
responsáveis.

Nas unidades
de ensino, sites
de
levantamento
de dados sobre
a evolução da
COVID-19,
assim como,
contar com o
apoio dos
familiares
sobre o repasse
de informações
sobre os
familiares e
sobre o
educando.

Sem custo
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instalação).

Quadro 2: Esquema de organização DAOP Medidas Sanitárias

2. MEDIDAS DE HIGIENE PESSOAL.

O quê (ação)
(W2)
2.1. Divulgar para
alunos e
trabalhadores a
necessidade e a
importância de
evitar tocar olhos,
nariz e boca, além
de higienizar
sistematicamente
as mãos,
especialmente nas
seguintes
situações: após o
uso de transporte
público; ao chegar
ao
estabelecimento
de ensino; após
tocar em
superfícies tais
como: maçanetas
das portas,
corrimãos, botões
de elevadores,
interruptores; após
tossir, espirrar
e/ou assoar o nariz;
antes e após o uso

Onde (W3)
Na unidade
de ensino.

Quando
(W4)
No Retorno
do Ensino
Presencial
escalonado.

Quem
(W5)
Equipe
diretiva e
demais
funcionários
da escola.

Como
(H1)
Palestras,orientações
individualizadas,divulgação
de vídeos, orientação
virtual e presencial, placas
informativas.

Quanto
(H2)
Botas
(R$46,00) a
unidade. 5
pares
dependendo
da
quantidade
de
funicionários.
Material
permanente.
Luvas
descartável
(R$20,00
cada caixa)
pedido de 2
caixas
mensais no
valor R$
40,00. Luvas
de borracha
(R$8,00 o
par), pedido
mensal de 5
pares no
valor de R$
40,00
mensais.
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do banheiro; antes
de manipular
alimentos; antes de
tocar em utensílios
higienizados; antes
e após alimentar os
alunos; antes das
refeições; antes e
após cuidar de
ferimentos; após a
limpeza de um
local e/ou utilizar
vassouras, panos e
materiais de
higienização; após
remover lixo e
outros resíduos;
após trocar de
sapatos; antes e
após o uso dos
espaços coletivos;
antes de iniciar e
após uma nova
atividade.
2.2. Disponibilizar
em pontos
estratégicos, em
diversos ambientes
do
estabelecimento
de ensino,
dispensadores de
álcool 70%,
devendo ser
orientada e
estimulada a
constante
higienização das
mãos.
2.3. Orientar sobre
a obrigatoriedade
do uso de máscaras
descartáveis ou de
tecidos não tecido
(TNT) por alunos,
trabalhadores e
visitantes durante
todo o período de

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 1372

Na unidade
de ensino.
Corredores,
salas de
aula,
atendimento
ao público,
banheiros,
refeitório.

Após
disponibilizaçã
o de recursos
para tal.

Equipe
diretiva e
comissão
escolar.

Em pontos estratégicos
como entradas da UE e
locais de maior circulação.

Frascos de
álcool em
gel, no valor
aproximado
de R$ 15,00
cada 10
unidades.
Reposição
mensal.

Em diversos
espaços da
unidade de
ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe
diretiva e
pedagógica.

Cartazes informativos.

Sem custo.
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permanência no
estabelecimento
de ensino. Orientar
a troca de máscara
a cada 2(duas)
horas ou quando
tornar-se úmida (se
antes desse
tempo). Não
devem ser
colocadas em
bebês e crianças
menores de dois
anos, poisperigo de
asfixia.
2.4. Disponibilizar
álcool a 70% para
cada professor,
recomendando a
frequente
higienização das
mãos.

2.5. Orientar os
trabalhadores que
devem manter as
unhas cortadas ou
aparadas, os
cabelos presos e
evitar o uso de
adornos, como
anéis e brincos.
2.6. Orientar cada
professor a
higienizar as mãos
e substituir a
máscaras
descartáveis ao
final de cada aula
(a cada mudança
de sala) e ao final
do seu turno.
2.7. Orientar aos
alunos,
trabalhadores e
visitantes, que
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Em diversos
espaços da
unidade de
ensino.

No Retorno
do Ensino
Presencial
escalonado.

Equipe
diretiva.

Disponibilizando o
material.

Frascos de
álcool em
gel, no valor
aproximado
de R$ 15,00
cada 10
unidades.
Reposição
mensal.
Sem custo.

Na unidade
de ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe
diretiva e
Comissão
Escolar.

Formação continuada e/ou
reuniões.

Na unidade
de ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe
diretiva e
pedagógica.

Reuniões formativas e
material informativo.

Máscara
descartável Caixa com 50
unidades (R$
28,00 cada),
2 mil
máscaras.

Na unidade
de ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe
diretiva e
pedagógica.

Reuniões formativas e
material informativo.

Material
impresso na
Escola - Sem
custo
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adentrarem ao
estabelecimento,
que deverão usar
máscaras
descartáveis, ou de
tecido não tecido
(TNT), ou de tecido
de algodão,
recomendando que
elas devem ser
trocadas a cada 2
(duas) horas ou
quando tornar-se
úmida (se antes
deste tempo). Para
o uso de máscaras
de tecido
recomenda-se que
seja realizada em
conformidade com
o previsto na
Portaria SES nº
224, de 03 de abril
de 2020, ou outros
regramentos que
venham substituíla.
2.8. Orientar a
comunidade
escolar sobre os
cuidados
necessários a
serem adotados
em casa e no
caminho entre o
domicílio e o
estabelecimento
de ensino.
2.9. Orientar e
estimular os
alunos,
trabalhadores e
visitantes à
aplicação da
etiqueta da tosse.
2.10. Orientar
alunos e
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adicional.

Na unidade
de ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe
diretiva e
pedagógica.

Reuniões formativas e
material informativo.

Material
impresso na
Escola - Sem
custo
adicional.

Na unidade
de ensino.

No Retorno
do Ensino
Presencial
escalonado.

Equipe
diretiva e
pedagógica.

Material informativo como
cartazes.

Material
impresso na
Escola - Sem
custo
adicional.

Na unidade
de ensino.

No Retorno
do Ensino

Equipe
diretiva e

Informar e fornecer lenços
descartáveis para cada

Sacos de lixo
de todos os
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trabalhadores a
usar lenços
descartáveis para
higiene nasal e
bucal e a descartálos imediatamente
em lixeira com
tampa,
preferencialmente
de acionamento
por pedal ou outro
dispositivo.

2.11. Orientar
alunos com
deficiência visual a
realizarem a
higiene das mãos
bem como de sua
bengala de uso
pessoal após a
utilização,
principalmente ao
andar em espaços
abertos.
2.12. Readequar os
espaços físicos,
respeitando o
distanciamento
mínimo de 1,5 m
(um metro e meio)
em sala de aula.
Nas atividades de
educação física e
em espaços
abertos, deve-se
manter distância
de 1,5 m entre
pessoas.
2.13. Estabelecer e
respeitar o teto de
ocupação
compreendido
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Presencial
escalonado.

pedagógica.

turma.

tamanhos 5
Lixeiras com
pedal de 35l R$75,00
cada. 2
conjuntos de
Lixeiras com
pedal para
cozinha
coleta
seletiva 50l
para a
cozinha e
refeitório R$ 280,00
cada
unidade.
Sem custo.

Na unidade
de ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe
diretiva,
pedagógica e
professor do
atendimento
educacional
especializado.

Reuniões formativas e
material informativo.

Na unidade
de ensino.

No Retorno
do Ensino
Presencial
escalonado.

Equipe
diretiva e
pedagógica.

Verificar a metragem
quadrada de cada espaço;
demarcar os lugares das
carteiras respeitando o
distanciamento de 1,5m.
Demarcar piso da quadra
lugares para a realização
das práticas esportativas.

Sem custo.

Na unidade
de ensino.

No Retorno
do Ensino
Presencial
escalonado.

Equipe
diretiva e
pedagógica.

Verificar a metragem
quadrada de cada espaço;
afixar fora das salas e
demais espaços cartazes

Sem custo.
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como o número
máximo permitido
de pessoas
presentes
simultaneamente
no mesmo
ambiente,
respeitando o
distanciamento
obrigatório.
Disponibilizar esta
informação nos
locais.
2.14. Organizar as
salas de aula de
forma que os
alunos se
acomodem
individualmente
em carteiras,
respeitando o
distanciamento
mínimo
recomendado.
2.15. Demarcar o
piso dos espaços
físicos, de forma a
facilitar o
cumprimento das
medidas de
distanciamento
social,
especialmente nas
salas de aula, nas
bibliotecas, nos
refeitórios e em
outros ambientes
coletivos.
2.16. Suspender a
utilização de
catracas de acesso
e de sistemas de
registro de ponto,
cujo acesso e
registro de
presença ocorram
mediante
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com definição de
ocupação máxima.

Na sala de
aula.

No Retorno
do Ensino
Presencial
escalonado.

Equipe
Diretiva e
pedagógica.

Conforme espelho da
classe.

Sem custo.

Na unidade
de ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe
Diretiva e
pedagógica.

Utilizando fitas, mapas,
organogramas e outros
que se fizerem
necessários.

Fitas para
demarcação
R$ 100,00.

Na unidade
de ensino.

No Retorno
do Ensino
Presencial
escalonado.

Equipe
diretiva.

Registro no livro ponto
com caneta individual.
Quando do fornecimento
de caneta pela escola, esta
deverá ser higienizada.

Sem custo.
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biometria.
2.17. Disponibilizar
alternativas de
acessos e saídas
sem comandos
com o contato das
mãos, para
estabelecimentos
que disponham de
estacionamentos,
em especial se
utilizarem sistemas
de digitação
numérica ou de
biometria digital,
tanto para alunos
quanto para
trabalhadores e
visitantes.
2.18. Implementar
nos corredores o
sentido único, para
coordenar os fluxos
de entrada,
circulação e saída
de alunos e
trabalhadores,
respeitando o
distanciamento
mínimo entre
pessoas.
2.19. Definir
pontos exclusivos
para entradas e
para saídas para os
estabelecimentos
que disponham de
mais de um acesso.
Para
estabelecimentos
que disponham de
um único acesso,
definir e identificar
áreas para acessos
e saídas, de forma
a proporcionar
condições que

Na unidade
de ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe
diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Desativando os sistemas
de digitação numérica ou
biometria digital.

Sem custo.

Na unidade
de ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe
diretiva,
pedagógica.

Utilizando fitas
marcadoras, fitas de
isolamento e material
informativo.

Fitas para
demarcação
R$ 100,00.

Na unidade
de ensino.

No Retorno
do Ensino
Presencial
escalonado.

Equipe
diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

A entrada e a saída de
alunos ocorrerá pelo
portão principal (Subida
pelo morro) com
demarcação de fluxo de
entrada e saída.

Sem custo.
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evitem ou
minimizem o
cruzamento das
pessoas na mesma
linha de condução.
2.20. Organizar, as
entradas dos
alunos, de forma
que não ocorram
aglomerações, bem
como escalonar os
horários de saída
de alunos, de
modo a evitar
congestionamentos
e aglomerações.
2.21. Organizar,
quando necessário,
os horários de
intervalo das
refeições, de
utilização de
ginásios,
bibliotecas, pátios,
entre outros,
preservando o
distanciamento
mínimo obrigatório
entre pessoas,
evitando a
aglomeração de
alunos e
trabalhadores nas
áreas comuns.
2.22. Evitar o
acesso de pais,
responsáveis,
cuidadores e/ou
visitantes no
interior das
dependências dos
estabelecimentos
de ensino, porém
nos casos em que o
acesso ocorrer,
devem ser
preservadas as
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Na unidade
de ensino.

No Retorno
do Ensino
Presencial
escalonado.

Equipe
diretiva e
Comissão
Escolar.

Definindo entrada e saída
de forma escalonada. O
horário de entrada e saída
será fracionado e
escalonado por turmas
assim como o horário de
saída das mesmas com
intervalos entre elas.

Sem custo.

Na unidade
de ensino.

No Retorno
do Ensino
Presencial
escalonado.

Equipe
diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Analisando o quantitativo
de alunos.

Sem custo.

Na unidade
de ensino.

No Retorno
do Ensino
Presencial
escalonado.

Equipe
diretiva e
Comissão
Escolar.

Por meio de reuniões
virtuais e materiais
informativos de mídias,
material informativo
impresso no portão.

Sem custo.
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regras de
distanciamento
mínimo obrigatório
e o uso de
máscara.
2.23. Assegurar o
respeito dos pais,
responsáveis e/ou
cuidadores às
regras de uso de
máscara e de
distanciamento
mínimo obrigatório
nas dependências
externas do
estabelecimento
de ensino, quando
da entrada ou da
saída de alunos, e,
quando aplicável,
sinalizar no chão a
posição a ser
ocupada por cada
pessoa.
2.24. Assegurar
que trabalhadores
e alunos do Grupo
de Risco
permaneçam em
casa, sem prejuízo
de remuneração e
de
acompanhamento
das aulas,
respectivamente.
2.25. Desativar ou
lacrar as torneiras
a jato dos
bebedouros que
permitam a
ingestão de água
diretamente, de
forma que se evite
o contato da boca
do usuário com o
equipamento. Caso
não seja possível
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Na unidade
de ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe
diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Por meio de reuniões
virtuais e materiais
informativos de mídias.

Sem custo.

Na unidade
de ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe
diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Rastreamento de
trabalhadores e alunos do
grupo de risco. Realização
de pesquisa através do
Google formulário e para
alunos no ato da
matrícula.

Sem custo.

Na unidade
de ensino.

Após a
homologação
do Placon
Escolar.

Equipe
diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Desativando as torneiras
bebedouros de ingestão
direta de água. Instalação
de bebedouro adequado,
fornecimento de água em
copos descartáveis para
alunos que por ventura
não tragam as garrafinhas.

Copo
descartável
100 unidades
- R$7,80.
Total 500
copos por
semana,
valor
aproximado
de 156 reais
mensais. 2
suportes

43

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

lacrar ou remover
o sistema de
torneiras com jato
de água, o
bebedouro deve
ser substituído por
equipamento que
possibilite a
retirada de água
apenas em copos
descartáveis ou
recipientes de uso
individual,
mantendo
disponível álcool a
70% ao lado do
bebedouro, com
recomendação de
higienização das
mãos antes e após
a retirada da água.
2.26. Aferir a
temperatura de
todas as pessoas
previamente a seu
ingresso nas
dependências do
estabelecimento
de ensino, por
meio de
termômetro digital
infravermelho,
vedando a entrada
daquela cuja
temperatura
registrada seja
igual ou superior a
37,8 (trinta e sete
vírgula oito) graus
Celsius.
2.27. Caso o aluno,
trabalhador ou
visitante apresente
temperatura
corporal maior ou
igual a 37,8º ou
sintomas como
tosse seca ou
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para copos
R$ 56,00
cada.

Na unidade
de ensino.

Em tempo
integral.

Responsável
pela entrada.

Disponibilizando um
servidor que faça a
aferição da temperatura
na entrada da unidade de
ensino.

Necessário 1
aparelhos
para a
entrada no
valor de R$
246,00
material
permanente.

Na unidade
de ensino.

Diariamente.

Equipe
diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Mediante identificação das
sintomatologias, antes de
entrar no estabelecimento
fazendo os devidos
registros e comunicando
os órgãos responsáveis
pelo controle de casos,
impedindo a permanência

Sem custo.
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produtiva, dor no
corpo, dor de
garganta,
congestão nasal,
dor de cabeça, falta
de ar, lesões na
pele, diarreia,
vômito, dor
abdominal, fica
impedido de entrar
no
estabelecimento
de ensino e deve
ser orientado a
procurar uma
unidade de
assistência à saúde
do município.

2.28. Comunicar
aos pais a
obrigatoriedade de
manter os filhos
em casa quando
estiverem doentes.
2.29. Comunicar à
equipe a
importância de
estar vigilante
quanto aos
sintomas e de
manter contato
com a
administração da
unidade caso
apresentem algum
sintoma.
2.30. Assegurar o
conhecimento das
mudanças
realizadas nos
espaços físicos de
circulação social
aos alunos com

Página 1381

do mesmo no
estabelecimento. Nos
casos dos alunos
desacompanhados com
sintomas, a criança será
encaminhada para a sala
de isolamento, os
responsáveis serão
comunicados e deverão
buscar o aluno. No caso de
aferição de temperatura
para entrada no ônibus, no
término do período, o
aluno apresentar
temperatura superior a
permitida, este não
entrará no onibus, será
encaminhada a sala de
isolamento, os
responsáveis serão
comunicados e deverão
buscar o aluno.
Por meio de orientações
escritas e virtuais. No ato
de assinatura do termo de
aceite.

Na unidade
de ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe
diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Sem custo.

Na unidade
de ensino.

No Retorno
do Ensino
Presencial
escalonado.

Equipe
diretiva,
pedagógica,
professores e
demais
funcionários.

Por meio de capacitações
e treinamentos.
Comunicando Direção e
orientação.

Sem custo.

Na unidade
de ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe
diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar e
professor(a)
de inclusão.

Por meio de orientações
que contemplem as
necessidades de cada
deficiência. Os professores
de inclusão farão a
orientação individualizada
e acompanharão os alunos

Sem custo.
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deficiência.
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quando do deslocamento
dos mesmos dentro da
escola.

3. MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL.

O quê (ação)
(W2)
3.1. Respeitar o
limite definido
para capacidade
máxima de
pessoas em cada
ambiente, em
especial, em
salas de aulas,
bibliotecas,
ambientes
compartilhados,
afixando
cartazes
informativos nos
locais.
3.2. Orientar
alunos,
professores,
trabalhadores e
visitantes a
manter o
distanciamento
recomendável
em todos os
momentos, que
é de 1,5 m (um
metro e meio)
entre as pessoas.
3.3. Orientar
alunos e
trabalhadores a
evitar

Onde
(W3)
Na
unidade
de
ensino.

Quando (W4)

Quem
(W5)
Equipe diretiva
e Comissão
Escolar.

Como
(H1)
Por meio de
materiais
informativos
em cada
espaço.

Quanto
(H2)
Sem custo.

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica,
Comissão
Escolar e
professores.

Reunião de
orientações e
materiais
informativos.

Sem custo.

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe diretiva
e pedagógica.

Reunião de
orientações e
materiais
informativos.

Sem custo.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.
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comportamentos
sociais tais como
aperto de mãos,
abraços e beijos.
3.4. Orientar
alunos e
trabalhadores a
não compartilhar
material escolar,
como canetas,
cadernos,
réguas,
borrachas entre
outros; porém,
caso se faça
necessário,
recomendar que
sejam
previamente
higienizados.
3.5. Orientar
alunos e
trabalhadores a
não compartilhar
objetos pessoais,
como roupas,
escova de
cabelo,
maquiagens,
brinquedos e
semelhantes.
3.6. Orientar
alunos a
restringirem-se
as suas salas de
aula, e evitando
espaços comuns
e outras salas
que não as suas.
3.7. Orientar
alunos e
trabalhadores a
manter o
distanciamento
mínimo de uma
pessoa a cada 3
(três) degraus
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Na
unidade
de
ensino.

No Retorno do
Ensino
Presencial
escalonado.

Equipe diretiva,
pedagógica,
Comissão
Escolar e
professores.

Reunião de
orientações e
materiais
informativos.
Dispor de
material
escolar extra
em cada sala
de aula.

Sem custo.

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica,
Comissão
Escolar e
professores.

Reunião de
orientações e
materiais
informativos.

Sem custo.

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica,
Comissão
Escolar e
professores.

Reunião de
orientações e
materiais
informativos.

Sem custo.

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica,
Comissão
Escolar e
professores.

Reunião de
orientações e
materiais
informativos.

Sem custo.
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nas escadas
rolantes,
afixando
cartazes
informativos.
3.8. Manter uma
proporção
adequada de
funcionários
para os alunos
para garantir a
segurança.

DOM/SC - Edição N° 3371

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica,
Eomissão
Escolar e
professores.
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Distribuição e
ou contratação
de novos
funcionários
para
comporem a
equipe.

Sem custo.

4. MEDIDAS DE HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES.

O quê (ação)
(W2)
4.1. Recomendar
a todos os
estabelecimentos
a fazer
higienização de
todas as suas
áreas, antes da
retomada das
atividades.
4.2. Garantir
equipamentos de
higiene, como
dispensadores de
álcool em gel,
lixeiras com
tampa com
dispositivo que
permita a
abertura e
fechamento sem
o uso das mãos
(como lixeira
com pedal).

Onde
(W3)
Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Quando (W4)
Antes do início das
atividades
presenciais.

Antes do início das
atividades
presenciais.

Quem
(W5)
Responsáveis
pela limpeza
e higiene e
ou
profissional
indicado pela
equipe
diretiva.

Como
(H1)
Higienização de
todos os ambientes.
Sanitização por meio
da equipe
disponibilizada pela
saúde.

Quanto (H2)

Equipe
diretiva.

Adquirir material
necessário de acordo
com o espaço
escolar.

1 lixeira
abertura e
fechamento
sem o uso das
mãos (como
lixeira com
pedal). Para
coleta de
material
contaminado
de 35l - R$
75,00. Sacos
de lixo
hospitalar

Sem custo.
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4.3. Prover
treinamento
específico sobre
higienização e
desinfecção
adequadas de
materiais,
superfícies e
ambientes, aos
trabalhadores
responsáveis
pela limpeza.
4.4. Utilizar
exclusivamente
produtos de
limpeza e
higienização
regularizados
pela ANVISA e ao
fim a que se
destinam.

Na
unidade
de
ensino.

Antes do início das
atividades
presenciais.

Equipe
diretiva.

Reunião de
orientação.Promover
palestra com
nutricionista.

Na
unidade
de
ensino.

Diariamente.

Profissionais
da área.

Solicitar a compra de
produtos
alternativos no caso
de pessoas que
apresentem reaçoes
alérgicas ao
hipoclorito de sódio
(água sanitária).

4.5. Higienizar o
piso das áreas
comuns a cada
troca de turno,
com soluções de
hipoclorito de
sódio 0,1% (água
sanitária) ou

Na
unidade
de
ensino.

Permanen
temente.

Profissionais
da área.

Conforme o
protocolo de
higienização. Ao final
de cada período e
toda vez que se fizer
necessário.

100l - caixa
100 unidades
- R$31,90.
Sem custo.

Sabão em Pó
5kg R$32,00
cada
consumo
mensal de
10Kg no valor
de R$64,00
mensais
Detergente
R$ 25,00 5l
cada. Pedido
mensal de 5
litros no valor
de R$ 25,00
desinfetantes,
sabão em pó,
sabão em
barra,
detergentes,
alcool líquido
70%, balde,
vassoura,
rodo,luva de
borracha.
Sabão em Pó
5kg R$32,00
cada
consumo
mensal de
10Kg no valor
de R$64,00
mensais
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outro
desinfetante
indicado para
este fim.

4.6. Higienizar,
uma vez a cada
turno, as
superfícies de
uso comum, tais
como maçanetas
das portas,
corrimãos,
botões de
elevadores,
interruptores,
puxadores,
bancos, mesas,
acessórios em
instalações
sanitárias, com
álcool 70%, ou
preparações
antissépticas ou
sanitizantes de
efeito similar;
respeitando a
característica
quanto à escolha
do produto.
4.7. Intensificar a
frequência da
higienização das
instalações
sanitárias.
4.8. Manter

Detergente
R$ 25,00 5l
cada. Pedido
mensal de 5
litros no valor
de R$ 25,00
desinfetantes,
sabão em pó,
sabão em
barra,
detergentes,
alcool líquido
70%, balde,
vassoura,
rodo,luva de
borracha.
Sabão em Pó
5kg R$32,00
cada
consumo
mensal de
10Kg no valor
de R$64,00
mensais
Detergente
R$ 25,00 5l
cada. Pedido
mensal de 5
litros no valor
de R$ 25,00
desinfetantes,
sabão em pó,
sabão em
barra,
detergentes,
alcool líquido
70%, balde,
vassoura,
rodo,luva de
borracha.

Na
unidade
de
ensino.

Permanen
temente.

Profissionais
da área.

Conforme o
protocolo de
higienização.

Na
unidade
de
ensino.

Permanentemente.

Profissionais
da área.

Conforme o
protocolo de
higienização.

Sem custo.

Na

Permanentemente.

Profissionais

Conforme o

Suporte para
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disponível nos
banheiros
sabonete líquido,
toalhas de papel
e preparações
alcoólicas
antissépticas
70% (setenta por
cento) em
formato de gel,
espuma ou spray.
4.9. Manter os
lavatórios dos
refeitórios e
sanitários
providos de
sabonete líquido,
toalha
descartável,
álcool 70% ou
preparações
antissépticas de
efeito similar.
4.10. Higienizar,
a cada uso,
materiais e
utensílios de uso
comum, como
colchonetes,
tatames, entre
outros.

unidade
de
ensino.

4.11. Intensificar,
quando possível,
a utilização de
iluminação
natural (entrada
de sol) e a
manutenção de
portas e janelas
abertas para a
ventilação
natural do
ambiente, tanto
para salas de
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da área.

protocolo de
higienização.

Papel Toalha
5 unidades
R$38,00 cada
material
permanente
com valor R$
190,00 e
fardo c/ 1mil
unidades
R$12,00 cada.

Na
unidade
de
ensino.

Diariamente.

Profissionais
da área.

Abastecendo os
recipientes
constantemente.

Suporte para
Papel Toalha
5 unidades
R$38,00 cada
material
permanente
com valor R$
190,00 e
fardo c/ 1mil
unidades
R$12,00 cada.

Na
unidade
de
ensino.

Antes e após o uso.

Profissionais
da área.

Conforme os
procedimentos
operacionais de
limpeza, atualizado.

Na
unidade
de
ensino.

Diariamente.

Equipe
diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar,
profesores.

Privilegiar espaços
abertos e
iluminados, garantir
a aplicação dos
planos de
manutenção,
operação e controle
dos sistemas de
climatização.

Suporte para
Papel Toalha
5 unidades
R$38,00 cada
material
permanente
com valor R$
190,00 e
fardo c/ 1mil
unidades
R$12,00 cada.
Sem custo.
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aulas, ambientes
comuns e de
deslocamento.
Quando existir
sistemas de
climatização
artificial e forem
aplicáveis os
Planos de
Manutenção,
Operação e
Controle (PMOC),
estes devem
estar
implementados e
atualizados.

5. MEDIDAS DE HIGIENIZAÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTOS DIDÁTICOS E PESSOAIS.

O quê (ação) (W2)
5.1. Orientar alunos
e trabalhadores a
higienizarem
regularmente os
aparelhos celulares
com álcool 70%
(setenta por cento)
ou solução
sanitizante de efeito
similar, compatíveis
com os respectivos
aparelhos
5.2. Estabelecer
regras para que os
alunos e
trabalhadores
higienizem, a cada
troca de usuário, os
computadores,

Onde
(W3)
Na
unidade
de
ensino.

Quando
(W4)
Diariamente.

Quem
(W5)
Equipe
diretiva,
comissão
escolar,
professores.

Como
(H1)
Formação
Continuada e
placas
informativas.

Quanto (H2)

Na
unidade
de
ensino.

Diariamente.

Equipe
diretiva,
pedagógica,
Comissão
Escolar e
professores.

Reuniões
orientadoras
e materiais
informativos.
Usar
revestimento
plástico nos

Pedido
mensal de 5
litros no valor
de R$ 50,00
desinfetantes,
sabão em pó,
sabão em

Sem custo.
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tablets,
equipamentos,
instrumentos e
materiais didáticos
empregados em
aulas práticas, de
estudo ou pesquisa,
com álcool 70%
(setenta por cento)
ou com soluções
sanitizantes de
efeito similar,
compatíveis com os
respectivos
aparelhos,
equipamentos ou
instrumentos.
5.3. Manter em sala
de aula apenas os
materiais didáticos
estritamente
necessários para as
atividades
didáticopedagógicas,
retirando, ou
reduzindo a
quantidade de livros
e outros materiais
que não são
utilizados.
5.4. Manter os livros
de acervo da
biblioteca após sua
utilização ou
devolução por
alunos em local
arejado e somente
retornar a sua
estante e
disponibilidade para
nova utilização, após
três dias.

DOM/SC - Edição N° 3371

Na
unidade
de
ensino.

Antes do
início das
aulas.
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teclados da
sala de
informática.

barra,
detergentes,
alcool líquido
70%.

Equipe
diretiva,
pedagógica e
professores.

Retirando o
excesso de
materiais.

Sem custo.

Não há
profissional
na escola
para este fim.

A escola
suspenderá o
uso da
biblioteca.

Sem custo.
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6. MEDIDAS DE PROTEÇÃO CONTRA A INFECÇÃO DA COVID -19 EM TRABALHADORES.

O quê (ação)
(W2)
6.1. Capacitar os
trabalhadores,
disponibilizar e
exigir o uso dos
Equipamentos de
Proteção
Individuais (EPIs)
apropriados,
diante do risco de
infecção pela
COVID-19, para a
realização das
atividades, dentre
eles máscaras e,
quando
necessário, luvas.
6.2. Disponibilizar
e exigir que todos
os trabalhadores
(trabalhadores,
prestadores de
serviço, entre
outros) utilizem
máscaras durante
todo o período de
permanência no
estabelecimento,
sendo estas
substituídas
conforme
recomendação de
uso, sem prejuízo
da utilização de
outros EPIs
necessários ao
desenvolvimento
das atividades.
6.3. Manter uma
distância de, no
mínimo, 1,5 m

Onde
(W3)
Na
unidade
de ensino.

Quando (W4)
Após a
homologação do
PlanCon Escolar
e no Retorno do
Ensino
Presencial
escalonado.

Quem
(W5)
Equipe diretiva
e profissionais
especializados.

Como
(H1)
Capacitar por
meio de vídeos,
reuniões,
cartazes entre
outros,
exigindo o uso
correto dos
equipamentos
fornecidos. A
escola deverá
fornecer os
EPIs
apropriados.

Quanto
(H2)
Máscara
descartável
- Caixa com
50
unidades
(R$ 28,00
cada), 2 mil
máscaras.
Para
pedido
mensal.

Na
unidade
de ensino.

No momento da
entrada de cada
profissional na
unidade de
ensino e durante
permanencia no
estabelecimento.

Profissional
designado pela
equipe gestora
da unidade de
ensino.

Aos
prestadores de
serviços e
terceirizados
será exigido o
uso dos
equipamentos
de proteção e
aos
profissionais
colabores da
unidade de
ensino, serão
ofertados kits
individuais
esterilizados. .
A escola deverá
fornecer os
EPIs
apropriados.

Máscara
descartável
- Caixa com
50
unidades
(R$ 28,00
cada), 2 mil
máscaras.
Para
pedido
mensal.

Na
unidade
de ensino.

Em todo o
momento que
estiver

Todos os
profissionais
que estiverem

Por meio de
distanciamento
de no mínimo,

Todo o
material
será de
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(um metro e
meio) entre os
trabalhadores. Se
não houver como
atender a esta
distância, colocar
barreiras físicas
nas instalações de
trabalho e
proteção com
protetor facial
rígido (face
shield), além do
uso da máscara.

6.4. Programar a
utilização de
vestiários a fim de
evitar
agrupamento e
cruzamento entre
trabalhadores
(definir fluxos
internos e de
entrada e saída),
mantendo o
distanciamento de
1,5 m (um metro
e meio) entre os
trabalhadores.
Caso a atividade
necessite da
utilização de
uniformes, é
importante
orientar aos
trabalhadores a
ordem de
desparamentação,
e o último
equipamento de
proteção a ser
descartado deve

Em
vestiários,
banheiros
e outros
espaços
que
possam
ser
utilizados
para estas
atividades.
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exercendo suas
atribuições no
ambiente
escolar.

desenvolvendo
suas atividades
laborais.

1,5 m (um
metro e meio)
de raio entre os
trabalhadores.
Se não houver
como atender a
esta distância,
colocar
barreiras físicas
nas instalações
de trabalho e
proteção com
protetor facial
(face shield),
além do uso da
máscara.

Ao adentrar nas
unidades de
ensino nos início
e antes de sair e
encerrar o
expediente.

Profissionais
em serviço das
unidades de
ensino.

Organizar um
cronograma de
horários de
entrada e saída
com tempo
suficiente que
evite
aglomerações
nas trocas de
vestiários e uso
desses espaços
em comum
demarcando o
trajeto e locais
apropriados.

acordo com
a demanda
de
consumo
diário
podendo
ser
alterado
duarante o
ano.
Protetor
facial face
shield 20
unidades
(R$ 5,90
cada).Valor
total
aproximado
R$ 118,00
reais.
Sem custo.
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ser a máscara.
6.5. Recomendar
que os
trabalhadores não
retornem às suas
casas diariamente
com suas roupas
de trabalho
quando estes
utilizarem
uniforme.
6.6. Orientar e
estimular a
constante
higienização das
mãos por todos os
trabalhadores.

Na
unidade
de ensino.

No Retorno do
Ensino
Presencial
escalonado.

Equipe diretiva
e Comissão
Escolar.

Por meio de
orientações e
reuniões sobre
esta
necessidade.

Sem custo.

Na
unidade
de ensino.

No Retorno do
Ensino
Presencial
escalonado.

Por meio da
reorganização
da estrutura
física.

Suporte
álcool em
gel 10
unidades
R$ 38,00
cada.

6.7. Programar a
utilização dos
refeitórios
respeitando o
distanciamento de
1,5m (um e meio)
entre as pessoas.

Na
unidade
de ensino.

Após a
homologação do
Escolar.

Equipe diretiva
e Comissão
Escolar, assim
como
designando
profissionais
para a
reposição
destes.
Equipe
diretiva.

Sem custo.

6.8. Priorizar a
ventilação natural
nos postos de
trabalho.

Na
unidade
de ensino.

No Retorno do
Ensino
Presencial
escalonado.

Equipe da
unidade de
ensino.

6.9. Monitorar os
trabalhadores
com vistas à
identificação
precoce de
sintomas
compatíveis com
a COVID-19 (febre
aferida ou

Na
entrada
da
unidade
de ensino
e no
decorrer
do dia.

Diariamente.

Equipe
diretiva.

As mesas
comunitárias
serão
substituídas
por mesas
individualizadas
respeitando o
distanciamento
mínimo de
1,5m.
Deixando
portas e janelas
abertas para
ventilação dos
espaços. Evitar
o uso de ar
condicionado.
De acordo com
as diretrizes
sanitárias.

Sem custo.

Sem custo.
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referida, calafrios,
dor de garganta,
dor de cabeça,
tosse, coriza,
distúrbios
olfativos ou
gustativos).
6.10. O
estabelecimento
deve seguir as
recomendações
do Programa de
Prevenção dos
Riscos Ambientais
(PPRA) em
especial as
relativas aos
Equipamentos de
Proteção
Individual.
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Na
unidade
de ensino.

Diariamente.
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Equipe
diretiva,
pedagógica,
alunos e
profissionais
da unidade.

Após uso dos
equipamentos
de proteção no
descarte e
troca de
máscaras.

Sem custo.

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

O quê (ação) (W2)
7.1. Os trabalhadores e
alunos devem informar ao
responsável pelo
estabelecimento de ensino
ou ao profissional de
referência no
estabelecimento, caso
apresentem sintomas de
síndrome gripal e/ou
convivam com pessoas
sintomáticas, suspeitas ou
confirmadas com COVID19.

Onde
(W3)
Na
entrada
da
unidade
de
ensino e
no
decorrer
do dia.

Quando (W4)
Diariamente.

Quem
(W5)
Equipe
gestora.

Como
(H1)
Comunicar as
medidas de
segurança e
sintomas
deixando claro
que pessoas
com sintomas
tais como:
febre aferida
ou referida,
calafrios, dor
de garganta,
dor de cabeça,
tosse, coriza,

Quanto
(H2)
Sem
custo.
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7.2. O estabelecimento de
ensino deve realizar o
monitoramento diário dos
trabalhadores e alunos
com sintomas de síndrome
gripal, em todos os turnos.

Na
entrada
da
unidade
de
ensino e
no
decorrer
do dia.

Diariamente.

Equipe
gestora.

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

Na
unidade
de
ensino.

No retorno do
ensino
presencial
escalonado.

Equipe
diretiva.
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distúrbios
olfativos ou
gustativos,
terão que
avisar
imediatamente
a equipe
diretiva para
as devidas
providências.
Comunicar as
medidas de
segurança e
sintomas
deixando claro
que pessoas
com sintomas
tais como:
febre aferida
ou referida,
calafrios, dor
de garganta,
dor de cabeça,
tosse, coriza,
distúrbios
olfativos ou
gustativos,
terão que
avisar
imediatamente
a equipe
diretiva para
as devidas
providências.
Selecionando
uma equipe
para ser
treinada e
orientada por
meio de
reuniões
formativas,
elaborando
protocolos de
segurança de
como agir
diante de
determinados

Sem
custo.

Sem
custo.
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casos.
7.4. Organizar o
estabelecimento escolar
de forma a disponibilizar
uma sala de isolamento
para casos que
apresentem sintomas de
síndrome gripal.

Na
unidade
de
ensino.

Retorno do
ensino
presencial.

Equipe
diretiva.

7.5. Promover o
isolamento imediato de
qualquer pessoa que
apresente os sintomas
gripais, e realizar as
seguintes ações: - se aluno
menor de idade,
comunicar imediatamente
aos pais ou responsáveis,
mantendo-o em área
segregada de outros
alunos, sob supervisão de
um responsável
trabalhador da instituição,
respeitando as medidas de
distanciamento e
utilização de EPI,
aguardando a presença
dos pais ou responsáveis
para os devidos
encaminhamentos pelos
familiares ou
responsáveis; - se aluno
maior de idade, mantê-lo
em área segregada, com
acompanhamento de um
trabalhador do
estabelecimento,
respeitando as medidas de

Na
unidade
de
ensino.

Retorno do
ensino
presencial.

Equipe
diretiva.

Providenciar
uma sala para
isolamento sob
supervisão de
um adulto
(profissional
da unidade),
até que o
responsável
pelo menor
que apresente
sintomas de
síndrome
gripal possa
buscá-lo com
segurança na
unidade.
Providenciar
uma sala ou
espaço para
isolamento
(sob
supervisão de
um adulto
profissional da
unidade), até
que o
responsável
pelo menor
que
apresentem
sintomas de
síndrome
gripal possa
buscá-lo com
segurança na
unidade.
Quando o caso
for de adultos,
encaminhar
para a unidade
básica de
saúde mais
próxima.

Sem
custo.

Sem
custo.
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distanciamento e
utilização de EPI até a
definição dos
encaminhamentos; - se
trabalhador (inclusive
professor) afastá-lo
imediatamente das suas
atividades até elucidação
do diagnóstico.
7.6. Definir fluxos claros de
condução e saída dos
casos suspeitos da sala de
isolamento e do
estabelecimento escolar.
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Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe
diretiva e
Comissão
Escolar.

7.7. Notificar
imediatamente casos
suspeitos para a Vigilância
Epidemiológica local, para
orientações e
encaminhamentos.

Junto à
equipe
da
vigilância
sanitária.

Após
identificação
do caso.

Equipe
diretiva.

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

Em todos
os
espaços
utilizados
pelo
indivíduo
com
suspeita
da
COVID19.
Na
unidade
de

Imediatamente
após a
movimentação
deste nos
ambientes e
espaços.

Equipe
devidamente
equipada
para este
fim.

Retorno do
ensino
presencial.

Todos os
profissionais
com

7.9. Para os casos
confirmados e suspeitos
para COVID-19, tanto de
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Definir
protocolo de
fluxos por
meio de
diálogo com a
Comissão
Escolar.
Sinalizar o piso
dos corredores
com fitas
indicando o
fluxo de
pessoas.
Após o caso
ser
identificado e
isolado,
repassar à
equipe
diretiva, que
entrará em
contato com a
vigilância
sanitária.
Por meio de
utilização de
álcool 70% e
soluções
sanitizantes
com efeitos
similares.

Por meio das
orientações
específicas do

Sem
custo.

Sem
custo.

Utilizar
materiais
adquiridos
conforme
tabela das
diretrizes.

Sem
custo.
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alunos quanto
trabalhadores, seguir o
preconizado no manual de
orientações da COVID-19
(vírus SARS-CoV 2) de
Santa Catarina, disponível
e
http://www.dive.sc.gov.br,
ícone: coronavírus.
7.10. Para a(s) turma(s)
do(s) professor(res) ou
aluno(s) suspeitos
recomenda-se suspender
as aulas por 7 (sete) dias
ou até resultado negativo,
ou por 14 (quatorze) se
positivo para COVID-19,
como também os demais
alunos e seus
responsáveis, quando
aplicável, deverão ser
cientificados dos fatos.
7.11. Para as turmas dos
alunos que co-habitam ou
tiveram outras formas de
contatos com pessoas com
diagnóstico de infecção
por COVID-19, recomendase suspender as aulas por
14 (quatorze) dias, bem
como os demais alunos e
seus responsáveis, quando
aplicável, deverão ser
cientificados dos fatos.
7.12. Questionar os
trabalhadores e alunos dos
estabelecimentos
escolares se co-habitam
ou têm outras formas de
contatos com pessoas
suspeitas ou sabidamente
com diagnóstico de
infecção pelo COVID-19.
Caso a resposta seja
positiva, é aconselhável
que esta pessoa fique
afastada das atividades até
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orientação
da equipe
diretiva e
pedagógica.

manual COVID19 de Santa
Catarina.

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Todos os
profissionais
com
orientação
da equipe
diretiva e
pedagógica.

Seguir as
orientações
das diretrizes
sanitárias
previstas.

Sem
custo.

Na
unidade
de
ensino.

Retorno do
ensino
presencial.

Todos os
profissionais
com
orientação
da equipe
diretiva e
pedagógica.

Seguir as
orientações
das diretrizes
sanitárias
previstas.

Sem
custo.

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do Plano de
Contingência
da Escola.

Todos os
profissionais
com
orientação
da equipe
diretiva e
pedagógica.

Seguir as
orientações
das diretrizes
sanitárias
previstas.

Sem
custo.
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que tenha elucidação
diagnóstica ou um parecer
médico liberando o
retorno às atividades
laborais. Caso não ocorra a
elucidação diagnóstica, é
indicado que estas pessoas
permaneçam afastadas
por 14 (quatorze) dias a
contar do último contato
com a pessoa suspeita,
podendo retornar às
atividades após este
período, desde que
estejam assintomáticas.
7.13. Garantir a
notificação da rede de
saúde do município de
residência, no caso de
trabalhadores e alunos
que residam em outros
municípios.
7.14. Manter registro
atualizado do
acompanhamento de
todos os trabalhadores e
alunos afastados para
isolamento por COVID-19.
7.15. Garantir, sem
prejuízos de aprendizagem
ou salarial, o retorno dos
alunos ou trabalhadores
somente após a alta e a
autorização da área da
saúde.
7.16. Monitorar o retorno
dos alunos após a alta e a
autorização da área da
saúde, evitando evasão e
abandono escolar.
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Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe
diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Seguir as
orientações
das diretrizes
sanitárias
previstas.

Sem
custo.

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do Plano de
Contingência
da Escola.

Equipe
diretiva e
pedagógica.

Seguir as
orientações
das diretrizes
sanitárias
previstas.

Sem
custo.

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe
diretiva e
pedagógica.

Seguir as
orientações
das diretrizes
sanitárias
previstas.

Sem
custo.

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do Plano de
Contingência
da Escola.

Equipe
diretiva e
pedagógica.

Seguir as
Sem
orientações
custo.
das diretrizes
pedagógicas e
sanitárias
previstas.
Obs.: Para as etapas do Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação Especial, além das diretrizes
gerais já estabelecidas, é necessário implementar as seguintes diretrizes adicionais:
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8. MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE RELACIONADAS AO ENSINO
FUNDAMENTAL.

O quê (ação)
(W2)
8.1. No horário de
chegada e saída
dos alunos, um ou
mais profissionais
escolares deve(m)
estar na entrada
para receber os
alunos não sendo
permitida a
entrada de pais
e/ou
responsáveis.
8.2. Deve-se
escalonar a
entrada das
turmas,
diferenciar os
horários de outros
níveis (se
ofertados pela
unidade escolar)
e, se possível,
estabelecer
diferentes
entradas para
receber e
dispensar os
alunos.
8.3. Os alunos de
cada turma
devem ficar
sempre na mesma
sala, para evitar
troca de espaços e
maior
movimentação
nos corredores.
8.4. Sinalizar os
corredores para

Onde (W3)

Quando
(W4)
Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Quem
(W5)
Equipe
diretiva e
pedagógica.

Como
(H1)
Por
organização
da equipe
diretiva e
pedagógica.

Na unidade
de ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe
diretiva e
pedagógica.

Por
organização
da equipe
diretiva e
pedagógica.

Na unidade
de ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe
diretiva e
pedagógica.

Por
organização
da equipe
diretiva e
pedagógica.

Sem custo.

Na unidade
de ensino.

Após a
homologação

Equipe
diretiva e

Por
organização

Sem custo.

Na unidade
de ensino.

Quanto
(H2)
Necessário 2
unidades de
tapete
sanitizante
para o
acesso do
portão da
escola (no
valor de R$
89,00 cada).
Material
permanente.
Sem custo.
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que haja fila única
e definição
prioritária de
tráfego, visando
ajudar os alunos a
seguir as normas
e lembrar de
manter a distância
mínima durante a
movimentação.
8.5. Os alunos
devem interagir
apenas para as
pessoas que
estejam na
mesma sala,
sendo vedada a
interação de
estudantes de
diferentes turmas
e/ou com
professores de
outras classes.
8.6. Não é
permitida a
implementação
dos programas e
projetos
intersetoriais, que
são desenvolvidos
por profissionais
que não fazem
parte do corpo
docente da
unidade escolar.
8.7. Estabelecer
escalonamento
dos intervalos
para as classes,
evitando
aglomerações em
corredores e
outros espaços.
8.8. Realizar
lanches e
refeições,
preferencialmente
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do PlanCon
Escolar.

pedagógica.

da equipe
diretiva e
pedagógica.

Na unidade
de ensino.

Após a
homologação
do Plano de
Contingência
da Escola.

Equipe
diretiva e
pedagógica.

Por
organização
da equipe
diretiva e
pedagógica.

Sem custo.

Não é
permitido
segundo
portaria
Conjunta
SES/SED nº
792 de
13/10/2020.

Não é
permitido
segundo
portaria
Conjunta
SES/SED nº
792 de
13/10/2020.

Não é
permitido
segundo
portaria
Conjunta
SES/SED nº
792 de
13/10/2020.

Não é
permitido
segundo
portaria
Conjunta
SES/SED nº
792 de
13/10/2020.

Não é
permitido
segundo
portaria
Conjunta
SES/SED nº
792 de
13/10/2020.

Na unidade
de ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe
diretiva e
pedagógica.

Por
organização
da equipe
diretiva e
pedagógica.

Sem custo.

Na unidade
de ensino.

Após a
homologação
do Plano de
Contingência

Equipe
diretiva e
pedagógica.

Por
organização
da equipe
diretiva e

Sem custo.
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na própria sala de
aula. Caso seja
consumido no
refeitório, manter
o distanciamento
interpessoal
preconizado de
1,5 metros.
8.9. É proibida a
utilização de
materiais
didáticos que
sejam
manuseados por
vários alunos ao
mesmo tempo ou
sequencialmente,
a não ser que eles
possam ser limpos
e desinfectados
após cada uso.
8.10. Priorizar
atividades com
material
audiovisual, para
evitar manuseio
de objetos pelos
alunos.
8.11. Higienizar
diariamente, após
cada turno,
brinquedos e
materiais
utilizados pelas
crianças dos Anos
Iniciais do Ensino
Fundamental e
higienizar
imediatamente
após o uso
brinquedos e
materiais que
forem levados à
boca pelos alunos.
8.12. Orienta-se
que os
estabelecimentos
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pedagógica.

Na unidade
de ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe
diretiva e
pedagógica.

Por
organização
da equipe
diretiva e
pedagógica.

Sem custo.

Na unidade
de ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe
diretiva e
pedagógica.

Por
organização
da equipe
diretiva e
pedagógica.

Sem custo.

Na unidade
de ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe
diretiva e
profissionais
da limpeza
escolar.

Por
organização
da equipe
diretiva
respeitando
as diretrizes
sanitárias.

Sem custo.

Na unidade
de ensino.

Após a
homologação
do PlanCon

Equipe
diretiva e
pedagógica.

Por
organização
da equipe

Sem custo.
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que dispuserem
de infraestrutura
compatível
(diversos
sanitários) para
definir sanitários
para uso exclusivo
deste público (não
compartilhar com
os alunos de
outros níveis).
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diretiva e
pedagógica.

Escolar.

9. MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE RELACIONADAS AO PÚBLICO
INFANTIL.

O quê (ação)
(W2)
9.1. Os
estabelecimentos
de ensino que
possuam em suas
dependências
crianças menores
de seis anos, ou
com algum grau
de dependência,
deverão adotar
medidas para que
estas recebam
auxílio para
adequada higiene
de mãos, com a
regularidade
necessária.
9.2. Recomendase dividir as
turmas em grupos
menores, sendo
vedada a

Onde
(W3)
Na
unidade
de
ensino.

Quando
(W4)
Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Quem
(W5)
Equipe
diretiva,
pedagógica e
profissionais
de apoio.

Como
(H1)
Por meio da
higienização das
mãos
frequentemente.

Quanto
(H2)
Sem
custo.

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe diretiva
e Comissão
Escolar.

Por meio de um
planejamento
logístico,
analisando a
metragem

Sem
custo.
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interação de
crianças de
diferentes turmas
e/ou com
professores de
outras classes.
9.3. É proibida a
circulação de
profissionais entre
diferentes turmas
na rotina diária de
atividades.
9.4. A alimentação
deve ser oferecida
preferencialmente
dentro da própria
sala, sendo
sempre evitada a
troca de espaços.
9.5. Escalonar o
horário do
parquinho, o qual
deverá ser
higienizado
completamente
após utilização de
cada turma.
9.6. Estabelecer
escalonamento na
entrada e saída
das crianças de
modo a evitar
aglomerações. Se
possível, os
profissionais
devem pegar a
criança do lado de
fora da escola e
levá-las para
dentro, evitando
que os
pais/responsáveis
entrem no
ambiente.
9.7. Não é
permitido o uso
de brinquedos e
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quadrada de
cada espaço e
distanciamento
de 1,5m.

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe
diretiva.

Reorganização
de horários.

Sem
custo.

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe diretiva
e pedagógica.

Reorganização
de horários.

Sem
custo.

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe diretiva
e pedagógica.

O Parque ficará
suspenso
durante vigênvia
do PlaCon
Escolar.

Sem
custo.

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe diretiva
e pedagógica.

Reorganização
de horários.

Sem
custo.

Na
unidade
de

Após a
homologação
do PlanCon

Equipe
diretiva,
pedagógica e

Retirar os
brinquedos de
uso.

Sem
custo.
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outros materiais
que não sejam
passíveis de
higienização.
9.8. Não é
permitido que as
crianças levem
brinquedos de
casa para a
instituição.
9.9. Não é
permitido
compartilhar
objetos de uso
individual, como
copos, talheres,
mamadeiras,
babeiros, lençóis,
travesseiros,
toalhas entre
outros.
9.10. Colocar as
roupas com
sujidades visíveis,
tanto de
profissionais
quanto de
crianças em
sacolas plásticas
até que se
proceda a entrega
aos pais e/ou a
lavagem.
9.11. Os
professores e
funcionários
devem
supervisionar o
uso dos produtos
a serem utilizados
na higiene de
mãos, superfícies
de modo a
garantir a
utilização correta,
bem como evitar
exposição e
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ensino.

Escolar.

profissionais
de apoio.

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe
diretiva,
pedagógica e
profissionais
de apoio.

Verificar na
entrada.

Sem
custo.

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe
diretiva,
pedagógica e
profissionais
de apoio.

Durante a
permanência na
unidade.

Sem
custo.

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe
diretiva,
pedagógica e
profissionais
de apoio.

Respeitando as
diretrizes
sanitárias
vigentes.

Sem
custo.

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe
diretiva,
pedagógica e
profissionais
de apoio.

Respeitando as
diretrizes
sanitárias
vigentes.

Sem
custo.
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ingestão
acidental.
9.12. Os alunos
maiores de 02
anos devem
utilizar máscara
durante toda a
permanência no
estabelecimento
de ensino,
retirando-a
apenas no
momento da
refeição.

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe
diretiva,
pedagógica e
profissionais
de apoio.
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Respeitando as
diretrizes
sanitárias
vigentes.

Sem
custo.

10. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Ações para Educandos do Ensino Regular:

O quê (ação)
(W2)
10.1.1.A
instituição de
ensino deve
estabelecer,
entre escola e
pais, as formas
de condução das
atividades dos
alunos com
necessidades
especiais, de
maneira a
ampliar a
segurança e
reintegração

Onde
(W3)
Na
unidade
de
ensino.

Quando (W4)
Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Quem
(W5)
Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Como
(H1)
Por
organização da
equipe diretiva
e pedagógica.

Quanto
(H2)
Sem custo.
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deste no
ambiente
escolar.
10.1.2.Designar
profissionais
responsáveis
pela entrada e
saída do aluno,
evitando a
entrada de pais
e ou
responsáveis.
10.1.3.Garantir a
limpeza da
cadeira de
rodas, bem
como de
andadores e
carrinhos dos
alunos
cadeirantes.
10.1.4.Orientar
os alunos sobre
a higiene de
materiais de uso
individual tais
como: regletes,
sorobã, bengala,
lupas,
telescópios etc.
10.1.5.Organizar
na da sala de
aula, espaço
adequado para
que o aluno com
deficiência visual
possa guardar
sua máquina
Braille e livros
em Braille, bem
como
estabelecer uma
medida de
cuidados de
higienização
deste material.
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Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Por
organização da
equipe diretiva
e pedagógica.

Sem custo.

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Por
organização da
equipe diretiva
respeitando as
diretrizes
sanitárias.

Sem custo.

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Por
organização da
equipe diretiva
respeitando as
diretrizes
sanitárias.

Sem custo.

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Destinando
espaços
específicos
para este fim
em sala de
aula.

Sem custo.
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10.1.6.Auxiliar o
aluno quanto às
medidas de
higienização de
mãos e demais
medidas de
prevenção e
controle.
10.1.7.Garantir
o
distanciamento
de 1,5m entre
um aluno e
outro.
10.1.8.Orientar
quanto ao uso
obrigatório de
máscaras. Os
alunos que não
aceitam
máscaras,
devem passar
por um trabalho
de orientação,
bem como suas
famílias.
10.1.9.Esclarecer
ao segundo
professor,
professor
auxiliar e
profissional
Agente de Apoio
em Educação
Especial, as
medidas de
higienização
necessárias no
auxílio das
atividades
pedagógicas,
alimentação e
na troca de
fraldas do aluno.
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Na
unidade
de
ensino

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Por
organização da
equipe diretiva
respeitando as
diretrizes
sanitárias.

Sem custo.

Na
unidade
de
ensino

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Sem custo.

Na
unidade
de
ensino

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Por
organização da
equipe diretiva
respeitando as
diretrizes
sanitárias.
Por meio de
orientação
acessível e
estratégias
pedagógicas
que deem a
real dimensão
da importância
do uso da
máscara.

Na
unidade
de
ensino

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio e Coord.
inclusão.

Por meio de
orientações da
equipe diretiva
e pedagógica
respeitando as
diretrizes
sanitárias.

5 litros de
alcool em
gel R$98,00
a unidade.
Lenços
descartáveis
R$7,00 cada
caixa – 30
caixas
mensal.

Sem custo.
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10.2. Ações para os Centros de Atendimento Educacional Especializado em Educação Especial.

O quê (ação)
(W2)
10.2.1.Orientar
quanto ao uso
obrigatório de
máscaras. Os
alunos que não
aceitam máscaras,
devem passar por
um trabalho de
orientação, bem
como suas
famílias.
10.2.2.Designar
profissionais
responsáveis pela
entrada e saída do
aluno, evitando a
entrada de pais e
ou responsáveis.
10.2.3.Garantir a
limpeza da
cadeira de rodas,
bem como de
andadores e
carrinhos dos
alunos
cadeirantes.
10.2.4.Observar o
tamanho das salas
especialmente no
que diz respeito à
necessidade de
distanciamento
(de no mínimo 1,5
metros),
adequando a
quantidade de
educandos por
sala.
10.2.5.Organizar o
atendimento dos

Onde
(W3)
Na
unidade
de
ensino.

Quando (W4)
Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Quem
(W5)
Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Como
(H1)
Por meio de
orientação
acessível e
estratégias
pedagógicas
que deem a
real dimensão
da importância
do uso da
máscara.

Quanto
(H2)
Sem custo.

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Por
organização da
equipe diretiva
e pedagógica.

Sem custo.

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Por
organização da
equipe diretiva
respeitando as
diretrizes
sanitárias.

Sem custo

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar

Equipe diretiva
e pedagógica.

Por
organização da
equipe diretiva
respeitando as
diretrizes
sanitárias.
Colocação de
fitas no piso
delimitando a
área de cada
aluno na sala.

Sem custo.

Na
unidade

Após a
homologação

Equipe diretiva,
pedagógica e

Por
organização da

Sem custo.
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educandos da
estimulação
precoce por
sessão de forma
individual,
atendendo às
medidas sanitárias
já estabelecidas
em decretos da
Secretaria de
Estado da Saúde.
10.2.6.Esclarecer
aos professores as
rotinas de
higienização
necessárias
durante o auxílio
de atividades
pedagógicas.
10.2.7. Oferecer a
alimentação
preferencialmente
dentro da própria
sala, sendo
sempre evitado a
troca de espaços.
10.2.8. Escalonar
o horário do
pátio, o qual
deverá ser
higienizado
completamente
após utilização de
cada turma.
10.2.9. Garantir a
supervisão por
parte de
professores e
funcionários
quanto ao uso dos
produtos a serem
utilizados na
higiene de mãos e
superfícies de
modo a garantir a
utilização correta,
bem como evitar
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de
ensino.

do PlanCon
Escolar.

profissionais de
apoio.

equipe diretiva
respeitando as
diretrizes
sanitárias.

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Por
organização da
equipe diretiva
respeitando as
diretrizes
sanitárias.

Sem custo.

Na
unidade
de
ensino.

No retorno do
Ensino
presencial
escalonado.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Por
organização da
equipe diretiva
respeitando as
diretrizes
sanitárias.

Sem custo.

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Por
organização da
equipe diretiva
respeitando as
diretrizes
sanitárias.

Sem custo.

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Por
organização da
equipe diretiva
respeitando as
diretrizes
sanitárias.

Sem custo.
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exposição e
ingestão
acidental.
Na
Após a
Equipe diretiva,
10.2.10.
Higienizar, a cada
unidade
homologação
pedagógica e
uso, materiais e
de
do PlanCon
profissionais de
utensílios de uso
ensino.
Escolar.
apoio.
comum, como
colchonetes,
tatames,
trocadores, entre
outros.
10.2.11.
Na
Após a
Equipe diretiva,
Estabelecer entre
unidade
homologação
pedagógica e
instituição e pais,
de
do PlanCon
profissionais de
formas de
ensino.
Escolar.
apoio.
condução das
atividades dos
educandos, de
maneira a ampliar
a segurança e a
reintegração
destes.
Quadro 2: Esquema de organização DAOP Medidas Sanitárias
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Por
organização da
equipe diretiva
respeitando as
diretrizes
sanitárias.

Sem custo.

Por
organização da
equipe diretiva
respeitando as
diretrizes
sanitárias.

Sem custo.
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Por quê (domínios): QUESTÕES PEDAGÓGICAS

Diretrizes: Link de Acesso:
https://drive.google.com/file/d/1n97iksLAGrEv2uJnPzCtVl02UNLZHZ2s/view?usp=sharin

1. Garantia do Direito à Educação Básica

O quê (ação)
(W2)
1.1. Assegurar o
acesso e a
permanência na
Educação Básica.

Onde
(W3)
Na unidade
de ensino.

Quando
(W4)
Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Quem
(W5)
Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Como
(H1)

Por
organização da
equipe diretiva
respeitando as
diretrizes
sanitárias.
Registro de
permanência,
participação e
frequência na
unidade
escolar
Comunicação
com o aluno e
a família por
telefone,
whatsapp ou
email
Comunicação
ao Coselho
Tutelar dos
casos evasão e
abandono.

Quanto
(H2)
Sem custo.
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1.2. Assegurar a
gestão
democrática no
planejamento de
retomada das
aulas presenciais.

Na unidade
de ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe diretiva.

Por
organização da
equipe diretiva
respeitando
todas as
diretrizes.
Participação da
Comissão
Escolar para
Retomada do
Ensino
Presencial
mediante
Plano de
Retorno da
Secretaria
Municipal de
Educação com
definição das
turmas de
retorno.

Sem custo

1.3. Adequar
metodologias
pedagógicas e
implementar
estratégias que
garantam o
acesso à
aprendizagem dos
estudantes.

Na unidade
de ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe diretiva
e pedagógica.

Por
organização da
equipe diretiva
e pedagógica
respeitando
todas as
diretrizes.
Metodologias
de Ensino de
Revisão e
retomada de
conteúdos
mais relevantes
do curriculo
escolar.

Sem custo

1.4. Realizar, para
estudantes da
Educação
Especial, uma
avaliação com a
equipe
pedagógica,
professores e
professores AEE,
colhendo a

Na unidade
de ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Por
organização da
equipe diretiva
respeitando
todas as
diretrizes.

Sem custo.
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posição da família
com relação ao
retorno
presencial, com
foco na
funcionalidade e
autonomia, sendo
garantida a
continuidade das
atividades
remotas para os
que estejam
impossibilitados
de retornarem às
atividades
presenciais.
1.5. Realizar o
mapeamento dos
estudantes que
não apresentam
condições para o
retorno às
atividades
escolares
presenciais, para
auxiliar na
definição das
estratégias de
retomada.

Na unidade
de ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe diretiva
e pedagógica.

Através de
Formulário
(Google
Formulários).

Sem custo.

1.6. Fazer o
mapeamento dos
estudantes que
não tiveram
acesso às
atividades
presenciais,
durante o período
de pandemia e
daqueles que
tiveram acesso,
mas não
realizaram as
atividades
propostas.

Na unidade
de ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar

Equipe diretiva
e pedagógica.

Por
organização da
equipe diretiva,
juntamente
com
Orientação
escolar e
professores em
conversa com
as famílias,
identificando o
histórico de
possíveis
doenças que
caracterizem
grupo de risco.
Leitura e

Sem custo.
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assinatura dos
pais de termo
de ciência de
riscos

1.7. Definir os
grupos com
prioridade para
serem atendidos
presencialmente,
observando que
os critérios devem
ser validados,
preferencialmente
em diálogo com
as comunidades
escolares.

Na unidade
de ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar

Equipe diretiva
e pedagógica.

Realizando
levantamento
das crianças
cadastradas no
Bolsa família,
CREA e CRAS.
Considerar
alunos que não
realizaram
atividades.

Sem custo.

1.8. Assegurar as
atividades
escolares não
presenciais aos
estudantes com
especificidades
que não poderão
retornar aos
estudos
presencialmente.

Na unidade
de ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe diretiva
e pedagógica.

Por
organização da
equipe diretiva
e pedagógica.

Sem custo.

1.9. Orientar,
quando
necessário, os
estudantes que
retornarem às
atividades
presenciais para
que,
obrigatoriamente,
cumpram de
forma
concomitante as
atividades do
regime de ensino
não presencial.

Na unidade
de ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Por
organização da
equipe diretiva
respeitando
todas as
diretrizes.

Sem custo.
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1.10. Garantir o
oferecimento de
ensino
oferecendo
atividades
presenciais e
atividades não
presenciais
enquanto
perdurar o regime
especial de
educação
decorrente da
pandemia
COVID19.

Na unidade
de ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe diretiva
e pedagógica.

Por
organização da
equipe diretiva
respeitando
todas as
diretrizes.

Sem custo.

1.11. Orientar
quanto à
obrigatoriedade
da realização das
atividades não
presenciais aos
estudantes que,
por determinado
motivo, não
participarem das
atividades
presencialmente.

Na unidade
de ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe diretiva
e pedagógica.

Por
organização da
equipe diretiva
respeitando
todas as
diretrizes.
Enviando
comunicados
às Famílias e
mantendo
contato com a
comunidade.

Sem custo.

1.12. Realizar
busca ativa dos
estudantes que
não retornarem às
atividades
presenciais e/ou
não estão
realizando as
atividades não
presenciais.

Na unidade
de ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe diretiva
e pedagógica.

Por
organização da
equipe diretiva.
Por contato
telefonico, por
mensagens de
whatsapp, por
email e
comunicandose com o
Conselho
Tutelar

Sem custo.

1.13. Definir
estratégias de
apoio pedagógico
aos estudantes
que não
acompanharam
ou não

Na unidade
de ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe diretiva
e pedagógica.

Por
organização da
equipe diretiva
respeitando
todas as
diretrizes.
Considerando

Sem custo.

79

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

conseguiram
assimilar
significativamente
os conhecimentos
durante as
atividades não
presenciais
propostas.
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o Plano
Municipal das
Estratégias de
Ensino.
Levantamento
de dados pela
equipe
pedagógica e
elaboração de
estratégias de
ensino
diferenciado
com
elaboração de
atividades
escolares

1.14. Divulgar
amplamente, para
toda a
comunidade
escolar, as
estratégias
pedagógicas
adotadas pela
Rede de Ensino
e/ou unidade
escolar, a fim de
promover seu
engajamento na
realização das
atividades
presenciais e não
presenciais,
enquanto
perdurar o regime
especial de
educação
decorrente da
pandemia da
COVID-19.

Na unidade
de ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe diretiva
e pedagógica.

Por
organização da
equipe diretiva
respeitando
todas as
diretrizes.
Utilizando os
recursos de
comunicação
de whatsapp,
google sala e
contato
telefônico para
a divulgação
dos
infromativos e
comunicados.

Sem custo.

1.15. Ampliar o
acesso à internet,
a dispositivos
eletrônicos e à
infraestrutura
adequada às TICs.

Na unidade
de ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe diretiva.

Por
organização da
equipe diretiva.
Mediante
mapeamento
das condições

Sem custo.
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tecnológicas e
das estruturas
existentes
definir a
necessidade de
adaptação e
aprovação dos
recursos
solicitados.
1.16. Estabelecer
planejamento
organizacional e
pedagógico
adaptativo. Visto
que a volta às
aulas deve ser
gradual, por
etapas ou níveis, e
escalonadas,
conforme
determinações
sanitárias.

Na unidade
de ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe diretiva
e pedagógica.

Por
organização da
equipe diretiva
respeitando
todas as
diretrizes.

Sem custo.

1.17. Prever a
necessidade de
apoio psicossocial
a estudantes,
familiares e
profissionais da
educação.

Na unidade
de ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe diretiva
e pedagógica.

Por
organização da
equipe diretiva
respeitando
todas as
diretrizes.

Sem custo.

2.

Calendário Escolar

O quê (ação)
(W2)
2.1. Garantir a
validação das
atividades não

Onde
(W3)
Na
unidade
de ensino.

Quando
(W4)
Após a
homologação
do PlanCon

Quem
(W5)
Equipe diretiva e
pedagógica.

Como
(H1)
Por organização
da equipe
diretiva

Quanto
(H2)
Sem custo.
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presenciais para
cômputo do
cumprimento da
carga horária
mínima legal
vigente
estipulada para
cada etapa e
modalidade de
ensino.
2.2. Observar as
diretrizes
sanitárias na
elaboração do
novo calendário
escolar.
2.3. Envolver a
comunidade
escolar na
reestruturação
do calendário e
quadro de
horários da
escola.

2.4. Envidar
esforços na
reestruturação
do calendário, a
fim de
estabelecer
períodos de
recesso e/ou
férias escolares,
observadas as
particularidades
de cada rede e
normas vigentes.
2.5. Adotar, caso
seja necessário,
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respeitando
todas as
diretrizes.
Análise e
adaptação do
Calendário
Escolar.

Escolar.

Na
unidade
de ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Na
unidade
de ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão Escolar

Na
unidade
de ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Na
unidade

Após a
homologação

Equipe diretiva e
pedagógica.

Por organização
da equipe
diretiva
respeitando
todas as
diretrizes.
Por organização
da equipe
diretiva
respeitando
todas as
diretrizes.
Comunicação
pelos meios
digitais ouvindo
as sugestões da
comunidade
escolar tanto
para montagem
do calendário
quanto na sua
divulgação.
Por organização
da equipe
diretiva.
Possibilidade de
alteração da
carga horária
diária ou seja de
forma
presencial ou
híbrida.

Sem custo.

Por organização
da equipe

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.
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novas estruturas
de organização
escolar previstas
na LDB e
Diretrizes
Curriculares
Nacionais.

3.
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do PlanCon
Escolar.
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diretiva.
Mapear as
maiores
necessidades e
traçar
estretégias de
atendimento

Organização Curricular

O quê (ação)
(W2)
Gar
antir o
planejam
ento da
avaliação
formativa e
diagnóstica.

Onde (W3)
Na unidade
de ensino.

Quando
(W4)
Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Na unidade
de ensino.

Adequar os
critérios de
promoção dos
estudantes, as
avaliações para
efeito de
decisões de final
de ciclo,
adotando
medidas que
minimizem a
evasão, o
abandono e a
retenção escolar.

ASSINADO DIGITALMENTE

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Quem (W5)
Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Como
(H1)
Por organização da
equipe diretiva,
respeitando a diretriz
pedagógica. Orientar e
capacitar professores
para a avaliação
diagnóstica e formativa.
Planejamento escolar
como reflexão da prática
pedagógica e
estruturação do
trabalho de ensino.
Por organização da
equipe diretiva,
respeitando a diretriz
pedagógica. Mapear os
alunos com distorção de
idade e série para
possibilidade de
reclassificação conforme
orientações da
Secretaria Municipal de
Educação.
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3.3. Elaborar
instrumentos de
avaliação
diagnóstica que
atendam às
especificidades
dos estudantes e
busquem mitigar
ou eliminar as
desigualdades
educacionais.

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe diretiva
e pedagógica.

3.4. Realizar
avaliação
diagnóstica de
cada estudante,
por meio da
observação do
desenvolvimento
em relação aos
objetivos de
aprendizagem e
habilidades que
se procurou
desenvolver com
as atividades
pedagógicas não
presenciais e
construir um
programa de
recuperação,
caso necessário.
3.5. Redefinir as
estratégias do
processo
pedagógico e os
objetivos de
aprendizagem e
desenvolvimento,
direitos de
aprendizagem e
campo de
experiências,
tendo em vista a
BNCC, o CBTC ou
o Currículo de
Referência,
levando, assim, à

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe diretiva
e pedagógica.

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe diretiva
e pedagógica.
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Por organização da
equipe diretiva,
respeitando a diretriz
pedagógica.
Capacitar professores
para importância da
diversificação das
atividades escolares,
com possibilidade de
utilização de
tecnologias em sala
online e presencial.
Por organização da
equipe diretiva,
respeitando a diretriz
pedagógica.
Avaliação pela
participação do aluno
feita pelo professor.
Elaboração de
Calendário de
Recuperação Escolar
de conteúdos e
notas.

Sem
custo.

Por organização da
equipe diretiva,
respeitando a diretriz
pedagógica.
Discussão das
estratégias de
trabalho pedagógico.

Sem
custo.

Sem
custo.
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continuidade da
aprendizagem no
percurso
formativo.
3.6. Promover o
aprimoramento
do uso das TICs
nas propostas
pedagógicas.
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Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe diretiva
e pedagógica.

3.7. Reforçar a
importância do
planejamento
pedagógico
interdisciplinar.

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe diretiva
e pedagógica.

3.8. Adequar o
Projeto PolíticoPedagógico,
considerando o
contexto vigente.

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe diretiva
e pedagógica.

3.9. Promover a
autonomia
pedagógica, por
local de trabalho,
com valorização
do diálogo entre
toda comunidade
escolar.
3.10. Adotar
estratégias
eficientes para a
recuperação da
aprendizagem,
principalmente
dos estudantes
em risco de

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe
diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe diretiva
e pedagógica.
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Promover o uso de
tecnologias da
informação e
comunicação Por
organização da
equipe diretiva,
respeitando a diretriz
pedagógica.
Promover a
interdisciplinariedade
como importante
carcterística do
trabalho pedagógico.
Por organização da
equipe diretiva,
respeitando a diretriz
pedagógica.
Por organização da
equipe diretiva,
respeitando as
diretrizes. Leitura e
revisão do Projeto
Político Pedagógico
relacionado ao Plano
de Contingência e
especificidades da
comunidade escolar.
Por organização da
equipe diretiva,
respeitando todas as
diretrizes.

Sem
custo.

Por organização da
equipe diretiva,
respeitando todas as
diretrizes.
Estabelecer a
Recuperação de
aprendizagem deste
público alvo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.
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trabalho infantil,
violência
doméstica e
vulnerabilidade
social.
3.11. Promover
atividades
educativas sobre
higienização e
etiqueta
respiratória.

3.12.
Desenvolver
estratégias
pedagógicas de
prevenção à
COVID-19, de
forma a estimular
os estudantes e
servidores a se
apropriarem dos
conceitos
estabelecidos nas
diretrizes
sanitárias.
3.13. Estimular
estudantes e
servidores a se
tornarem
agentes
multiplicadores
de prevenção da
COVID-19 na
comunidade
escolar e local.

DOM/SC - Edição N° 3371

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe diretiva
e pedagógica.

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe diretiva
e pedagógica.

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe diretiva
e pedagógica.

Página 1423

Por organização da
equipe diretiva e
professores
respeitando todas as
diretrizes. Elaboração
de material
informativo.
Conversa e
conscientização dos
alunos
Por organização da
equipe diretiva e
professores
respeitando todas as
diretrizes. - Vídeo
Informativo Material para leitura.

Por organização da
equipe diretiva,
respeitando todas as
diretrizes. Publicação de
material Informativo
presencial e online.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.
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Formação Continuada

O quê (ação)
(W2)
4.1. Promover a
formação das
equipes
pedagógicas e
dos professores
com foco em:
planejamento
alinhado à BNCC,
ao CBTC ou
Currículo
Referência, novas
propostas
pedagógicas,
incluindo
metodologias
ativas de ensino,
aprendizagem e
avaliações,
avaliação
diagnóstica e
processual,
avaliação na
perspectiva do
percurso
formativo e uso
das TICs.

Onde
(W3)
Na
unidade
de ensino.

Quando
(W4)
Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Quem
(W5)
Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Como
(H1)
Por organização
da equipe
diretiva,
respeitando
todas as
diretrizes.
Formação
online e
dicussão de
propostas
Discutir e
avaliar
propostas de
trabalho.

Quanto
(H2)
Sem custo.

Quadro 3: Esquema gde organização DAOP Questões Pedagógicas

Por quê (domínios): ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Diretrizes: Link de Acesso:
https://drive.google.com/file/d/1KETWKjDA630i_rrQ5GNENoilK4kSd1Gt/view?usp=sharing
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Onde
(W3)
Na unidade
de ensino.

Quando
(W4)
Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Quem
(W5)
Equipe
diretiva e
pedagógica e
Nutricionistas.

Como
(H1)
Seguindo as
orientações da
equipe diretiva,
respeitando todas
as diretrizes.
Seguir as
orientações das
Nutricionistas.

2. Orientar que cada
estabelecimento de
ensino manipule e
prepare os alimentos
de acordo com o anual
de Boas Pr ticas e os
Procedimentos
Operacionais
Padronizados de
forma a combater a
disseminação da
COVID-19.

Na unidade
de ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe
diretiva e
pedagógica e
Nutricionistas.

Seguindo as
orientações da
equipe diretiva,
respeitando todas
as diretrizes.
Seguir as
orientações das
Nutricionistas.

Sem custo

3. Utilizar utensílios
higienizados conforme
definido no anual de
Boas Pr ticas de
anipulação dos
Alimentos de cada
estabelecimento.

Na unidade
de ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe
diretiva e
pedagógica e
Nutricionistas.

Seguindo as
orientações da
equipe diretiva,
respeitando todas
as diretrizes.
Seguir as
orientações das
Nutricionistas

Toucas caixa com
100 unidades - R$
23,00, dar-se-à o
consumo de
acordo com o
cronograma do
horário de trabalho
e número de
trabalhadores
diários, pedido de
base mensal.

4. Orientar os
trabalhadores a evitar
tocar o rosto, em
especial os olhos e a m
scara, durante a
produção e
distribuição dos
alimentos, seguindo os
procedimentos

Na unidade
de ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe
diretiva e
pedagógica e
Nutricionistas.

Seguindo as
orientações da
equipe diretiva,
respeitando todas
as diretrizes.
Seguir as
orientações das
Nutricionistas

Sem custo.

1. Recomendar que
cada estabelecimento
de ensino atualize o
anual de Boas Pr ticas
de anipulação e os
Procedimentos
Operacionais
Padronizados de
forma a adequá- los
para o combate à
disseminação da
COVID-19.

Quanto
(H2)
Sem custo
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estabelecidos no anual
de Boas Pr ticas de
anipulação de
Alimentos de cada
estabelecimento.
5. Orientar o
trabalhador que os
uniformes devem ser
trocados, no mínimo,
diariamente e usados
exclusivamente nas
dependências de
armazenamento,
preparo e distribuição
dos alimentos.

Na unidade
de ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe
diretiva.

Seguindo as
orientações da
equipe diretiva,
respeitando todas
as diretrizes.
Seguir as
orientações das
Nutricionistas.

Sem custo.

6. Substituir os
sistemas de
autosserviço de bufê,
utilizando porções
individualizadas ou
disponibilizando
funcion rio(s)
específico(s) para
servir todos os pratos
nas mesas e entregar
os utensílios.

Na unidade
de ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe
diretiva e
profissionais
da
alimentação.

Seguindo as
orientações da
equipe diretiva,
respeitando todas
as diretrizes.
Seguir as
orientações das
Nutricionistas

Sem custo.

7. Realizar
higienização adequada
das mesas, cadeiras,
bancos e similares, a
cada uso. Não utilizar
toalhas de tecido ou
outro material.

Na unidade
de ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe
diretiva e
profissionais
da limpeza.

Seguindo as
orientações da
equipe diretiva,
respeitando todas
as diretrizes.

Sem custo.

8. Estabelecer hor rios
alternados de
distribuição de
alimentos e utilização
de refeitórios e praças
de alimentação, com o
objetivo de evitar
aglomerações.

Na unidade
de ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe
diretiva.

Seguindo as
orientações da
equipe diretiva,
respeitando todas
as diretrizes.

Sem custo.
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9. Organizar a
disposição das mesas
e cadeiras no
refeitório de modo a
assegurar que a sua
utilização proporcione
o distanciamento
mínimo de 1,5 metros
(um metro e meio)
entre as pessoas.

Na unidade
de ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe
diretiva.

Seguindo as
orientações da
equipe diretiva,
respeitando todas
as diretrizes.
Proposta de
substituir as
mesas coletivas
por mesas
individuais.

Sem custo.

10. Obedecer ao
distanciamento
mínimo de 1,5 metros
(um metro e meio)
entre pessoas no
refeitório em todas as
atividades, da entrada
à saída.

Na unidade
de ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe
diretiva.

Seguindo as
orientações da
equipe diretiva,
respeitando todas
as diretrizes.

Sem custo.

11. Programar a
utilização dos
refeitórios com apenas
1/3 (um terço) da sua
capacidade (por vez).
Organizar cronograma
para sua utilização, de
forma a evitar
agrupamento e
cruzamento entre os
trabalhadores (fluxos
interno e de entradas
e saídas), além de
garantir a manutenção
da dist ncia mínima de
1,5 m (um metro e
meio) de raio entre os
trabalhadores.

Na unidade
de ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe
diretiva.

Seguindo as
orientações da
equipe diretiva,
respeitando todas
as diretrizes.

Sem custo.

12. Não ser permitida
a entrada de
alimentos externos.
Caso haja a
necessidade, este
dever estar
higienizado e
embalado conforme
recomendações

Na unidade
de ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Toda a equipe
escolar.

Seguindo as
orientações da
equipe diretiva,
respeitando todas
as diretrizes.

Sem custo.
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sanitárias.

13. Orientar alunos e
trabalhadores a não
partilhar alimentos e
não utilizar os mesmos
utensílios, como
copos, talheres,
pratos, entre outros.

Na unidade
de ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Toda a equipe
escolar.

Seguindo as
orientações da
equipe diretiva,
respeitando todas
as diretrizes.

Sem custo.

14. Utilizar a m scara
durante toda a
permanência no
ambiente, retirando
somente no momento
do consumo do
alimento.

Na unidade
de ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Toda a equipe
escolar e
educandos.

Seguindo as
orientações da
equipe diretiva,
respeitando todas
as diretrizes.

Sem custo.

15. Orientar a troca,
higienização,
armazenamento e
descarte das m scaras
conforme o
estabelecido na
Portaria SES nº
224/2020.

Na unidade
de ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Toda a equipe
escolar.

Seguindo as
orientações da
equipe diretiva,
respeitando todas
as diretrizes.

Sem custo.

16. Orientar que
entregadores e outros
trabalhadores
externos não entrem
no local de
manipulação dos
alimentos.

Na unidade
de ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe
diretiva e
profissionais
da
alimentação.

Seguindo as
orientações da
equipe diretiva,
respeitando todas
as diretrizes.

Sem custo.

17. Realizar
formação/treinamento
com os profissionais
envolvidos em todos
os processos da
alimentação na escola
(recebimento,
armazenamento, prépreparo, preparo,
distribuição,

Na unidade
de ensino

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe
diretiva.

Seguindo as
orientações da
equipe diretiva,
respeitando todas
as diretrizes.

Sem custo.
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acompanhamento e
fiscalização), seguindo
os procedimentos
estabelecidos nas
diretrizes sanit rias,
planos de
contingências e
protocolos escolares.
18. Organizar um
plano de comunicação
para orientar a
comunidade escolar
sobre os
procedimentos
alimentares, conforme
as diretrizes sanit rias,
planos de contingência
e protocolos escolares.

Na unidade
de ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe
diretiva e
profissionais
da
alimentação.

Seguindo as
orientações da
equipe diretiva,
respeitando todas
as diretrizes.
Seguir as
orientações das
Nutricionistas

Sem custo.

19. Seguir os
procedimentos de
higienização do kit de
alimentação escolar
(onde houver) de
acordo com as normas
sanitárias.

Na unidade
de ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe
diretiva.

Seguindo as
orientações da
equipe diretiva,
respeitando a
diretriz sanitária.
Não vai ter Kit`s.

Sem custo.

20. Os
estabelecimentos
educacionais que
dispuserem de
cantinas, lanchonetes,
restaurantes ou
espaços equivalentes a
praças de alimentação,
de forma terceirizada,
deverão também
atender aos requisitos
definidos na Portaria
SES nº 256 de
21/04/2020, ou outros
regulamentos que
venham substituí-la.

Na unidade
de ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe
diretiva.

Seguindo as
orientações da
equipe diretiva,
respeitando a
diretriz sanitária.
Não teremos
cantina de
nenhuma espécie.

Sem custo.

Quadro 4: Esquema de organização DAOP Alimentação Escola
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Por quê (domínios): TRANSPORTE ESCOLAR

Diretrizes: Link de Acesso:
https://drive.google.com/file/d/1-f_KWOhot0A263pxiacSmpvm_BgexkGC/view?usp=sharing

1. MEDIDAS GERAIS:

O quê (ação)
(W2)

Onde
(W3)

Quando
(W4)

1.1. Limitar e
controlar a
lotação m xima
de cada veículo
da seguinte
forma: - Veículo
de passeio
resguardar
intervalo de um
assento vazio
entre os
passageiros nos
bancos
traseiros; - Van
(incluindo
Kombi):
resguardar
intervalo de um
assento vazio
entre os
passageiros em
todos os bancos;
- icro- nibus
priorizar
ocupação
alternada dos
assentos, até o
limite de um
ocupante por
assento, sendo

Nos veículos de
transporte
escolar.

No trajeto
escolar.

Quem
(W5)
Motorista dos
veículos e órgãos
competentes
como Secretaria
de Transporte.

Como
(H1)
Obedecendo às
diretrizes
sanitárias.

Quanto
(H2)
Sem custo
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vedado
passageiros em
pé - nibus
priorizar
ocupação
alternada dos
assentos, até o
limite de um
ocupante por
assento, sendo
vedado
passageiros em
pé; - Transporte
coletivo adotar
medidas j
previstas pela
SES; - Em todas
as modalidades
de transporte,
manter a
obrigatoriedade
de ocupar o
mesmo lugar
todos os dias,
com registro dos
ocupantes pelo
monitor; - A
distribuição de
estudantes nos
assentos do
nibus dever ser
feita de forma a
agrupar os
alunos de uma
mesma escola
na mesma
região do
veículo, quando
este atender a
mais de um
estabelecimento
escolar no
mesmo
deslocamento.
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1.2. Adequar a
frota de modo a
compatibilizar o
quantitativo de
veículos com o
de passageiros a
serem
transportados,
respeitando a
limitação
definida para
cada
modalidade de
transporte,
inclusive
disponibilizando
linhas extras, se
necessário.

Nos veículos de
transporte
escolar.

No trajeto
escolar.

Motoristas dos
veículos e órgãos
competentes.

Obedecendo às
diretrizes
sanitárias.

Sem custo.

1.3. Ordenar as
entradas e
saídas dos
passageiros de
forma que, no
embarque, os
passageiros
ocupem
inicialmente as
partes traseiras
dos veículos, e
que o
desembarque
inicie pelos
passageiros dos
bancos da parte
dianteira.

Nos veículos de
transporte
escolar.

No trajeto
escolar.

Motoristas dos
veículos e órgãos
competentes.

Obedecendo às
diretrizes
sanitárias. Com
apoio de
Monitor de
Transporte
Escolar –
Secretaria de
Transporte
contratar
pessoas para
esta função.

Sem custo.

1.4. Manter os
basculantes e as
janelas dos
veículos abertas
(exceto em dias
de chuva/frio
extremo), com
amplitude que
permita a troca
de ar sem
comprometer a

Nos veículos de
transporte
escolar.

No trajeto
escolar.

Motoristas dos
veículos e órgãos
competentes.

Conforme as
diretrizes
sanitárias.

Sem custo.
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segurança dos
passageiros.
Caso o veículo
disponha de
sistema de
arcondicionado
com renovação
de ar, esta dever
estar ativa, bem
como a
higienização e a
substituição dos
filtros dever
estar em
conformidade
com as
recomendações
dos fabricantes.
1.5. Permitir que
entrem e
permaneçam
nos veículos
somente
pessoas com m
scara, quer
sejam
estudantes ou
trabalhadores
das escolas.
Orientar estes
usuários que
optarem por
usar m scara de
tecido, que seja
em
conformidade
com o previsto
na Portaria SES
no 224, de 03 de
abril de 2020, ou
outros
regramentos
que venham
substituí-la.

Nos veículos de
transporte
escolar.

No trajeto
escolar.

Motoristas dos
veículos e órgãos
competentes.

Conforme as
diretrizes
sanitárias.

Sem custo.
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1.6. Demarcar a
distância de
segurança de no
mínimo 1,5
metros (um
metro e meio)
nas retas de
embarque e
desembarque ou
locais
destinados para
fila (na escola),
evitando a
aglomeração de
pessoas.

Nas áreas de
embarque e
desembarque
ou locais
destinados para
fila.

No embarque
e
desembarque.

Equipe diretiva e
motoristas.

Conforme as
diretrizes
sanitárias.
Demarcar
bancos a serem
ocupados pelos
alunos com
distanciamento
social.

Sem custo.

1.7. Orientar
que, nos pontos
de embarque
(distantes da
escola),
ocorrendo
existência de
formação de
filas, os usu rios
mantenham a
dist ncia mínima
de 1,5 metro
(um metro e
meio) das
demais pessoas.

Nos veículos de
transporte
escolar.

No trajeto
escolar.

Motoristas dos
veículos e órgãos
competentes.

Conforme as
diretrizes
sanitárias.

Sem custo.

1.8. Padronizar
procedimentos e
operações de
higienização, de
forma que após
cada itiner
rio/viagem, seja
realizada a
limpeza e
desinfecção dos
veículos
utilizados no
transporte:

Nas empresas
de
transportes/gara
gens de
veículos.

Antes e após
a utilização do
veículo.

Órgãos
competentes.

Conforme as
diretrizes
sanitárias.
Recepção do
aluno no
embarque com
disponibilização
de álcool 70% e
medidor de
temperatura
sob atenção do
monitor de
ônibus.

Sem custo.

- Higienizar
apoios de braço,
maçanetas,
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pegadores,
janelas (vidros) e
poltronas com
lcool 70% ou
produtos
sanitizantes de
efeitos similar, a
cada finalização
de viagem;
- Definir
periodicidade
para
higienização
interna
completa do
veículo,
recomendandose ao menos
uma vez ao dia.
1.9.
Disponibilizar
lcool 70% ou
sanitizantes de
efeito similar
para a
higienização das
mãos, no
embarque e no
interior do
veículo.

Nos veículos de
transporte
escolar.

Diariamente
de forma
constante.

Órgãos
competentes.

Conforme as
diretrizes
sanitárias.

Sem custo.

1.10. Afixar no
espaldar de cada
poltrona um
encarte com as
orientações aos
passageiros
sobre etiqueta
da tosse, uso da
m scara,
higienização das
mãos e
distanciamento
social.

No interior dos
veículos de
transporte
escolar.

Diariamente.

Motoristas dos
veículos e
demais
funcionários
envolvidos no
transporte
escolar.

Fixando no
interior dos
veículos.

Sem custo.
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1.11. Organizar
e orientar
escalonamento
de hor rios de
chegadas e
saídas dos
estudantes nas
instituições de
ensino,
reduzindo a
concentração
deles no local.

Na unidade de
ensino.

1.12. Dar
prioridade às
crianças da
Educação
Infantil e
crianças com
necessidades
especiais no
embarque e
desembarque e
na ocupação dos
bancos
dianteiros do
transporte
coletivo.

Nos veículos de
transporte
escolar.

Diariamente.

Página 1436

Conforme as
diretrizes
sanitárias.

Sem custo.

Conforme as
diretrizes
sanitárias. Ao
aluno sem
máscara o
monitor de
ônibus deverá
ser oferecer a
máscara
disponibiizada e
após colocar a
máscara, o
aluno pode
embarcar.

Sem custo.

Equipe diretiva.

Diariamente.

Motoristas dos
veículos e
demais
funcionários
envolvidos no
transporte
escolar.

Quadro 5: Esquema de organização DAOP Transporte Escola

2. MEDIDAS AOS SERVIDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS

O quê (ação)
(W2)

Onde (W3)

Quando
(W4)

Quem
(W5)

Como
(H1)

Quanto
(H2)

2.1. Levar ao
conhecimento
dos profissionais
do transporte
escolar, quer
sejam servidores
ou prestadores de
serviços (e aplicar
no que couber),
as medidas

Nas
empresas de
transporte
escolar ou
órgãos
competentes.

Sempre que
necessário.

Empresas de
transporte
escolar ou
órgãos
competentes.

Conforme as
diretrizes
sanitárias.

Sem
custo.
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recomendadas
para os demais
profissionais
voltadas à
atividade escolar.
2.2. Orientar os
trabalhadores do
transporte escolar
a informarem
imediatamente ao
estabelecimento,
caso apresentem
sintomas de
síndrome gripal
e/ou convivam
com pessoas
sintom ticas,
suspeitas ou
confirmadas da
COVID-19,
aplicando para
estes as mesmas
condutas
relacionadas aos
outros
trabalhadores da
atividade escolar,
no que se refere à
elucidação
diagnóstica,
período de
afastamento e
notificação das
autoridades
sanitárias e
epidemiológicas.

Nas
empresas de
transporte
escolar ou
órgãos
competentes.

Sempre que
necessário.

Empresas de
transporte
escolar ou
órgãos
competentes.

Conforme as
diretrizes
sanitárias.
Contratação e
Capacitação de
Motoristas e
Monitores de
ônibus por
parte do órgão
competente da
Gestão do
Transporte
escolar.

Sem
custo.

2.3. Orientar para
que motoristas,
monitores e
demais
prestadores de
serviço do
transporte
reforcem seus
cuidados
pessoais, lavando
sempre as mãos

Nas
empresas de
transporte
escolar ou
órgãos
competentes.

Sempre que
necessário.

Empresas de
transporte
escolar ou
órgãos
competentes.

Conforme as
diretrizes
sanitárias. Os
ônibus devem
ter os
equipamentos
de proteção
individual
obrigatórios.

Sem
custo.
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com gua e sabão
e que,
sistematicamente,
utilizem o lcool
70% para
higienização das
mãos.
2.4. Reforçar,
para os
monitores, a
import ncia da
higienização
sistem tica das
mãos.

Nas
empresas de
transporte
escolar ou
órgãos
competentes.

Sempre que
necessário.

Empresas de
transporte
escolar ou
órgãos
competentes.

Conforme as
diretrizes
sanitárias.

Sem
custo.

2.5. Disponibilizar
e exigir o uso de
máscaras e
também face
shield (protetor
facial), utilizados
simultaneamente,
tanto para o
condutor do
veículo quanto
para o monitor,
durante todo o
deslocamento,
desde as entradas
no veículo até o
desembarque do
último aluno.
Orientar estes
profissionais que
se optarem por
usar máscara de
tecido, que seja
em conformidade
com o previsto na
Portaria SES no
224, de 03 de
abril de 2020, ou
outros
regramentos que
venham substituíla.

Nas
empresas de
transporte
escolar ou
órgãos
competentes.

Sempre que
necessário.

Empresas de
transporte
escolar ou
órgãos
competentes.

Conforme as
diretrizes
sanitárias.

Sem
custo.

2.6. Capacitar os
trabalhadores do

Nas
empresas de

Sempre que
necessário.

Empresas de
transporte

Conforme as
diretrizes

Sem
custo.
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transporte escolar
quanto à forma
adequada de uso
dos dispositivos
de segurança
sanitária
(máscara, face
shield), tanto para
a colocação
quanto para a
retirada, troca,
substituição,
higienização e
descarte.

transporte
escolar ou
órgãos
competentes

2.7. Recomendar
a troca de roupa
pelos
trabalhadores do
transporte escolar
ao final do
expediente para
retorno às suas
residências.

Nas
empresas de
transporte
escolar ou
órgãos
competentes.

2.8. Notificar os
prestadores de
serviço quando
houver
confirmação de
caso da COVID-19,
bem como as
pessoas que
tiveram contato
com este, em um
raio de 1,5 metro,
em todos os
ambientes em
que a pessoa
infectada tenha
circulado.
2.9. Garantir que
trabalhadores do
transporte escolar
estejam com seus
calendários
vacinais em dia.
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escolar ou
órgãos
competentes.

sanitárias.

Sempre que
necessário.

Empresas de
transporte
escolar ou
órgãos
competentes.

Conforme as
diretrizes
sanitárias.

Sem
custo.

Órgãos
competentes.

Quando
houver
confirmação
de caso.

Órgãos
competentes.

Por meio de
notificação.

Sem
custo.

Nas
empresas de
transporte
escolar ou
órgãos
competentes.

Sempre que
necessário.

Empresas de
transporte
escolar ou
órgãos
competentes.

Por meio da
apresentação
da carteira de
saúde.

Sem
custo.
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3. MEDIDAS AOS PAIS/RESPONSÁVEL DE ALUNOS/ESTUDANTES:

O quê (ação) (W2)

Onde
(W3)

Quando
(W4)

Quem
(W5)

Como
(H1)

Quanto
(H2)

3.1. Orientar aos pais
que os estudantes
deverão utilizar máscara
facial como barreira,
para a utilização do
transporte, seguindo
todas as orientações de
uso já dispostas na
Portaria SES n° 224, de
03 de abril de 2020.

Na unidade
de ensino.

Conforme
necessário.

Equipe
diretiva e
pedagógica.

Conforme as
diretrizes
sanitárias.

Sem
custo.

3.2. Os
motorista/monitores
escolares deverão
realizar a aferição de
temperatura corporal
dos estudantes, antes
de adentrarem no
transporte escolar, com
uso de term metros
infravermelhos ou outro
instrumento correlato
fornecido pela
mantenedora. Aferida a
temperatura de 37, C
(trinta e sete vírgula oito
graus Celsius) ou
superior, não ser
permitida a entrada no
transporte.

No
embarque.

No embarque.

Motorista
dos veículos
e demais
funcionários
envolvidos
no
transporte
escolar.

Utilizando o
termômetro
infravermelho
ou outro
instrumento
correlato. Será
verificada a
temperatura do
aluno tanto no
embarque no
ônibus quanto
na chegada da
escola.

Sem
custo.

3.3. No caso de o
estudante apresentar
temperatura de 37 ºC
(trinta e sete vírgula oito
graus Celsius) ou
superior, o
motorista/monitor
dever relatar o fato à
equipe gestora da escola
para que esta tome as
devidas providências.

Na unidade
de ensino.

Sempre que
necessário.

Motorista
dos veículos
e demais
funcionários
envolvidos
no
transporte
escolar.

Por meio de
relato/relatório.
A temperatura
de 37 graus
Celsius já é com
afastamento
para cautela do
sintoma.

Sem
custo.
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3.4. Solicitar aos
pais/respons veis que
acompanhem/aguardem
seus filhos no ponto de
embarque, caso seja
detectada febre este
não poder adentrar ao
veículo e dever buscar
orientação com a Vigil
ncia Epidemiológica
Municipal.

Na unidade
de ensino.

Antes do
retorno das
aulas.

Equipe
diretiva e
pedagógica.

Por meio de
comunicação
com os
responsáveis.

Sem
custo.

3.5. Realizar campanha
de conscientização para
que os pais/respons veis
priorizem o transporte
próprio de seus filhos,
visando a evitar o risco
de contaminação dentro
do transporte,
orientando que não
transportem passageiros
fora do nucleo familiar.

Na unidade
de ensino.

Constantemen
te.

Equipe
diretiva e
pedagógica.

Por meio de
comunicação
com os
responsáveis.

Sem
custo.

3.6. Proibir a entrada,
nos veículos, de pais e
respons veis, a não ser
em caso de extrema
necessidade para
auxiliar
estudante/criança com
necessidade especial ou
outra limitação, situação
que o monitor sozinho
não consiga administrar,
sendo que os pais e
responsáveis, para
adentrar o veículo,
deverão ser submetidos
à aferição de
temperatura e estar
utilizando mascara.

No
embarque
dos
veículos de
transportes
escolares.

Sempre que
necessário.

Motorista
dos veículos
e demais
funcionários
envolvidos
no
transporte
escolar.

Por meio de
comunicação
com os
responsáveis. A
comunidade
não pode
adentrar ao
ambiente
escolar.

Sem
custo.

4. MEDIDAS AOS PAIS/RESPONSÁVEL DE ALUNOS/ESTUDANTES:
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O quê (ação)
(W2)

Onde
(W3)

Quando
(W4)

Quem
(W5)

Como
(H1)

Quanto
(H2)

4.1. Cabe aos
órgãos de
fiscalização
municipal
promoverem
ações e
operações que
intensifiquem a
fiscalização,
sempre
considerando o
arcabouço legal
pertinente em
vigor, em
especial:
- certificar-se de
que
trabalhadores e
estudantes
conhecem as
orientações
relacionadas ao
transporte
escolar;
- verificar se
estudantes e
trabalhadores
fazem uso
constante da
máscara e os
trabalhadores o
uso do face
shield,
simultaneamente;
- verificar a
disponibilidade
de lcool 70% nos
veículos
- certificar que
todos os produtos
utilizados tenham
registro na
ANVISA, quando
couber.

Nos
veículos
de
transporte
escolar.

Diariamente.

Órgãos
competentes.

Promoverem
ações e
operações que
intensifiquem a
fiscalização.

Sem custo.
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DAOP GESTÃO DE PESSOAS

Por quê (domínios): GESTÃO DE PESSOAS
Diretrizes: Link de Acesso:
https://drive.google.com/file/d/13fykW7jWvt7CYvppxmCHIWM15D3Q61eF/view?usp=sharing
1. Do acompanhamento das condições de saúde:
O quê (ação) (W2)

Onde
(W3)

Quando
(W4)

Quem
(W5)

4.1 Quanto à
prevenção,
recomenda-se
que as unidades
de ensino
reforcem as
medidas de
prevenção da
doença,
orientando os
profissionais da
educação a
respeito de
diretrizes como:
•distanciamento
social;

Na unidade de
ensino.

Após
homologação
do PlanCon
Escolar. No
Retorno
Presencial.

Equipe diretiva,
Secretaria da
Educação,
pedagógica e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.
Informativos
individuais e no
ambinte da
Escola
Contratação de
um Funcionário
integral no
Portão para
higienização
das mãos e
aferição de
temperatura.

Conforme as
diretrizes
estabelecidas.

Sem custo

Na unidade de
ensino.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Equipe diretiva,
pedagógica e
demais
profissionais

Conforme as
diretrizes
estabelecidas.
Fazendo

Sem custo.

• uso de
máscaras
• higiene das
mãos;

Como
(H1)

Quanto
(H2)

• limpeza do
ambiente de
trabalho;
• afastamento
de sintomáticos
•monitoramento
dos sintomas;
• boa ventilação
dos ambientes.
1.2. Realizar triagem
dos servidores da
escola, sendo
classificados de
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levantamento
do grupo de
servidores de
risco e
vulnerabilidade.

1.2.1. Grupo 1 Casos suspeitos ou
confirmados:
profissionais da
educação que
apresentarem
sintomas como
febre, dores no
corpo, calafrios, falta
de ar, tosse, dor de
garganta, diarreia,
alteração de paladar
ou olfato e
dificuldades
respiratórias, e
também os
profissionais que
tiveram contato, nos
últimos 14 dias, com
um caso confirmado
de COVID19;
1.2.2. Grupo 2 Grupo de Risco: São
considerados grupos
de risco pessoas com
60 anos ou mais; os
profissionais que
sofram de doenças
crônicas
(cardiopatias,
diabetes,
hipertensão,
imunossupressores),
as gestantes de alto
risco, entre outros,
conforme Decreto
SC/525/2020;
1.2.3. Grupo 3 - Não
pertencem aos
grupos anteriores e
tem permissão para
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realizar os trabalhos
presencialmente;
A triagem possui
dois objetivos:
1.2.4.1.
identificação de
casos suspeitos,
permitindo o
encaminhamento
aos serviços de
saúde;
1.2.4.2. isolamento
dos casos suspeitos,
evitando a
transmissão no
ambiente de
trabalho.
Recomendar que
todos os profissionais
da educação
respondam a um
questionário
autodeclaratório,
antes de acessar o
local de trabalho,
com o objetivo de
identificar casos
suspeitos de COVID19. O modelo do
questionário
encontra-se no
Anexo I;
Garantir
monitoramento
contínuo, adotando
mecanismos de
controle que
permitam ao servidor
informar ao gestor a
presença de
sintomas;
Para aferir a
temperatura de seus
profissionais no
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momento da
chegada ao local de
trabalho,
recomenda-se seguir
as orientações do
fabricante quanto à
calibragem do
medidor de
temperatura. Dar
preferência a
medidores de
temperatura sem
contato, porém caso
não seja possível
utilizar medidores de
temperatura sem
contato, a
higienização do
termômetro com
álcool 70% deve ser
realizada a cada uso.
Caso a temperatura
aferida de algum
colaborador esteja
igual ou superior a
37,8°C, o
colaborador deve
ser considerado um
caso suspeito.
1.3. Orientar os
profissionais da
educação
identificados como
casos suspeitos de
COVID-19 a:

Na unidade de
ensino.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Equipe diretiva.

Conforme as
diretrizes
estabelecidas.

Sem custo

1.3.1. buscar uma
unidade de saúde;
1.3.2. manter
isolamento
domiciliar por 14
dias, a partir do
início dos sintomas,
e depois de três dias
sem sintomas. Após
este período, o
profissional poderá
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voltar ao trabalho;
os familiares (contato
domiciliar) devem ser
orientados a realizar
isolamento domiciliar
por 14 dias e, se
apresentarem
sintomas, procurar
uma unidade de
saúde.
Substituição da
Pessoas afastadas por
atestado de Covid 19
sob responsabillidade
da Secretaria da
Educação.

1.4. Orientar a
apresentação de
comprovação para o
enquadramento no
grupo de risco
estabelecido pelo
Decreto
SC/525/2020:

Na unidade de
ensino.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Equipe diretiva.

Conforme as
diretrizes
estabelecidas.

Sem custo

Instituição
mantenedora.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Equipe diretiva.

Conforme as
diretrizes
estabelecidas.
Mapeamento
dos Servidores
e alunos de
Grupo Risco
através de

Sem custo.

1.4.1. Cada rede de
ensino poderá optar
por aceitar
comprovantes tais
como: Formulário de
Autodeclaração,
Atestado Médico
e/ou Agendamento
em Perícia Médica.
1.5. Recomendar
que as Redes de
Ensino realizem
diagnóstico para
mapear quais e
quantos servidores e
estudantes se
enquadram no
grupo de risco
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Formulário.

Garantir que todos os
setores estejam
contemplados no
diagnóstico:
professores,
servidores que
ocupam funções
administrativas e
pedagógicas,
servidores que atuam
na limpeza,
servidores que atuam
com a alimentação,
servidores que atuam
com o transporte
escolar, servidores
que atuam na
segurança e vigilância
das unidades
escolares, servidores
que atuam no quadro
civil ou técnico das
unidades escolares,
estudantes de todas
as etapas e níveis de
ensino;
Orientar que sejam
organizados
formulários
diagnósticos padrão,
pela mantenedora, e
aplicados pela
unidade escolar.
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2. Organizar a forma de trabalho aos profissionais da educação que se enquadram no grupo de

risco:

O quê (ação)
(W2)

Onde
(W3)

Quando
(W4)

Quem
(W5)

Como
(H1)

Quanto
(H2)

2.1. Priorizar o
trabalho remoto,
conforme
Decreto nº
SC/525/2020, de
forma que não
haja prejuízo ao
serviço público.

Home
Office.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal de
acordo com
as legislações
vigentes.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Conforme as
diretrizes
estabelecidas.

Sem custo.

2.2. Distribuir
tarefas
administrativas,
quando
necessário, que
possam ser
realizadas de
forma remota,
como auxiliar na
elaboração de
atividades,
pesquisas e
correções de
atividades.

Na
unidade
de ensino
e ou
Home
Office.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal de
acordo com
as legislações
vigentes.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Conforme as
diretrizes
estabelecidas.

Sem custo.

2.3. Planejar e
ministrar aulas
de forma
remota, bem
como elaborar as
aulas para as
formas
impressas.

Na
unidade
de ensino
e ou
Home
Office.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal de
acordo com
as legislações
vigentes.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Conforme as
diretrizes
estabelecidas.

Sem custo.

3. Orientar por
carga horária
diferenciada aos
servidores, em
especial, aos
professores que
estiverem
atuando

Na
unidade
de ensino.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal de
acordo com
as legislações
vigentes.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Conforme as
diretrizes
estabelecidas.

Sem custo.
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presencialmente,
a fim de garantir
o planejamento
das atividades
para as novas
metodologias de
ensino,
conforme as
diretrizes
pedagógicas.
4. Assegurar o
planejamento
democrático e
coletivo de carga
horária e
condições de
trabalho a toda
comunidade
escolar.

5.

Na
unidade
de ensino.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal de
acordo com
as legislações
vigentes.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Conforme as
diretrizes
estabelecidas.

Sem custo.

Organizar critérios para a contratação de servidores em substituição, ou para a necessidade de
contratação de novos servidores em regime de excepcionalidade, a fim de atender às
necessidades no período em que perdurar o formato das atividades escolares estabelecido nas
diretrizes pedagógicas e sanitárias:

O quê (ação)
(W2)

Onde (W3)

Quando
(W4)

Quem
(W5)

Como
(H1)

Quanto
(H2)

5.1. Elaborar
edital específico
para o período
estabelecido.

Órgãos
responsáveis

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Instituição
mantenedora.

Conforme as
diretrizes
estabelecidas.
A Secretaria
Municipal de
Ensino ou
mantenedora
específica,
garantir a
contratação
imediata da
substituição de

Sem custo.
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servidores
afastados.
5.2. Garantir no
edital os
critérios para a
substituição

Órgãos
responsáveis

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Instituição
mantenedora.

Conforme as
diretrizes
estabelecidas.

Sem custo.

5.3. Sistematizar
mecanismos
para a
compensação
de horas, na
impossibilidade
da realização de
trabalho remoto
ou desempenho
de outra função.

Órgãos
responsáveis

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Instituição
mantenedora.

Conforme as
diretrizes
estabelecidas.

Sem custo.

5.4. Identificar
possibilidades
de prorrogação
de contratos
dos professores
que já estão
atuando nas
atividades não
presenciais,
para dar
continuidade ao
calendário
letivo, conforme
estabelecido
nos Pareceres
CNE nº 05 e
11/2020.

Órgãos
responsáveis

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Instituição
mantenedora.

Conforme as
diretrizes
estabelecidas.

Sem custo.

5.5. Considerar
as
especificidades
da legislação
local quanto à
necessidade de
reposição,
contratação
e/ou realização
e prorrogação
de processos
seletivos de
servidores, para
dar

Órgãos
responsáveis

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Instituição
mantenedora.

Conforme as
diretrizes
estabelecidas.
A Secretaria
Municipal de
Ensino ou
mantenedora
específica,
garantir a
contratação
imediata da
substituição de
servidores
afastados, para

Sem custo.
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continuidade ao
processo
educativo, de
modo a reduzir
o risco e com
menor prejuízo
possível à
aprendizagem
dos estudantes,
ponderando-se
a necessidade
de frequentes
substituições de
servidores em
função de
licenças, óbitos
e ocorrência de
eventos
adversos, que
incidem em
situações de
emergência,
visando agilizar
com eficácia a
continuidade do
processo de
ensino.
5.6. Envolver
representantes
do Poder
Legislativo,
tanto no âmbito
estadual quanto
municipal, nos
Comitês de
Gerenciamento
da COVID-19,
considerando a
necessidade de
adequação
legislativa
enquanto o
regime especial
de educação
decorrente da
pandemia
perdurar.
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garantir a
eficácia do
processo de
ensino.

Órgãos
responsáveis

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Instituição
mantenedora.

Conforme as
diretrizes
estabelecidas.

Sem custo.
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Garantir que toda a comunidade escolar seja formada, treinada e preparada para um
retorno seguro às atividades presenciais, por meio das seguintes ações:

O quê (ação) (W2)

Onde (W3)

Quando
(W4)

Quem
(W5)

Como
(H1)

Quanto
(H2)

6.1. Capacitar a
comunidade escolar a
respeito dos seguintes
temas: ações de higiene
necessárias quando da
utilização do transporte
público e transporte
escolar, utilização da
máscara de proteção,
troca da máscara, tempo
útil de proteção de
máscara,
armazenamento/descarte
de máscara contaminada,
higienização das mãos e
objetos, etiqueta
respiratória e como se
alimentar com segurança.

Unidade de
ensino e Home
Office.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Equipe
diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Conforme as
diretrizes
estabelecidas.
A Equipe
Diretiva
encaminhará
material de
publicação
para grupos
de whatsapp
das famílias e
outras mídias
sobre os
cuidados e
proteção,
bem como
cartazes e
publicações
sobre higiene
das mãos e
etiqueta de
tosse, uso da
máscara.

Sem
custo.

6.2. Elaborar e/ou
compartilhar uma cartilha
de orientação sobre os
cuidados básicos de
prevenção à COVID-19, e
disponibilizála pela
internet para as
comunidades escolares.

Órgãos
competentes
com
compartilhament
o na unidade de
ensino.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Órgãos
competentes,
equipe
diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Conforme as
diretrizes
estabelecidas.

Sem
custo.

6.3. Afixar as medidas de
prevenção, por meio de
materiais visuais, nas
unidades de ensino.

Unidade de
ensino.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Equipe
diretiva e
pedagógica.

Conforme as
diretrizes
estabelecidas.

Sem
custo.

6.4. Oportunizar, a todos
os servidores, formação e
treinamento para os

Unidade de
ensino e Home
Office.

Após
homologação
do PlanCon

Equipe
diretiva,
pedagógica,

Conforme as
diretrizes
estabelecidas.

Sem
custo.
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Municipal.

Comissão
Escolar e
demais
profissionais
que se fizer
necessário.

Buscar
parcerias
para
treinamentos
escolares.

6.5. Oferecer formação
aos servidores para a
nova forma de ensino,
conforme as diretrizes
pedagógicas.

Unidade de
ensino e Home
Office.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Instituição
mantenedora.

Conforme as
diretrizes
estabelecidas.
Colaboração
com a
unidade
mantenedora
quanto á
formação de
servidores.

Sem
custo.

6.6. Realizar testes
simulados em período
anterior à retomada das
atividades presenciais.

Ambiente
Virtual.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Equipe
diretiva,
pedagógica,
Comissão
Escolar.

Conforme as
diretrizes
estabelecidas.

Sem
custo.

7.

Encaminhamentos para o acolhime nto e acompanhamento:

O quê (ação) (W2)

Onde (W3)

Quando
(W4)

Quem
(W5)

Como
(H1)

Quanto
(H2)

7.1. Disponibilizar serviços de
apoio psicossocial que
abordam
estigmatização/discriminação
e apoio aos servidores no
enfrentamento das
incertezas da pandemia.

Órgão
competente.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Instituição
mantenedora.

Por meio de
encaminhamentos
específicos aos
órgãos
competentes.

Sem
custo.

7.2. Promover reflexões, por
meio de formações virtuais
(interinstitucionais), sobre as
incertezas da comunidade
escolar com relação à nova
realidade.

Ambiente
Virtual.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Equipe
diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Conforme as
diretrizes
estabelecidas.

Sem
custo.
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7.3. Promover campanhas
motivacionais constantes
(tanto gerais como
específicas) em todos os
meios de comunicação, para
lembrar que a unidade de
ensino está preocupada com
o bemestar de todos.

Unidade de
ensino e ou
por meio de
tecnologia da
informação e
comunicação.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Equipe
diretiva,
pedagógica,
Comissão
Escolar e
demais
profissionais
que se fizer
necessário.

Conforme as
diretrizes
estabelecidas.
Atenção e
estratégias de
apoio para
minimizar os
apectos
psicológica de
colaboradores e
estudantes.

Sem
custo.

7.4. Preparar um ambiente
acolhedor para a recepção da
comunidade escolar no
retorno das atividades
presenciais.

Unidade de
ensino.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Equipe
diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

nforme as
diretrizes
estabelecidas.

Sem
custo.

7.5. Acompanhar o pósretorno: direção e colegas
devem permanecer atentos a
comportamento, frequência,
desempenho, etc., de alunos
e professores, e realizar
encaminhamento
especializado
imediatamente, em caso de
observação de depressão,
tristeza, ansiedade, medo, ou
culpa, entre outros.

Unidade de
ensino.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Equipe
diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Conforme as
diretrizes
estabelecidas e
suporte do setor
de saúde.

Sem
custo.

Quadro 6: Esquema de organização DAOP Gestão de Pessoas
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DAOP CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO

Por quê (domínios): TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO
Diretrizes: Link de Acesso:
https://drive.google.com/file/d/16Sc5vBvDFNbAEcttXhrhDuDPA0CPsy-K/view?usp=sharing
O quê (ação) (W2)
1. Oportunizar, a todos
os servidores,
capacitação e
treinamento para os
planos de contingência,
o Sistema de Comando
de Operações - SCO e
protocolos escolares.

Onde
(W3)

Quando
(W4)

Quem
(W5)

Como
(H1)

Quanto
(H2)

Na unidade de
ensino;
remotamente,
quando
necessário.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe
diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.
Convidar
equipes da
saúde,
nutricionistas
e da
vigilância
sanitária
para liderar a
formação.

Encontros
presenciais,
remotos, quando
necessário;
plataformas digitais
(Web
conference/webinar,
live); informativos
em materiais
impressos ou
eletrônicos.

Sem custo.

2. Capacitação e
treinamento dos
integrantes da
comunidade escolar
envolvidos na gestão da
crise sanitária, com
especial atenção às
equipes que compõem a
Unidade de Gestão
Operacional/ Sistema de
Comando de Operações.

Na unidade
de ensino;
remotamente,
quando
necessário.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe
diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Encontros
presenciais,
remotos, quando
necessário;
plataformas digitais
(Web
conference/webinar,
live); informativos
em materiais
impressos ou
eletrônicos.

Sem custo.

3. Identificar as principais
funções a serem
desenvolvidas nas
Unidades de Gestão
Operacional (Sistemas de
Comando OperacionaisSCO/ Comitês Escolares) e
propor tarefas/atividades
para cada uma das
funções nos três níveis
(estratégico, tático e

Na unidade
de ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe
diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Criação de um
Organograma de
Comando
Operacional para
capacitar e proceder
em cada etapa.

Sem custo.
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operacional) e capacitar
para cada função
(framework).
4. Desenvolver programas
de capacitação para os
alunos e para os
professores e servidores
que não integrem o SCO,
focando nas respostas
comportamentais
esperadas para cada
segmento da comunidade
escolar .

Na unidade
de ensino;
remotamente,
quando
necessário.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe
diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Encontros
presenciais,
remotos, quando
necessário;
plataformas digitais
(Web
conference/webinar,
live); informativos
em materiais
impressos ou
eletrônicos. Material
fotográfico para
leitura de imagens.

Sem custo.

5. Adotar rotinas
regulares de capacitação
e treinamento dos alunos
e servidores sobre as
medidas de prevenção,
monitoramento e
controle da transmissão
do COVID19, com ênfase
nas orientações,
protocolos e diretrizes
estabelecidas, sempre em
linguagem acessível para
toda a comunidade
escolar.

Na unidade
de ensino;
remotamente,
quando
necessário.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe
diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Encontros
presenciais,
remotos, quando
necessário;
plataformas digitais
(Web
conference/webinar,
live); informativos
em materiais
impressos ou
eletrônicos.

Sem custo.

6. Capacitação da
comunidade escolar nos
seguintes temas:

Na unidade
de ensino;
remotamente,
quando
necessário.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe
diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Encontros
presenciais,
remotos, quando
necessário;
plataformas digitais
(Web
conference/webinar,
live); informativos
em materiais
impressos ou
eletrônicos.

Sem custo.

- ações de higiene
necessárias quando da
utilização do transporte
público e transporte
escolar;
- utilização da máscara de
proteção, troca da
máscara; tempo útil de
proteção de máscara;
-
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armazenamento/descarte
de máscara contaminada;
higienização das mãos e
objetos;
- etiqueta respiratória;
como se alimentar com
segurança; - entre outros
7. Treinamento das
Comissões Escolares para
fiscalização dos
regramentos e diretrizes
aplicáveis na unidade
escolar que se pretende o
retorno do ensino,
extensão e pesquisas
presenciais.

Na unidade
escolar; home
office, quando
necessário.

Durante
construção
do PlanCon.

Comitê
Estadual de
combate à
COVID19.

Encontros
presenciais,
remotos, quando
necessário;
plataformas digitais
(Web
conference/webinar,
live).

Sem custo.

8. Treinamento específico
sobre higienização e
desinfecção adequadas
de materiais, superfícies e
ambientes, aos servidores
responsáveis pela
limpeza.

Na unidade
de ensino e/
ou ambiente
virtual.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe
diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Conforme as
diretrizes sanitárias.
Palestras, material
visual, orientação e
treinamento de
pessoal.

Sem custo.

9. Capacitar profissionais
responsáveis pela triagem
dos servidores e alunos
da escola, sendo
classificados de acordo
com seu estado individual
inicial em relação à Covid19.

Na unidade
de ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe
diretiva e
outros
profissionais
que se
perceberem
necessários
para este
momento.

Encontros
presenciais,
remotos, quando
necessário;
plataformas digitais
(Web
conference/webinar,
live); informativos
em materiais
impressos ou
eletrônicos. Fazer
treinamento e
escala para
atendimento das
áreas que precisam
ser monitoradas e
limpas com
frequência.

Sem custo.
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10. Capacitação e
treinamento dos
servidores e alunos para
procederem às ações
quando se depararem
com indivíduos com
sintomas de síndrome
gripal, de forma a se
protegerem e protegerem
a comunidade escolar de
possível contaminação.

Na unidade
de ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe
diretiva e
outros
profissionais
que se
perceberem
necessários
para este
momento.

Orientação e
vigilância constantes
para monitoramento
dos sintomas da
COVID. Seguindo os
procedimentos
estabelecidos nas
Diretrizes Sanitárias.

Sem custo.

11. Capacitar os
servidores ou prestadores
de serviço do transporte
escolar quanto às
medidas/diretrizes
recomendadas para o
retorno das aulas
presenciais.

Na unidade
de ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe
diretiva e
outros
profissionais
que se
perceberem
necessários
para este
momento.

Encontros
presenciais,
remotos, quando
necessário;
plataformas digitais
(Web
conference/webinar,
live) informativos
em materiais
impressos ou
eletrônicos.
Seguindo os
procedimentos
estabelecidos nas
Diretrizes Sanitárias,
Planos de
Contingência e
Protocolos
Escolares.

Sem custo.

12. Realizar a
capacitação/treinamentos
dos profissionais
envolvidos em todos os
processos da alimentação
na escola (recebimento,
armazenamento, prépreparo, preparo,
distribuição,
acompanhamento e
fiscalização), seguindo os
procedimentos
estabelecidos nas
diretrizes sanitárias,
planos de contingências e
protocolos escolares.

Na unidade
de ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe
diretiva e
outros
profissionais
que se
perceberem
necessários
para este
momento.

Encontros
presenciais,
remotos, quando
necessário;
plataformas digitais
(Web
conference/webinar,
live) informativos
em materiais
impressos ou
eletrônicos.
Seguindo os
procedimentos
estabelecidos nas
Diretrizes Sanitárias,
Planos de

Sem custo.
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Contingência e
Protocolos
Escolares.
13. Oportunizar a
capacitação de
professores e educadores
para uso de novas
estratégias de
aprendizagem,
metodologias ativas,
ferramentas digitais,
gamificação (jogos
digitais) etc.

Na unidade
de ensino e
em ambiente
virtual.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe
diretiva e
pedagógica.

Possibilitando
treinamento das
ferramentas para as
novas estratégias de
ensino. Capacitar e
dar ferramentas
para o professor
utilizar Internet de
qualidade.

Sem custo.

14. Articulação e
integração intersetorial
com outras
instituições/políticas
(saúde, assistência social,
segurança pública,
criança e adolescente
etc.), uma vez que as
ações de resposta serão
realizadas por instituições
diferentes e que, se
acionadas, precisam estar
prontas para prestar o
atendimento.

Na unidade
de ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe
diretiva e
outros
profissionais
que se
perceberem
necessários
para este
momento.

Criação de rede de
comunicação
intersetorial. Utilizar
mídias e
comunicação.

Sem custo.

15. Treinamentos para os
diferentes atores
envolvidos na gestão e
comunicação de casos
suspeitos de COVID-19 no
estabelecimento de
ensino.

Na unidade
de ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe
diretiva e
outros
profissionais
que se
perceberem
necessários
para este
momento.

Promovendo
simulados
referentes às
medidas
preventivas,
protocolos e
diretrizes
estabelecidas;
encontros
presenciais,
remotos, quando
necessário;
plataformas digitais
(Web
conference/webinar,
Live).

Sem custo.
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16. Realizar simulados de
preparação para
instalação, ativação e
funcionamento do Plano
de Contingência e do
SCO.

Na unidade
de ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe
diretiva e
Comissão
Escolar.

Exercício realizado
na unidade de
ensino, testando os
protocolos
estabelecidos.

Sem custo.

17. Realizar simulados de
mesa/virtuais envolvendo
as Coordenadorias
Regionais de Educação,
Saúde, Proteção e Defesa
Civil, entre outras.

Ambiente
virtual.

No processo
de
elaboração
do PlanCon.

Comissão
Escolar.

Realização em
ambiente virtual.

Sem custo.

18. Realizar exercícios
simulados de campo para
a validação do plano de
contingência e dos
protocolos, antes da
retomada às aulas com
estudantes e servidores
utilizando diferentes
cenários de risco nas
simulações e reunir o
maior número de
situações que os alunos
vivenciam na escola,
visualizando-as na
perspectiva de prevenção
ao Coronavírus.

Na unidade
de ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe
diretiva e
pedagógica.

Exercício realizado
unidade de ensino.
testando os
protocolos
estabelecidos, como
por exemplo:
•trajeto de ida e
volta da escola
carro, nibus, carona,
bicicleta •na escola:
entrada, saída,
durante as aulas,
intervalo, ida e volta
ao banheiro,
momento do lanche;
•ao chegar em casa:
medidas de
higienização e
segurança.

Sem custo.

19. Garantir que toda a
comunidade escolar seja
formada, treinada e
preparada para um
retorno seguro às
atividades presenciais,
sendo que a capacitação
dos alunos e professores
poderá, ainda, ser
reforçada com o apoio do
Programa Defesa Civil na
Escola, desenvolvido pela
Defesa Civil de Santa
Catarina, por meio do
módulo voltado aos

Unidade de
ensino e ou
ambiente
virtual.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe
diretiva e
outros
profissionais
que se
perceberem
necessários
para este
momento.

Utilizando
plataformas virtuais.

Sem custo
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desastres de natureza
biológica, módulos de
preparação e resposta a
eventos adversos.
Quadro 7: Esquema de organização DAOP Treinamento e Capacitação

DAOP E COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO

Por quê (domínios): INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Diretrizes: Link de Acesso:
https://drive.google.com/file/d/1zapq-8FhKayl6Rj_6JRvDoi1q9jEqqmB/view?usp=sharing

O quê (ação) (W2)

Onde
(W3)

Quando
(W4)

Quem
(W5)

Como
(H1)

Quanto
(H2)

1. Constituir uma
equipe respons vel
pela comunicação
interna (entre atores
envolvidos na crise e
na resposta) e pela
comunicação
externa (ao p blico),
integrada ao Sistema
de Comando em
Operações
(SCO)/Unidade de
Gestão Operacional
(UGA) ou Comitê de
Crise, definindo
funções e
responsabilidades
dos seus membros,
se possível utilizando
procedimentos
operacionais padrão
(POPs).

Na
unidade
de
ensino.

Após
homologação
do Plan Con
Municipal.

Equipe
diretiva e
Comissão
escolar. Um
funicionário
da Escola
para fazer as
postagens
nas redes
sociais,
espalhar
cartazes
pela escola.

Por meio da
organização da
equipe diretiva e
Comissão escolar.

Sem custo.

2. Planejar a ativação

Na

Após

Equipe

Por organização

Sem custo.
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e implementação de
um plano de
comunicação, no
mbito do plano de
ação coordenado
pelo SCO/UGO.
Sugerimos que sejam
incluídos os
seguintes tópicos
-Contextualização Objetivos e metas
- Publicos-alvo
- Conte do(s),
principal e secund
rios, e sua interrelação
- Recursos humanos
e materiais – equipes
de trabalho e
responsaveis
- Canais de
comunicação e de
informação
- Calendarização Avaliação, adaptação
e aprimoramento.

unidade
de
ensino.

homologação
do Plan Con
Municipal.

diretiva e
Comissão
escolar.

da equipe diretiva
e Comissão
escolar.
Informação
através de mídias
digitais, cartazes e
acompanhamento
individual.

3. Promover a
valorização do
conhecimento
científico ja
consolidado, como o
melhor e mais
qualificado saber
disponível para
enfrentar, com êxito,
a pandemia de
COVID-19.

Na
unidade
de
ensino.

Após
homologação
do Plan Con
Municipal.

Equipe
diretiva e
pedagógica.

Por organização
da equipe
diretiva,
respeitando as
diretrizes.

Sem custo.

4. Promover a
compreensão acerca
do que ja se sabe
sobre o novo
Coronavírus e a
pandemia de COVID19, contribuindo
para que a
população escolar e
suas famílias possam

Na
unidade
de
ensino.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Equipe
diretiva e
Comissão
escolar.

Organização da
equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Sem custo

126

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 1464

ajudar na prevenção
do cont gio e na
efetividade das
medidas
implementadas no
estabelecimento de
ensino/educação.
5. Promover a
compreensão, tanto
sobre as principais
formas de cont gio
associadas à COVID19, como sobre as
atitudes e
comportamentos
mais eficazes para a
prevenção desse
contagio.

Na
unidade
de
ensino.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Equipe
diretiva e
demais
profissionais
quando se
fizer
necessário.

Organização da
equipe diretiva e
Comissão Escolar.
Precauções
sugeridas
constantemente
com uso de EPI`S.

Sem custo.

6. Promover a
adoção de atitudes
responsáveis e
equilibradas, que
estejam longe, tanto
do pânico
paralisante, em que
muitas pessoas se
deixam mergulhar,
como da atitude
negacionista, sobre a
dimensão do
desafio.

Na
unidade
de
ensino.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Equipe
diretiva,
pedagógica
e Comissão
Escolar.

Por organização
da equipe diretiva
e Comissão
Escolar.

Sem custo.

7. Incorporar a
comunicação de
risco dentro de um
planejamento, para
ocorrências graves e
em todos os
aspectos de resposta
a uma epidemia.

Na
unidade
de
ensino.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Equipe
diretiva e
Comissão
Escolar.

Por organização
da equipe diretiva
e Comissão
Escolar.

Sem custo.

8. Promover a
comunicação com o
publico/comunidade,
durante surtos
epidêmicos, deve ser
no sentido de criar,
manter ou resgatar a
confiança e a

Na
unidade
de
ensino.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Equipe
diretiva e
Comissão
Escolar.

Por organização
da equipe diretiva
e Comissão
Escolar.

Sem custo.
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transparência, para
tanto, é importante
analisar e entender o
perfil do p blico-alvo.
9. Promover a ideia
de transparência da
informação,
defendendo a
possibilidade de que
cada um tenha
acesso à informação
validada e, mesmo
assim, submetendoa à crítica,
simultaneamente,
combatendo fake
news e notícias de
natureza
especulativa variada.

Na
unidade
de
ensino.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Equipe
diretiva e
demais
profissionais
quando se
fizer
necessário.

Por organização
da equipe diretiva
e Comissão
Escolar.
Constante
conscientização e
informar a
população sobre
so
procedimentos.

Sem custo.

10. Utilizar canais de
comunicação confi
veis e eficazes, que o
p blico-alvo utiliza
regularmente, e que
são de sua
preferência. Seguem
alguns canais que
podem ser utilizados
com o p blico interno
e externo:
- eixos de
comunicação social
(radio, televisão e
imprensa escrita).
- E-mail, Google
forms para
comunicados e/ou
pesquisas; Google
Hangouts, chat
online, webinars,
lives, canal aberto.
- mídias sociais
(Facebook,
WhatsApp, Twitter,
Website, Instagram,
Youtube, Telegram,
SMS, Skype,

Na
unidade
de
ensino.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Equipe
diretiva e
demais
profissionais
quando se
fizer
necessário.

Por organização
da equipe diretiva
e Comissão
Escolar.

Necessário
a impressão
de 2
banners
coloridos
fixados no
valor de R$
60,00 cada
material de
uso
permanente
entre outras
impressões,
cartilhas de
orientação
para a
comunidade
escolar,
pais, aluno.
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Messenger etc.).
- Intranet, linha telef
nica específica,
quadros de
comunicação,
boletins internos
online, ouvidoria.
- Pode-se, ainda,
incluir cartazes,
folhetos, mupis
(mobiliario urbano
para informação),
outdoors, spots
televisivos, micro
programas de radio
etc. - Sistemas
sonoros móveis
(motos, bicicletas,
carros de som etc.).
11. Identificar os
principais meios de
comunicação social
mais efetivos; criar
e/ou atualizar uma
lista de contatos e
fomentar boas
relações com os
meios de
comunicação social,
fornecendo
informações
regulares sobre o
retorno às aulas e o
grau de preparação
do estado, da região
e do município.

Na
unidade
de
ensino.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Equipe
diretiva e
demais
profissionais
quando se
fizer
necessário.

Por organização
da equipe diretiva
e Comissão
Escolar

Sem custo.

12. Avaliar a
capacidade de
comunicação de
todos os atores
internos e parceiros
externos relevantes
e os canais de
comunicação
utilizados e que
possam ser
compartilhados.

Na
unidade
de
ensino.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Equipe
diretiva e
demais
profissionais
quando se
fizer
necessário

Por organização
da equipe diretiva
e Comissão
Escolar

Sem custo.
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13. Analisar e
entender o perfil
do(s) p blico(s)-alvo,
para poder ajustar os
objetivos e metas,
diversificar e
especializar a
linguagem, os canais
de comunicação etc.

Na
unidade
de
ensino.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Equipe
diretiva e
demais
profissionais
quando se
fizer
necessário

Por organização
da equipe diretiva
e Comissão
Escolar

14. Fornecer ao p
blico-alvo canais
regulares, por meio
dos quais possam
obter informação
atualizada (por
exemplo: linhas
diretas ou um
website).

Na
unidade
de
ensino.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Equipe
diretiva e
demais
profissionais
quando se
fizer
necessário

Por organização
da equipe diretiva
e Comissão
Escolar

Sem custo.

15. Manter a
confiança, levando
em consideração as
reações do publicoalvo e modificando o
plano de
comunicação de
risco, dependendo
das percepções e
perguntas das
pessoas, prevendo
mecanismos para
desmentir rumores e
desinformação,
mitigando fake
news.

Na
unidade
de
ensino.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Equipe
diretiva e
demais
profissionais
quando se
fizer
necessário.

Por organização
da equipe diretiva
e Comissão
Escolar.

Sem custo.

16. Estabelecer o
dialogo em qualquer
atividade que venha
a ser implementada,
de modo a,
sistematicamente,
coletar e dar
resposta a todas as
questões
provenientes dos
atores internos e
externos.

unidade
de
ensino.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Equipe
diretiva e
demais
profissionais
quando se
fizer
necessário.

Por organização
da equipe diretiva
e Comissão
Escolar.

Sem custo.
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17. Promover o fluxo
e a integração entre
informações
externas e internas,
possibilitando a
avaliação contínua
das estratégias,
ações e sistema
operacional
definidos.

Unidade
de
ensino.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Equipe
diretiva e
demais
profissionais
quando se
fizer
necessário.

Por organização
da equipe diretiva
e Comissão
Escolar.

Fitas para
demarcação
R$ 50,00.

18. Definir um
mecanismo de
comunicação interna
que possibilite
informar
adequadamente aos
alunos e servidores
acerca das medidas
preventivas de
contenção de cont
gio adotadas pelo
estabelecimento de
ensino.

Unidade
de
ensino.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Equipe
diretiva e
demais
profissionais
quando se
fizer
necessário.

Por organização
da equipe diretiva
e Comissão
Escolar.

Sem custo.

19. Criar um canal
específico e de fácil
acesso para
esclarecimento de
de vidas e contato
(inclusive sobre
notícias falsas e
rumores) que poder
ser um e-mail ou
contato de
WhatsApp, no
ambito estadual,
regional e municipal
ou da unidade
escolar, divulgando
informações para a
comunidade interna
e externa,
assegurando
mecanismos
confiáveis de
feedback.

Unidade
de
ensino

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Equipe
diretiva e
demais
profissionais
quando se
fizer
necessário.

Por organização
da equipe diretiva
e Comissão
Escolar.

Sem custo.

20. Elaborar formas
de comunicação

Unidade
de

Após
homologação

Equipe
diretiva e

Por organização
da equipe diretiva

Sem custo.
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atraentes e eficazes
para promover o uso
de mascaras, de
higiene pessoal e de
convívio responsável
enquanto
instrumento que, de
alguma forma, à luz
dos atuais
conhecimentos,
gpode fornecer um
certo grau de
proteção em
contextos de menor
distanciamento
social.

ensino.

do PlanCon
Municipal.

demais
profissionais
quando se
fizer
necessário.

e Comissão
Escolar.

21. Adequar a
linguagem e o
formato das
mensagens,
considerando a
existência de
pessoas com
deficiências
auditivas, visuais,
cognitivas e de
outras etnias
(indígenas) ou de
outros países.

Na
unidade
de
ensino.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Equipe
diretiva,
pedagógica
e demais
profissionais
quando se
fizer
necessário.

Por organização
da equipe diretiva
e Comissão
Escolar.

Sem custo.

22. Desenvolver
campanhas e peças
de multimídia que
apresentem
informações-chave e
que possam ser
compartilhadas
online e transmitidas
por diferentes
mídias, com o
objetivo de informar,
envolver, e preparar
para o futuro. Essa
medida exige uma
redefinição regular
dos seus propósitos
e da adequação às
circunstancias

Na
unidade
de
ensino.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Equipe
diretiva,
pedagógica
e demais
profissionais
quando se
fizer
necessário.

Por organização
da equipe diretiva
e Comissão
Escolar.
Divulgação de
vídeos instrutivos.

Sem custo.
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concretas.
23. Informar
continuamente ao
publico interno e
externo acerca do
processo de gestão
da crise sanit ria,
suas fases,
estratégias e ações
previstas para a
prevenção de cont
gio no ambiente
educacional e para a
manutenção das
atividades de ensino
nos diferentes cen
rios de risco, bem
como orientar sobre
os procedimentos a
serem seguidos em
casos suspeitos de
contaminação.

Na
unidade
de
ensino.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Equipe
diretiva e
demais
profissionais
quando se
fizer
necessário.

Por organização
da equipe diretiva
e Comissão
Escolar.

Sem custo.

24. Providenciar que
o conte do das
mensagens enviadas
pelas instituições
participantes e pela
unidade escolar
inclua informação
sobre as medidas
tomadas pela
instituição para
proteger os seus
membros
informação sobre o
impacto da situação
de emergência na
vida da instituição
informação sobre as
medidas
pedagógicas, de
transporte, de
alimentação, de
gestão de pessoas,
de treinamento e
capacitação sobre o

Na
unidade
de
ensino.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Equipe
diretiva,
pedagógica
e demais
profissionais
quando se
fizer
necessário.

Por organização
da equipe diretiva
e Comissão
Escolar.

Sem custo.

133

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 1471

possível período de
retorno às aulas,
entre outras.
25. Divulgar
amplamente e
disponibilizar, nos
sites das
organizações
parceiras que
integram o Comitê
de Retorno às Aulas
e Comitê Técnico
Científico da Defesa
Civil de Santa
Catarina, todos os
materiais produzidos
e elaborados para
auxiliar no processo
de planejamento,
organização e
tomada de decisão
sobre o retorno
escolar quais sejam:
- Plano de
Contingência
Educação Estadual
– Plancon-Edu
Estadual COVID-19
em que est inserido
o Caderno de
Diretrizes das edidas
Sanitarias,
Pedagógicas, de
Alimentação, de
Transporte Escolar,
de Gestão de
Pessoas, de
Comunicação e
Informação, de
Treinamento,
Capacitação e
Simulados e de
Finanças;
- Plano de
Contingência
Educação Escolas
–Plancon-Edu

Na
unidade
de
ensino.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Equipe
diretiva e
demais
profissionais
quando se
fizer
necessário.

Por organização
da equipe diretiva
e Comissão
Escolar.

Sem custo.
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Escolas COVID- 19;
- Caderno de Apoio
Plancon COVID-19;
- Tutorial de
Metodologias Ativas
para Contextos de
Eventos Extremos.
26. Comunicar as
normas de condutas
relativas ao uso dos
espaços físicos e à
prevenção e ao
controle do COVID19, em linguagem
acessível à
comunidade escolar,
e, quando aplicavel,
afixar cartazes com
as mesmas normas
em locais visíveis e
de circulação, tais
como acessos aos
estabelecimentos,
salas de aula,
banheiros,
refeitórios,
corredores, dentre
outros (DAOP
Sanitaria).

Na
unidade
de
ensino.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Equipe
Por organização
diretiva, da equipe diretiva
pedagógica
e Comissão
e demais Escolar. Seguir as
profissionais normas do Plano
quando se
e verificar os
fizer
recursos de
necessário.
proteção
disponíveis.

Sem custo.

27. Divulgar
amplamente, para
toda a comunidade
escolar, as
estratégias
pedagógicas
adotadas pela Rede
de Ensino e/ou
unidade escolar, a
fim de promover seu
engajamento na
realização das
atividades
presenciais e não
presenciais,
enquanto perdurar o
regime especial de
educação decorrente

Na
unidade
de
ensino.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Equipe
diretiva,
pedagógica
e demais
profissionais
quando se
fizer
necessário.

Sem custo.

Por organização
da equipe diretiva
e Comissão
Escolar.
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da pandemia de
COVID-19 (DAOP
Pedagógica).
28. Incluir no plano
de comunicação
indicações para a
comunidade escolar
relativas aos
procedimentos
alimentares,
conforme as
diretrizes sanit rias,
planos de
contingência e
protocolos escolares
(DAOP Alimentação).

Na
unidade
de
ensino.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Equipe
diretiva,
pedagógica
e Comissão
Escolar.

Por organização
da equipe diretiva
e Comissão
Escolar.

Sem custo.

29. Levar ao
conhecimento dos
profissionais do
transporte escolar,
quer sejam
servidores ou
prestadores de
serviços (e aplicar no
que couber), as
medidas
recomendadas para
os demais
profissionais
voltadas à atividade
escolar (DAOP
Transporte).

Na
unidade
de
ensino.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Equipe
diretiva e
Comissão
Escolar.

Por organização
da equipe diretiva
e Comissão
Escolar.

Sem custo.

30. Realizar
campanha de
conscientização para
que os pais/respons
veis priorizem,
quando possível, o
transporte próprio
de seus filhos,
visando evitar o risco
de contaminação
dentro do transporte
coletivo, orientando
para que não
transportem
passageiros fora do

Na
unidade
de
ensino.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Equipe
diretiva e
Comissão
Escolar.

Por organização
da equipe diretiva
e Comissão
Escolar.

Sem custo.
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nucleo familiar
(DAOP Transporte).
31. Elaborar cartilha
de orientação sobre
os cuidados b sicos
de prevenção da
COVID-19 para
disponibilizar pela
internet aos
profissionais da
educação (DAOP
Gestão de Pessoas).

Na
unidade
de
ensino.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Equipe
diretiva,
pedagógica
e demais
profissionais
quando se
fizer
necessário.

Por organização
da equipe diretiva
e Comissão
Escolar.

Sem custo.

32. Afixar as medidas
de prevenção por
meio de materiais
visuais nas unidades
escolares.

Na
unidade
de
ensino.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Equipe
diretiva,
pedagógica
e demais
profissionais
quando se
fizer
necessário.

Por organização
da equipe diretiva
e Comissão
Escolar.

Sem custo.

33. Informar de
imediato à Secretaria
de Sa de do
município a
ocorrência de caso
suspeito de
contaminação no
estabelecimento de
ensino, para fins de
possível testagem e
acompanhamento
de sua evolução
pelas autoridades
sanitarias.

Na
unidade
de
ensino.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Equipe
diretiva.

Por organização
da equipe diretiva
e Comissão
Escolar.

Sem custo.

34. Informar de
imediato à Secretaria
de Educação
estadual/municipal a
ocorrência de caso
suspeito de
contaminação no
estabelecimento de
ensino, para fins de
monitoramento e
controle da evolução
do contexto
pandêmico

Na
unidade
de
ensino.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Equipe
diretiva.

Por organização
da equipe diretiva
e Comissão
Escolar.

Sem custo.
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municipal e regional
na rede de ensino,
pela Secretaria.
35. Manter a
comunicação
motivacional e de
envolvimento para
promover a adoção
de medidas
implementadas pela
unidade escolar e
adequadas a cada
fase da pandemia no
estado, na região e
no município, em
todos os meios de
comunicação, para
lembrar que a
unidade de ensino
est preocupada com
o bem estar de
todos.

Na
unidade
de
ensino.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Equipe
diretiva e
pedagógica.

Por organização
da equipe diretiva
e Comissão
Escolar.

Sem custo.

36. Estruturar o
sistema de
comunicação de
modo que a
comunidade saiba o
que fazer ao receber
a informação e os
alertas.

Na
unidade
de
ensino.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Equipe
diretiva.

Por organização
da equipe diretiva
e Comissão
Escolar.

Sem custo.

37. Reforçar
parcerias com os
órgãos de
comunicação social,
por meio de
formação e
disponibilização de
materiais, visando à
maximização da
informação e
mensagens por meio
destes canais.

Na
unidade
de
ensino.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Equipe
diretiva,
pedagógica
e demais
profissionais
quando se
fizer
necessário.

Por organização
da equipe diretiva
e Comissão
Escolar.

Sem custo.

38. Elaborar
cronogramas para
atividades e
produtos de
comunicação,

Na
unidade
de
ensino.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Equipe
diretiva,
pedagógica
e demais
profissionais

Por organização
da equipe diretiva
e Comissão
Escolar.

Sem custo.
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implementação.
39. Monitorar o
processo de
comunicação e
informação,
periodicamente,
para que ele possa
ser avaliado e
melhorado.
40. Contratação de
Pessoal para assumir
as novas demandas
da Escola e novas
funções de trabalho
na Escola sob
responsabilidade da
Secretaria da
Educação.
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quando se
fizer
necessário.
Na
unidade
de
ensino.

Na unidade
de ensino.

Após
homologação
do Plan Con
Municipal.

Equipe
diretiva,
pedagógica
e demais
profissionais
quando se
fizer
necessário.

Por organização
da equipe diretiva
e Comissão
Escolar.

No retorno
do ensino
presencial.

Equipe
diretiva e
pedagógica.

Por organização
da equipe diretiva
e Comissão
Escolar.

Sem custo.

Sem custo.

Quadro 8:Esquema de organização DAOP Informação e Comunicação

DAOP FINANÇAS

Por quê (domínios): FINANÇAS Diretrizes: Link de Acesso:
https://drive.google.com/file/d/1cl4k6Rvd8C0qQS72jsLrYigCtSdcnaUk/view?usp=sharing

O quê (ação) (W2)

Onde
(W3)

Quando
(W4)

Quem
(W5)

Como
(H1)

Quanto (H2)

1. Avaliar, com base nas ações
definidas pela Unidade de Gestão
Operacional (Sistema de
Comando de Operações - SCO),
para cada nível de prontidão, os
recursos financeiros necess rios
para a implementação das
medidas preventivas e de

Na
unidades
de
ensino.

No processo
de
elaboração
do PlanCon
das unidades
de ensino.

Equipe
diretiva
Secretaria de
Educação e
Comissão
Escolar.

Conforme as
diretrizes
vigentes.

Frascos de
álcool em gel,
no valor
aproximado
de R$ 15,00
cada – 10
unidades.
Copo
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contenção de contagio
preconizadas (medidas sanitarias,
medidas pedagógicas, medidas
excepcionais de gestão de
restaurantes/refeitórios/cantinas,
apoio logístico às demais
dinamicas operacionais previstas
etc).

descartável
100 unidades
- R$7,80.
Embalagens
para talheres
1.000
unidades R$28,00, darse-à o
consumo de
acordo com o
cronograma
diário.

2. Dispor de um orçamento
prévio quanto aos recursos a
serem acionados para a
realização das atividades,
aquisição de Equipamentos de
Proteção Individuais (EPIs) e
Equipamentos de Proteção
Coletivas (EPCs), e todos os itens
recomendados nas diretrizes
sanit rias, de alimentação, de
transporte, pedagógicas, gestão
de pessoas, de comunicação e de
capacitação e treinamento.

Na
unidade
de
ensino.

No retorno
do ensino
presencial
escalonado.

Instituição
mantenedora.
Equipe
diretiva e
Comissão
Escolar.

Conforme as
diretrizes
vigentes.

Necessário 1
termômetro
para a
entrada no
valor de R$
246,00.
Necessário a
impressão de
2 banners
coloridos
fixados no
valor de R$
60,00 cada,
entre outras
impressões,
cartilhas de
orientação
para a
comunidade
escolar, pais,
alunos...

3. Fornecer dados e informações
financeiras para subsidiar a
captação de recursos
complementares para a gestão da
crise sanit ria no estabelecimento
de ensino, junto às inst ncias
competentes.

Na
unidade
de
ensino.

No processo
de
elaboração
do PlanCon
das
unidades.

Instituição
mantenedora.
Equipe
diretiva e
Comissão
Escolar.

Conforme as
diretrizes
vigentes.

Sem custo.

4. Acionar os recursos levantados
pelo Sistema de Comando
Operacional, a fim de executar os
processos de aquisição de
materiais, conforme as normas e
legislações vigentes, ou

Na
unidade
de
ensino.

No processo
de
elaboração
do Plancon
das
unidades.

Instituição
mantenedora.
Equipe
diretiva e
Comissão
Escolar.

Conforme as
diretrizes
vigentes.

Sem custo.
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direcionar ao órgão competente,
após a a valiação do cen rio e
o de quais recursos
definiç
necess r ios serão acionados,
sendo el s pré-cadastrados ou
não, conforme demandas para o
atendimento seguro de
estudantes, familiares e
servidores.
5. Dimensionar e descrever
detalhadamente a quantidade e a
qualidade de itens indispens veis
que precisam ser adquiridos, e o
período de abastecimento,
identificando a quantidade de
EPIs, EPCs, materiais individuais,
materiais de limpeza, higiene e
desinfecção, materiais coletivos,
considerando o n mero de
servidores, alunos, salas de aula,
espaços físicos, entre outros,
para que não faltem
equipamentos e materiais
unidade de ensino até o retorno
da normalidade (ver anexo
exemplo).

Na
unidade
de
ensino.

No processo
de
elaboração
do PlanCon
das
unidades.
Retorno do
Ensino
Presencial
até que dure
a Pandemia.

Equipe
diretiva,
Secretaria de
Educação e
Comissão
Escolar.

Conforme as
diretrizes
vigentes.

Todo o
material será
de acordo
com a
demanda de
consumo
diário
podendo ser
alterado
duarante o
ano. Protetor
facial face
shield 30
unidades R$
5,90 cada).
Máscara
descartável Caixa com 50
unidades (R$
28,00 cada), 5
mil máscaras
Toucas caixa
com 100
unidades - R$
23,00, dar-seà o (consumo
de acordo
com o
cronograma
do horário de
trabalho e
número de
trabalhadores
diários 113
Botas
(R$46,00) a
unidade. Os
pares
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dependendo
da
quantidade
de
funcionários.
Luvas
descartável
(R$20,00 cada
caixa) e Luvas
de borracha
(R$8,00 o
par), Avental
descartável
R$25,00 caixa
com 20
unidades,
quantidades
de avental
200 de dar se -à o
consumo de
acordo com o
cronograma
do horário de
trabalho e
número de
trabalhadores
diários .
Suporte para
sabonete
liquido 6
unidades
(R$38,00
cada) e 2litros
de sabonete
líquido
(R$17,00) a
unidade.
Suporte
alcool em gel
10 unidades
R$ 38,00 cada
. Suporte para
Papel Toalha
7 unidades
R$38,00 cada
e fardo c/
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1mil unidades
R$12,00 cada.
Os ítens
abaixo
seguem a
demanda
diária 5litros
de alcool em
gel R$98,00 a
unidade.
Lenços
descartáveis
R$7,00 cada
caixa.
Aquisição de
Hipoclorito de
sódio R$12,00
de 5l cada,
Sabão em Pó
5kl 114
R$32,00 cada
e Detergente
R$ 25,00 5l
cada. Dar-seà conforme a
necessidade
da
higienização
desinfetantes,
sabão em pó,
sabão em
barra,
detergentes,
alcool líquido
7-%, balde,
vassoura,
rodo,luva de
borracha. Fita
para
demarcar
pisos. Cones
de
sinalização.
Plástico para
revestir
teclados igual
aos da
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cozinha 2
rolos de 50x
20cm. Sacos
de lixo de
todos os
tamanhos. 5
Lixeiras com
pedal de 35l R$75,00 cada.
2 conjuntos
de Lixeiras
com pedal
para –
cozinha
coleta
seletiva 50l
para a
cozinha e
refeitório - R$
280,00 cada
unidade. 1
lixeira para
coleta de
material
contaminado
de 35l - R$
75,00. Sacos
de lixo
hospitalar
100l - caixa
100 unidades
- R$31,90.
6. Apoiar o processo de compra
de materiais e demais insumos
que se façam necess rios para a
operacionalização das medidas
definidas para enfrentamento da
crise sanitaria, no ambito do
estabelecimento de ensino.

Nos órgãos
competentes.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Profissionais
responsáveis
dos órgãos
competentes.

7. Auxiliar nos processos de
licitação, no sentido de definir a
necessidade elaboração dos
Termos de Referência, obtenção
dos orçamentos;
encaminhamento para o setor
financeiro para aprovação e préempenho encaminhamento para

Nos órgãos
competentes.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Profissionais
responsáveis
dos órgãos
competentes.

Por meio do
departamento
de compras
ou processo
licitatório.

Por meio do
departamento
de compras
ou processo
licitatório.

Sem custo.

Sem custo.
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o setor respons vel para o
lançamento da licitação
realização do contrato e
empenho, considerando o tempo
de tramitação e os prazos dos
fornecedores para o
fornecimento dos produtos e
materiais.
8. Proceder ao levantamento de
recursos necess rios para
planejar, organizar e executar as
capacitações, treinamentos e
simulados de campo, envolvendo
equipes, equipamentos, viaturas
(bombeiros e ambulancias), entre
outros.

Nos órgãos
competentes.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Profissionais
responsáveis
dos órgãos
competentes.

Por meio do
departamento
de compras
ou processo
licitatório.

Sem custo.

9. Considerar os procedimentos
estabelecidos nas diretrizes
sanitarias quanto à alimentação
na escola (recebimento,
armazenamento, pré-preparo,
preparo, distribuição,
acompanhamento e fiscalização),
e os recursos demandados para
este fim.

Na unidade
de ensino.

No processo
de
elaboração
do PlanCon
da unidade.

Instituição
mantenedora,
Equipe
diretiva e
Comissão
Escolar.

Conforme as
diretrizes
vigentes.

Sem custo.

10. Considerar os procedimentos
estabelecidos nas diretrizes de
gestão de pessoas quanto à
necessidade de contratação de
servidores substitutos para
atender às demandas dos grupos
de risco, identificando
orçamento, fonte de recursos e
legislação para contratação.

Nos órgãos
competentes.

Quando se
fizer
necessário
conforme a
demanda
prevista em
acordo com
as diretrizes
sanitárias
vigentes.

Os órgãos
competentes.

De acordo
com a
demanda das
unidades
escolares.

Sem custo.
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UNIDADE DE GESTÃO OPERACIONAL (SISTEMA DE COMANDO
OPERACIONAL/ COMITES ESCOLARES)

A Escola Municipal Francisco José Marques adotou a seguinte estrutura de gestão
operacional.

ORGANIZAÇÃO OPERACIONAL
Elsa Irmã Martins dos Santos
3369-4413
Dinâmicas de diretrizes sanitárias

Cristiane Machado Dos Santos
cristiane_machado@hotmail.com
47 99265-4306

Ana Carolina de Melo Serpa
profanaserpa@gmail.com
Ações pedagógicas

47 9241-6170
Larissa Camargo Da Silva
larisacamargo543@gmail.com
47 99700-1703

Alimentação

Cristiane M. Dos Santos
cristiane/-machado@htmail.com
47 99265-4306

Comando
Angela Maria D. Caetano

Transporte

47 997361642

Aurélio Braz Niicodemos Ribeiro
65 99695-7820

angela-domingos-caetano@hotmail.com

Limpesa

Elsa Irmã Martins dos Santos
3369-4413

Marise Baukat
mbaukat@gmail.com
47 99667-4402
Comunicação e Treinamento

Daiana Paulina da silva do Nascimento
daiana@depb@htmail.com
47 99697-0343

Angela Maria D. Caetano
angela-domingo-caetano@hotmail.com
Gestão de Pessoas

47 99736-1642
Daiana Paulina da S. do Nascimento
daiana_depb@hotmail.com
47 99697-0343
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SISTEMA DE VIGILÂNCIA E COMUNICAÇÃO (SISTEMA DE ALERTA E
ALARME)
Dispositivos Principais

Nosso sistema de alerta e alarme está organizado em torno de 5 dispositivos
principais de vigilância e comunicação:
a. Indicações provenientes de instituições hierarquicamente superiores e das
b.

c.
d.
e.

entidades de saúde;
Sistema de observações e controle de evidências (tosse persistente de alguém,
queixa de sintomas compatíveis com COVID-19, medição de temperatura em
casos suspeitos;
Informações variadas plausíveis provenientes de diversas fontes (alunos e pais,
funcionários, autoridades locais, entidades representativas e acreditáveis);
Simulados de algumas ações (e protocolos);
Relatórios diários de responsáveis da Unidade de Gestão Operacional.

Com base nestes dispositivos procede-se um constante monitoramento das
dinâmicas e ações implantadas e, se necessário, seu ajuste. No quadro abaixo se
apresenta como está organizado o sistema de vigilância e comunicação.

NOME

FUNÇÃO

CONTATO

DISPOSITIVO

ANGELA
MARIA
DOMINGOS
CAETANO

GESTORA

(47) 99736-1642

TELEFONE OU
WHATSAPP

DAIANA
PAULINA DOS
SANTOS

SECRETÁRIA

angela-domingoscaitano@hotmail.com

(47)99697-0343

TELEFONE OU
E-MAIL

escolafrancisco@portobelo.sc.gov.br
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ANA
CAROLINA DE
MELO SERPA

PROFESSORA
REGENTE

(47)99241-6170

LARISSA
CAMARGO DA
SILVA

PROFESSORA
REGENTE

(47) 99700-1703

ROSANE
MARIA
GRAUPPE

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

(47)99982-4344

JAINARA
NORDIO

SECRETÁRIA DE
SAÚDE

(47) 3369-6020

TELEFONE

CLAUDIO
SILVINO DA
SILVA

RESPONSÁVEL
DEFESA CIVIL DE
PORTO BELO

(47) 98869-9046

E-MAIL

profanaserpa@gmail.com

larisacamargo@gmail.com

educacao@portobelo.sc.gov.br

WHATSAPP OU
E-MAIL

TELEFONE OU
WHATSAPP

TELEFONE OU
WHATSAPP

defesacivil@portobelo.sc.gov.br

Quadro 1: sistema de vigilância e comunicação

Monitoramento e avaliação

Tendo em vista a imprevisibilidade da evolução da pandemia, é fundamental o
monitoramento constante do cenário de risco e das dinâmicas e ações operacionais
adotadas, com avaliações de processos e resultados e constantes ajustes que se
demonstrem necessários, para manter o plano de contingência atualizado. O registro
das ações adotadas e das verificações realizadas é também importante para
salvaguardar futuras questões legais.
Os registros diários das atividades da escola, de maior ou menor eficácia das
diferentes dinâmicas e ações, de eventuais problemas detectados e como foram
resolvidos, de questões que seja necessário resolverem ou aspectos a serem alterados,
serão realizados em boletins de preenchimento expedito e em relatórios conforme
modelos que consta nos anexos.
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8. ANEXOS

ANEXO 1
MODELO BOLETIM DIÁRIO DE OCORRÊNCIAS INFORME DE Nº
DIA:

/

/

DINÂMICAS E
AÇÕES

OCORRÊNCIA

ENCAMINHAMENTO

RESOLUÇÃO

ALTERAÇÕES
(SE

OPERACIONAIS

HOUVER)
GESTÃO DE

Ex.:

PESSOAS

Atestado médico
Necessidade de
Isolamento social
Apoio psicológico
Formação,
Treinamento.

MEDIDAS
SANITÁRIAS
ALIMENTAÇÃO
TRANSPORTE
QUESTÕES
PEDAGÓGICAS
OUTRAS

OBSERVAÇÕES OU PENDÊNCIAS

_

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:
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ANEXO 2

MODELO RELATÓRIO
PERÍODO: DE

A

1. Aspectos facilitadores e dificultadores das Dinâmicas e Ações
Operacionais:
DINÂMICAS E AÇÕES

FACILITADORES

DIFICULTADORES

OPERACIONAIS
GESTÃO DE PESSOAS
MEDIDAS SANITÁRIAS
ALIMENTAÇÃO
TRANSPORTE
QUESTÕES
PEDAGÓGICAS

8.

Dados Quantitativos:
DINÂMICAS E AÇÕES
OPERACIONAIS

ASPECTOS

GESTÃO DE PESSOAS

Professores envolvidos:

NÚMERO

- Servidores envolvidos:
- Estudantes envolvidos:
- Atendimentos realizados
com professores:
- Atendimentos realizados
com servidores:
- Atendimentos realizados
com estudantes:
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- Atendimentos realizados
com familiares:
MEDIDAS SANITÁRIAS

- Quantidade de álcool gel
- Quantidade de máscaras

ALIMENTAÇÃO

- Quantidade de refeições
servidas
- Quantidade de alimentos
servidos em kg

TRANSPORTE

- Quantidade de alunos
transportados
- Quantidade de motoristas
mobilizados
- Quantidade de motoristas
treinados

QUESTÕES

- Quantidade de atividades

PEDAGÓGICAS

desenvolvidas
- Quantidade de material
produzido
- Quantidade de
equipamentos utilizados
- Quantidade de horas
presenciais
- Quantidade de horas
ensino híbrido
- Quantidade de alunos
presenciais
- Quantidade de alunos em
ensino híbrido
- Quantidade de
estudantes ensino remoto

TREINAMENTO E

- Quantidade de
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treinamentos oferecidos
- Quantidade de
professores capacitados
- Quantidade de servidores
em simulados
- Quantidade de horas de
capacitação ofertadas
- % de aproveitamento das
capacitações ofertadas
- Quantidade de material
elaborado

9.

Destaques Evidenciados, Aspectos a Melhorar e Lições Aprendidas
DINÂMICAS E
AÇÕES

DESTAQUES

ASPECTOS A

LIÇÕES

EVIDENCIADOS

MELHORAR

APRENDIDAS

OPERACIONAIS
GESTÃO DE
PESSOAS
MEDIDAS

SANITÁRIAS
ALIMENTAÇÃO

TRANSPORTE

QUESTÕES
PEDAGÓGICAS
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SUGESTÕES DE ALTERAÇÕES NO PLANO DE CONTINGÊNCIA

11.

FOTOS, REGISTROS, DEPOIMENTOS, GRÁFICOS, ETC.
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RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO:

153

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 1491

ANEXO 3
PROTOCOLO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO
PLANO DE CONTINGÊNCIA ESCOLAR

A Comissão Escolar da Escola

,

cuja mantenedora é (rede)

, atesta que seguiu as

orientações das Portarias conjuntas da SES/SED nº 750, 769, 778 e 792, para
elaboração do Plancon-Edu Escola tendo como base o documento disponível em:
https://drive.google.com/file/d/1br689dVt3AIXxwsmzHxfsaiD4gLnucbB/view,

O PlanCon Edu Escola entregue no dia

/

/

para análise e

homologação, foi feita por meio de:
( ) Documento Impresso
( ) Documento Impresso acompanhado de Termo de Responsabilidade
( ) Documento Digital – por meio do endereço:
( ) Documento Digital acompanhado de Termo de Responsabilidade – por meio
do endereço:
O referido documento foi numerado no protocolo de entrega sob o número
0001/2020

ao Comitê Municipal de Gerenciamento da Pandemia de

COVID-19, do município de

, conforme

indicado pela PORTARIA CONJUNTA nº 750/2020 SED/SES/DCSC de 25 de
setembro de 2020.

, de

de 2020.

Assinatura do(s) membro(s) da Comissão Escolar
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O Comitê Municipal de Gerenciamento da Pandemia de COVID-19 do município
de
Porto Belo atesta o recebimento do Plancon-Edu Escola da unidade escolar
_.
O documento será analisado de acordo com a ordem de chegada e será
homologado desde que esteja de acordo com as portarias conjuntas da SES/SEC
nº 750, 778 e 792.
O Plancon-Edu Escola entregue com Termo de Responsabilidade terá
autorização
condicional e temporária para iniciar as atividades e terá a homologação
concretizada, tão logo o Comitê Municipal de Gerenciamento da Pandemia de
COVID-19, faça a sua análise.
Assinatura dos membros do Comitê Municipal:

_
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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PORTO BELO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO JOSÉ MARQUES

TERMO DE RESPONSABILIDADE
Considerando a situação de pandemia causada pelo COVID19 (NOVO
CORONAVIRUS), a qual assola o mundo todo e o estado de isolamento social ordenado
pelas Autoridades Governamentais e de Saúde;
Considerando as normas do Governo Federal de Vigilância de Saúde e as
normatizações do Governo Estadual de Santa Catarina em relação aos cuidados que se
deve tomar para evitar ou minimizar os riscos de contaminação com o novo coronavirus
(COVID-19);
Considerando que a Escola Municipal Francisco José Marques, mantida pela
Prefeitura Municipal de Porto Belo, instituiu um Plano de Contingência que integra a
organização e cuidados para o retorno das aulas presenciais e tem a finalidade de
organizar procedimentos e orientar a comunidade Escolar com foco no cuidado com as
pessoas, com medidas obrigatórias para retorno às atividades presenciais, a fim de
minimizar a propagação do COVID19 nesta Unidade Escolar.
Considerando que dentre a comunidade Escolar estão pessoas de todas as
idades inclusive os considerados grupo de risco;
Eu

portador(a) do CPF nº
residente no endereço
tendo como telefones para contato
,
responsável pelo educando (a)
matriculado(a) efetivamente na turma do
, DECLARO, para todos os fins de
direito que tenho ciência de todos os problemas causados pela pandemia COVID-19, e
dos riscos em relação ao contágio do coronavírus, que tenho ciência do que está
acontecendo a nível mundial, nacional, e especialmente no município de Porto Belo e
Estado de Santa Catarina, bem como, estou ciente de todas medidas adotadas pela
Escola Municipal Francisco José Marques em relação ao retorno das atividades
presenciais nesta Unidade Escolar.
Estou ciente das novas regras e normas de acordo com o Plano da Contingência
elaborado pelo Comitê Escolar.
Assim destacamos algumas regras importantes para frequência da criança nessa
Unidade Escolar:
1. O aluno(a) deverá fazer o uso obrigatório de máscara e o mesmo deverá trazer
sempre sua reserva, lembrando que não será permitido NENHUM aluno sem
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máscara, e isso implicará algumas medidas cabíveis, como ligação para os pais e
até para o conselho tutelar.
A máscara do aluno é de responsabilidade da família, a Escola não se
responsabiliza por perda ou dano a máscara, e a mesma não será fornecida por
esta Unidade Escolar.
Uso obrigatório de álcool 70%, o mesmo será distribuído pela Unidade Escolar e
será sempre incentivado o uso.
Caso o aluno (a) apresente algum sintoma relacionado a COVID-19 entraremos em
contato imediatamente pelos telefones informados acima, a família deverá
imediatamente vir buscar a criança, caso a família não for encontrada, será
acionado o Conselho Tutelar, lembrando que todos deverão ter a consciência que
estamos falando de um vírus de rápido contagio e proliferação, então assim que
apresentar algum sintoma a criança ficará em isolamento nesta Unidade Escolar
com algum membro responsável indicado pelo Comitê Escolar até a chegada de
seu responsável.
Os alunos terão entrada/saída da escola em horários diferentes e alternados.
Caso o aluno tenha algum sintoma em casa a Escola deverá ser avisa
imediatamente, para rastreamento de possíveis casos.
Caso o aluno(a) tenha contraído o vírus COVID19 deverá apresentar o exame.

Sendo que temos para o momento.

Porto Belo,

.

Assinatura do responsável
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Página de assinaturas

Altino J

Andressa G

Altino Junior
005.551.719-65
Signatário

Andressa Godoi
040.551.839-09
Signatário

Bruna R

Claudio S

Bruna Rosa
091.313.139-30
Signatário

Claudio Silva
585.668.489-34
Signatário

Daniela Silva
032.613.839-09
Signatário

Eidi Domingues
027.218.379-23
Signatário

Eliane T

Josiane R

Eliane Tomaz
798.662.129-04
Signatário

Josiane Rocha
056.391.939-64
Signatário

Mariana V
Mariana Voltiolini

Assinado eletronicamente

Mariane Camargo
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119.443.719-23
Signatário

041.270.989-96
Signatário

Marina A

Marilene V

Marina Agnoletto
913.051.879-20
Signatário

Marilene Viana
693.062.659-72
Signatário

Assinado eletronicamente

Mario Filho
533.100.049-53
Signatário

Nicésio Delfino
049.170.889-09
Signatário

Osvaldo N

Patrícia A

Osvaldo Neto
065.384.389-54
Signatário

Patrícia Araújo
035.401.139-16
Signatário

Selma P
Rosane Grauppe
478.186.899-15
Signatário

Selma Pereira
024.902.599-03
Signatário

Vera A
Vanesa Marques
046.262.169-35

Vera Andrade
614.215.379-15
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Signatário

Signatário

Adriana S
Adriana Schimiguel
016.106.329-23
Signatário

HISTÓRICO
08 Dec 2020
13:41:11
12 Dec 2020
09:04:37
12 Dec 2020
09:04:55
08 Dec 2020
22:49:52
08 Dec 2020
22:49:53
08 Dec 2020
18:00:21
08 Dec 2020
18:00:22
08 Dec 2020
18:41:18
08 Dec 2020
18:41:25
12 Dec 2020
08:54:17
12 Dec 2020
08:54:25
08 Dec 2020
13:43:46

Comite Municipal PlanCon Porto Belo criou este documento. (Empresa: Comite Municipal PlanCon Porto
Belo, E-mail: comiteportobelo@gmail.com, CPF: 027.218.379-23)
Altino Torquato Dos Santos Junior (E-mail: altinodeporto@hotmail.com, CPF: 005.551.719-65) visualizou
este documento por meio do IP 186.225.225.73 localizado em Tijucas - Santa Catarina - Brazil.
Altino Torquato Dos Santos Junior (E-mail: altinodeporto@hotmail.com, CPF: 005.551.719-65) assinou este
documento por meio do IP 186.225.225.73 localizado em Tijucas - Santa Catarina - Brazil.
Andressa Mateus Godoi (E-mail: dressasc@gmail.com, CPF: 040.551.839-09) visualizou este documento por
meio do IP 2804:214:85ea:4bd7:60e8:4cf0:be2:924e localizado em Navegantes - Santa Catarina - Brazil.
Andressa Mateus Godoi (E-mail: dressasc@gmail.com, CPF: 040.551.839-09) assinou este documento por
meio do IP 2804:214:85ea:4bd7:60e8:4cf0:be2:924e localizado em Navegantes - Santa Catarina - Brazil.
Bruna Carolina da Rosa (E-mail: brunarosa.sc@gmail.com, CPF: 091.313.139-30) visualizou este documento
por meio do IP 177.202.228.241 localizado em Botuvera - Santa Catarina - Brazil.
Bruna Carolina da Rosa (E-mail: brunarosa.sc@gmail.com, CPF: 091.313.139-30) assinou este documento
por meio do IP 177.202.228.241 localizado em Botuvera - Santa Catarina - Brazil.
Claudio Silvino Da Silva (E-mail: defesacivil@portobelo.sc.gov.br, CPF: 585.668.489-34) visualizou este
documento por meio do IP 186.251.110.167 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.
Claudio Silvino Da Silva (E-mail: defesacivil@portobelo.sc.gov.br, CPF: 585.668.489-34) assinou este
documento por meio do IP 186.251.110.167 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.
Daniela da Silva (E-mail: edu.inclusao@portobelo.sc.gov.br, CPF: 032.613.839-09) visualizou este documento
por meio do IP 186.251.109.135 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.
Daniela da Silva (E-mail: edu.inclusao@portobelo.sc.gov.br, CPF: 032.613.839-09) assinou este documento
por meio do IP 186.251.109.135 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.
Eidi Gizele Sanches Domingues (E-mail: eidi.tecnologiaeducacional@gmail.com, CPF: 027.218.379-23)
visualizou este documento por meio do IP 186.251.108.79 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.

08 Dec 2020

Eidi Gizele Sanches Domingues (E-mail: eidi.tecnologiaeducacional@gmail.com, CPF: 027.218.379-23)

13:43:47

assinou este documento por meio do IP 186.251.108.79 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.
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12 Dec 2020
09:40:41
12 Dec 2020
09:40:45

Eliane Tomaz (E-mail: adm.sec@portobelo.sc.gov.br, CPF: 798.662.129-04) visualizou este documento por
meio do IP 2804:18:188f:12b3:29cb:458:70a:e5b3 localizado em Florianópolis - Santa Catarina - Brazil.
Eliane Tomaz (E-mail: adm.sec@portobelo.sc.gov.br, CPF: 798.662.129-04) assinou este documento por
meio do IP 2804:18:188f:12b3:29cb:458:70a:e5b3 localizado em Florianópolis - Santa Catarina - Brazil.

08 Dec 2020

Josiane de Fátima Guerreiro Rocha (E-mail: profjosianeguerreiro@gmail.com, CPF: 056.391.939-64)

14:32:00

visualizou este documento por meio do IP 177.67.203.85 localizado em Balneário Camboriú - Santa
Catarina - Brazil.

08 Dec 2020
14:32:10

Josiane de Fátima Guerreiro Rocha (E-mail: profjosianeguerreiro@gmail.com, CPF: 056.391.939-64)
assinou este documento por meio do IP 177.67.203.85 localizado em Balneário Camboriú - Santa
Catarina - Brazil.

11 Dec 2020
23:15:38
11 Dec 2020
23:15:39
08 Dec 2020
15:49:48

Mariana Voltiolini (E-mail: danielabruneto@gmail.com, CPF: 119.443.719-23) visualizou este documento por
meio do IP 186.251.22.20 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.
Mariana Voltiolini (E-mail: danielabruneto@gmail.com, CPF: 119.443.719-23) assinou este documento por
meio do IP 186.251.22.20 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.
Mariane Vera Longhi Camargo (E-mail: marianelonghicamargo@gmail.com, CPF: 041.270.989-96) visualizou
este documento por meio do IP 2804:18:188a:3a3d:2be1:6d07:6039:dfcf localizado em Florianópolis Santa Catarina - Brazil.

08 Dec 2020
15:49:54

Mariane Vera Longhi Camargo (E-mail: marianelonghicamargo@gmail.com, CPF: 041.270.989-96) assinou
este documento por meio do IP 2804:18:188a:3a3d:2be1:6d07:6039:dfcf localizado em Florianópolis Santa Catarina - Brazil.

08 Dec 2020
17:35:47
08 Dec 2020
17:36:07
08 Dec 2020
15:04:48
08 Dec 2020
15:04:58
08 Dec 2020
14:43:52

Marina Gobbo Agnoletto (E-mail: marinagobboagnoletto@gmail.com, CPF: 913.051.879-20) visualizou este
documento por meio do IP 191.37.175.54 localizado em Tijucas - Santa Catarina - Brazil.
Marina Gobbo Agnoletto (E-mail: marinagobboagnoletto@gmail.com, CPF: 913.051.879-20) assinou este
documento por meio do IP 191.37.175.54 localizado em Tijucas - Santa Catarina - Brazil.
Marilene Pereira Viana (E-mail: edu.adm2@portobelo.sc.gov.br, CPF: 693.062.659-72) visualizou este
documento por meio do IP 2804:1ac:5819:220:83e:f1d1:65a:289 localizado em Brazil.
Marilene Pereira Viana (E-mail: edu.adm2@portobelo.sc.gov.br, CPF: 693.062.659-72) assinou este
documento por meio do IP 2804:1ac:5819:220:83e:f1d1:65a:289 localizado em Brazil.
Mario Mafaldo de Carvalho Filho (E-mail: mario_prorrogacao@yahoo.com.br, CPF: 533.100.049-53)
visualizou este documento por meio do IP 2804:214:8637:877e:d97f:feb6:244b:fb61 localizado em Itajaí Santa Catarina - Brazil.

08 Dec 2020
14:43:52

Mario Mafaldo de Carvalho Filho (E-mail: mario_prorrogacao@yahoo.com.br, CPF: 533.100.049-53) assinou
este documento por meio do IP 2804:214:8637:877e:d97f:feb6:244b:fb61 localizado em Itajaí - Santa
Catarina - Brazil.

08 Dec 2020
14:38:29
08 Dec 2020
14:38:30
15 Dec 2020
08:57:11

Nicésio Delfino (E-mail: ndbio@hotmail.com, CPF: 049.170.889-09) visualizou este documento por meio
do IP 2804:214:85e1:3222:c12a:fcde:f17c:c9b9 localizado em Joinville - Santa Catarina - Brazil.
Nicésio Delfino (E-mail: ndbio@hotmail.com, CPF: 049.170.889-09) assinou este documento por meio do
IP 2804:214:85e1:3222:c12a:fcde:f17c:c9b9 localizado em Joinville - Santa Catarina - Brazil.
Osvaldo Francisco dos Santos Neto (E-mail: edu.transporte@portobelo.sc.gov.br, CPF: 065.384.389-54)
visualizou este documento por meio do IP 2804:214:85e1:ebac:f969:b8f9:a53a:b804 localizado em Joinville
- Santa Catarina - Brazil.
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15 Dec 2020
08:57:12

Osvaldo Francisco dos Santos Neto (E-mail: edu.transporte@portobelo.sc.gov.br, CPF: 065.384.389-54)
assinou este documento por meio do IP 2804:214:85e1:ebac:f969:b8f9:a53a:b804 localizado em Joinville Santa Catarina - Brazil.

15 Dec 2020
18:58:06
15 Dec 2020
18:58:06
10 Dec 2020
13:48:44
10 Dec 2020
13:48:52
08 Dec 2020
23:22:25
08 Dec 2020
23:22:44
08 Dec 2020
15:50:36
08 Dec 2020
15:50:37

Patrícia da Silva de Araújo

(E-mail: patypbelo@gmail.com, CPF: 035.401.139-16) visualizou este

documento por meio do IP 2804:77c:e0da:aa00:a40c:7aaf:64d8:1c30 localizado em Brazil.
Patrícia da Silva de Araújo

(E-mail: patypbelo@gmail.com, CPF: 035.401.139-16) assinou este documento

por meio do IP 2804:77c:e0da:aa00:a40c:7aaf:64d8:1c30 localizado em Brazil.
Rosane Maria Grauppe (E-mail: rosane_pb@hotmail.com, CPF: 478.186.899-15) visualizou este documento
por meio do IP 186.251.110.249 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.
Rosane Maria Grauppe (E-mail: rosane_pb@hotmail.com, CPF: 478.186.899-15) assinou este documento por
meio do IP 186.251.110.249 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.
Selma Cristina da Cunha Pereira (E-mail: selma_3005@hotmail.com, CPF: 024.902.599-03) visualizou este
documento por meio do IP 186.251.109.45 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.
Selma Cristina da Cunha Pereira (E-mail: selma_3005@hotmail.com, CPF: 024.902.599-03) assinou este
documento por meio do IP 186.251.109.45 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.
Vanesa Orandir dos Santos Marques (E-mail: nessadeporto12@gmail.com, CPF: 046.262.169-35) visualizou
este documento por meio do IP 170.245.14.133 localizado em Sao Jose - Santa Catarina - Brazil.
Vanesa Orandir dos Santos Marques (E-mail: nessadeporto12@gmail.com, CPF: 046.262.169-35) assinou
este documento por meio do IP 170.245.14.133 localizado em Sao Jose - Santa Catarina - Brazil.

12 Dec 2020

Vera Regina Evaristo de Andrade (E-mail: veraandradepb@gmail.com, CPF: 614.215.379-15) visualizou este

17:39:03

documento por meio do IP 2804:214:8637:369f:1:0:aa3f:6997 localizado em Itajaí - Santa Catarina - Brazil.

12 Dec 2020
17:39:12
08 Dec 2020
14:40:33
08 Dec 2020
14:40:48

Vera Regina Evaristo de Andrade (E-mail: veraandradepb@gmail.com, CPF: 614.215.379-15) assinou este
documento por meio do IP 2804:214:8637:369f:1:0:aa3f:6997 localizado em Itajaí - Santa Catarina - Brazil.
Adriana Aparecida Schimiguel (E-mail: drikamppt@gmail.com, CPF: 016.106.329-23) visualizou este
documento por meio do IP 187.52.130.1 localizado em Vargeao - Santa Catarina - Brazil.
Adriana Aparecida Schimiguel (E-mail: drikamppt@gmail.com, CPF: 016.106.329-23) assinou este
documento por meio do IP 187.52.130.1 localizado em Vargeao - Santa Catarina - Brazil.
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PLANO DE CONTINGÊNCIA 005-2020 - APLICÁVEL AOS NDI LAURO PRADO SEDE NDI LAURO PRADO EXTENSÃO

Publicação Nº 2788500

PLANCON EDU ESCOLAR

HOMOLOGADO

COMITÊ MUNICIPAL DO PLANCONEDU/COVID-19 PORTO BELO / SC
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Este Plano de Contingência foi construído com base no Modelo do Plano de Contingência elaborado e
aprovado no âmbito do Comitê Técnico Científico da Defesa Civil do Estado de Santa Catarina.
Governador do Estado de Santa Catarina
Carlos Moisés da Silva
Chefe da Defesa Civil do Estado de Santa Catarina
João Batista Cordeiro Junior
Diretor de Gestão de Educação
Alexandre Corrêa Dutra
Equipe que elaborou o Modelo de Plano de Contingência
Coordenação: Mário Jorge C. C. Freitas - Associação Brasileira de Pesquisa Científica, Tecnológica e Inovação em Redução de
Riscos e Desastre (ABP-RRD)
Sub- Coordenação: Cleonice Maria Beppler - Instituto Federal Catarinense (IFC)
Caroline Margarida - Defesa Civil do Estado de Santa Catarina (DCSC) (relatora)
Fabiana Santos Lima - Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
Francisco Silva Costa - Universidade do Minho (UMinho/Portugal)
Janete Josina de Abreu - Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
Leandro Mondini – Instituto Federal Catarinense (IFC Camboriú)
Pâmela do Vale Silva - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Paulo Henrique Oliveira Porto de Amorim - Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC)
Regina Panceri - Defesa Civil do Estado de Santa Catarina (DCSC) (relatora)

Colaboradores Externos
Prof. Eduardo R. da Cunha - Colégio Bom Jesus - Unidade Pedra Branca/Palhoça/SC
Prof. Josué Silva Sabino - Escola Básica Padre Doutor Itamar Luis da Costa - Imbituba/SC
Profa. Rute Maria Fernandes - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes (SEDUCE) - Imbituba/SC.
MsC. Maria Cristina Willemann - Epidemiologista - Mestre em Saúde Pública
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Plano de contingência aplicável a
NDI LAURO PRADO SEDE
NDI LAURO PRADO EXTENSÃO
Estabelecimento
Equipe responsável pela elaboração e implementação do plano:
Jeana Carla Cucco
Diretor(a)
Equipe responsável pela elaboração e implementação do plano:
Emerson Luciano Stein
Prefeito Municipal
Claudio Silvino da Silva
Proteção Defesa Civil
JainaraNordio
Saúde
Rosane Maria Grauppe
Educação
Membros da equipe Lauro Prado Sede:
Angela Maria Caetano Gubertt
Araceli Regina Avi
Bruna dos Santos
Danielli Kuster Camargo
Dieison Tavares da Silva
Ezequiel Paulo Trentin
Fabrícia Regina Guerreiro
Jeana Carla Cucco
Kerlen Machado Ticiana Padilha
Raquel Neumann de Melo
Membros da equipe Lauro Prado Extensão:
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Alexandre Souza
Analú Baltazar
Analú Quadros César
Crislaine Granemann
Daniela de Fátima Amaral
Letícia Romão Machado
Magda Feliciano
Maria Eduarda Lima Rodrigues
Maria Georgia da Silva Amaral
Michele Cervante Germano
Patrícia Serpa
Raiane Janaína Bauer
Renata Galvão dos Santos Cerqueira
Rosemary Watzko
Simone Adam
Tatyane Maris Amaral Souza
Thainá Dietrich
Vanessa GonçalvesAndriotti
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4. SCO: Sistema de comando em operações
5. DAOP: Diretrizes, dinâmicas e ações operacionais.

1.

INTRODUÇÃO
A COVID-19 é uma doença infecciosa emergente, causada por um vírus da família dos
Corona vírus — o SARS-CoV-2 (de forma simplificada, como institui a OMS, 2019-nCoV) identificado
pela primeira vez em Wuhan, na China, em dezembro de 2019.
Em 30 de janeiro, o Comitê de Emergência da Organização Mundial de Saúde (OMS)
decretou Emergência de Saúde Pública de Âmbito Internacional. Em 11 de março, levando em
consideração a amplitude de sua propagação mundial, veio a ser classificada como pandemia.
Segundo a OMS, para configurar uma pandemia são necessárias três condições:
a. ser uma nova doença que afeta a população;
b. o agente causador ser do tipo biológico transmissível aos seres humanos e causador de uma
doença grave; e
c. ter contágio fácil, rápido e sustentável entre os humanos.
A ocorrência da COVID-19, bem como as providências a serem aplicadas, se integram na
Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, definida pela Lei n° 12.608, de 10 de abril de 2012.
Efetivamente estamos em estado de calamidade pública decretada em decorrência de um desastre
de natureza biológica, que se insere na rubrica “doenças infecciosas virais” (conforme o COBRADE
nº 1.5.1.1.0). No Brasil, o Congresso Nacional reconheceu, para fins específicos, por meio do
Decreto Legislativo n° 6, de 20 de março de 2020, a ocorrência do estado de calamidade pública
nos termos da solicitação do Presidente da República.
Em Santa Catarina, o acionamento do Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos e
Desastres - CIGERD ocorreu no dia 14 de março, quando foi deflagrada a “Operação COVID-19 SC”.
No dia 17 de março, o governo do Estado decretou emergência, através do Decreto n° 515, por
conta da pandemia de coronavírus. O Decreto nº 562, de 17 de abril de 2020, declarou estado de
calamidade pública em todo o território catarinense, nos termos do COBRADE nº 1.5.1.1.0 doenças infecciosas virais, para fins de enfrentamento à COVID-19, com vigência de 180 (cento e
oitenta) dias, suspendendo as aulas presenciais nas unidades das redes de ensino pública e privada,
sem prejuízo do cumprimento do calendário letivo, até 31 de maio. Este Decreto foi alterado por
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outro de número 587, de 30 de abril, que suspendeu as aulas nas unidades das redes de ensino
pública e privada por tempo indeterminado. O Decreto n° 630, de 1º de junho, suspendeu até 2 de
agosto de 2020 as aulas presenciais nas unidades das redes de ensino pública e privada, sem
prejuízo do cumprimento do calendário letivo, o qual deverá ser objeto de reposição
oportunamente.
Em 16 de junho, o Ministério da Educação publicou a Portaria nº 544 que dispõe sobre a
substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de
pandemia do novo Corona vírus - COVID-19. E, em 18 de junho, a Portaria n° 1.565 que estabeleceu
orientações gerais visando à prevenção, ao controle e à mitigação da transmissão da COVID-19, e à
promoção da saúde física e mental da população brasileira, de forma a contribuir com as ações
para a retomada segura das atividades e o convívio social seguro.
O impacto potencial da COVID-19 é elevado devido a, entre outros aspectos:
a. a propagação do vírus ser fácil e rápida;
b. a transmissão ocorrer enquanto o paciente está assintomático ou tem sintomas leves (5 até 14
dias);
c. a doença ter consequências agravadas, para além de idosos, em certos grupos populacionais com
grande expressão no Brasil, como diabéticos, hipertensos e com problemas cardíacos;
d. a possibilidade de gerar sobrecarga nos sistemas e serviços de saúde e assistência social (podendo
gerar sua ruptura), na fase exponencial da contaminação;
e. a taxa de mortalidade pode atingir, em certos contextos, números preocupantes.
Considerando que a transmissão do agente infeccioso se faz por contágio interpessoal, é
fundamental promover a preparação das instituições, organizações e serviços para uma resposta
efetiva e oportuna, que ajude a diminuir a amplitude e ritmo da infecção e a mitigar seus impactos,
especialmente, o número de vítimas mortais. A estratégia a seguir deve estar alinhada com as
indicações do Ministério da Saúde (MS) e da Organização Mundial de Saúde (OMS) e outras
indicações de órgãos de governos federal, estadual e municipal. As atividades a desenvolver devem
ser sempre proporcionais ao nível de risco definido pelas instituições responsáveis.
As experiências já reconhecidas nos casos mais bem-sucedidos de controle provam que a
preparação para uma epidemia começa (ou deve começar) antes dela ocorrer. Se tal não ocorreu
(ou só ocorreu parcialmente), mais importante se torna que a prevenção se inicie logo aos
primeiros sinais de casos provenientes de outros países (ou regiões), com reforço na fase de
transmissão local e, obviamente, maior destaque na fase de transmissão comunitária ou
sustentada. Entre as medidas adotadas desde cedo pelos países melhor sucedidos no controle à
COVID-19, constam-se a realização massiva de testes com isolamento de casos detectados e
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quebra de cadeias de transmissão, medidas de reforço da higiene individual e comunitária,
comunicação eficaz e adequada e conscientização efetiva, mas dando devido realce a riscos e
consequências em caso de negligência de medidas de distanciamento social (de vários graus e
ordem), obrigatórias ou voluntárias, com proibição de aglomerações.
Um instrumento de planejamento e preparação de resposta a eventos adversos de
quaisquer tipos, previstos na Codificação Brasileira de Desastres - COBRADE, é o Plano de
Contingência de Proteção e Defesa Civil (PLANCON-PDC). Nele se define(m) e caracteriza(m) o(s)
cenário(s) de risco, se explicitam os níveis de risco/prontidão considerados e se estabelecem as
dinâmicas e ações operacionais a implementar em cada um desses níveis, quando da iminência ou
ocorrência do evento adverso a que o(s) cenário(s) de risco(s) alude(m), incluindo questões de
comunicação, protocolos operacionais, recursos humanos a mobilizar, recursos/materiais a utilizar
e sistema de coordenação operacional, através da previsão e acionamento de um Sistema de
Comando de Operação (SCO) para gestão de crise. Os planos de contingência deverão em princípio
ser elaborados em fase de normalidade ou, quando muito, prevenção, ou seja, antes da ocorrência
do evento extremo. Na presente situação estão sendo elaborados em plena etapa de mitigação, já
na fase de resposta.
O Núcleo de Desenvolvimento Infantil Lauro Prado Sede e Extensão, face à atual ameaça
relacionada com a COVID-19, e tendo em conta a sua responsabilidade perante à comunidade
escolar/acadêmica (alunos, professores, funcionários e familiares destes), elaborou o presente
PLANO DE CONTINGÊNCIA (PLANCON-EDU/COVID-19). O Plano está alinhado com as metodologias
para elaboração de Planos de Contingência da Defesa Civil de Santa Catarina e as orientações
nacionais e internacionais (nomeadamente, Ministério da Saúde e Organização Mundial de Saúde,
bem como Secretarias de Estado de Saúde e de Educação).
O Plano de Contingência Escolar para a COVID-19, a partir de cenários de risco
identificados, define estratégias, ações e rotinas de resposta para o enfrentamento da epidemia da
nova (COVID-19), incluindo eventual retorno das atividades presenciais, administrativas e
escolares. O conjunto de medidas e ações ora apresentado deverá ser aplicado de modo articulado,
em cada fase da evolução da epidemia da COVID-19.

2.

ENQUADRAMENTO CONCEITUAL DE REFERÊNCIA
A estrutura do PLACON-EDU doNúcleo de Desenvolvimento Infantil Lauro Prado Sede e
Extensãoobedece ao modelo conceitual ilustrado na Figura 1.
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Figura 1: Modelo conceitual da estrutura do PLACON-EDU

3.

ATORES/POPULAÇÃO ALVO
Público alvo: alunos, professores, funcionários e familiares deste Núcleo de
Desenvolvimento Infantil Lauro Prado Sede e Extensão.

4.

OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL
Fortalecer os processos de governança da escola, definindo estratégias, ações e rotinas de
atuação para o enfrentamento da epidemia enquanto persistirem as recomendações nacionais,
estaduais e/ou regionais de prevenção ao contágio da COVID-19, buscando assegurar a
continuidade da sua missão educacional pautada pela proteção e segurança da comunidade
escolar/acadêmica.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a. Identificar os cenários de riscos (com base nas ameaças, território envolvido, vulnerabilidades e
capacidades instaladas do estabelecimento de ensino);
b. Definir as dinâmicas e ações operacionais e adotar os protocolos operacionais específicos,
abrangendo todas as atividades do estabelecimento e todos os membros da comunidade escolar e
cumprindo todas as recomendações oficiais;
c. Estabelecer uma Unidade de Gestão Operacional que assegure a implementação das dinâmicas e
ações definidas para diferentes fases, em especial, na retomada de atividades presenciais;
d. Promover acesso à informação constante de boletins atualizados e outros materiais de fontes
oficiais sobre a pandemia, formas de contágio e formas de prevenção;
e. Garantir uma eficiente comunicação interna (com alunos, professores e funcionários) e externa
(com pais e/ou outros familiares dos alunos, fornecedores e população em geral);
f.

Determinar quais os recursos necessários para dar uma resposta efetiva e competente, adequada a
cada fase de risco/prontidão associada à COVID-19;

g. Implementar as ações de resposta, mitigação e recuperação, em cada fase, abrangendo toda a
atividade do estabelecimento;
h. Monitorar e avaliar as ações/medidas implementadas, possibilitando ajustes nas estratégias frente
aos resultados esperados;
i.

Identificar eventuais casos suspeitos de COVID-19, orientando/encaminhando para que de
imediato possam usufruir de apoio da escola e por parte dos serviços de saúde, evitando ou
restringindo situações de contágio;

j.

Assegurar a continuidade da missão educativa, estabelecendo estratégias e metodologias
pedagógicas adaptadas, buscando qualidade e equidade no atendimento escolar;

k. Garantir condições sanitárias, profissionais, tecnológicas e apoio psicológico compatíveis com o
momento da pandemia e pós-pandemia, garantindo a segurança da comunidade escolar nos
aspectos sanitários, de higiene, saúde física e mental/emocional.

5.

CENÁRIOS DE RISCO
Este plano de contingência está elaborado para cenários de risco específicos, que
consideramos se aplicar ao nosso estabelecimento educativo. Em tais cenários são considerados o
território de alcance da ameaça (COVID-19) com que se tem que lidar, bem como as
vulnerabilidades e capacidades instaladas/a instalar.
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AMEAÇA (S)
A principal ameaça a que o plano de contingência visa dar resposta é uma ameaça
biológica, uma pandemia, mais exatamente, a transmissão do vírus 2019-nCoV, que tem impacto
direto no sistema cardiorrespiratório1, desencadeando no organismo humano a COVID-19.
A transmissão ocorre através:
a. de gotículas ou micro gotículas de saliva e secreção nasal etc., projetadas por uma pessoa infectada
e que atingem diretamente a boca, nariz e/ou olhos de outra pessoa. Essas gotículas podem atingir
a boca, olhos ou nariz de pessoas próximas ou por contato:
b. de contato físico com pessoa contaminada, como, por exemplo, ao apertar a mão de uma pessoa
contaminada e em seguida levar essa mão à boca, ao nariz ou aos olhos.
c. de objetos ou superfícies contaminadas e posterior contato com a boca, nariz ou olhos. Não
podendo ser descartada a possibilidade de transmissão pelo ar em locais públicos – especialmente
locais cheios, fechados e mal ventilados.

Depois do vírus atingir as mucosas, a maioria das pessoas desenvolve a doença com
sintomas amenos. Há, contudo, pessoas que desenvolvem quadros de grande gravidade que, em
certos casos, causam a morte do paciente. A probabilidade de complicações graves é mais comum
em pessoas de grupos etários mais idosos e/ou na presença de outras doenças crônicas. Contudo,
começam a aparecer mais casos em outras faixas de idade e em pessoas sem comorbidades
aparentes.
Por outro lado, segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e a OMS, calcula-se
que a taxa de mortalidade associada à COVID-19 seja substancialmente maior que a da gripe
sazonal (0,02% para 3,6% ou mais). A taxa de transmissão é elevada (cerca de 3, ou seja, 1 pessoa
contamina, em média, 3 pessoas). Sem estratégias de distanciamento físico, deixando o vírus se
transmitir livremente, a taxa de contaminação pode atingir, eventualmente, até 50 a 70%, o que
teria por consequência a falência total de sistemas de saúde e funerários, pois teríamos milhões de
mortos e um cenário extremamente crítico.
Cabe ainda ressaltar que a falência dos sistemas de saúde e funerário não depende
somente da taxa de contaminação, mas, sobretudo da capacidade de atendimento dos casos
graves da doença que podem atingir o nível de saturação mesmo em contexto de taxas menores de
1
Segundo dados da OMS, com base em análise possível de 56.000 pacientes, 80% têm ausência de sintomas ou sintomas leves
(febre, tosse, alguma dificuldade em respirar, etc.), 14% sintomas mais severos (sérias dificuldades em respirar, grande falta de
ar e pneumonias) e 6% doença grave (insuficiência pulmonar, choque séptico, falência de órgãos e risco de morte).
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contágio.Não existe ainda nenhuma vacina disponível e provavelmente não estarão disponíveis
ainda em 2020. Também não existem tratamentos medicamentosos específicos suficientemente
testados, embora alguns medicamentos - tradicionalmente utilizados no tratamento de outras
doenças - tenham sido utilizados com aparente sucesso, que não se sabe advir de qual ou de sua
combinação com outros, e alguns novos medicamentos começam a ser testados.
Assim, a esta ameaça principal do vírus em si e da doença - por vezes mortais - que ele
desencadeia, juntam-se, no mínimo, mais duas:
a. a ameaça de uma profunda crise econômica e financeira;
b. a ocorrência de contextos de perturbações emocionais pessoais e desequilíbrios sociais variados.
Nos dois últimos casos, o planejamento de estratégias mais adequadas para prevenir e
restringir novos contágios, quando da retomada gradual de atividades, pode contribuir
significativamente para o controle da doença e dirimir os impactos colaterais, favorecendo um
ambiente mais propício à recuperação econômica e dos impactos psicossociais da pandemia.
Em síntese, a ameaça é real e de natureza complexa, uma vez que:
a. o vírus é novo, com elevada taxa de mutação (sem que saibamos, totalmente, o que isso implica);
b. seus impactos dependem das medidas de contingenciamento tomadas em tempo;
c. os efeitos potenciais de curvas de crescimento epidemiológico, súbito e alto, sobre os sistemas de
saúde são grandes, o que pode afetar a capacidade de resposta e a resiliência individual e
comunitária e, por retroação, aumentar muito o risco;
d. seu impacto na situação econômica global e de cada país pode gerar uma forte crise;
e. o inevitável choque entre medidas de distanciamento social e preocupação de dinamização da
atividade econômica pode criar conflitos e impasses difíceis de ultrapassar;
f.

aos períodos de distanciamento social mais extensivo têm que suceder-se períodos de maior
flexibilização e tentativa de retomar a normalidade que, contudo, podem vir a gerar novas
necessidades de distanciamento.

g. O turismo local – entrada indiscriminada de turistas.
h. Píer, embarque e desembarque de turistas com Transatlânticos.
i.

Transporte escolar.

j.

Apenas um hospital infantil na região.

k. Trânsito intenso, engarrafamento.
CARACTERIZAÇÃO DO TERRITÓRIO
No caso concreto do Núcleo de Desenvolvimento InfantilLauro Prado,na rua Manoel
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Machado, S/N, bairro Vila Nova e Extensão localizada na avenida Francisco Severiano dos Santos,
S/N, bairro Vila Nova, foram julgadas como ajustada a descrição deterritório que segue:
O município de Porto Belo, no estado de Santa Catarina, no sul do Brasil, localiza-se a uma
latitude 27º09'28" sul e a uma longitude 48º33'11" oeste, estando a uma altitude de 10 metros ao
nível do mar. Sua população é de 21.388 habitantes (IBGE 2019)porém, a maioria maciça encontrase lotada nos bairros Vila Nova, Jardim Dourado e Perequê. Possui uma área de 93,632 km².
As cidades próximas de Porto Belo são Itapema, Balneário Camboriú, Bombinhas, Penha,
Itajaí, Tijucas e Florianópolis.
Vive a realidade de uma cidade de pequeno porte, litorânea, cuja população nos meses de
verão sobe vertiginosamente. Esta cidade é cortada por uma avenida de tráfego intenso o que é de
certa forma benéfica para o município, servindo como porta de entrada para commodities e para o
escoamento do comércio regional.
Esta cidade tem como sua principal vocação o turismo, mesmo no inverno, sendo
considerado nesta época um lugar charmoso e hospitaleiro para famílias e pessoas da terceira
idade. No verão a cidade torna-se, porém, um dos principais pontos turísticos do estado, tendo
comocaracterística suas opções gastronômicas, as casas noturnas e artesanato local. Além do
turismo, a cidade tem desenvolvido muito do aspecto especulativo imobiliário, estando em
crescimento na compra e venda de imóveis. Esta nova vocação de desenvolvimento da cidade
trouxe muita arrecadação e várias benesses ao município, mas também trouxe vários problemas
urbanos que ainda precisam ser resolvidos, principalmente do aspecto urbanístico, de zoneamento,
saneamento básico e de mobilidade urbana.
O Núcleo de Desenvolvimento Infantil Lauro Prado Sede e Lauro

Prado

extensão,

atendem atualmente 233 crianças no período integral, matutino e vespertino, como será
apresentada em maiores detalhes no quadro abaixo:
INFORMAÇÕES DOS ALUNOS E TURMAS ATENDIDAS: N.D.I Lauro Prado Sede
Turma

Alunos

Alunos

Alunos

Total

Matutino

Vespertino

Integral

por turma

Berçário I A

2

1

6

9

Berçário II A

-

1

12

13

Maternal I A

-

-

18

18

Maternal I B

-

1

13

14

Maternal II A

2

-

17

19

Maternal II B

1

5

13

19
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Pré I A

16

-

-

16

Pré I B

15

-

-

15

Pré I C

-

23

-

23

Pré I D

-

23

-

23

Pré I E

-

11

-

11

Pré II A

08

-

-

08

DESCRIÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO E PROFESSORES E MONITORES QUE ATUAM NA SALA
SALA/TURMA

ALUNOS

PROFESSOR

MONITOR

Berçário I A

9

1 PROFESSORA 40H

1 MONITORA 40H

Berçário II A

13

1 PROFESSORA 20H

1 MONITORA 40H

1 PROFESSORA 20H
Maternal I A

18

1 PROFESSORA 40H

1 MONITORA 40H

Maternal I B

14

1 PROFESSORA 40H

1 MONITORA 40H

Maternal II A

19

1 PROFESSORA 20H

1 MONITORA 40H

1 PROFESSOR 20H
Maternal II B

19

1 PROFESSORA 40H

1 MONITORA 40H

Pré I A

16

1 PROFESSORA 20H

1 MONITORA 40H

Pré I B

15

1 PROFESSORA 20H

1 MONITORA 40H

Pré I C

23

1 PROFESSORA 20H

1 MONITORA 40H

Pré I D

23

1 PROFESSORA 20H

1 MONITORA 40H

Pré I E

11

1 PROFESSORA 20H

1 MONITORA 40H

Pré II A

08

2 PROFESSORAS 20H

1 MONITORA 40H

INFORMAÇÕES DOS ALUNOS E TURMAS ATENDIDAS: N.D.I Lauro Prado Extensão
Turma

Alunos

Alunos

Alunos

Total

Matutino

Vespertino

Integral

por turma

Berçário I e II

2

2

7

11

Berçário II

-

-

7

7

Maternal I

1

4

8

12

Maternal II

3

3

9

15
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DESCRIÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO E PROFESSORES E MONITORES QUE ATUAM NA SALA
SALA/TURMA

ALUNOS

PROFESSOR

MONITOR

Berçário I e II

11

1 PROFESSORA 40H

1 MONITORA 40H

Berçário II

7

2 PROFESSORAS 20H

1 MONITORA 40H

Maternal I

12

1 PROFESSORA 40H

1 MONITORA 40H

Maternal II

15

1 PROFESSORA 2OH

1 MONITORA 40H

1 PROFESSORA INCLUSÃO
20H
1 PROFESSORA 20H
(LICENÇA MATERNIDADE)

INFORMAÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DE ACORDO COM A CATEGORIA PROFISSIONAL E JORNADA DE
TRABALHO- N.D.I. LAURO PRADO SEDE
FUNCIONÁRIOS

CATEGORIA PROFISSIONAL

JORNADA DE TRABALHO NA
UNIDADE

ANA PAULA SATURNINO TEIXEIRA

PROFESSORA

40H

ANGELA MARIA CAETANO GUBERTT

PROFESSORA

40H

ARACELI REGINA AVI

PROFESSORA

20H

ANDREIA DE OLIVEIRA BATISTA

PROFESSORA

20H

CHRISTIANE AURORA TRUFFA DA

PROFESSORA

40H

CRISTIANE DUARTE RAMOS

MONITORA

40H

DANIELA AZEVEDO LAINES

PROFESSORA

20H

DIEISON TAVARES DA SILVA

MONITORA

40H

EVELIZE MARCHI SIQUEIRA MENDES

PROFESSORA

20H

EZEQUIEL PAULO TRENTIN

PROFESSOR

20H

FABRICIA REGINA GUERREIRO

AUXILIAR DE COZINHA

40H

FERNANDA CARVALHO PINHEIRO DE

PROFESSORA DE ARTES

10H

PROFESSORA

10H

COSTA

MELO
GABRIELA PINHEIRO

EDUCAÇÃO

FÍSICA
GILDA VALÉRIA DOS SANTOS

SERVENTE

40H
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HELING BORK ASSUPÇÃO BATISTA

MONITORA

40H

JANAINA MACEDO LUIZ

PROFESSORA

20H

JANETE CAITANO DA SILVA MOREIRA

MONITORA

40H

JAQUELINE MOREIRA AIROSO

MONITORA

40H

JEANA CARLA CUCCO

GESTORA ESCOLAR

40H

LETÍCIA SOUSA SILVA

SECRETÁRIA ESCOLAR

40H

KÁTIA KOHL DA SILVA

PROFESSORA

40H

MACHADO PROFESSORA

20H

KERLEN

TICIANO

PADILHA
LARISSA PEREIRA

MONITORA

40H

LUCIA MUSSOLIN DE OLIVEIRA

SERVENTE

40H

LUCIANE GOMES DE SOUZA

MONITORA

40H

MARTA DA SILVA DOS SANTOS

PROFESSORA

20H

MARLISE BUCHWEITZ KLUG

PROFESSORA INGLÊS

10H

MARILENE PEREIRA

PROFESSORA

40H

MARLI DOS SANTOS

PROFESSORA

20H

PRISCILA VIEIRA CASAS

PROFESSORA

20H

RAQUEL NEUMANN DE MELO

SERVENTE

40H

SABRINE MALVESSI

PROFESSORA

20H

VERA LÚCIA DOS SANTOS PEREIRA

MONITORA

40H

ZILMA MARIA BARBOSA

PROFESSORA

20H

INFORMAÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DE ACORDO COM A CATEGORIA PROFISSIONAL E JORNADA DE
TRABALHO- N.D.I. LAURO PRADO EXTENSÃO
FUNCIONÁRIOS

CATEGORIA PROFISSIONAL

JORNADA DE TRABALHO NA
UNIDADE

ANALU QUADROS CÉSAR

PROFESSORA

20H

ANALU BALTAZAR

MONITORA

40H

BARBARA APARECIDA DE SOUZA

MOONITORA

40H

CRISLAINE GRANEMAMM

PROFESSORA

20H

DANIELA DE FÁTIMA AMARAL

PROFESSORA

40H

ELOISA GOETTEN GUEDES

SERVENTE

40H

FERNANDA MIANES

PROFESSORA

40H
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PROFESSORA

40H

CORREA PROFESSORA

20H

GONÇALVES
JÉSSICA PINHEIRO

MONITORA

40H

MARIA GEORGEA DA SILVA AMARAL

MONITORA

40H

MARIA

MONITORA

40H

MAGDA FELICIANO

PROFESSORA

20H

MARISA ADRIANO

PROFESSORA

20H

ROSEMARY WATZKO

AUXILIAR COZINHA

40H

TATYANE MARIS AMARAL SOUZA

PROFESSORA RESPONSÁVEL

40H

THAYNÁ DIETRICH

MONITORA

40H

VANESSA GONÇALVES ANDRIOTTI

COZINHEIRA

40H

EDUARDA

DE

LIMA

RODRIGUES

5.2.1Bairro Vila Nova
O Bairro Vila Nova localiza-se à Oeste da Avenida Governador Celso Ramos, sendo um dos mais populosos
da Cidade. A população do bairro em sua maioria, vive do comércio local, serviço público, setor da
construção civil e do turismo. Tendo uma parcela do contingente em vulnerabilidade social e econômica.
Para atender à população em geral, as Secretarias e Fundações Municipais, disponibilizam espaços
voltados às práticas esportivas e culturais, tais como: Biblioteca, Ginásio de esportes, Palco das Artes
(espaço onde acontecem alguns eventos de maior porte), Creche e Pré Escola, Escola de Educação Básica,
Unidade Básica de Saúde e um Posto da Polícia Militar. O comércio do bairro se mantém pelos próprios
moradores, não dependendo somente da temporada de verão.

VULNERABILIDADES
O Núcleo de Desenvolvimento Infantil Lauro Prado Sede e Lauro Prado Extensãotoma em
consideração, na definição de seu cenário de risco, as vulnerabilidades gerais e específicas que
seguem:
a. Facilitação de condições que permitam a transmissão do vírus, através de contatos diretos (aperto
de mão, beijos, atingimento por partículas de pessoa infectada que tosse ou espirra, etc.) ou
mediados (toque em superfícies infectadas, etc., seguido de toque com as mãos na boca, nariz e
olhos), particularmente, em sociedades com hábitos sociais de maior interatividade física
interpessoal;
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b. Falta de certos hábitos e cuidados de higiene pessoal e relacional ou negligência no seu
cumprimento, nomeadamente os hábitos associados à lavagem regular e adequados das mãos,
etiquetas corretas de tossir e espirrar;
c. Insuficiente educação da comunidade escolar para a gestão de riscos e para a promoção da saúde
(em especial, contextos epidemiológicos) que, em certos casos, se associa a baixa educação
científica e dificuldades de pensamento crítico;
d. Atitudes de negação do vírus, da COVID-19 e/ou de seu impacto, decorrente de fakenews e difusão
de informação não validada cientificamente;
e. Condições específicas dos estabelecimentos, tais como tipo e dimensões das instalações físicas,
condições de arejamento, espaço disponível para suficiente espaçamento das pessoas etc.;
f.

Baixa percepção de risco e o descumprimento de regras sociais (por exemplo, distanciamento e
isolamento social, uso de máscaras, entre outros);

g. Existência de atores pertencendo a grupos de risco;
h. Atividades essencialmente presenciais e desenvolvidas em grupos;
i.

Dependência de meios de transporte coletivos urbanos, eventualmente saturados;

j.

Falta de formação dos professores para usar tecnologia na educação;

k. Alunos sem espaço adequado para estudo em casa, falta de equipamentos como computadores e
notebooks e problemas na conexão à internet;
l.

Horário único de acesso às aulas e intervalos (recreios), causando possível aglomeração na entrada
e saída das pessoas;

m. Número insuficiente de funcionários para auxiliar na fiscalização das normas de convivência
exigidas;
n. Vulnerabilidade social da comunidade escolar
o. Distanciamento social entre os educandos e entre a equipe de funcionários, mantendo o mínimo
de 1,5 m
p. Cuidados/prevenção fora do ambiente escolar por parte dos responsáveis
q. Aulas práticas que exijam contato físico direto ou indireto (ex. educação física, parque, recreação e
turmas de bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas)
r.

Higienização dos materiais que os educandos e funcionários trazem de casa (mochilas, vestimenta)
– orientação que seja feita em casa e na saída do ambiente escolar.

s. Quantidade de máscara a ser trocada durante o horário de aula.
t.

Espaços adequados e horários para lanches e reuniões dos professores.

u. Separação de horários para crianças maiores do refeitório
v. Disponibilidade de materiais e equipamentos de proteção para professores, auxiliares e monitores
(máscaras, aventais, luvas, álcool em gel, óculos, face-shield,)
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w. Tapetessanitizantes nas entradas
x. torneiras lacradas para uso
y. distanciamento adequado durante os horários de alimentação no refeitório, 1,5m
z. materiais de uso individual não devem ser compartilhados
aa. local apropriado para a troca dos alunos.
bb. monitoramento da quantidade de alunos que utilizam os banheiros de uso coletivo (papel toalha
descartável)
cc. quantidade de pessoal de limpeza para higienização dos ambientes diariamente
dd. disponibilização de pelo menos 2 máscaras, por período, por membro da comunidade escolar
(alunos, professores, e demais funcionários) por parte da prefeitura
ee. Sanitização com gás ozônio semanalmente dos ambientes da escola
ff. Troca de EPIs dos professores que andam em mais de uma turma por período
gg. Acesso adequado para entrega de alimentos e produtos de higiene, e higienização dos mesmos.
hh. Testagem dos funcionários da escola quinzenalmente (para todos)
ii. Sensibilização da comunidade escolar por meio de painéis, cartazes, panfletos informativos sobre o
uso adequado de máscaras e higienização das mãos.
jj. Mural de avisos semanal sobre a situação local da proliferação do vírus.
kk. Salas fixas, e lugares fixos.
ll. Serviços prestados a escola (transporte, e alimentação), necessitam observar as normas
dehigienização.
mm.

Controle de horários de entrada e saída dos alunos. Com aferição de temperatura,

higienização das mãos e controle de distanciamento.
CAPACIDADES INSTALADAS/ A INSTALAR
Capacidades instaladas
O Núcleo de Desenvolvimento Infantil Lauro Prado Sede e Extensão, considera já ter
instaladas, sendo elas:
a. Uso obrigatório de máscara em todas as dependências do NDI ;
b. Lacre de algumas torneiras do escovodromo, evitando o contato da boca das crianças com
o equipamento;
c. Colocação de lixeiras com pedal em todas as áreas do NDI;
d. Disponibilização de álcool gel em todas as dependências de uso comum;
e. Colocação de barreira acrílica nas mesas de atendimentodas secretarias.
Descrição da estrutura da Instituição de ensino Lauro Prado Sede:
a. Duas salas que podem ser redirecionadas;
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b. 9 salas de aula, sendo 2 salas com 1 banheiro coletivo e 2 salas com banheiro individual;
c. 1 secretaria com banheiro;
d. 1 salas dos Professores;
e. 1 refeitório;
f.

1 pátio interno;

g. 1 cozinha com dispensa
h. 1 lavanderia
i.

1 dispensa

j.

2 banheiros para funcionários;

k. 2 banheiros com 3 vasos em cada e 2 chuveiros (totalizando 6 vasos e 4 chuveiros);
l.

Hall de entrada;

Descrição da estrutura da Instituição de ensino Lauro Prado Extensão:
a. 4 salas
b. 1 refeitório
c. 1 secretaria
d. 1 pátio interno
e. 1 banheiro para funcionários com chuveiro
f.

1 banheiro com 1 vaso e 1 chuveiro para as crianças

g. 1 cozinha com dispensa
h. 1 lavanderia

Capacidades a instalar
a. dispor de ambiente específico para isolamento de pessoas que no meio do expediente/aula
possam vir a ter algum tipo de sintoma;
b. formação específica, de acordo com o planejamento que segue;
c. contratação de mais funcionários;
d. adequar espaços específicos para cada faixa etária;
e. cronograma de rodízio de crianças;
f.

ocupação de um terço das salas.

g. Aquisição de equipamentos de proteção individual para os funcionários da escola e alunos, bem
como materiais específicos de higienização no combate ao covid-19, Toten com álcool em gel,
Lixeiras com pedal, Termômetros para aferição da temperatura, tapetes sanitizantes para a entrada
do NDI;
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h. Realizar o descarte adequado de equipamentos de proteção individual.
i.

Estabelecer fluxos de encaminhamento de pessoas com sintomas à rede de atenção pública ou
privada.

j.

Estabelecer protocolos internos de testagem e rastreamento e afastamento de contatos de casos
confirmados.

k. Aquisição de um aparelho celular habilitado para realizar o envio de informativos, mensagens para
o grupo da comunidade escolar (Pais, funcionários).
l.

Distanciamento entre as crianças nas salas de aula e demais ambientes, com as devidas
demarcações.

m. Colocação de cartazes explicativos em todas as dependências do NDI.
6.

NÍVEIS DE PRONTIDÃO/AÇÃO
Este plano de contingência vincula-se aos níveis de prontidão/ação definidos no Quadro 1,
que estão baseados em indicações da OMS e correspondem à terminologia que vem sendo
utilizada pelo Ministério da Saúde em suas análises. Tal terminologia parece-nos a mais adequada
tanto à natureza da pandemia, como para os estabelecimentos a que se destina: Preparação;
Resposta (subdividida em Contenção e Mitigação); e Recuperação.

Quadro 1. Níveis de prontidão/ação a considerar no PLACON-EDU para a COVID-19.
FASES
PREPARAÇÃO

RESPOSTA

SUBFASES

CARACTERÍSTICAS

PLANCON ESTADUAL

Não existe epidemia ou existe em outros países
de forma ainda não ameaçadora
Pode ir desde quando há transmissão
internacional em outros países ou casos
importados em outros estados (contenção inicial)
até à situação da existência de cadeias
secundárias de transmissão em outros estados
Contenção(por
e/ou casos importados no estado, mas sem
vezes,
subdividida cadeias de transmissão secundária (contenção
em simples no início alargada).
e alargada quando já
há
casos
no Inclui medidas como o rastreamento (por meio de
país/estado)
testes), isolamentos específicos (para evitar o
contágio da população a partir de casos
importados) e vigilância de entradas, saídas e
deslocamentos de pessoas, buscando erradicar o
vírus. O limite da contenção é quando as
autoridades perdem o controle do rastreamento,
o vírus se propaga e entra em transmissão local.
Considera-se na fase de Contenção duas subfases

Alerta (quando somente
há
ocorrências
em
outros estados)
e
Perigo Iminente (quando
há casos importados no
estado, mas sem cadeias
de
transmissão
secundária)
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Contenção Inicial e Contenção Alargada.

Mitigação(podendo,
se houver medidas
muito firmes como
testagem
generalizada,
isolamento de casos
e impedimento de
entradas chegar até
à Supressão)

RECUPERAÇÃO

A mitigação deve começar logo quando há
transmissão local e intensificar-se quando há
transmissão sustentada ou comunitária.
Sabendo-se que não será possível evitar todos os
contágios, tenta-se diminuir o avanço da
pandemia, com ações como suspensão de aulas,
Emergência de Saúde
fechamento de comércio, bares e restaurantes,
Pública
cancelamento de eventos esportivos, congressos,
shows e espetáculos, suspensão ou limitação de
transportes etc.
Quando a situação de contágio está sob maior
controle e caminha para uma fase de recuperação
estas medidas restritivas podem ser flexibilizadas.
Caracteriza-se inicialmente pela redução do
contágio e óbitos e controle parcial da epidemia,
sustentada em indicadores oficiais de evolução de
taxas de contágio e de ocupação de atendimento
hospitalar. Posteriormente, pela superação do
surto epidêmico e/ou surgimento de vacina e/ou
descoberta de medicamentos adequados para o
tratamento
da
COVID-19,
comprovados
cientificamente pelas autoridades competentes
podendo considerar-se consolidada (recuperação
plena). Até que isso aconteça, deve-se manter
medidas preventivas adequadas para evitar o
surgimento de novos focos de infecção e reversão
do achatamento da curva de contágio. Na
ocorrência de reversão da redução do contágio as
medidas adequadas de prevenção e controle
deverão ser retomadas, em partes similares às
previstas para a fase de Contenção.

Fonte: Adaptado de um modelo geral de fases considerado pela OMS e, como base nos quais, muitos países
elaboraram
seus
planos
de
contingência.

7. GOVERNANÇA E OPERACIONALIZAÇÃO DA RESPOSTA
A gestão de uma situação de crise, tão grave como a que nos confrontamos e temos que
lidar, exige um ajuste na governança, ou seja, nos processos de governar neste tempo de crise.
Referimo-nos, em especial, à interação e tomada de decisão entre os atores envolvidos neste
problema coletivo, acompanhada da criação, reforço e/ou remodelação de diretrizes e normas e
implementação de ações adequadas.
Na governança, diretamente, relacionada com a operacionalização das dinâmicas e ações
operacionais de resposta, salientam-se três domínios fundamentais:
a.

o das diretrizes, dinâmicas e ações operacionais (e respectivos protocolos) a implementar;

b.

o do Sistema de Comando Operacional, propriamente dito, diferenciado do “normal”

sistema e processo de governo, mas com ele interligado, e que se torna necessário constituir para
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coordenar toda a implementação a eventuais ajustes do plano, indicando equipe e responsável em
cada domínio;

c.

o do Sistema de Alerta e Alarme, incluindo as dinâmicas de comunicação e os processos de

monitoramento e avaliação, que permite, identificar os eventuais ajustes que se torna necessário
implementar.

DIRETRIZES, DINÂMICAS E AÇÕES OPERACIONAIS (DAOP)
As diretrizes, dinâmicas e ações operacionais a serem implementadas encontram-se
indicadas na sequência.
No planejamento da implementação das diretrizes, dinâmicas e ações sugere-se que seja
usada, como referência, a ferramenta de qualidade 5W2H. Os 5 W (das iniciais do nome em inglês)
são: W1) porque será feito; W2) o que será feito; W3) onde será feito: W4) quando será feito: W5)
quem o fará. Os dois H: H1) como será feito; H2) quanto custará.
Os quadros síntese que seguem resumem as principais dinâmicas e sugestões de ações que
podem ser realizadas, sendo que as diretrizes com mais detalhes estão disponíveis nos links de
acesso.
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1.2.
Definir de um “espelho” para cada sala de aula, de
forma que cada aluno utilize todos os dias a mesma mesa e a
mesma cadeira.

1.1. Avaliar a possibilidade de retorno gradativo das
atividades escolares, com intervalos mínimos de 7
(sete) dias entre os grupos regressantes, em cada
estabelecimento. As medidas administrativas têm
como objetivo promover um alinhamento geral
do estabelecimento de ensino, com medidas
gerais e aplicáveis para a maioria da comunidade
escolar e dos ambientes do estabelecimento. São
elas: (para os diferentes níveis escolares,
diferentes cursos, ou outros), com o
monitoramento da evolução do contágio, tanto
na comunidade escolar quanto na comunidade
geral da localidade, contemplando novos
alinhamentos, se necessário.

O quê (ação)
(W2)

Quando
(W4)

Nas salas de
aula.

Permanente.

Após
homologação
do PlanCon
Escolar.

1. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS.
Na unidade
de ensino.

Onde
(W3)

https://drive.google.com/file/d/13JpI3bInU3Do59SkO8xlQLl2LUcc5rJ8/view?usp=sharing

Diretrizes: Link de Acesso:

DAOP DE MEDIDAS SANITÁRIAS (Por quê? – W1).

Equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Quem
(W5)

Por meio de fixação de
cartazes,
atividades
pedagógicas feitas em
sala pelas crianças. E
demarcação
de
carteiras e cadeiras.

Com
o
monitoramento da
evolução
do
contágio, tanto na
comunidade
escolar quanto na
comunidade geral
da
localidade,
contemplando
novos
alinhamentos.

Como
(H1)

Sem custo.

Sem custo.

Quanto
(H2)
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1.6. Priorizar a realização de reuniões por vídeo
conferência, evitando a forma presencial, quer seja por
alunos, docentes, trabalhadores ou fornecedores e, em
especial, quando não for possível, reduzir ao máximo o
número de participantes e sua duração. Em extensão para
as pessoas com deficiência, buscar assessoria e suporte
dos serviços de Educação Especial para adequações e
acesso a informações.

1.5. Atualizar os contatos de emergência dos alunos
(também dos responsáveis quando aplicável), e dos
trabalhadores, antes do retorno das aulas, assim como
mantê- los permanentemente atualizados.

1.4. Adotar estratégias eficazes de comunicação com a
comunidade escolar, priorizando canais virtuais e a
audiodescrição para deficientes visuais e LIBRAS para
alunos surdos.

1.3. Reenquadrar, dentro do possível, as grades de
horários de cada turma, de forma a condensar em
menores quantidades de dias possíveis as aulas do
mesmo professor.

O quê (ação)
(W2)

Nas
unidades e
ambientes
digitais.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de
ensino/onli
ne.

Na unidade
de ensino.

Onde
(W3)

22

Durante
o
processo
remoto
e
presencial.

Na ocasião da
matrícula
e
rematrícula, e
bimestralmen
te.

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar,
de
forma
permanente.

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Quando
(W4)
e

Equipe diretiva,
comissão
escolar, equipe
pedagógica e
Atendimento
educacional
especializado.

Equipe
administrativa.

Equipe diretiva
e pedagógica,
profissionais
de apoio e
Atendimento
educacional
especializado.

Equipe
diretiva
Comissão
Escolar.

Quem
(W5)

Por meio de
organização
dos
tempos, espaços e
ambientes. Utilizando
recursos como o
aplicativo MEET, para
execução
das
reuniões. E no caso
presencial,
escalonamento
da
equipe.

No
ato
da
assinatura do termo
de aceite ou não do
retorno pela família.

Por meio de Avaliação
das especificidades.

Por meio de
estudo
da
gestão
de
pessoas.

Como
(H1)

Sem custo.

Sem custo.

Conforme
a
demanda.

Sem custo.

Quanto
(H2)
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1.9. Implantar na primeira etapa do retorno, aulas
teóricas de educação física. Passado 21 dias, devem ser
planejadas para serem executadas individualmente,
sem contato físico, mantendo a distância de 1,5 m
entre os participantes e em espaços abertos (ar livre).
Fica proibida a prática de esportes que envolvam
superfícies que não possam ser limpas e atividades que
envolvam troca de objetos entre os alunos.

1.8. Suspender as atividades esportivas coletivas
presenciais e de contato, tais como: lutas (artes marciais),
futebol, voleibol, ginástica, balé e outras, devido à
propagação de partículas potencialmente infectantes,
priorizando e incentivando atividades individuais ao ar
livre.

1.7. Suspender todas as atividades que envolvam
aglomerações, tais como festas de comemorações,
reuniões para entrega de avaliações, formaturas, feiras de
ciências, apresentações teatrais, entre outras.

O quê (ação)
(W2)

Na unidade
de ensino.

Em espaços
internos
e
externos.

Em espaços
internos
e
externos.

Onde
(W3)

23

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Quando
(W4)

Equipe
diretiva,
pedagógica
e
professores
de
Educação
Física.

Equipe
diretiva,
pedagógica e
comissão
escolar.

Equipe diretiva.

Quem
(W5)

Priorizando
nas
aulas de Educação
Física exercícios de
forma individual.

Cancelando
previamente estas
ações e liberando
de acordo com o
mapa de risco para
COVID 19 e decretos
vigentes.

Cancelando
previamente
estas
ações e liberando de
acordo com o mapa
de risco para COVID
19
e
decretos
vigentes.

Como
(H1)

Conforme
demanda.

Sem custo.

Sem custo.

Quanto
(H2)

05/01/2021 (Terça-feira)
DOM/SC - Edição N° 3371
Página 1528

www.diariomunicipal.sc.gov.br

(NÃO SE APLICA, POIS NÃO POSSUIMOS ELEVADOR)

1.10. Desestimular o uso de elevadores, por meio de
cartazes afixados em locais visíveis, contendo
orientações de utilização apenas para pessoas com
dificuldades ou limitações para deslocamento.
Na unidade
de ensino.

24

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar.
Gestão
escolar
e
administrativ
a.

Por
meio
de
cartazes afixados
em locais visíveis.

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

1.12. Informar as alterações de rotina e mudanças de
trajeto e objetos, com antecedência, aos alunos com
deficiência visual e Transtorno de Espectro Autista-TEA.

1.11. Adotar rotinas regulares de orientação de alunos e
trabalhadores sobre as medidas de prevenção,
monitoramento e controle da transmissão do COVID-19,
com ênfase na correta utilização, troca, higienização e
descarte de máscaras, bem como na adequada
higienização das mãos e de objetos, na manutenção da
etiqueta respiratória e no respeito ao distanciamento
social seguro, sempre em linguagem acessível para toda
a comunidade escolar.

O quê (ação)
(W2)

Na unidade
de ensino.

Nas unidades
de
ensino,
com o uso de
ambientes
digitais entre
outros.

Na unidade
de ensino.

Onde
(W3)

25

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Antes de iniciar
as
atividades
presenciais.

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Quando
(W4)

Gestão escolar e
pedagógica.

Equipe
diretiva,
pedagógica,
professores de
educação
especial
e
profissionais
de apoio.

Equipe diretiva,
pedagógica, e
administrativa.

Quem
(W5)

Por
meio
de
afixação de cartazes
em espaços de
trânsito.

Por
meio
de
reuniões on-line e
presenciais, quando
se
fizerem
necessárias.

Por
meio
de
cartazes,
dramatizações,
teatros, afixados em
locais
visíveis,
formação
e
capacitação entre
outros.

Como
(H1)

Conforme
a
necessidade.

Sem custo.

Conforme
demanda.

Quanto
(H2)
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1.15. Recomendar aos reitores, diretores escolares e
administradores escolares acompanharem os casos
suspeitos ou confirmados, na comunidade escolar, e com
as autoridades locais, a evolução de casos positivos, nos
seus municípios e nos adjacentes, de forma a gerenciar o
funcionamento do estabelecimento, avaliando a
adequação da continuidade das aulas, cancelando-as, se
necessário, e quando aplicável, contemplar o possível
fechamento temporário do estabelecimento, de forma
total ou parcial (apenas alguma sala, edifício ou
instalação).

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

O quê (ação)
(W2)

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Onde
(W3)

26

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Quando
(W4)

Gestão escolar
e
Comissão
Escolar, pais e
responsáveis.

Toda
a
comunidade
escolar
que
retornará
às
atividades
presenciais.

Quem
(W5)

Nas unidades de
ensino, sites de
levantamento
de
dados
sobre
a
evolução da COVID19, na UBS com
relatório
do
atendimento assim
como, contar com o
apoio dos familiares
sobre o repasse de
informações, sobre
os familiares e sobre
o educando.

Por
meio
de
capacitação,
reuniões virtuais e
presenciais quando
se
fizerem
necessárias.

Como
(H1)

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Quanto
(H2)
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O quê (ação)
(W2)

Onde
(W3)

Quando
(W4)

27

Quem
(W5)

Como
(H1)

Quanto
(H2)

05/01/2021 (Terça-feira)

ASSINADO DIGITALMENTE
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2.1. Divulgar para alunos
e
trabalhadores
a
necessidade e a importância de evitar tocar olhos, nariz e
boca, além de higienizar sistematicamente as mãos,
especialmente nas seguintes situações: após o uso de
transporte público; ao chegar ao estabelecimento de
ensino; após tocar em superfícies tais como: maçanetas
das portas, corrimãos, botões de elevadores,
interruptores; após tossir, espirrar e/ou assoar o nariz;
antes e após o uso do banheiro; antes de manipular
alimentos; antes de tocar em utensílios higienizados;
antes e após alimentar os alunos; antes das refeições;
antes e após cuidar de ferimentos; após a limpeza de um
local e/ou utilizar vassouras, panos e materiais de
higienização; após remover lixo e outros resíduos; após
trocar de sapatos; antes e após o uso dos espaços
coletivos; antes de iniciar e após uma nova atividade.

ASSINADO DIGITALMENTE

28

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar .

MEDIDAS DE HIGIENE PESSOAL.

Na unidade
de ensino.

2.
Equipe
diretiva
comissão
escolar.
e

Formação
continuada, placas
informativas.

2 caixas de
touca com

20 pares
de luvas de
borracha
no valor de
R$8,00
cada.Total
de
R$160,00(
pedido
mensal)

6 caixas de
luvas
Descartáve
is no valor
de R$38,00
cada caixa.
Total
R$
228,00(
pedido
mensal)

12 pares
Botas
R$40,00
uni. Total
R$480,00(
material
permanent
e)
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29

1 pacote
com 100
panos para
limpeza
R$42,90.

14 baldes
no valor de
R$12,90
uni. Total
de
R$
180,60(
permanent
e)

20
vassouras
novalor de
R$9,50 a
uni. Total
de
R$
190,00(
pedido a
cada
3
meses)

100
unidades
no valor de
R$ 14,00
cada. Total
de
R$28,00(
pedido
mensal)
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2.2. Disponibilizar em pontos estratégicos, em
diversos ambientes do estabelecimento de
ensino, dispensadores de álcool 70%, devendo
ser orientada e estimulada a constante
higienização das mãos.

Em diversos
espaços da
unidade de
ensino.

30

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar.
Ao
iniciar
as
atividades
presenciais
durante
o
processo.

Equipe
diretiva
comissão
escolar.

e

Em
pontos
estratégicos
como entradas
da UE e locais
de
maior
circulação.

15
unidades
de aventais
de vinil no
valor de R$
24,90
cada. Total
de
R$
373,50.
2 Totens no
valor de R$
150,00 cada.
Total
de
R$300,00.
16
Dispensadores
no valor de
R$30,00 cada.
Total
de
R$480,00.

2 pacotes
de saco de
lixo de 100
litros com
100
uni.
R$42,90
cada. Total
de
R$
85,80.
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2.5. Orientar os trabalhadores que devem manter as
unhas cortadas ou aparadas, os cabelos presos e evitar o
uso de adornos, como anéis e brincos.

2.4. Disponibilizar álcool a 70% para cada professor,
recomendando a frequente higienização das mãos.

2.3. Orientar sobre a obrigatoriedade do uso de
máscaras descartáveis ou de tecidos não tecido (TNT)
por alunos, trabalhadores e visitantes durante todo o
período de permanência no estabelecimento de ensino.
Orientar a troca de máscara a cada 2(duas) horas ou
quando tornar-se úmida (se antes desse tempo). Não
devem ser colocadas em bebês e crianças menores de
dois anos, poisperigo de asfixia.

31

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar.
Ao
iniciar
as
atividades
presenciais
durante
o
processo.

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar.
Ao
iniciar
as
atividades
presenciais
durante
o
processo.

Em diversos
espaços da
unidade de
ensino.

Na unidade
de ensino.

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar.
Ao
iniciar
as
atividades
presenciais
durante
o
processo.

Em diversos
espaços da
unidade de
ensino.

Equipe diretiva.

Equipe diretiva.

Equipe
diretiva
e
pedagógica.

Formação
continuada
reuniões.

e/ou

Disponibilizando
material.

Cartazes
informativos.

o

Sem custo.

18 unidades de
álcool 500ml
no valor de R$
10,00
cada.
Total
de
R$180,00
(pedido
mensal)

40 caixas
de
máscaras
descartáve
is com 100
unidades.
Valor
unitário R$
50,00,
total de de
R$2.000,00
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2.8. Orientar a comunidade escolar sobre os cuidados
necessários a serem adotados em casa e no caminho
entreo domicílio e o estabelecimento de ensino.

2.7. Orientar aos alunos, trabalhadores e visitantes,
que adentrarem ao estabelecimento, que deverão usar
máscaras descartáveis, ou de tecido não tecido (TNT), ou
de tecido de algodão, recomendando que elas devem ser
trocadas a cada 2 (duas) horas ou quando tornar-se
úmida (se antes deste tempo). Para o uso de máscaras
de tecido recomenda-se que seja realizada em
conformidade com o previsto na Portaria SES nº 224, de
03 de abril de 2020, ou outros regramentos que venham
substituí-la.

2.6. Orientar cada professor a higienizar as mãos e
substituir as máscaras descartáveis ao final de cada aula (a
cada mudança de sala) e ao final do seu turno.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

32

Durante
as
aulas remotas
e no retorno
às atividades
presencias.

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar.
Ao
iniciar
as
atividades
presenciais
durante
o
processo

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar.
Ao
iniciar
as
atividades
presenciais
durante
o
processo

Equipe diretiva
e pedagógica.

Equipe diretiva
e pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Reuniões
formativas
material
informativo.

Reuniões
formativas
material
informativo.

e

e

Reuniões formativas
e
material
informativo.

Sem custo

Sem custo.

40 caixas
de
máscaras
descartáve
is com 100
unidades.
Valor
unitário R$
50,00,
total
de
R$2.000,00
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O quê (ação)
(W2)

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

2.9. Orientar e estimular os alunos, trabalhadores e
visitantes à aplicação da “etiqueta da tosse”.

Onde
(W3)

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Quando
(W4)

33

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar . Ao
iniciar
as
atividades
presenciais e
durante
o
processo.

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar. E no
retorno das
atividades
presenciais.

Quem
(W5)

Equipe diretiva e
pedagógica

Equipe diretiva
e pedagógica

Como
(H1)

Reuniões
formativas
material
informativo

e

Reuniões formativas
e
material
informativo

30 lixeiras
com pedal,
de 35 litros
no
valor
unitário de
R$64,90.
Total
de
R$1.947,00
Quanto
(H2)

2 pacotes
de sacos
de lixo de
50
litros
com 100
unidades
no valor de
34,90
o
pacote.
Total
de
R$69,80.

Sem custo.
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2.13. Estabelecer e respeitar o teto de ocupação
compreendido como o número máximo permitido de
pessoas presentes simultaneamente no mesmo
ambiente, respeitando o distanciamento obrigatório.
Disponibilizar esta informação noslocais.

2.12. Readequar os espaços físicos, respeitando o
distanciamento mínimo de 1,5 m (um metro e meio) em
sala de aula. Nas atividades de educação física e em
espaços abertos, deve-se manter distância de 1,5 m
entre pessoas.

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

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

34

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar.
Ao
iniciar
as
atividades
presenciais e
durante
o
processo.

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar.
Ao
iniciar
as
atividades
presenciais e
durante
o
processo.

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar.
Ao
iniciar
as
atividades
presenciais e
durante
o
processo.

Equipe diretiva
e pedagógica.

Equipe diretiva
e pedagógica.

Equipe
diretiva,
pedagógica e
professor do
atendimento
educacional
especializado.

Verificar
a
metragem quadrada
de cada espaço.
Afixar
cartazes
indicando
o
número máximo de
pessoas no local.

Verificar
a
metragem
quadrada de cada
espaço,
realizando
demarcações.

Reuniões
formativas e
material
informativo.

Conforme
demanda.

10 Fitas para
demarcação
no valor de
R$30,00cada
. Total de
300,00.

Sem custo.
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2.16. Suspender a utilização de catracas de acesso e de
sistemas de registro de ponto, cujo acesso e registro de
presença ocorram mediante biometria.

2.15. Demarcar o piso dos espaços físicos, de forma a
facilitar o cumprimento das medidas de distanciamento
social, especialmente nas salas de aula, nas bibliotecas,
nos refeitórios e em outros ambientes coletivos.

2.14. Organizar as salas de aula de forma que os alunos
se acomodem individualmente em carteiras, respeitando
o distanciamento mínimo recomendado.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na sala de
aula.

35

Após
a
homologação
do PlanCon
escolar e ao
retornar
atividades
presenciais.

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar.
Ao
iniciar
as
atividades
presenciais e
durante
o
processo.

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar.
Ao
iniciar
as
atividades
presenciais e
durante
o
processo.

Equipe diretiva

Equipe diretiva
e pedagógica.

Equipe diretiva
e pedagógica.

Lacrar e as catracas
e
sistemas
de
registro de ponto
por biometria.

Utilizando
fitas,
mapas,
organogramas
e
outros
que
se
fizerem necessários.

Conforme espelho
da classe.

Sem custo.

10
Fitas
para
demarcaçã
o no valor
de
R$30,00ca
da. Total
de 300,00..

Sem custo.
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2.19. Definir pontos exclusivos para entradas e para
saídas para os estabelecimentos que disponham de mais
de um acesso. Para estabelecimentos que disponham de
um único acesso, definir e identificar áreas para acessos
e saídas, de forma a proporcionar condições que evitem
ou minimizem o cruzamento das pessoas na mesma linha
de condução.

2.18. Implementar nos corredores o sentido único, para
coordenar os fluxos de entrada, circulação e saída de
alunos e trabalhadores, respeitando o distanciamento
mínimo entre pessoas.

2.17. Disponibilizar alternativas de acessos e saídas sem
comandos com o contato das mãos, para
estabelecimentos que disponham de estacionamentos,
em especial se utilizarem sistemas de digitação numérica
ou de biometria digital, tanto para alunos quanto para
trabalhadores e visitantes.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

36

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar e ao
retornar
atividades
presenciais

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar e ao
retornar
atividades
presenciais.

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar e ao
retornar
atividades
presenciais.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Utilizando
marcadoras,
material
informativo.

fitas

Utilizando
fitas
marcadoras, placas
informativas.

Desativando
os
sistemas
de
digitação numérica
ou biometria digital.

2 rolos de
fita
para
demarcação
no valor de
R$30,00
cada. Total
de 60,00.

2 rolos de
fita para
demarcaçã
o no valor
de R$30,00
cada. Total
de 60,00.

Sem custo.
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2.22. Evitar o acesso de pais, responsáveis, cuidadores
e/ou visitantes no interior das dependências dos
estabelecimentos de ensino, porém nos casos em que o
acesso ocorrer, devem ser preservadas as regras de
distanciamento mínimo obrigatório e o uso de máscara.

2.21. Organizar, quando necessário, os horários de
intervalo das refeições, de utilização de ginásios,
bibliotecas, pátios, entre outros, preservando o
distanciamento mínimo obrigatório entre pessoas,
evitando a aglomeração de alunos e trabalhadores nas
áreas comuns.

2.20. Organizar, as entradas dos alunos, de forma que
não ocorram aglomerações, bem como escalonar os
horários de saída de alunos, de modo a evitar
congestionamentos e aglomerações.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

37

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar e ao
retornar
atividades
presenciais

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar e ao
retornar
atividades
presenciais

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar e ao
retornar
atividades
presenciais

Equipe
diretiva,e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica
e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva,e
Comissão
Escolar.

Por
meio
de
reuniões virtuais e
materiais
informativos
de
mídias.

Analisando
quantitativo
alunos.

o
de

Definindo entrada e
saída de forma
escalonada.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.
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2.24. Assegurar que trabalhadores e alunos do
Grupo de Risco permaneçam em casa, sem prejuízo
de remuneração e de acompanhamento das aulas,
respectivamente.

2.23. Assegurar o respeito dos pais, responsáveis e/ou
cuidadores às regras de uso de máscara e de
distanciamento mínimo obrigatório nas dependências
externas do estabelecimento de ensino, quando da
entrada ou da saída de alunos, e, quando aplicável,
sinalizar no chão a posição a ser ocupada por cada
pessoa.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Equipe
diretiva
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar e ao
retornar
atividades
presenciais

38

Equipe diretiva,
pedagógica
e
Comissão
Escolar.

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar e ao
retornar
atividades
presenciais

Rastreamento
de
trabalhadores
e
alunos do grupo de
risco, mediante a
formulário
de
pesquisa realizado
antes do retornos
das
aulas
presenciais.

Por
meio
de
reuniões virtuais e
materiais
informativos
de
mídias.

Sem custo.

Sem custo.
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2.26. Aferir a temperatura de todas as pessoas
previamente a seu ingresso nas dependências do
estabelecimento de ensino, por meio de termômetro
digital infravermelho, vedando a entrada daquela cuja
temperatura registrada seja igual ou superior a 37,8
(trinta e sete vírgula oito) graus Celsius;

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

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

39

Em
tempo
integral

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar e ao
retornar
atividades
presenciais.

Responsável
pela
entrada.

Equipe
diretiva
pedagógica e
Comissão
Escolar.
de

as

Disponibilizando um
servidor que faça a
aferição
da
temperatura
na
entrada da unidade
de ensino.

Desativando
torneiras
bebedouros
ingestão
direta de água.

4 termômetros
no valor de
R$ 150,00 cada
um. Total de R$
600.00

4 embalagens
de
copos
descartáveis
com
100
unidades
cada, no valor
de
R$7,80
cada. Total de
R$31,20.
Frascos
de
alcool em gel
no valor de
10,00.
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2.28. Comunicar aos pais a obrigatoriedade de manter os
filhos em casa quando estiverem doentes.

2.27. Caso o aluno, trabalhador ou visitante apresente
temperatura corporal maior ou igual a 37,8º ou sintomas
como tosse seca ou produtiva, dor no corpo, dor de
garganta, congestão nasal, dor de cabeça, falta de ar,
lesões na pele, diarreia, vômito, dor abdominal, fica
impedido de entrar no estabelecimento de ensino e deve
ser orientado a procurar uma unidade de assistência à
saúde do município.

O quê (ação)
(W2)

Na unidade
de ensino.

Onde
(W3)
Na unidade
de ensino.

40

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar, e ao
retornar
atividades
presenciais.

Quando
(W4)
Diariamente

Gestão
Escolar,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Quem
(W5)
Gestão
Escolar
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Por
meio
orientações
escritas e
virtuais.

de

Como
(H1)
Mediante
identificação
das
sintomatologias,
antes de entrar no
estabelecimento
fazendo os devidos
registros
e
comunicando
os
órgãos responsáveis
pelo controle de
casos, impedindo a
permanência
do
mesmo
no estabelecimento.

Sem custo.

Sem custo.

Quanto
(H2)
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3.1. Respeitar o limite definido para capacidade máxima
de pessoas em cada ambiente, em especial, em salas de
aulas, bibliotecas, ambientes compartilhados, afixando
cartazes informativos nos locais.

O quê (ação)
(W2)
2.30. Assegurar o conhecimento das mudanças
realizadas nos espaços físicos de circulação social aos
alunos com deficiência.

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

3.

Ao retornar
atividades
presenciais.

Quando
(W4)

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Quem
(W5)
Equipe
diretiva
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Equipe
diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Na unidade
de ensino.

41

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar e ao
retornar
atividades
presenciais.

Equipe diretiva
e
Comissão
Escolar.

MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL.

Onde
(W3)
Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

de
e

Por
meio
materiais
informativos
cada espaço.

em

de

Como
(H1)
Por
meio
de
orientações
que
contemplem
as
necessidades
de
cada deficiência.

Por
meio
capacitações
treinamentos.

Sem
custo.

Conforme
demanda.

Quanto
(H2)

Sem custo.
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3.4. Orientar alunos e trabalhadores a não compartilhar
material escolar, como canetas, cadernos, réguas,
borrachas entre outros; porém, caso se faça necessário,
recomendar que sejam previamente higienizados.

Onde
(W3)
Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

3.3. Orientar alunos e trabalhadores a evitar
comportamentos sociais tais como aperto de mãos,
abraços e beijos.

O quê (ação)
(W2)

Na unidade
de ensino.

3.2. Orientar alunos, professores, trabalhadores e
visitantes a manter o distanciamento recomendável em
todos os momentos, que é de 1,5 m (um metro e meio)
entre aspessoas.

42

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar e ao
retornar
atividades
presenciais.

Quando
(W4)

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar e ao
retornar
atividades
presenciais.

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar e ao
retornar
atividades
presenciais.

Equipe
diretiva
pedagógica,
Comissão
Escolar
e
professores.

Quem
(W5)

Equipe diretiva
e pedagógica.

Equipe
diretiva
pedagógica,
Comissão
Escolar
e
professores.
de
e

de
e

Reunião virtual de
orientações
e
materiais
informativos.

Como
(H1)

Reunião
orientações
materiais
informativos.

Reunião
orientações
materiais
informativos.

Sem custo.

Quanto
(H2)

Sem
custo.

Sem
custo.
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Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

3.5. Orientar alunos e trabalhadores a não compartilhar
objetos pessoais, como roupas, escova de cabelo,
maquiagens, brinquedose semelhantes.

3.6. Orientar alunos a restringirem-se as suas salas de
aula, e evitando espaços comuns e outras salas que não as
suas.

3.7. Orientar alunos e trabalhadores a manter o
distanciamento mínimo de uma pessoa a cada 3 (três)
degraus nas escadas rolantes, afixando cartazes
informativos.

ASSINADO DIGITALMENTE

Equipe
diretiva
pedagógica,
Comissão
Escolar
e
professores.
Equipe
diretiva
pedagógica,
Comissão
Escolar
e
professores.

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar e ao
retornar
atividades
presenciais.
Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar e ao
retornar
atividades
presenciais.

43

Equipe
diretiva,
pedagógica,
Comissão
Escolar
e
professores.

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar e ao
retornar
atividades
presenciais.

Reunião virtual
orientações
materiais
informativos.

Reunião virtual
orientações
materiais
informativos.

Reunião virtual
orientações
materiais
informativos.

de
e

de
e

de
e

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.
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4.1. Recomendar a todos os estabelecimentos a fazer
higienização de todas as suas áreas, antes da retomada
das atividades.

4.

3.8. Manter uma proporção adequada de funcionários
paraos alunos para garantir a segurança.

O quê (ação)
(W2)
Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar e ao
retornar
atividades
presenciais.

Quando
(W4)
Equipe
diretiva,
pedagógica,
Eomissão
Escolar
e
professores.

Quem
(W5)

Na unidade
de ensino.

44

Antes
do
início
das
atividades
presenciais.
Responsáveis
pela limpeza e
higiene
e/ou
profissional
indicado pela
equipe diretiva.

MEDIDAS DE HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES.

Na unidade
de ensino.

Onde
(W3)

Higienização
de
todos os ambientes.

Distribuição e/ou
contratação
de
novos funcionários
para comporem a
equipe.

Como
(H1)

4
tapetes
sanitizantes no
valor de R$
64,90
cada.
Total de R$
259,60.

Conforme
demanda.

Quanto
(H2)
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4.3. Prover treinamento específico sobre higienização e
desinfecção adequadas de materiais, superfícies e
ambientes, aos trabalhadores responsáveis pela limpeza.

4.2. Garantir equipamentos de higiene, como
dispensadores de álcool em gel, lixeiras com tampa com
dispositivo que permita a abertura e fechamento sem o
uso das mãos (como lixeira com pedal).

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

45

Antes
do
início
das
atividades
presenciais.

Antes
do
início
das
atividades
presenciais.

Equipe diretiva.

Equipe diretiva

Reunião
orientação.

de

Adquirir
material
necessário
de
acordo
com
o
espaço escolar.

Conforme
demanda.

43 Lixeiras
de 12L no
valor de R$
15,00 cada
uma.

8 Lixeiras de
100 L no valor
de
R$180,00
cada uma.

16
Dispensadores
no valor de
R$30,00 cada
um.

2 Totens no
valor de R$
150,00
cada
um.
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O quê (ação)
(W2)

Onde
(W3)

Quando
(W4)

46

Quem
(W5)

Como
(H1)

Quanto
(H2)

05/01/2021 (Terça-feira)
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4.4. Utilizar exclusivamente produtos de limpeza e
higienização regularizados pela ANVISA e ao fim a que se
destinam.
Na unidade
de ensino.

47

Diariamente

Profissionais da
área.
Solicitar a compra
de
produtos
alternativos no caso
de pessoas que
apresentem reações
alérgicas
ao
hipoclorito de sódio
(água sanitária)

ASSINADO DIGITALMENTE

10 Baldes no valor
de R$12,90 cada.
Total de R$129,00

20 vassouras no
valor de R$9,50 a
uni. Total de R$
190,00 (pedido a
cada 3 meses)

Caixa com touca
com 100 unidades
no valor de R$
14,00

10 pares de Luvas
de borracha de
R$8,00 o par. Total
de R$ 80,00
(mensal)

4 embalagens de
5L de detergente
no valor de R$
25,00 cada. Total
de
R$
100,00
(mensal)

4 Sabão em pó de
5kg R$32,00 cada.
Total de R$128,00
(mensal)
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4.6. Higienizar, uma vez a cada turno, as superfícies de
uso comum, tais como maçanetas das portas, corrimãos,
botões de elevadores, interruptores, puxadores, bancos,
mesas, acessórios em instalações sanitárias, com álcool
70%, ou preparações antissépticas ou sanitizantes de
efeito similar; respeitando a característica quanto à
escolha do produto.

4.5. Higienizar o piso das áreas comuns a cada troca de
turno, com soluções de hipoclorito de sódio 0,1% (água
sanitária) ou outro desinfetante indicado para este fim.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

48

Permanen
temente

Permanen
temente

Equipe
limpeza.

Equipe
limpeza.

de

de

Conforme
protocolo
higienização.

Conforme
protocolo
higienização.

o
de

o
de

200 L de
álcool
liquido no
valor de R$
5,60 cada
litro.
(mensal)

60 L de água
sanitária
no
valor de R$
2,00 o litro.
Total
de
R$120,00
(mensal)

2 pacotes de panos
com 100 un. No
valor de R$ 42,90
cada. Total de R$
85,80

05/01/2021 (Terça-feira)
DOM/SC - Edição N° 3371
Página 1553

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE

4.8. Manter disponível nos banheiros sabonete líquido,
toalhas de papel e preparações alcoólicas antissépticas
70% (setenta por cento) em formato de gel, espuma ou
spray.

O quê (ação)
(W2)

4.7. Intensificar a frequência da higienização das
instalações sanitárias.

Na unidade
de ensino.

Onde
(W3)

Na unidade
de ensino.

49

Permanen
temente

Quando
(W4)

Permanentemente

Equipe
limpeza.

Quem
(W5)

Equipe
limpeza.

de

de

Conforme
protocolo
higienização.

Como
(H1)

Conforme
protocolo
higienização.

o
de

o
de

Alcool 70 % Cada
5 litros R$ 34,90

10
litros
de
sabonete liquido
R$
39,90
embalagem com
5l (mensal) Total
R$ 79,80.

10 Fardos de
papel toalha com
1mil
unidades
R$12,00 cada.
(mensal)
Total R$ 120,00.

Quanto
(H2)

Sem custo.
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providos de sabonete líquido, toalha descartável, álcool
70% ou preparações antissépticas de efeito similar.
Na unidade
de ensino.

50

Diariamente
Equipe
limpeza.

de

Abastecendo
os
recipientes
constantemente.
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20 Fardos de
papel toalha com
1mil
unidades
R$12,00 cada.
(mensal)
Total R$ 240,00.

8 dispensadores
de toalha de
papel no valor de
R$ 30,00 cada
um. Total de R$
240,00

Sabonete liquido
5 litros R$ 39,90
Consumo mensal
10 litros no valor
de R$ 79,80.

32 dispensadores
de
sabonete
liquido no valor de
R$30,00 cada um.
Total de R$ 960,00
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4.11. Intensificar, quando possível, a utilização de
iluminação natural (entrada de sol) e a manutenção de
portas e janelas abertas para a ventilação natural do
ambiente, tanto para salas de aulas, ambientes comuns
e de deslocamento. Quando existir sistemas de
climatização artificial e forem aplicáveis os Planos de
Manutenção, Operação e Controle (PMOC), estes devem
estar implementados e atualizados.

4.10. Higienizar, a cada uso, materiais e utensílios de
uso comum, como colchonetes, tatames, entre
outros.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

51

Diariamente

Antes e após
o uso.

de

Equipe diretiva,
pedagógica
e
Comissão
Escolar,
professores.

Equipe
limpeza.

Privilegiar espaços
abertos
e
iluminados, garantir
a aplicação dos
planos
de
manutenção,
operação e controle
dos sistemas de
climatização.

Conforme
os
procedimentos
operacionais
de
limpeza,
atualizado.

Sem custo

25L
de
água
sanitária
no valor de
R$
2,00
cada litro.

25L
de
álcool
líquido no
valor de R$
5,60 cada
litro.
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Onde
(W3)

Quando
(W4)

Quem
(W5)

Como
(H1)

ASSINADO DIGITALMENTE

5.2. Estabelecer regras para que os alunos e
trabalhadores higienizem, a cada troca de usuário, os
computadores, tablets, equipamentos, instrumentos e
materiais didáticos empregados em aulas práticas, de
estudo ou pesquisa, com álcool 70% (setenta por
cento) ou com soluções sanitizantes de efeito similar,
compatíveis
com
os
respectivos
aparelhos,
equipamentos ou instrumentos.
Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

52

Diariamente.

Diariamente

Equipe
diretiva,
pedagógica,
Comissão
Escolar
e
professores.

Equipe
diretiva,
comissão
escolar,
professores.
Reuniões
orientadoras
materiais
informativos.

Formação
Continuada e placas
informativas

MEDIDAS DE HIGIENIZAÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTOS DIDÁTICOS E PESSOAIS.

5.1. Orientar alunos e trabalhadores a higienizarem
regularmente os aparelhos celulares com álcool 70%
(setenta por cento) ou solução sanitizante de efeito
similar, compatíveis com os respectivos aparelhos.

O quê (ação)
(W2)

e

60 caixas de
máscaras
descartaveis com
100 un. Valor
unitario
R$
50,00.
Valor total
R$ 3.000,00

20L
de
álcool 70%
liquido no
valor
de
R$5,60 o
litro. Total
R$ 112,00

Sem custo

Quanto
(H2)
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5.4. Manter os livros de acervo da biblioteca após sua
utilização ou devolução por alunos em local arejado e
somente retornar a sua estante e disponibilidade para
nova utilização, após três dias.

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

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

do
das

53

Conforme a
necessidade
de uso.

Antes
início
aulas.

Equipe diretiva,
pedagógica,
professores e
monitores.

Equipe
diretiva,
pedagógica,
professores e
monitores.

O
funcionário
responsável
organizará
uma
planilha
para
controle.

Retirando o excesso
de materiais

Sem custo.

Sem custo.
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6.

Onde
(W3)

Quando
(W4)

Quem
(W5)

Como
(H1)

Na unidade
de ensino.

ASSINADO DIGITALMENTE

54

Diariamente.
Equipe diretiva
e profissionais
especializados.

Capacitar por meio de
vídeos,
reuniões,
cartazes entre outros,
exigindo
o
uso
correto
dos
equipamentos
fornecidos.

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

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

O quê (ação)
(W2)

60 caixas de
máscaras
descartaveis com
100 un. Valor
unitario
R$
50,00. Valor total
R$ 3.000,00

20 caixas de
luvas com
100
unidades no
valor de R$
70,00 cada
caixa. Total
de 1.400,00

Quanto
(H2)
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6.3. Manter uma distância de, no mínimo, 1,5 m (um
metro e meio) entre os trabalhadores. Se não houver
como atender a esta distância, colocar barreiras físicas
nas instalações de trabalho e proteção com protetor
facial rígido (face shield), além do uso da máscara.

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

Em todo o
momento que
estiver
exercendo suas
atribuições no
ambiente
escolar.

Na unidade
de ensino.

55

No momento
da entrada de
cada
profissional na
unidade
de
ensino
e
durante
permanencia no
estabeleciment
o.

Na unidade
de ensino.

Todos
os
profissionais
que
estiverem
desenvolven
do
suas
atividades
laborais.

Profissional
designado
pela equipe
gestora
da
unidade
de
ensino.

Por
meio
de
distanciamento de
no mínimo, 1,5 m
(um metro e meio)
de raio entre os
trabalhadores.
Se
não houver como
atender
a
esta
distância, colocar
barreiras físicas nas
instalações
de
trabalho e proteção
com protetor facial
(face shield), além
do uso da máscara.

Aos prestadores de
serviços
e
terceirizados
será
exigido o uso dos
equipamentos
de
proteção
e
aos
profissionais
colabores
da
unidade de ensino,
serão ofertados kits
individuais
esterilizados.

4 face shild
para
a
secretaria da
escola, no valor
de R$ 20,00
cada uma.

04 separações
acrílicas para
mesa no valor
de
R$300,00
cada uma.

60 caixas de
máscaras
descartaveis
com 100 un.
Valor
unitario R$
50,00. Valor
total
R$
3.000,00
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6.5. Recomendar que os trabalhadores não retornem às
suas casas diariamente com suas roupas de trabalho
quando estes utilizarem uniforme.

6.4. Programar a utilização de vestiários a fim de evitar
agrupamento e cruzamento entre trabalhadores (definir
fluxos internos e de entrada e saída), mantendo o
distanciamento de 1,5 m (um metro e meio) entre os
trabalhadores. Caso a atividade necessite da utilização de
uniformes, é importante orientar aos trabalhadores a
ordem de desparamentação, e o último equipamento de
proteção a ser descartado deve ser a máscara.

O quê (ação)
(W2)

Na unidade
de ensino.

Em
vestiários,
banheiros e
outros
espaços que
possam ser
utilizados
para
estas
atividades.

Onde
(W3)

56

Diariamente

Ao adentrar
nas unidades
de ensino nos
início e antes
de sair e
encerrar
o
expediente

Quando
(W4)

Equipe
diretiva
Comissão
Escolar.

e

Profissionais
em serviço das
unidades
de
ensino.

Quem
(W5)

Por
meio
de
orientações
e
reuniões sobre esta
necessidade.

Organizar
um
cronograma
de
horários de entrada
e saída com tempo
suficiente que evite
aglomerações
nas
trocas de vestiários e
uso desses espaços
em
comum
demarcando
o
trajeto
e
locais
apropriados.

Como
(H1)

Sem custo.

Sem custo.

Quanto
(H2)
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mãos por todos os trabalhadores.

Na unidade
de ensino.

57

Diariamente

Equipe diretiva e
Comissão
Escolar, assim
como
designando
profissionais
para a reposição
destes.
Por meio da
reorganização
da
estrutura
física.

litros
59,90

R$

Frascos
de
álcool em gel, no
valor
aproximado de
R$ 15,00 cada
25unidades.
Valor
total
375,00
Reposição
mensal.
cada
5
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6.10. O estabelecimento deve seguir as recomendações do
Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais (PPRA) em
especial as relativas aos Equipamentos de Proteção
Individual.

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

Na entrada
da unidade
de ensino e
no decorrer
do dia.

Na unidade
de ensino.

6.8.

Priorizar a ventilação natural nos postos de trabalho.

Na unidade
de ensino.

Onde
(W3)

6.7. Programar a utilização dos refeitórios respeitando o
distanciamento de 1,5m (um e meio) entre as pessoas.

O quê (ação)
(W2)

58

Diariamente.

Diariamente.

Diariamente..

Diariamente.

Quando
(W4)

Equipe diretiva,
pedagógica,
alunos
e
profissionais da
unidade.

Equipe diretiva

Equipe
da
unidade
de ensino

Equipe diretiva.

Quem
(W5)

Após uso dos
equipamentos
de proteção no
descarte
e
troca
de
máscaras.

De acordo com as
diretrizes sanitárias.

Deixando portas e
janelas abertas para
ventilação
dos
espaços
mesmo
sendo utilizados os
ares-condicionados.

De acordo com as
diretrizes sanitárias,
sendo utilizado, se
necessário,
para
atividades
recreativas.

Como
(H1)

Lixeira com
pedal de
35
litros
R$64,90

Sem custo.

Sem custo.

Fita para
DemarcaçãoR$
31,90 cada

Quanto
(H2)
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7.

Onde
(W3)

Quando
(W4)

Quem
(W5)

Como
(H1)

Na entrada
da unidade
de ensino e
no decorrer
do dia.
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59

Diariamente.

Equipe gestora.

Comunicar
as
medidas
de
segurança
e
sintomas deixando
claro que pessoas
com sintomas tais
como: febre aferida
ou
referida,
calafrios, dor de
garganta, dor de
cabeça, tosse, coriza,
distúrbios olfativos
ou gustativos, terão
que
avisar
imediatamente
a
equipe diretiva para
as
devidas
providências.

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

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

O quê (ação)
(W2)

Sem custo.

Quanto
(H2)
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7.3. Selecionar e treinar trabalhadores, como pontos
focais, para conduzirem as ações quando se depararem
com indivíduo com síndrome gripal.

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

O quê (ação)
(W2)

Na unidade
de ensino.

Na entrada da
unidade de
ensino e no
decorrer do
dia.

Onde
(W3)

60

Após
o
retorno das
atividades
presenciais

Diariamente.

Quando
(W4)

Equipe diretiva.

Equipe gestora.

Quem
(W5)

Selecionando uma
equipe para ser
treinada e orientada
por meio
de
reuniões formativas,
elaborando
protocolos
de
segurança de como
agir
diante
de
determinados casos.

Comunicar
as
medidas
de
segurança
e
sintomas deixando
claro que pessoas
com sintomas tais
como: febre aferida
ou
referida,
calafrios, dor de
garganta, dor de
cabeça, tosse, coriza,
distúrbios olfativos
ou gustativos, terão
que
avisar
imediatamente
a
equipe diretiva para
as
devidas
providências.

Como
(H1)

Sem custo.

Conforme
demanda.

Quanto
(H2)
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7.5. Promover o isolamento imediato de qualquer
pessoa que apresente os sintomas gripais, e realizar
as seguintes ações:
- se aluno menor de idade, comunicar imediatamente
aos pais ou responsáveis, mantendo-o em área
segregada de outros alunos, sob supervisão de um
responsável trabalhador da instituição, respeitando as
medidas de distanciamento e utilização de EPI,
aguardando a presença dos pais ou responsáveis para
os devidos encaminhamentos pelos familiares ou
responsáveis;
- se aluno maior de idade, mantê-lo em área
segregada, com acompanhamento de um trabalhador
do estabelecimento, respeitando as medidas de
distanciamento e utilização de EPI até a definição dos
encaminhamentos;
- se trabalhador (inclusive professor) afastá-lo
imediatamente das suas atividades até elucidação do
diagnóstico.

7.4. Organizar o estabelecimento escolar de
forma a disponibilizar uma sala de isolamento
para casos que apresentem sintomas de
síndrome gripal

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

61

Após
o
retorno das
atividades
presenciais

Após
o
retorno das
atividades
presenciais

Equipe diretiva.

Equipe diretiva.

Providenciar
uma
sala para isolamento
sob supervisão de
um
adulto
(profissional
da
unidade), até que o
responsável
pelo
menor que apresente
sintomas
de
síndrome
gripal
possa buscá-lo com
segurança
na
unidade.
Providenciar uma
sala
para
isolamento
(sob
supervisão de um
adulto profissional
da unidade), até
que o responsável
pelo menor que
apresentem
sintomas
de
síndrome
gripal
possa
buscá-lo
com segurança na
unidade. Quando o
caso
for
de
adultos,
encaminhar para a
unidade básica de
saúde
mais
próxima.

Sem custo

Sem custo
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7.9. Para os casos confirmados e suspeitos para COVID19, tanto de alunos quanto trabalhadores, seguir o
preconizado no manual de orientações da COVID-19 (vírus
SARS-CoV 2) de Santa Catarina, disponível e
http://www.dive.sc.gov.br, ícone: coronavírus

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

7.7. Notificar imediatamente casos suspeitos para a
Vigilância Epidemiológica local, para orientações e
encaminhamentos.

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

Na unidade
de ensino.

Em todos os
espaços
utilizados
pelo
indivíduo
com suspeita
da COVID19.

Junto à
equipe da
vigilância
sanitária.

Na unidade
de ensino.

62

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Imediatamente
após
a
movimentação
deste
nos
ambientes
e
espaços.

Após
identificação do
caso.

Após
o
retorno das
atividades
presenciais
e

Todos
os
profissionais
com
orientação
da
equipe
diretiva
e
pedagógica.

Equipe
devidamente
equipada para
este fim.

Equipe diretiva.

Equipe
diretiva
Comissão
Escolar.

Por meio das
orientações
específicas
do
manual COVID-19
de Santa Catarina.

Após o caso ser
identificado
e
isolado, repassar à
equipe diretiva, que
entrará em contato
com a vigilância
sanitária.
Por meio de
utilização
de
álcool 70% e
soluções
sanitizantes
com
efeitos
similares.

Definir protocolo
de fluxos por meio
de diálogo com a
Comissão Escolar.

Sem custo.

Utilizar
materiais
adquiridos
conforme
tabela
das
diretrizes

Sem
custo.

Sem
custo.
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Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino
e on-line.

7.11. Para as turmas dos alunos que co-habitam ou
tiveram outras formas de contatos com pessoas com
diagnóstico de infecção por COVID-19, recomenda-se
suspender as aulas por 14 (quatorze) dias, bem como os
demais alunos e seus responsáveis, quando aplicável,
deverão ser cientificados dos fatos.

7.12. Questionar os trabalhadores e alunos dos
estabelecimentos escolares se co-habitam ou têm outras
formas de contatos com pessoas suspeitas ou
sabidamente com diagnóstico de infecção pelo COVID19. Caso a resposta seja positiva, é aconselhável que
esta pessoa fique afastada das atividades até que tenha
elucidação diagnóstica ou um parecer médico liberando
o retorno às atividades laborais. Caso não ocorra a
elucidação diagnóstica, é indicado que estas pessoas
permaneçam afastadas por 14 (quatorze) dias a contar
do último contato com a pessoa suspeita, podendo
retornar às atividades após este período, desde que
estejam assintomáticas.

Na unidade
de ensino
e on-line.

Onde
(W3)

7.10. Para a(s) turma(s) do(s) professor(res) ou aluno(s)
suspeitos recomenda-se suspender as aulas por 7 (sete)
dias ou até resultado negativo, ou por 14 (quatorze) se
positivo para COVID-19, como também os demais
alunos e seus responsáveis, quando aplicável, deverão
ser cientificados dos fatos.

O quê (ação)
(W2)

63

Diariamente

Diariamente

Diariamente

Quando
(W4)

Todos
os
profissionais
com
orientação
da
equipe
diretiva
e
pedagógica.

Todos
os
profissionais
com
orientação
da
equipe
diretiva
e
pedagógica.

Todos
os
profissionais
com
orientação
da
equipe
diretiva
e
pedagógica.

Quem
(W5)

Seguir as orientações
das
diretrizes
sanitárias previstas e
manter contato com
os responsáveis pela
criança e orientar os
mesmos para que
entrem contato com
o NDI sempre que
tiverem
pessoas
suspeitas ou com o
diagnóstico
de
infecção pelo COVID19.

Seguir
as
orientações
das
diretrizes sanitárias
previstas.

Seguir
as
orientações
das
diretrizes sanitárias
previstas.

Como
(H1)

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo

Quanto
(H2)
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Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

7.14. Manter registro atualizado do acompanhamento de
todos os trabalhadores e alunos afastados para isolamento
por COVID-19.

7.15. Garantir, sem prejuízos de aprendizagem ou salarial,
o retorno dos alunos ou trabalhadores somente após a alta
e a autorização da área da saúde.

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

Diariamente

Diariamente

Diariamente

Diariamente

Quando
(W4)

Equipe diretiva
e pedagógica.

Equipe diretiva
e pedagógica.

Equipe diretiva
e pedagógica.

Equipe
diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Quem
(W5)

Seguir
as
orientações das
diretrizes
pedagógicas
e
sanitárias
previstas.

Seguir
as
orientações
das
diretrizes sanitárias
previstas.

Seguir
as
orientações
das
diretrizes sanitárias
previstas.

Seguir
as
orientações
das
diretrizes sanitárias
previstas.

Como
(H1)

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Quanto
(H2)

64

Obs.: Para as etapas do Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação Especial, além das diretrizes gerais já estabelecidas, é necessário implementar as seguintes
diretrizes adicionais:

Na unidade
de ensino.

Onde
(W3)

7.13. Garantir a notificação da rede de saúde do município
de residência, no caso de trabalhadores e alunos que
residam em outros municípios.

O quê (ação)
(W2)
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8.

Quando
(W4)

Quem
(W5)

Como
(H1)

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

Onde
(W3)

Na unidade
de ensino

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Quando
(W4)

65

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Quem
(W5)

Equipe
diretiva e
pedagógic
a

Equipe
diretiva e
pedagógic
a

Equipe
diretiva e
pedagógic
a.

Como
(H1)

Por organização da
equipe diretiva e
pedagógica

Por organização da
equipe diretiva e
pedagógica

Por organização da
equipe diretiva e
pedagógica.

MEDIDA QUE NÃO SE APLICA AO NOSSO NDI, POIS NÃO TEMOS ENSINO FUNDAMENTAL.

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

O quê (ação)
(W2)

Onde
(W3)
MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL.

8.1. No horário de chegada e saída dos alunos, um ou
mais profissionais escolares deve(m) estar na entrada
para receber os alunos não sendo permitida a entrada de
pais e/ou responsáveis.

O quê (ação)
(W2)

Quanto
(H2)

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Quanto
(H2)
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8.6. Não é permitida a implementação dos programas
e projetos intersetoriais, que são desenvolvidos por
profissionais que não fazem parte do corpo docente da
unidade escolar.

8.5. Os alunos devem interagir apenas para as pessoas
que estejam na mesma sala, sendo vedada a interação de
estudantes de diferentes turmas e/ou com professores
de outras classes.

8.4. Sinalizar os corredores para que haja fila única e
definição prioritária de tráfego, visando ajudar os alunos
a seguir as normas e lembrar de manter a distância
mínima durante a movimentação.

Não
é
permitido
segundo
portaria
Conjunta
SES/SED nº
792 de
13/10/2020

Na unidade
de ensino

Na unidade
de ensino

66

Não
é
permitido
segundo
portaria
Conjunta
SES/SED nº 792
de 13/10/2020

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Não
é
permitido
segundo
portaria
Conjunta
SES/SED nº 792
de 13/10/2020

Equipe
diretiva e
pedagógic
a

Equipe
diretiva e
pedagógic
a

Não é permitido
segundo
portaria
Conjunta SES/SED nº
792 de 13/10/2020

Por organização da
equipe
diretiva e
pedagógi
ca

Por organização da
equipe
diretiva e
pedagógi
ca

Não
é
permitido
segundo
portaria
Conjunta
SES/SED nº 792
de 13/10/2020

Sem custo

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

8.8. Realizar lanches e refeições, preferencialmente na
própria sala de aula. Caso seja consumido no refeitório,
manter o distanciamento interpessoal preconizado de
1,5 metros.

8.7. Estabelecer escalonamento dos intervalos para as
classes, evitando aglomerações em corredores e outros
espaços.

O quê (ação)
(W2)

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino

Na unidade
de ensino

Onde
(W3)

67

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Quando
(W4)

Equipe diretiva
e pedagógica.

Equipe diretiva
e pedagógica

Equipe diretiva
e pedagógica

Quem
(W5)

Por organização
da
equipe
diretiva
e
pedagógica.

Por organização
da
equipe
diretiva
e
pedagógica

Por organização da
equipe diretiva e
pedagógica

Como
(H1)

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Quanto
(H2)
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8.12. Orienta-se que os estabelecimentos que dispuserem
de infraestrutura compatível (diversos sanitários) para
definir sanitários para uso exclusivo deste público (não
compartilhar com os alunos de outros níveis).

8.11. Higienizar diariamente, após cada turno,
brinquedos e materiais utilizados pelas crianças dos Anos
Iniciais do Ensino Fundamental e higienizar
imediatamente após o uso brinquedos e materiais que
forem levados à boca pelos alunos.

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

O quê (ação)
(W2)

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino

Na unidade
de ensino

Onde
(W3)

68

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Quando
(W4)

Equipe
diretiva e
pedagógic
a.

Equipe
diretiva
e
profissionais
da limpeza
escolar.

Equipe
diretiva e
pedagógic
a.

Quem
(W5)

Por organização da
equipe diretiva e
pedagógica.

Por organização
da equipe diretiva
respeitando
as
diretrizes
sanitárias.

Por organização da
equipe diretiva e
pedagógica.

Como
(H1)

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Quanto
(H2)
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Quem
(W5)

Como
(H1)

Na unidade
de ensino.

9.2. Recomenda-se dividir as turmas em grupos
menores, sendo vedada a interação de crianças de
diferentes turmas e/ou com professores de outras
classes.
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Diariamente

Após o retorno
das
atividades
presenciais e
durante
o
processo.

Equipe
diretiva
Comissão
Escolar.
e

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Por meio de um
planejamento
logístico,
analisando
a
metragem
quadrada
de
cada espaço e
distanciamento
de 1,5m.

Por
meio
da
higienização das mãos
frequentemente
acompanhadas
sempre
pelo
professor ou monitor.

MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE RELACIONADAS AO PÚBLICO INFANTIL.
Na unidade
de ensino.

9.

Onde
(W3)

9.1. Os estabelecimentos de ensino que possuam em
suas dependências crianças menores de seis anos, ou
com algum grau de dependência, deverão adotar
medidas para que estas recebam auxílio para adequada
higiene de mãos, com a regularidade necessária.

O quê (ação)
(W2)

Fita
para
demarcação
R$ 31,90
cada

Utilizar materiais
adquiridos
conforme tabela
das diretrizes.

Quanto
(H2)
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9.5. As crianças matriculadas em período integral
devem permanecer no mesmo grupamento e educador,
durante o período de permanência na escola.

9.4. Os estabelecimentos educacionais que dispuserem
de local destinado à amamentação, devem mantê-lo
ventilado, com assentos adequados e distantes 1,5 m
(um metro e meio) de raio e disponibilizar, em pontos
estratégicos, local para a adequada higienização das
mãos e, na ausência ou distância do local, disponibilizar
álcool 70% (setenta por cento) ou preparações
antissépticas de efeito similar. O local deve ser
higienizado após
cada uso.

9.3. É proibida a circulação de profissionais entre
diferentes turmas na rotina diária de atividades.

O quê (ação)
(W2)

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Onde
(W3)
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Diariamente

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Diariamente

Quando
(W4)

Equipe
diretiva
e
pedagógica.

Equipe diretiva.

Equipe diretiva.

Quem
(W5)

os
e
os

Reorganizando
logística.

Reorganizar
espaços
disponibilizar
materiais
necessários.

Reorganização de
horários.

Como
(H1)

a

Sem custo

Utilizar materiais
adquiridos
conforme tabela
das diretrizes.

Sem
custo.

Quanto
(H2)
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9.9. Higienizar, a cada uso, materiais e utensílios de
uso comum, como colchonetes, tatames, trocadores,
cadeiras de alimentação, berços, entre outros. A
higienização completa deverá ser realizada entre os
turnos também.
Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

9.7. Escalonar o horário do parquinho, o qual deverá
ser higienizado completamente após utilização de cada
turma.

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

Na unidade
de ensino.

9.6.
A
alimentação
deve
ser
oferecida
preferencialmente dentro da própria sala, sendo sempre
evitada a troca de espaços.
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Diariamente

Diariamente

Diariamente

Diariamente

Equipe diretiva,
pedagógica
e
profissionais de
apoio.

Equipe diretiva
e pedagógica.

Equipe diretiva
e pedagógica.

Equipe
diretiva
e
pedagógica.

Conforme os
procedimentos
operacionais
para a limpeza
dos ambientes.

Reorganização
horários.

Reorganização
horários.

de

de

Reorganização
de
espaços e
aquisição
de
utensílios/potes
com tampa para
esse momento,
acondicionando
os
variados
alimentos que
serão
transportados
até a sala de
aula.

Utilizar materiais
adquiridos
conforme tabela
das diretrizes.

Sem custo.

Sem custo.

80
potes
com tampa
no valor de
R$
20,00
cada
um.
Total
R$
1.600,00
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Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino

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

9.13. Não é permitido compartilhar objetos de uso
individual, como copos, talheres, mamadeiras, babeiros,
lençóis, travesseiros, toalhas entre outros.

9.14. Trocar as roupas de bebês e crianças quando estas
tiverem sujidades visíveis. Assim, os pais ou cuidadores
devem fornecer várias mudas de roupa para a instituição.

Na unidade
de ensino.

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

9.10. Separar colchões ou berços das crianças na hora do
cochilo, colocando-os a pelo menos 1,5 metros (um
metro e meio) de distância um do outro, os quais
deverão ser higienizados a cada uso e no final do turno.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.
Equipe diretiva,
pedagógica
e
profissionais de
apoio.

Diariamente.

Diariamente

Diariamente.
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Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Diariamente

Após o retorno
das
atividades
presenciais e
durante
o
processo.

Durante
permanência
unidade.

Durante
permanência
unidade.

a
na

a
na

Verificar na entrada,
e caso chegue em
sala de aula dentro
da mochila, retirar e
levar até a secretaria
onde os Pais farão a
retirada
do
brinquedo.

Retirar
os
brinquedos de uso.

Conforme os
procedimentos
operacionais
para a limpeza
dos ambientes
preconizando
as
diretrizes
sanitárias.

Sem custo.

Sem custo

Sem custo.

Sem custo.

Utilizar materiais
adquiridos
conforme tabela
das diretrizes.
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-

9.16. Ao realizar troca de fraldas de bebês ou crianças, os
trabalhadores responsáveis devem:
- definir um local fixo para esta atividade, estruturado
para tal;
- realizar a adequada higiene das mãos antes e após a
troca de fraldas;
- usar
luvas descartáveis, trocando-as após o
atendimento de cada criança;
- usar avental descartável ou impermeável e higienizável
(como “capa de chuvas”), descontaminando-o após cada
uso;
- higienizar as mãos da criança após o procedimento;
- realizar o descarte adequado dos materiais resultantes
desta atividade;
- as fraldas de pano reutilizáveis não devem ser limpas no
local, mas sim colocadas em sacos plásticos até o
momento da lavagem;
- realizar limpeza da superfície sempre após a troca de
fraldas. Recomenda-se que sejam afixados material
informativo com o passo-a-passo adequado para efetuar
a troca de fraldas.

9.15. Colocar as roupas com sujidades visíveis, tanto de
profissionais quanto de crianças em sacolas plásticas até
que se proceda à entrega aos pais e/ou a lavagem.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

73

Diariamente

Diariamente

Equipe
diretiva,
pedagógica
e
profissionais
de
apoio.

Equipe
diretiva,
pedagógica
e
profissionais
de
apoio.

Respeitando
as
diretrizes sanitárias
vigentes.

Respeitando
as
diretrizes sanitárias
Vigentes.

120 caixas de
máscaras
escartaveis Valor
unitario R$ 50,00
com 100 un.
Valor total R$
6.000,00

5 unidades de
alcool em gel no
valor aproximado
de R$ 15,00 cada.

20 aventais de vinil
de
R$24,90
a
unidade. Total de
R$ 498,00
(mensal)

200 caixas de Luvas
descartáveis
R$
38,00 caixa com
100
un.
Total
R$7.600,00
(mensal)

Conforme
demanda.
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Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Equipe diretiva,
pedagógica
e
profissionais de
apoio.
Equipe diretiva,
pedagógica
e
profissionais de
apoio.

Diariamente

Diariamente

10.1.2.Designar profissionais responsáveis pela entrada e
saída do aluno, evitando a entrada de pais e ou
responsáveis.

10.1.1.A instituição de ensino deve estabelecer, entre
escola e pais, as formas de condução das atividades dos
alunos com necessidades especiais, de maneira a ampliar
a segurança e reintegração deste no ambiente escolar.
Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Equipe diretiva,
pedagógica
e
profissionais de
apoio.

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar.
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Equipe diretiva,
pedagógica
e
profissionais de
apoio.

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar.

10.1. Ações para Educandos do Ensino Regular:

10. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL

9.18. Os alunos maiores de 02 anos devem utilizar
máscara
durante
toda
a
permanência
no
estabelecimento de ensino, retirando-a apenas no
momento da refeição.

9.17. Os professores e funcionários devem supervisionar
o uso dos produtos a serem utilizados na higiene de
mãos, superfícies de modo a garantir a utilização correta,
bem como evitar exposição e ingestão acidental.

Por organização da
equipe diretiva e
pedagógica.

Por organização da
equipe diretiva e
pedagógica.

Respeitando
as
diretrizes sanitárias
vigentes.

Respeitando
as
diretrizes sanitárias
vigentes.

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo.
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Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

10.1.6.Auxiliar o aluno quanto às medidas de higienização
de mãos e demais medidas de prevenção e controle.

10.1.7.Garantir o distanciamento de 1,5m entre um aluno
e outro.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

10.1.4.Orientar os alunos sobre a higiene de materiais de
uso individual tais como: regletes, sorobã, bengala, lupas,
telescópios etc.

10.1.5.Organizar na da sala de aula, espaço adequado para
que o aluno com deficiência visual possa guardar sua
máquina Braille e livros em Braille, bem como estabelecer
uma medida de cuidados de higienização deste material.

Na unidade
de ensino.

10.1.3.Garantir a limpeza da cadeira de rodas, bem como
de andadores e carrinhos dos alunos cadeirantes.
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Equipe
diretiva,
pedagógica
e
profissionais
de
apoio.

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Por organização da
equipe
diretiva
respeitando
as
diretrizes sanitárias.

Por organização da
equipe
diretiva
respeitando
as
diretrizes sanitárias.

Equipe
diretiva,
pedagógica
e
profissionais
de
apoio.

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Por organização da
equipe
diretiva
respeitando
as
diretrizes sanitárias.

Equipe
diretiva,
espaços
pedagógica
e Destinando
específicos
para
este
profissionais
de
fim em sala de aula.
apoio.

Equipe
diretiva,
pedagógica
e
profissionais
de
apoio.

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Por organização
da equipe diretiva
respeitando as
diretrizes
sanitárias.

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica
e
profissionais de
apoio.

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo
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Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica
e
profissionais de
apoio.

Equipe
diretiva,
pedagógica
e
profissionais
de
apoio.

Por
meio
de
orientações
da
equipe diretiva e
pedagógica
respeitando
as
diretrizes sanitárias.

Por meio de orientação
acessível e estratégias
pedagógicas que deem
a real dimensão da
importância do uso da
máscara.

10.2.2.Designar profissionais responsáveis pela entrada e
saída do aluno, evitando a entrada de pais e ou
responsáveis.

10.2.1.Orientar quanto ao uso obrigatório de máscaras. Os
alunos que não aceitam máscaras, devem passar por um
trabalho de orientação, bem como suas famílias.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Equipe
diretiva,
pedagógica
e
profissionais
de
apoio.

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar.
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Equipe
diretiva,
pedagógica
e
profissionais
de
apoio.

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Por meio de orientação
acessível e estratégias
pedagógicas que deem
a real dimensão da
importância do uso da
máscara.
Por organização da
equipe diretiva e
pedagógica.

10.2. Ações para os Centros de Atendimento Educacional Especializado em Educação Especial

10.1.9.Esclarecer ao segundo professor, professor auxiliar
e profissional Agente de Apoio em Educação Especial, as
medidas de higienização necessárias no auxílio das
atividades pedagógicas, alimentação e na troca de fraldas
do aluno.

10.1.8.Orientar quanto ao uso obrigatório de máscaras.
Os alunos que não aceitam máscaras, devem passar por
um trabalho de orientação, bem como suas famílias.

Utilizar materiais
adquiridos
conforme tabela
das diretrizes.

Sem custo

Utilizar materiais
adquiridos
conforme tabela
das diretrizes.

Sem custo
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Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

10.2.4.Destinar um local próprio para as trocas de
fraldas, com orientações quanto à higienização.

10.2.5.Ao realizar troca de fraldas, os trabalhadores
responsável devem:
- definir um local fixo para esta atividade, estruturado
para tal;
- realizar a adequada higiene das mãos antes e após a
troca de fraldas;
- usar luvas descartáveis e trocá-las após o atendimento
de cada criança;
- usar avental descartável ou impermeável e higienizável
(tipo “capa de chuvas”), descontaminando-o após cada
uso;
- higienizar as mãos do educando após o procedimento;
- realizar o descarte adequado dos materiais resultantes
desta atividade;
- realizar limpeza da superfície sempre após a troca de
fraldas. Recomenda-se que sejam afixados material
informativo com o
passo-a-passo adequado para efetuar a troca de fraldas.

Na unidade
de ensino.

10.2.3.Garantir a limpeza da cadeira de rodas, bem como
de andadores e carrinhos dos alunos cadeirantes.

77

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe
diretiva,
pedagógica
e
profissionais
de
apoio.

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Respeitando
as
diretrizes sanitárias
vigentes.

Respeitando
as
diretrizes sanitárias
vigentes.

Por organização
da equipe diretiva
respeitando as
diretrizes
sanitárias.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

05/01/2021 (Terça-feira)
DOM/SC - Edição N° 3371
Página 1582

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

10.2.10. Oferecer a alimentação preferencialmente
dentro da própria sala, sendo sempre evitado a troca de
espaços.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

10.2.9.Esclarecer aos professores as rotinas de
higienização necessárias durante o auxílio de atividades
pedagógicas.

10.2.8.Organizar o atendimento dos educandos da
estimulação precoce por sessão de forma individual,
atendendo às medidas sanitárias já estabelecidas em
decretos da Secretaria de Estado da Saúde.

10.2.7.Observar o tamanho das salas especialmente no
que diz respeito à necessidade de distanciamento (de no
mínimo 1,5 metros), adequando a quantidade de
educandos por sala.

10.2.6.Iniciar os atendimentos presenciais com os grupos
do Programa de Educação Profissional e os demais que
possuem maior autonomia, conscientização das medidas
de prevenção e que não pertençam ao grupo de risco.

Equipe
diretiva,
pedagógica e
profissionais
de apoio.
Equipe
diretiva,
pedagógica
e
profissionais
de
apoio.

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar.
Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar.
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Equipe
diretiva,
pedagógica
e
profissionais
de
apoio.

Equipe
diretiva e
pedagógic
a.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Por organização
da equipe diretiva
respeitando
as
diretrizes
sanitárias.

Por organização
da equipe diretiva
respeitando
as
diretrizes
sanitárias.

Por organização
da equipe diretiva
respeitando
as
diretrizes
sanitárias.

Por organização
da equipe diretiva
respeitando
as
diretrizes
sanitárias.

Respeitando
as
diretrizes sanitárias
vigentes.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.
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Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

10.2.14. Estabelecer entre instituição e pais, formas de
condução das atividades dos educandos, de maneira a
ampliar a segurança e a reintegração destes.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

10.2.13. Higienizar, a cada uso, materiais e utensílios de
uso comum, como colchonetes, tatames, trocadores,
entre outros.

10.2.12. Garantir a supervisão por parte de professores e
funcionários quanto ao uso dos produtos a serem
utilizados na higiene de mãos e superfícies de modo a
garantir a utilização correta, bem como evitar exposição
e ingestão acidental.

10.2.11. Escalonar o horário do pátio, o qual deverá ser
higienizado completamente após utilização de cada
turma.

Equipe
diretiva,
pedagógica
e
profissionais
de
apoio.
Equipe
diretiva,
pedagógica
e
profissionais
de
apoio.

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar.
Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar.
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Equipe
diretiva,
pedagógica
e
profissionais
de
apoio.

Equipe
diretiva,
pedagógica
e
profissionais
de
apoio.

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Por organização
da equipe diretiva
respeitando
as
diretrizes
sanitárias.

Por organização
da equipe diretiva
respeitando
as
diretrizes
sanitárias.

Por organização
da equipe diretiva
respeitando
as
diretrizes
sanitárias.

Por organização
da equipe diretiva
respeitando
as
diretrizes
sanitárias.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.
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1.1. Assegurar o acesso e a permanência na Educação
Básica.

O quê (ação)
(W2)
Na unidade
de ensino

Onde
(W3)

Quadro 3: Esquema de organização DAOP Questões Pedagógicas
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durante
processo.

o

Durante
o
ensino remoto,
ao retornar aa
atividades
presenciais e

Quando
(W4)

Diretrizes: Link de Acesso:
https://drive.google.com/file/d/1n97iksLAGrEv2uJnPzCtVl02UNLZHZ2s/view?usp=sharing

DAOP DE MEDIDAS PEDADÓGICAS

Equipe
diretiva,
pedagógica
e
profissionais
de
apoio.

Quem
(W5)

Por organização da
equipe
diretiva
respeitando
as
diretrizes sanitárias e
pedagógicas
que
garantam
a
permanencia
dos
alunos no processo de
aprendizagem seja ele
remoto ou presencial

Como
(H1)

Quanto
(H2)
Sem custo
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Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

1.3. Adequar metodologias pedagógicas e implementar
estratégias que garantam o acesso à aprendizagem dos
estudantes.

1.4. Realizar, para estudantes da Educação Especial,
uma avaliação com a equipe pedagógica, professores e
professores AEE, colhendo a posição da família com
relação ao retorno presencial, com foco na
funcionalidade e autonomia, sendo garantida a
continuidade das atividades remotas para os que estejam
impossibilitados de retornarem às atividades presenciais.

Na unidade
de ensino.

1.2. Assegurar a gestão democrática no planejamento
de retomada das aulas presenciais.

o

81

Ao retornar as
atividades
presenciais e
Durante
o
processo.

durante
processo.

Durante
o
ensino remoto,
ao retornar aa
atividades
presenciais e

Na ocasião do
retorno das
aulas
presenciais

Equipe diretiva,
pedagógica
e
profissionais de
apoio.

Equipe diretiva
e pedagógica.

Equipe diretiva.

Através
de
triagem com os
responsáveis e
planejmento
específico que
garanta
a
participação
com segurança.

Com
planejamento
específicos para o
período de pandemia
que
assegurem
a
participação do aluno
através de plataformas
de atividades online
e/ou
material
impresso.

Promover
um
planejamento
antecipada que possa
definir metas e ações
para
o
retorno
presencial através de
questionários
online
que representem as
proposições
da
comunidade.

Sem custo.

Cópias
serão
impressas
na
unuidade
sem
custo adicional.

Sem custo
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1.6. Fazer o mapeamento dos estudantes que não
tiveram acesso às atividades presenciais, durante o
período de pandemia e daqueles que tiveram acesso,
mas não realizaram as atividades propostas.

1.5. Realizar o mapeamento dos estudantes que não
apresentam condições para o retorno às atividades
escolares presenciais, para auxiliar na definição das
estratégias de retomada.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

82

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe diretiva
pedagógica.

Equipe diretiva
pedagógica.

e

e

Através
de
levantamento
de
dados referentes a
participação
e
rendimento,
dos
alunos previamente
levantados
pelos
professores.
Em
segunda etapa a
equipe diretiva ficará
responsável
por
contatos telefonicos
afim de identificar as
necessidades
de
cada família.

Através
de
levantamento
de
dados referentes a
participação
e
rendimento,
dos
alunos previamente
levantados
pelos
professores.
Em
segunda etapa a
equipe
diretiva
ficará responsável
por
contatos
telefonicos afim de
identificar
as
necessidades
de
cada família.

Sem custo

Sem custo
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1.9. Orientar, quando necessário, os estudantes que
retornarem às atividades presenciais para que,
obrigatoriamente, cumpram de forma concomitante as
atividades do regime de ensino não presencial.

1.8. Assegurar as atividades escolares não presenciais aos
estudantes com especificidades que não poderão
retornar aos estudos presencialmente.

1.7. Definir os grupos com prioridade para serem
atendidos presencialmente, observando que os critérios
devem ser validados, preferencialmente em diálogo com
as comunidades escolares.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.
o

83

retomada
das atividades
presenciais e
com tinuidade
do
ensino
remoto.
Na

Na

retomada
das atividades
presenciais e
com ontinuidade
do
ensino
remoto.

Durante
processo.

Ao retornar as
atividades
presenciais e

Equipe diretiva,
pedagógica
e
profissionais de
apoio.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Através
de
monitoramento e
a ser realizado pelo
professor da turma

Por organização da
equipe diretiva e
pedagógica manter
as aulas através do
aplicativo
MEET,
WHATSAPP
e
material impresso.

Seguindo o Decreto
Estadual nº750 que
garante o retorno
custo
gradativo priorizando
os alunos dos grupos
com maior idade. No
caso
da
unidade
escolar, a Pré escola.
E após preenchimento
do termo de
responsabilidade pela
família.

Sem custo

Sem custo.

Sem custo.
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1.12. Realizar busca ativa dos estudantes que não
retornarem às atividades presenciais e/ou não estão
realizando as atividades não presenciais.

1.11. Orientar quanto à obrigatoriedade da realização
das atividades não presenciais aos estudantes que, por
determinado motivo, não participarem das atividades
presencialmente.

1.10. Garantir que as redes de ensino ofereçam
atividades presenciais e atividades não presenciais
enquanto perdurar o regime especial de educação
decorrente da pandemia COVID- 19.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na

84

retomada
das atividades
presenciais e
com tinuidade
do
ensino
remoto.

retomada
das atividades
presenciais e
com tinuidade
do
ensino
remoto.

Na

retomada
das atividades
presenciais e
com tinuidade
do
ensino
remoto..

Na

Equipe
diretiva e
pedagógic
a.

Equipe diretiva
e pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Através
de
monitoramnento
e
acompanhamento da
equipe diretiva e
pedagógica através de
contato telefônico ou
visita a residência afim
de
levantar
dificuldades
encontradas
pelas
famílias e buscar
soluções.

Através
de
monitoramento e
a ser realizado pelo
professor da turma

Por organização da
equipe diretiva e
pedagógica
manter as aulas
através
do
aplicativo MEET,
WHATSAPP
e
material impresso

Sem custo

Sem custo

Sem custo
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1.17. Prever a necessidade de apoio psicossocial a
estudantes, familiares e profissionais da educação.

1.16. Estabelecer planejamento organizacional e
pedagógico adaptativo. Visto que a volta às aulas deve
ser gradual, por etapas ou níveis, e escalonadas,
conforme determinações sanitárias.

1.15. Ampliar o acesso à internet, a dispositivos eletrônicos
e à infraestrutura adequada às TICs.

1.14. Divulgar amplamente, para toda a comunidade
escolar, as estratégias pedagógicas adotadas pela Rede
de Ensino e/ou unidade escolar, a fim de promover seu
engajamento na realização das atividades presenciais e
não presenciais, enquanto perdurar o regime especial de
educação decorrente da pandemia da COVID-19.

1.13. Definir estratégias de apoio pedagógico aos
estudantes que não acompanharam ou não conseguiram
assimilar significativamente os conhecimentos durante
as atividades não presenciais propostas.

2.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

85

Calendário Escolar

Durante
o
ensino
remoto e no
retorno das
aulas
presenciais

Durante
o
ensino
remoto e no
retorno das
aulas
presenciais.

No
retorno
das
aulas
presenciais.

Durante
o
ensino remoto,
ao retornar aa
atividades
presenciais e
durante
o
processo.

retomada
das atividades
presenciais e
com tinuidade
do
ensino
remoto.

Na

Equipe diretiva
e pedagógica.

Equipe
diretiva
e
pedagógica.

Equipe diretiva.

Equipe diretiva
e pedagógica.

Equipe diretiva
e pedagógica.

Por organização da
orientação
escolar
agendar
atendimento com a
psicóloga
da
Educação.

Por organização
da
equipe
diretiva
respeitando
todas
as
diretrizes.

Por organização da
equipe diretiva.

Através das mídias
sociais orientar os
responsáveis sobre
a nova proposta
pedagógica.

Por organização da
equipe
diretiva
respeitando todas
as diretrizes.

Sem custo

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Sem custo

Sem custo

05/01/2021 (Terça-feira)
DOM/SC - Edição N° 3371
Página 1590

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE

Na unidade
de ensino.

2.3. Envolver a comunidade escolar na reestruturação do
calendário e quadro de horários da escola.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

2.2. Observar as diretrizes sanitárias na elaboração do
novo calendário escolar.

2.4. Envidar esforços na reestruturação do calendário, a
fim de estabelecer períodos de recesso e/ou férias
escolares, observadas as particularidades de cada rede e
normas vigentes.

Na unidade de
ensino

2.1. Garantir a validação das atividades não presenciais
para cômputo do cumprimento da carga horária mínima
legal vigente estipulada para cada etapa e modalidade de
ensino.

Na unidade
de ensino.

86

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe diretiva
e pedagógica.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva
e pedagógica.

Equipe
diretiva
e
pedagógica.

Conforme
orientação da SME
a equipe diretiva,
pedagógica
e
comissão escolar
respeitando todas
as diretrizes.
Conforme orientação
da SME a equipe
diretiva, pedagógica
e comissão escolar
respeitando todas as
diretrizes.

Por organização
da equipe da SME
respeitando
todas
as
diretrizes.

Por organização da
equipe
diretiva
respeitando todas
as diretrizes.

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo
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3.2. Adequar os critérios de promoção dos estudantes, as
avaliações para efeito de decisões de final de ciclo,
adotando medidas que minimizem a evasão, o abandono e
a retenção escolar.

3.1. Garantir o planejamento da avaliação formativa e
diagnóstica.

2.5. Adotar, caso seja necessário, novas estruturas de
organização escolar previstas na LDB e Diretrizes
Curriculares Nacionais.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

3.

Na unidade
de ensino.

87

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Organização Curricular

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva,
pedagógica e
SME.

Equipe diretiva
e pedagógica.

Por organização
da
equipe
diretiva,
respeitando
a
diretriz
pedagógica.

Orientar e Capacitar
professores quanto
da necessidade, da
elaboração e
aplicação
da
avaliação formativa
e
diagnóstica;
Considerar junto aos
professores
o
planejamento como
ferramenta
de
reflexão
e
estruturação
de
todos aqueles que
fazem
parte do
ambiente escolar.

Conforme orientação
da SME a equipe
diretiva, pedagógica
e comissão escolar
respeitando todas as
diretrizes.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Sem custo
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3.4. Realizar avaliação diagnóstica de cada estudante,
por meio da observação do desenvolvimento em relação
aos objetivos de aprendizagem e habilidades que se
procurou desenvolver com as atividades pedagógicas não
presenciais e construir um programa de recuperação, caso
necessário.

3.3. Elaborar instrumentos de avaliação diagnóstica que
atendam às especificidades dos estudantes e busquem
mitigarou eliminar as desigualdades educacionais.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

88

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Capacitar
professores sobre a
relevância
da
avaliação
diagnóstica
indiviadual;
Discutir
com
a
comunidade escolar
a estrutura dessa
tipologia avaliativa.

Capacitar
professores quanto à
importância
de
atividades
diversificadas
que
explorem distintas
habilidades
e
campos
de
experências;
Explorar o uso das
tecnologias em sala
de aula.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.
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3.6. Promover o aprimoramento do uso das TICs nas
propostas pedagógicas.

3.5. Redefinir as estratégias do processo pedagógico e
os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento,
direitos de aprendizagem e campo de experiências,
tendo em vista a BNCC, o CBTC ou o Currículo de
Referência, levando, assim, à continuidade da
aprendizagem no percurso formativo.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

89

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar..

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Capacitar
professores e toda
comunidade escolar
sobre as diversas
possibilidades e uso
das
TICs
nos
processos de ensino
e aprendizagem;
Reciclar e atualizar
as máquinas e
programas de uso
dos
alunos
e
professores.

Capacitar professores,
supervisores
e
toda.
comunidade
escolar sobre as
diversas possibilidades
e procedimentos que
podem ser planejados
e implementados por
educadores, com a
finalidade de atingir
seus objetivos de
ensino.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.
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3.8. Adequar
o
Projeto
considerando o contexto vigente.

3.7. Reforçar a importância
pedagógico interdisciplinar.

planejamento

Político-Pedagógico,

do

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

90

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Leitura e revisão
constante do PPP,
relacionando
ao
PLANCON Escolar e
às especificidades
da comunidade
escolar.

Capacitar
professores e toda
comunidade escolar
sobre a importância
interdisciplinaridade
como característica
enriquecedora do
ambiente
pedagógico;

Sem custo

Conforme
demanda.
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de ensino.

Na unidade
de ensino.

3.9. Promover a autonomia pedagógica, por local de
trabalho, com valorização do diálogo entre toda
comunidade escolar.

3.10. Adotar estratégias eficientes para a recuperação da
aprendizagem, principalmente dos estudantes em risco de
trabalho infantil, violência doméstica e vulnerabilidade
social.
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91

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe diretiva
e pedagógica.

Equipe
diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Inserir no PlanCon
Escolar diretrizes
de recupeção que
vise esse público
alvo e elencando
periodicidade e
formas
de
recuperação da
aprendizagem

Sensibilizar
a
comunidade a
elaborar um
próprio
PPP
(respeitando as
diretrizes
gerais),
flexibilizando
conteúdos
e
abordagens de
acordo com a
realidade
daquela
Unidade;
Explorar
características e
especificidades de
acordo com a
realidade escolar.

Sem custo

Sem custo
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etiqueta respiratória.

Na unidade
de ensino.
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92

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar.
Equipe diretiva
e pedagógica.

Por organização da
equipe diretiva,
orientar alunos e
comunidade
escolar quanto ao
conjunto
de
medidas
comportamentais
que devem ser
tomadas ao tossir
e ao espirrar, bem
como hábitos de
higienização;
Instigar
que
professores
retomem esses
assuntos e que os
discutam em sala
de aula;
Produção
de
material
informativo
(
impresso
e/ou
audiovisual)
distribuindo aos
alunos e suas
famílias.

Sem custo

05/01/2021 (Terça-feira)
DOM/SC - Edição N° 3371
Página 1597

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE

3.13. Estimular estudantes e servidores a se tornarem
agentes multiplicadores de prevenção da COVID-19 na
comunidade escolar e local.

3.12. Desenvolver estratégias pedagógicas de prevenção à
COVID- 19, de forma a estimular os estudantes e servidores
a se apropriarem dos conceitos estabelecidos nas diretrizes
sanitárias.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

93

Durante
o
ensino
remoto e no
retorno das
aulas
presenciais

Durante
o
ensino
remoto e no
retorno das
aulas
presenciais.

Equipe diretiva
e pedagógica.

Equipe diretiva
e pedagógica.

Por organizacão da
equipe
diretiva,
sensibilizar
estudantes
e
servidores quanto ao
seu
papel individual e
coletivo em uma
sociedade;
Propor desafios em
toda unidade escolar
que
vise
a
disseminação
de
informações da COVID
19;
Estimular a produção
de material
feito
pelos próprios alunos
na apregoação da
prevenção do Corona
Vírus.

Por organização da
equipe diretiva,
capacitar
estudantes
e
servidores quanto
às medidas de
prevenção
ao
contágio
e
transmissão
da
COVID- 19;

Conforme
demanda.

Sem custo..

05/01/2021 (Terça-feira)
DOM/SC - Edição N° 3371
Página 1598

www.diariomunicipal.sc.gov.br

4.1. Promover a formação das equipes pedagógicas e
dos professores com foco em: planejamento alinhado à
BNCC, ao CBTC ou Currículo Referência, novas propostas
pedagógicas, incluindo metodologias ativas de ensino,
aprendizagem e avaliações, avaliação diagnóstica e
processual, avaliação na perspectiva do percurso formativo
e uso das TICs.

Na unidade
de ensino.

4.
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94

Durante
o
ensino
remoto e no
retorno das
aulas
presenciais

Formação Continuada
Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.
Por organização da
equipe da
SME,
Em
ambientes on line inic
para o retorno das
aulas, apresentando
a nova dinâmica de
funcionamento da
unidade
escolar.
Organizar com a
equipe pedagógica
da
unidade
o
palnejamento
adaptado; Discutir o
processo
de
avaliação e o uso das
TICs para as aulas
não
presenciais.
Após o inicio das
aulas,
conhecimentos
sobre o uso das TICs;
bem
como,
reavaliando
o
processo pedagógico
de
retorno
e
reesstruturando-o.
Fromação
continuada
e
programada
para

Conforme
demanda.
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dar suporte aos
profissionais
em
suas
ações
pedagógicas.
Contratação
de
empresa
especializada
em
formação
pedagógica,que
atenda os requisitos
relacionados
ao
cenário atual.
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Orientar que cada estabelecimento de ensino
manipule e prepare os alimentos de acordo com o
anual de Boas práticas e os Procedimentos
Operacionais Padronizados de forma a combater a
disseminação da COVID-19.

3. Utilizar utensílios higienizados conforme definido no
manual de Boas práticas de Manipulação dos
Alimentos de cada estabelecimento.

2.

1. Recomendar que cada estabelecimento de ensino
atualize o Manual de Boas Práticas de manipulação e os
procedimentos Operacionais padronizados de forma a
adequa- los para o combate à disseminação da COVID-19.

O quê (ação)
(W2)

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Onde
(W3)

Quadro 4: Esquema de organização DAOP Alimentação Escolar
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Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Quando
(W4)

Diretrizes: Link de Acesso:
https://drive.google.com/file/d/1KETWKjDA630i_rrQ5GNENoilK4kSd1Gt/view?usp=sharing

DAOP ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Nutricionistas.

Nutricionistas.

Nutricionistas.

Quem
(W5)

Seguindo
as
orientações da equipe
diretiva, respeitando
todas as diretrizes
sanitárias.

Seguindo
as
orientações da equipe
diretiva, respeitando
todas as diretrizes
sanitárias.

Seguindo
as
orientações da equipe
diretiva, respeitando
todas as diretrizes
sanitárias.

Como
(H1)

Utilizar
materiais
adquirido
s
conforme
tabela
das
diretrizes

Sem
custo.

Sem
custo.

Quanto
(H2)
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6. Substituir os sistemas de autosserviço de buffet ,
utilizando porções individualizadas ou disponibilizando
funcionário(s) específico(s) para servir todos os pratos e
entregar os utensilios.

5. Orientar o trabalhador que os uniformes devem
ser trocados, no m nimo, diariamente e usados e
clusivamente nas depend ncias de armazenamento,
preparo e distribuição dos alimentos.

4. Orientar os trabalhadores a evitar tocar o rosto,
em especial os olhos e a máscara, durante a produção e
distribuição dos alimentos, seguindo os procedimentos
estabelecidos no manual de Boas práticas de
manipulação de Alimentos de cada estabelecimento.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

97

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe diretiva e
profissionais da
alimentação.

Equipe diretiva

Nutricionistas.

e pedagógica e

Equipe diretiva

Seguindo
as
orientações da equipe
diretiva, respeitando
todas as diretrizes.

Seguindo
as
orientações da equipe
diretiva, respeitando
todas as diretrizes.

Seguindo
as
orientações da equipe
diretiva, pedagógicas
e das nutricicionistas,
adotando todas as
diretrizes sanitárias.

Saco plastico
para
talher
caixa com
500
unidades
R$
7,00 cada
Gasto
mensal
20 caixas
totalizan
do
R$
140,00.

Sem
custo

Sem
custo
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10. Obedecer ao distanciamento m nimo de 1,5 metros
(um metro e meio) entre pessoas no refeit rio em todas as
atividades, da entrada à saída.
Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

8.
Estabelecer horários alternados de distribuição de
alimentos e utilização de refeitórios e praças de
alimentação, com o objetivo de evitar aglomerações.

9. Organizar a disposição das mesas e cadeiras no
refeitório de modo a assegurar que a sua utilização
proporcione o distanciamento m nimo de 1,5 metros (um
metro e meio) entre as pessoas.

Na unidade
de ensino.

7. Realizar higienização adequada das mesas,
cadeiras, bancos e similares, a cada uso. Não utilizar
toalhas de tecido ou outromaterial.

Equipe diretiva.

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar.
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Equipe diretiva.

Equipe diretiva.

Nutricionistas,
Equipe diretiva e
profissionais da
limpeza.

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Seguindo
as
orientações da equipe
diretiva, respeitando
todas as diretrizes.

Seguindo
as
orientações da equipe
diretiva, respeitando
todas as diretrizes.

Seguindo
as
orientações da equipe
diretiva, respeitando
todas as diretrizes.

Seguir a organização da
Equipe
diretiva
e
Nutricionistas,
adotando todas as
diretrizes

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Utilizar
materiais
adquirido
s
conforme
tab
ela das
diretrizes
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Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

13. Orientar alunos e trabalhadores a não partilhar
alimentos e não utilizar os mesmos utensílios, como copos,
talheres, pratos, entre outros.

14. Utilizar a máscara durante toda a permanência no
ambiente, retirando somente no momento do consumo do
alimento.

Na unidade
de ensino.

12. Recomendar que preferencialmente não sejam trazidos
alimentos externos. Caso haja a necessidade, este dever
estar higienizado e embalado conforme recomendações
sanitárias.

11. programar a utilização dos refeitórios com apenas 1 3
(um terço) da sua capacidade (por vez). Organizar
cronograma para sua utilização, de forma a evitar
agrupamento e cruzamento entre os
trabalhadores (flu os interno e de entradas e sa das), al m
de garantir a manutenção da dist ncia m nima de 1,5 m
(um metro e meio) de raio entre os trabalhadores.
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No retorno
das
aulas
presenciais e
durante
o
processo.

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Toda a equipe
escolar
e
educandos.

Equipe
diretiva,
Nutricionist
as e equipe
escolar.

Equipe
diretiva,
Nutricionistas
e
equipe escolar.

Equipe diretiva.

Seguindo
as
orientações da equipe
diretiva, respeitando
todas as diretrizes.

Seguindo
as
orientações da equipe
diretiva, Pedagógica e
Nutricionistas,
respeitando todas as
diretrizes.

Seguindo
as
orientações da equipe
diretiva, Pedagógica e
Nutricionistas,
respeitando todas as
diretrizes.

Seguindo
as
orientações da equipe
diretiva, respeitando
todas as diretrizes.

Utilizar
materiais
adquiridos
conforme
tabela das
diretrizes

Sem custo

Sem custo

Sem custo
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18. Organizar um plano de comunicação para orientar a
comunidade escolar sobre os procedimentos alimentares,
conforme as diretri zes sanitárias, planos de contingência e
protocolos escolares.
Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

16. Orientar que entregadores e outros trabalhadores
externos não entrem no local de manipulação dos
alimentos.

17. Realizar formação/treinamento com os profissionais
envolvidos em todos os processos da alimentação na
escola (recebimento, arma enamento, pré -preparo,
preparo, distribuição, acompanhamento e fiscalização),
seguindo os
procedimentos estabelecidos nas diretri es sanit rias,
planos de contingências e protocolos escolares.

Na unidade
de ensino.

15. Orientar a troca, higienização, arma zenamento e
descarte das máscaras conforme o estabelecido na Portaria
SES nº 224/2020.
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No retorno
das
aulas
presenciais e
durante
o
processo

Após
a
homologação
do PlanCon
Escolar.

No retorno
das
aulas
presenciais e
durante
o
processo.

No retorno
das
aulas
presenciais e
durante
o
processo.

Nutricionistas,
equipe diretiva
e profissionais
da alimentação.

Nutricionistas

Nutricionistas,
equipe diretiva
e profissionais
da alimentação.

Toda a equipe
escolar.

Seguindo
as
orientações da equipe
diretiva, respeitando
todas as diretrizes.

Seguindo
as
orientações da equipe
diretiva, respeitando
todas as diretrizes.

Seguindo
as
orientações da equipe
diretiva, respeitando
todas as diretrizes.

Seguindo
as
orientações da equipe
diretiva, respeitando
todas as diretrizes.

Conforme
demanda.

Formação
oferecida
pela SME.

Sem custo

Utilizar
materiais
adquiridos
conforme
tabela das
diretrizes
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20. Os estabelecimentos educacionais que dispuserem
de cantinas, lanchonetes, restaurantes ou espaços
equivalentes a praças de alimentação, de forma
terceirizada, deverão também atender aos requisitos
definidos na Portaria SES nº 256 de 21/04/2020, ou outros
regulamentos que venham substitui-la.

19. Seguir os procedimentos de higienização do kit de
alimentação escolar (onde houver) de acordo com as
normas sanitarias.

A unidade de
ensino
não
dispõe
de
cantina

Não haverá kits
de alimentação

ASSINADO DIGITALMENTE
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A unidade de
ensino não dispõe
de cantina

Não haverá kits
de alimentação

A unidade de
ensino não dispõe
de cantina

Não haverá kits de
alimentação

kits

de

A unidade de ensino não
dispõe de cantina

Não haverá
alimentação

A unidade de
ensino
não
dispõe
de
cantina

Não haverá kits
de alimentação
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1.2. Adequar a frota de modo a compatibilizar o
quantitativo de veículos com o de passageiros a serem
transportados, respeitando a limitação definida para cada
modalidade de transporte, inclusive disponibilizando linhas
extras, se necessário.

1.1. limitar e controlar a lotação maxima de cada
veículo da seguinte forma:
- veículo de passeio resguardar intervalo de um assento
vazio entre os passageiros nos bancos traseiros;
- Van (incluindo Kombi): resguardar intervalo de um
assento vazio entre os passageiros em todos os bancos;
- Micro- ônibus
priorizar ocupação alternada dos
assentos, até o limite de um ocupante por assento,
sendo vedado passageiros em pé;
- Ônibus: priorizar ocupação alternada dos assentos, até
o limite de um ocupante por assento, sendo vedado
passageiros em pé;
- transporte coletivo adotará medidas previstas pela SES;
- Em todas as modalidades de transporte, manter a
obrigatoriedade de ocupar o mesmo lugar todos os dias,
com registro dos ocupantes pelo monitor;
- A distribuição de estudantes nos assentos do ônibus
dever ser feita de forma a agrupar os alunos de uma
mesma escola na mesma região do veículo, quando este
atender a mais de um estabelecimento escolar no mesmo
deslocamento.
No
trajeto
escolar.

Nos veículos
de transporte
escolar.
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Quando
(W4)
No
trajeto
escolar.

Onde
(W3)
Nos veículos
de transporte
escolar.

Quadro 5: Esquema de organização DAOP Transporte Escolar

O quê (ação)
(W2)

https://drive.google.com/file/d/1-f_KWOhot0A263pxiacSmpvm_BgexkGC/view?usp=sharing

DAOP TRANSPORTE ESCOLAR

Motoristas
dos
veículos e órgãos
competentes.

Quem
(W5)
Motorista
dos
veículos e órgãos
competentes.

Obedecendo às
diretrizes
sanitárias.

Como
(H1)
Realizar a demarcação
dos bancos
com
informativos
obedecendo
às
diretrizes Sanitárias.

Conforme
demanda.

Quanto
(H2)
Conforme
demanda.
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1.6. Demarcar a distancia de segurança de no mínimo
1,5 metros (um metro e meio) nas reas de embarque e
desembarque ou locais destinados para fila (na escola),
evitando a aglomeração de pessoas.

1.5. Permitir que entrem e permaneçam nos veÍculos
somente pessoas com mascara, quer sejam estudantes ou
trabalhadores das escolas. Orientar estes usuários que
optarem por usar máscara de tecido, que seja em
conformidade com o previsto na Portaria SES no 224, de 03
de abril de 2020, ou outros regramentos que venham
substitu -la.

1.4. Manter os basculantes e as anelas dos ve culos
abertas (exceto em dias de chuva frio extremo), com
amplitude que permita a troca de ar sem comprometer a
segurança dos passageiros. Caso o veículo disponha de
sistema de ar- condicionado com renovação de ar, esta
dever estar ativa, bem como a higienização e a
substituição dos filtros deverão estar em conformidade
com as recomendações dos fabricantes.

1.3. Ordenar as entradas e sa das dos passageiros de
forma que, no embarque, os passageiros ocupem
inicialmente as partes traseiras dos ve culos, e que o
desembarque inicie pelos passageiros dos bancos da parte
dianteira.
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Equipe diretiva
e motoristas.

No embarque e
desembarque.

Nas áreas de
embarque e
desembarqu
e ou locais
destinados
para fila.

Motoristas
dos
veículos e órgãos
competentes.

No
trajeto
escolar.

Nos veículos
de transporte
escolar.

Motoristas
dos
veículos e órgãos
competentes.

Motoristas dos
veículos
e
órgãos
competentes.

No
trajeto
escolar.

No
trajeto
escolar.

Nos veículos
de transporte
escolar.

Nos veículos
de transporte
escolar.

Conforme
as
diretrizes sanitárias.

Conforme
as
diretrizes sanitárias.

Conforme
as
diretrizes sanitárias.

Obedecendo às
diretrizes
sanitárias.

1
Fita
demarcadora
R$
31,90
cada.

Conforme
demanda.

Manutenção
e limpeza do
ar
condicionado
fica a cargo
da Secretaria
de
Transporte.

Conforme
demanda.
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1.10. Afixar no espaldar de cada poltrona um encarte
com as orientações aos passageiros sobre etiqueta da
tosse, uso da máscara, higienização das mãos e
distanciamento social.

1.9. Disponibilizar alcool 70 ou sanitizantes de efeito
similar para a higienização das mãos, no embarque e no
interior do veículo.

1.8.
Padronizar procedimentos e operações de
higienização, de forma que após cada itinerário viagem,
seja realizada a limpeza e desinfecção dos veículos
utilizados no transporte.
- Higienizar apoios de braço, maçanetas, pegadores,
janelas (vidros) e poltronas com alcool 70 ou produtos
saniti antes de efeitos similar, a cada finalização de
viagem;
- Definir periodicidade para higienização interna completa
do veículo, recomendando-se ao menos uma vez ao dia.

1.7.
Orientar que, nos pontos de embarque (distantes
da escola), ocorrendo e ist ncia de formação de filas, os
usuários mantenham a distância minima de 1,5 metro (um
metro e meio) das demais pessoas.

No interior dos
veículos
de
transporte
escolar.

Nos veículos
de
transporte
escolar.

Nas empresas
de
transportes/g
ara gens de
veículos.

Nos veículos
de transporte
escolar.
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Diariamente.

Diariamente
de
forma
constante.

Antes e após a
utilização
do
veículo.

No
trajeto
escolar.

Fixando no interior
dos veículos.

Conforme
as
diretrizes sanitárias.

Órgãos
competentes.

Motoristas dos
veículos
e
demais
funcionários
envolvidos
no
transporte
escolar.

Conforme
as
diretrizes sanitárias.
Realizar
o
procedimento
de
higienização
dos
veículos, antes e
após a passagem
dos
alunos,
conforme
as
diretrizes sanitárias.

Conforme
as
diretrizes sanitárias.

Órgãos
competentes

Motoristas dos
veículos
e
órgãos
competentes.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.
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2.1. Levar ao conhecimento dos profissionais
do
transporte escolar, quer sejam servidores ou prestadores
de serviços (e aplicar no que couber), as medidas
recomendadas para os demais profissionais voltadas à
atividade escolar.

2.

Dar prioridade às crianças da Educação Infantil e
crianças com necessidades especiais no
embarque e desembarque e na ocupação dos
bancos dianteiros do transporte coletivo.

Organizar e orientar escalonamento de horá rios
de chegadas e saídas dos estudantes nas
instituições de ensino, reduzindo a concentração
deles no local.

Diariamente.

Diariamente.

Motoristas
dos veículos e
demais
funcionários
envolvidos no
transporte
escolar.

Equipe diretiva.

Nas
empresas de
transporte
escolar
ou
órgãos
competentes
.
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Sempre
que
necessário.

Empresas
de
transporte
escolar
ou
órgãos
competentes.

MEDIDAS AOS SERVIDORES/PRESTADORES DE

Nos veículos
de transporte
escolar.

Na unidade
de ensino.

Capacitação e
distribuição de
informativos
aos motoristas,
Conforme
as
diretrizes sanitárias.

Afixar
cartazes
informativos com a
prioridade
de
assento, conforme
as
diretrizes
sanitárias

Essa
organização
ficara por conta da
unidades escolares e
deverá informar aos
responsáveis
pelo
transporte mediante
lista de presença,
conforme as diretrizes
sanitárias

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Não haverá
custo.
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2.4.
Reforçar, para os monitores, a importância da
higienização sistemática das mãos.

2.3.
Orientar para que motoristas, monitores e demais
prestadores de serviço do transporte reforcem seus
cuidados pessoais, lavando sempre as mãos com gua e
sabão e que, sistematicamente, utili em o álcool 70% para
higienização das mãos.

2.2.
Orientar os trabalhadores do transporte escolar a
informarem imediatamente ao estabelecimento, caso
apresentem sintomas de síndrome gripal e ou convivam
com pessoas sintomáticas, suspeitas ou confirmadas da
COVID-19, aplicando para estes as mesmas condutas
relacionadas aos outros trabalhadores da atividade escolar,
no que se refere elucidação diagnóstica, período de
afastamento e notificação das autoridades sanitárias e
epidemiológicas.

Nas
empresas de
transporte
escolar
ou
órgãos
competentes
.

Nas
empresas de
transporte
escolar
ou
órgãos
competentes
.

Nas empresas
de transporte
escolar
ou
órgãos
competentes.
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Empresas de
transporte
escolar
ou
órgãos
competentes.

Empresas
de
transporte
escolar
ou
órgãos
competentes.

Sempre
que
necessário.

Sempre que
necessário.

Empresas
de
transporte
escolar
ou
órgãos
competentes.

Sempre
que
necessário.

Capacitação
e
distribuição
de
Conforme informativos
aos
motoristas,
demanda. conforme as
diretrizes sanitárias.

Capacitação e
distribuição de
informativos
aos motoristas,
Conforme
as
diretrizes sanitárias.

.

Informar
imediatamento
o
responsável
ou
a
unidade
escolar,
impedindo
seu
embarque conforme as
diretrizes sanitárias.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.
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2.7. Recomendar a troca de roupa pelos trabalhadores do
transporte escolar ao final do e pediente para retorno das
suas residências.

2.6.
Capacitar os trabalhadores do transporte escolar
quanto à forma adequada de uso dos dispositivos de
segurança sanitária (máscara, face shield), tanto para a
colocação quanto para a retirada, troca, substituição,
higienização e descarte.

com o previsto na Portaria SES no 224, de 03 de abril de
2020, ou outros regramentos que venham substituí-la.

2.5. Disponibilizar e exigir o uso de mascaras e também
face shield (protetor facial), utilizados simultaneamente,
tanto para o condutor do veículo quanto para o monitor,
durante todo o deslocamento, desde as entradas no
veículo até o desembarque do ultimo aluno. Orientar
estes profissionais que se optarem por usar máscara de
tecido, que seja em conformidade

Nas
empresas de
transporte
escolar
ou
órgãos
competentes
.

Nas
empresas de
transporte
escolar
ou
órgãos
competentes
.

Nas
empresas de
transporte
escolar
ou
órgãos
competentes
.
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Sempre que
necessário.

Sempre que
necessário.

Sempre que
necessário.

Empresas
de
transporte
escolar
ou
órgãos
competentes.

Empresas de
transporte
escolar
ou
órgãos
competentes.

Empresas
de
transporte
escolar e órgãos
competentes.

Capacitação
e
distribuição
de
Conforme informativos
aos
motoristas,
demanda. conforme as
diretrizes
sanitárias.
Capacitação
e
distribuição
de
Conforme informativos
aos
motoristas,
demanda. conforme as
diretrizes
sanitárias.

Capacitação
e
distribuição
de
Conforme informativos
aos
motoristas,
demanda. conforme as
diretrizes
sanitárias.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.
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3.2. Os motorista e monitores escolares deverão
realizar a aferição de temperatura corporal dos
estudantes, antes de adentrarem no transporte escolar,
com uso de term metros infravermelhos ou outro
instrumento correlato fornecido pela mantenedora.
Aferida a temperatura de 37,°C (trinta e sete vírgula oito
graus Celsius) ou superior, não ser permitida a entrada no
transporte.

3.1. Orientar aos pais que os estudantes deverão
utilizar máscara facial como barreira, para a utilização do
transporte, seguindo todas as orientações de uso dispostas
na portaria SES n 224, de 03 de abril de 2020.

2.9.
Garantir que trabalhadores do transporte escolar
estejam com seus calendários vacinais emdia.

2.8. Notificar os prestadores de serviço quando houver
confirmação de caso da COVID-19, bem como as pessoas
que tiveram contato com este, em um raio de 1,5 metro,
em todos os ambientes em que a pessoa infectada tenha
circulado.
Sempre que
necessário.

Quando
houver
confirmação
de caso.
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No embarque.

Conforme
necessário.

ALUNOS/ESTUDANTES:

unidade
de ensino.

No
embarque.

Na

3.

Nas
empresas de
transporte
escolar
ou
órgãos
competentes
.

Órgãos
competen
tes.

Motorista dos
veículos
e
demais
funcionários
envolvidos no
transporte
escolar.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Empresas de
transporte
escolar
ou
órgãos
competentes.

Órgãos
competentes.

de

as

Utilizando
o
termômetro
infravermelho ou
outro instrumento
correlato.

Conforme
diretrizes
sanitárias.

Por
meio
da
apresentação
da
carteira de saúde.

Por meio
notificação.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

05/01/2021 (Terça-feira)
DOM/SC - Edição N° 3371
Página 1613

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Na

unidade
de ensino.

ASSINADO DIGITALMENTE

3.6.
Proibir a entrada, nos veículos, de pais e
responsáveis, a não ser em caso de extrema necessidade
para auxiliar estudante/criança com necessidade especial
ou outra limitação, situação que o monitor sozinho não
consiga administrar, sendo que os pais e respons veis, para
adentrar o veículo, deverão ser submetidos aferição de
temperatura e estar utilizando máscara.
No
embarque
dos
veículos de
transporte
escolares.

3.5.
Realizar campanha de conscientização para que os
pais respons veis priori em o transporte pró prio de seus
filhos, visando a evitar o risco de contaminação dentro do Na unidade de
ensino.
transporte, orientando que não transportem passageiros
fora do núcleo familiar.

3.4.
Solicitar
aos
pais
respons
veis
que
acompanhem/aguardem seus filhos no ponto de Na unidade de
ensino.
embarque, caso seja detectada febre este não poder
adentrar ao veículo e dever buscar orientação com a
vigilância Epidemiológica municipal.

3.3.
No caso de o estudante apresentar temperatura de
37°C (trinta e sete v rgula oito graus Celsius) ou superior, o
motorista monitor dever relatar o fato equipe gestora da
escola para que esta tome as devidas providências.
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Sempre que
necessário.

Constantemente.

Antes
do
retorno das
aulas.

Sempre que
necessário.

Motorista dos
veículos
e
demais
funcionários
envolvidos no
transporte
escolar.

Equipe diretiva
e pedagógica.

Equipe diretiva
e pedagógica.

Motorista dos
veículos
e
demais
funcionários
envolvidos no
transporte
escolar.

Por meio de
comunicação
com
os
responsáveis.

Por meio de
comunicação
com
os
responsáveis.

Por meio de
comunicação
com
os
responsáveis.

Por
meio
de
relato/relatório.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.
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4.1.
Cabe aos orgãos de fiscalização municipal
promoverem ações e operações que intensifiquem a
fiscalização, sempre considerando o arcabouço legal
pertinente em vigor, em especial:
- certificar-se de que trabalhadores e estudantes
conhecem as orientações relacionadas ao transporte
escolar;
- verificar se estudantes e trabalhadores fa
em uso
constante da máscara e os trabalhadores o uso do face
shield, simultaneamente.
- verificar a disponibilidade de alcool 70% nos veículos
- certificar que todos os produtos utilizados tenham
registro na ANVISA, quando couber.
Nos veículos
de
transporte
escolar.

4.

ASSINADO DIGITALMENTE
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Diariamente.

ALUNOS/ESTUDANTES:
Órgãos
competen
tes.

Promoverem
ações
e
operações que
intensifiquem a
fiscalização.

Conforme
demanda.
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1.1 Quanto à prevenção, recomenda-se que as unidades de
ensino reforcem as medidas de prevenção da doença,
orientando os profissionais da educação a respeito de
diretrizes como:
* distanciamento social;
* uso de máscaras;
* higiene das mãos;
* limpeza do ambiente de trabalho;
* afastamento de sintomáticos;
* monitoramento dos sintomas;
* boa ventilação dos ambientes;

O quê (ação)
(W2)

Quando
(W4)

Quem
(W5)

Na unidade
de ensino e
via on-line.

111

Durante ensino
remoto, retomar
atividades
presenciais
durante processo

Equipe
diretiva,
pedagógica
e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

1. Do acompanhamento das condições de saúde:

Onde
(W3)

Quadro 6: Esquema de organização DAOP Gestão de Pessoas

Diretrizes: Link de Acesso:
https://drive.google.com/file/d/13fykW7jWvt7CYvppxmCHIWM15D3Q61eF/view?usp=sharing

DAOP GESTÃO DE PESSOAS

Conforme
diretrizes
estabelecidas.

Como
(H1)

as

Conforme
demanda.

Quanto
(H2)
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Realizar triagem dos servidores da
escola, sendo classificados de acordo com seu
estado individual inicial em relação à Covid-19,
sendo divididos em grupos:
Grupo 1 - Casos suspeitos ou
confirmados: profissionais da educação que
apresentarem sintomas como febre, dores no
corpo, calafrios, falta de ar, tosse, dor de
garganta, diarreia, alteração de paladar ou
olfato e dificuldades respiratórias, e também
os profissionais que tiveram contato, nos
últimos 14 dias, com um caso confirmado de
COVID-19;
Grupo 2 - Grupo de Risco: São
considerados grupos de risco pessoas com 60
anos ou mais; os profissionais que sofram de
doenças crônicas (cardiopatias, diabetes,
hipertensão,
imunossupressores), as gestantes de alto risco,
entre outros, conforme Decreto SC/525/2020;
Grupo 3 - Não pertencem aos grupos
anteriores e tem permissão para realizar os
trabalhos presencialmente;
A triagem possui dois objetivos:
Identificação de casos suspeitos,
permitindoo encaminhamento aos serviços de
saúde;
Isolamento dos casos suspeitos,
evitando a transmissão no ambiente de
trabalho.
Recomendar
que
todos
os
profissionais da educação respondam a um
questionário autodeclaratório, antes de
acessar o local de trabalho, com o objetivo de

ASSINADO DIGITALMENTE

a

id
e
n
ti
fi
c
ar
c
a
s
o
s
s
u
s
p
ei
t
o
s
d
e
C
O
VI
D
19.
O
modelo do
questionário
encontra-se
no Anexo I;
G
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ara
aferir
a
temp
eratur
a de

rantir
monit
oram
ento
contí
nuo,
adota
ndo
meca
nismo
s de
contr
ole
que
permi
tam
ao
servid
or
infor
mar
ao
gesto
r
a
prese
nça
de
sinto
mas;
P

seu
s
pro
fiss
ion
ais
no
mo
me
nto
da
ch
eg
ad
a
ao
loc
al
de
tra
bal
ho,
rec
om
en
dase
Na unidade de
ensino.

Durante ensino
remoto, retomar
atividades
presenciais durante
processo
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Equipe diretiva, pedagógica
quando
se fizer necessário.

e demais profissionais

Indentificar
grupo 2,
grupo 3),
através de
pesquisa
prévia,
triagem (no
local de
trabalho,
aferindo
temperaturra

ASSINADO DIGITALMENTE
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e isolando os casos suspeitos), seguindo a

os
Confor
servidores grupo de risco (grupo 1,
me
deman
da.

organização

da equipe

diretiva adotando todas as
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seguir as orientações do fabricante quanto à calibragem
do medidor de temperatura. Dar preferência a
medidores de temperatura sem contato, porém caso não
seja possível utilizar medidores de temperatura sem
contato, a higienização do termômetro com álcool 70%
deve ser realizada a cada uso. Caso a temperatura aferida
de algum colaborador esteja igual ou superior a 37,8°C, o
colaborador deve ser considerado um caso suspeito.

114
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Orientar os profissionais da educação identificados
como casos suspeitos de COVID-19 a:
Buscar uma unidade de saúde;
Manter isolamento domiciliar por 14 dias, a partir
do início dos sintomas, e depois de três dias sem
sintomas. Após este período, o profissional poderá voltar
ao trabalho;
1.3.3. Os familiares (contato domiciliar) devem ser
orientados a realizar isolamento domiciliar por 14 dias e,
se apresentarem sintomas, procurar uma unidade de
saúde.

ASSINADO DIGITALMENTE

Orientar a apresentação de comprovação para o
enquadramento no grupo de risco estabelecido pelo
Decreto SC/525/2020:
Cada rede de ensino poderá optar por aceitar
comprovantes tais como: Formulário de Autodeclaração,
Atestado Médico e/ou Agendamento em Perícia Médica.

1.3.

Na

Na

unidade
de ensino.

unidade
de ensino.
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Ao retomar
atividades
presenciais
duranteo
processo
.

e

as

Durante ensino
remoto, retomar
atividades
presenciais
durante processo

Equipe
diretiva.

Equipe
diretiva.

Os profissionais serão
orientarados
a
comprovação do grupo
de risco, conforme
critérios estabelecidos
pela SME.

Orientar
verbalmente
os
profissionais
com
suspeita de COVID
19 a buscar unidade
de saúde, manter-se
isolado por 14 dias
apartir do início dos
sintomas. Após esse
período,
o
profissional poderá
voltar ao trabalho;
Assim como os
famililiares (contato
domicialiar) devem
ser orientados a
realizar isolamento
domiciliar por 14
dias
e,
se
apresentarem
sintomas, procurar
uma unidade de
saúde.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda..

05/01/2021 (Terça-feira)
DOM/SC - Edição N° 3371
Página 1620

www.diariomunicipal.sc.gov.br

diagnóstico para mapear quais e quantos servidores e
estudantes se enquadram no grupo de risco estabelecido
pelo Decreto nº SC/525/2020:
1.5.1. Garantir que todos os setores estejam
contemplados no diagnóstico: professores, servidores
que ocupam funções administrativas e pedagógicas,
servidores que atuam na limpeza, servidores que atuam
com a alimentação, servidores que atuam com o
transporte escolar, servidores que atuam na segurança e
vigilância das unidades escolares, servidores que atuam
no quadro civil ou técnico das unidades escolares,
estudantes de todas as etapas e níveis de ensino;
1.5.2. Orientar que sejam organizados formulários
diagnósticos padrão, pela mantenedora, e aplicados pela
unidade escolar.

1.5. Recomendar que as Redes de Ensino realizem

Instituição
mantenedora.

ASSINADO DIGITALMENTE

116

Após
homologaçã
o
do
PlanCon
Municipal.

Equipe
diretiva.

Recomendar
que
cada unidade de
ensino criem um
formulário padrão,
contemplando toda
a unidade escolar (
estudantes e todos
servidores
que
tenham
contato
direto
com
a
unidade de ensino)
para coletar dados
sobre quem e quais
pertencem ao grupo
de risco.

Conforme
demanda.
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Na unidade de
ensino e /ou
Home Office.

Na unidade
de ensino
e/ou Home
Office.

2.1. Priorizar o trabalho remoto, conforme Decreto nº
SC/525/2020, de forma que não haja prejuízo ao serviço
público.

ASSINADO DIGITALMENTE

2.2. Distribuir tarefas administrativas, quando necessário,
que possam ser realizadas de forma remota, como
auxiliar na elaboração de atividades, pesquisas e
correções de atividades.

117

Após
homologaçã
o
do
PlanCon
municipal
de acordo
com
as
legislações
vigentes

Após
homologaçã
o
do
PlanCon
municipal
de acordo
com
as
legislações
vigentes.

Equipe
diretiva
e
pedagógica.

Equipe
diretiva
e
pedagógica.

Organizar
atividades
remotas
prioritariamente,
utilizando
os
professores de risco
para atendimento a
estudantes
em
ambiente remoto, de de
modo que não haja
prejuízo ao
serviço público

Organizar
atividades
remotas
prioritariamente,
utilizando
os
professores de risco
para atendimento a
estudantes
em
ambiente remoto, de de
modo que não haja
prejuízo ao
serviço público

2. Organizar a forma de trabalho aos profissionais da educação que se enquadram no grupo de risco:

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.
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ASSINADO DIGITALMENTE

4. Assegurar o planejamento democrático e coletivo de
carga horária e condições de trabalho a toda
comunidade escolar.

3. Orientar por carga horária diferenciada aos servidores,
em especial, aos professores que estiverem atuando
presencialmente, a fim de garantir o planejamento das
atividades para as novas metodologias de ensino,
conforme as diretrizes pedagógicas.

2.3. Planejar e ministrar aulas de forma remota, bem
como elaborar as aulas para as formas impressas.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Na unidade
de ensino
e/u Home
Office.
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vigentes.

Após
homologaçã
o
do
PlanCon
municipal
de acordo
com
as
legislações

Após
homologaçã
o
do
PlanCon
municipal
de acordo
com
as
legislações
vigentes.

Após
homologaçã
o
do
PlanCon
municipal
de acordo
com
as
legislações
vigentes

Equipe diretiva
e pedagógica.

Equipe
diretiva
e
pedagógica.

Equipe
diretiva
e
pedagógica.

Garantir
no
planejamento
das
atividades
novas
metodologias de ensino
conforme orientação
da equipe diretiva.

escala de
trabalho
presencial e Home
Office

Com

Conforme as
diretrizes
estabelecidas
.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Sem custo.
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edital

os

critérios

para

a

Sistematizar mecanismos para a compensação de horas, na
impossibilidade da realização de trabalho remoto ou
desempenho de outra função.

Garantir no
substituição.

Elaborar edital específico para o período
estabelecido.

Órgãos
responsáveis.

Órgãos
responsáveis.

Órgãos
responsáveis.

Instituição
mantenedora.

Instituição
mantenedora
.

Instituição
mantenedora
.

Conforme as
diretrizes
estabelecidas
.

Conforme as
diretrizes
estabelecidas
.

Conforme as diretrizes
estabelecidas.
A Secretaria Municipal
de
Ensino
ou
mantenedora
específica, garantir a
contratação imediata
da substituição de
servidores afastados.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.
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vigentes.

Após
homologaçã
o
do
PlanCon
municipal
de acordo
com
as
legislações

vigentes.

Após
homologaçã
o
do
PlanCon
municipal
de acordo
com
as
legislações

vigentes.

Após
homologaçã
o
do
PlanCon
municipal
de acordo
com
as
legislações

5. Organizar critérios para a contratação de servidores em substituição, ou para a necessidade de contratação de novos servidores em regime de excepcionalidade, a
fim de atender às necessidades no período em que perdurar o formato das atividades escolares estabelecido nas diretrizes pedagógicas e sanitárias:
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5.6. Envolver representantes do Poder Legislativo, tanto
no âmbito estadual quanto municipal, nos Comitês de
Gerenciamento
da
COVID-19, considerando a
necessidade de adequação legislativa enquanto o regime
especial de educação decorrente da pandemia perdurar.

5.5. Considerar as especificidades da legislação local
quanto à necessidade de reposição, contratação e/ou
realização e prorrogação de processos seletivos de
servidores, para dar continuidade ao processo educativo,
de modo a reduzir o risco e com menor prejuízo possível
à aprendizagem dos estudantes, ponderando-se a
necessidade de frequentes substituições de servidores
em função de licenças, óbitos e ocorrência de eventos
adversos, que incidem em situações de emergência,
visando agilizar com eficácia a continuidade do processo
de ensino.

5.4. Identificar possibilidades de prorrogação de contratos
dos professores que já estão atuando nas atividades não
presenciais, para dar continuidade ao calendário letivo,
conforme estabelecido nos Pareceres CNE nº 05 e
11/2020.

Órgãos
responsáveis.

Órgãos
responsáveis.

Órgãos
responsáveis.
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Após
homologaçã
o
do
PlanCon
municipal
de acordo
com
as
legislações
vigentes.

Após
homologaçã
o
do
PlanCon
municipal
de acordo
com
as
legislações
vigentes.

vigentes.

Após
homologaçã
o
do
PlanCon
municipal
de acordo
com
as
legislações

Instituição
mantenedora.

Instituição
mantenedora.

Instituição
mantenedora.

Conforme
diretrizes
estabelecidas.

Conforme as
diretrizes
estabelecidas

Conforme as
diretrizes
estabelecidas
.

as

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.
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6.3. Afixar as medidas de prevenção, por meio de materiais
visuais, nas unidades de ensino.

6.2. Elaborar e/ou compartilhar uma cartilha de orientação
sobre os cuidados básicos de prevenção à COVID-19, e
disponibilizá- la pela internet para as comunidades
escolares.

6.1. Capacitar a comunidade escolar a respeito dos
seguintes temas: ações de higiene necessárias quando da
utilização do transporte público e transporte escolar,
utilização da máscara de proteção, troca da máscara,
tempo
útil
de
proteção
de
máscara,
armazenamento/descarte de máscara contaminada,
higienização das mãos e objetos, etiqueta respiratória e
como se alimentar com segurança.

Unidade
de
ensino.

Órgãos
competentes
com
compartilhame
nt
o
na
unidade
de
ensino.

Unidade
de
ensino
e
Home Office.
e

Equipe
diretiva
e
pedagógica.

Órgãos
competentes,
equipe
diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Equipe
diretiva,
pedagógica
Comissão
Escolar.

Conforme
diretrizes
estabelecidas.

Conforme
diretrizes
estabelecidas.

Conforme
diretrizes
estabelecidas.

as

as

as

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.
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vigentes.

Após
homologaçã
o
do
PlanCon
municipal
de acordo
com
as
legislações

Após
homologaçã
o
do
PlanCon
municipal
de acordo
com
as
legislações
vigentes.

Após
homologaçã
o
do
PlanCon
municipal
de acordo
com
as
legislações
vigentes.

6. Garantir que toda a comunidade escolar seja formada, treinada e preparada para um retorno seguro às atividades presenciais, por meio das seguintes ações:
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6.5. Oferecer formação aos servidores para a nova forma
de ensino, conforme as diretrizes pedagógicas.

6.4. Oportunizar, a todos os servidores, formação e
treinamento para os planos de contingenciamentos e
protocolos escolares.

Unidade de
ensino
e
Home Office.

Unidade
de
ensino e
Home Office.

121

Após
homologaçã
o
do
PlanCon
municipal.

Após
homologaçã
o
do
PlanCon
municipal
de acordo
com
as
legislações
vigentes.

Equipe
diretiva,
pedagógica,
Comissão

Equipe diretiva,
pedagógica,
Comissão
Escolar e demais
profissionais
que se fizer
necessário.

A unidade escolar
organizará
as
formações
necessárias
aos
servidores para a
nova froma de
ensino, conforme as
diretrizes
pedagógicas,
da
maneira que for
mais adequada para
àquela
realidade
esclar.

A gestão escolar
deve buscar todas e
quaisquer parcerias
que
se
façam
necessárias ( saúde,
defesa civil, comite
municioal,
entre
outros)
para
formação
e
treinamento par os
planos
de
contingenciamentos
e
protocolos
escolares.

Não
haverá
custo.

Não
haverá
custo..
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Ambiente
Virtual.

Durante
o ensino
remoto,
no
retorno das aulas
presenciais
e
durante
o
processo
Equipe
diretiva,
pedagógica,
Comissão
Escolar.

7.2. Promover reflexões, por meio de formações virtuais Ambiente
(interinstitucionais), sobre as incertezas da comunidade Virtual.
escolar com relação à nova realidade.

Órgão
competent
e.

122

Durante o ensino
remoto,
no
retorno das aulas
presenciais e
durante
o
processo

Após
homologaçã
o
do
PlanCon
municipal.

Equipe
diretiva,
pedagógica
Comissão
Escolar.

SME
SMS

7. Encaminhamentos para o acolhimento e acompanhamento:

7.1. Disponibilizar serviços de apoio psicossocial que
abordam estigmatização/discriminação e apoio aos
servidores no enfrentamento das incertezas da pandemia.

6.6. Realizar testes simulados em período anterior à
retomada das atividades presenciais.

e

e

Através de reuniões em
plataformas virtirtuais

Por meio de
encaminhamentos
específicos
aos
órgãos
competentes.

A gestão da unidade
escolar
pedagógica,
organizará
o
simulado
antes da
retomada
das
atividades presenciais
para
identificar
e
corrigir possíveis
inconsistências que seu
PLANCON EDU COVID19 possa apresentar.

Sem custo.

Conforme
demanda.

Sem custo.
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7.4. Preparar um ambiente acolhedor para a recepção da
comunidade escolar no retorno das atividades presenciais.

7.3. Promover campanhas motivacionais constantes (tanto
gerais como específicas) em todos os meios de
comunicação, para lembrar que a unidade de ensino está
preocupada com o bem-estar de todos.

Unidade de
ensino.

Unidade de
ensino e ou
por meio de
tecnologia da
informação e
comunicaçã
o.

123

No retorno
das
aulas
presenciais
e
durante
o
processo.

Durante o ensino
remoto,
no
retorno das aulas
presenciais
e
durante
o
processo

Equipe
diretiva,
pedagógica
Comissão
Escolar.

e

Equipe diretiva,
pedagógica,
Comissão
Escolar e demais
profissionais
que se fizer
necessário.

Conforme as
diretrizes
estabelecidas
.

Através das
midias
sociais a
Não
equipe
diretiva,
pedagogica e a
comissão
escolar
estabelecerão
estratégias para
atender as necessidades
frentes as dificuldades e
incertezas
vindouras,
conforme
vulnerabilidades
emocionais
e
psicosociais de seus
colaboradores
e
estudantes,
minimizando
os
impactos
emocionais acarrtados
por esta nova realidade

Conforme
demanda.

Sem custo.
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Unidade de
ensino.

Durante o
ensino
remoto, no
retorno
das
aulas
presenciais e
durante
o
processo

124

Diretrizes: Link de Acesso:
https://drive.google.com/file/d/16Sc5vBvDFNbAEcttXhrhDuDPA0CPsy-K/view?usp=sharing

DAOP CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO

7.5. Acompanhar o pós-retorno: direção e colegas devem
permanecer atentos a comportamento, frequência,
desempenho, etc., de alunos e professores, e realizar
encaminhamento especializado imediatamente, em caso
de observação de depressão, tristeza, ansiedade, medo, ou
culpa, entre outros.
Equipe
diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Conforme as
diretrizes
estabelecidas
e suporte do
setor
de
saúde.

Sem custo.
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Na unidade
de ensino;
remotamen
te, quando
necessário.

Na unidade
de ensino;
remotamen
te, quando
necessário.

1. Oportunizar, a todos os servidores, capacitação
e treinamento para os planos de contingência, o
Sistema de Comando de Operações - SCO e
protocolos escolares.

2. Capacitação e treinamento dos integrantes da
comunidade escolar envolvidos na gestão da crise
sanitária, com especial atenção às equipes que
compõem a Unidade de Gestão Operacional/
Sistema de Comando de Operações.

Onde
(W3)

Quadro 7: Esquema de organização DAOP Treinamento e Capacitação

O quê (ação)
(W2)

ASSINADO DIGITALMENTE
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Durante
o
ensino remoto,
no retorno das
aulas
presenciais
e
durante
o
processo.

Durante
o
ensino remoto,
no retorno das
aulas
presenciais
e
durante
o
processo.

Quando
(W4)

Equipe
diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Equipe
diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Quem
(W5)

Encontros
presenciais,
remotos,
quando
necessário;
plataformas digitais
(Web
conference/webinar,
live);
informativos
em
materiais impressos ou
eletrônicos.

Encontros
presenciais,
remotos,
quando
necessário;
plataformas digitais
(Web
conference/webinar,
live);
informativos
em
materiais impressos ou
eletrônicos.

Como
(H1)

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Quanto
(H2)
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5. Adotar rotinas regulares de capacitação e
treinamento dos alunos e servidores sobre as
medidas de prevenção, monitoramento e controle
da transmissão do COVID19, com ênfase nas
orientações, protocolos e diretrizes estabelecidas,
sempre em linguagem acessível para toda a
comunidade escolar.

4. Desenvolver programas de capacitação para os
alunos e para os professores e servidores que não
integrem o SCO, focando nas respostas
comportamentais esperadas para cada segmento da
comunidade escolar .

3. Identificar as principais funções a serem
desenvolvidas nas Unidades de Gestão Operacional
(Sistemas de Comando Operacionais- SCO/ Comitês
Escolares) e propor tarefas/atividades para cada uma
das funções nos três níveis (estratégico, tático e
operacional) e capacitar para cada função
(framework).

Na unidade
de ensino;
remotamen
te, quando
necessário.

Na unidade
de ensino;
remotamen
te, quando
necessário

Na unidade
de
ensino.
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Durante
o
ensino remoto,
no retorno das
aulas
presenciais
e
durante
o
processo.

Durante
o
ensino remoto,
no retorno das
aulas
presenciais
e
durante
o
processo.

Durante
o
ensino remoto,
no retorno das
aulas
presenciais
e
durante
o
processo.

Equipe
diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Equipe
diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Equipe
diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Encontros
presenciais,
remotos,
quando
necessário;
plataformas digitais
(Web
conference/webinar,
live);
informativos
em
materiais impressos ou
eletrônicos.

Encontros
presenciais,
remotos,
quando
necessário;
plataformas digitais
(Web
conference/webinar,
live);
informativos
em
materiais impressos ou
eletrônicos.

Criação de um
Organograma
de Comando
Operacional.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.
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8. Treinamento específico sobre higienização e
desinfecção adequadas de materiais, superfícies e
ambientes, aos servidores responsáveis pela limpeza.

7. Treinamento das Comissões Escolares para
fiscalização dos regramentos e diretrizes aplicáveis
na unidade escolar que se pretende o retorno do
ensino, extensão e pesquisas presenciais.

6. Capacitação da comunidade escolar nos
seguintes temas:
- ações de higiene necessárias quando da utilização
do transporte público e transporte escolar;
- utilização da máscara de proteção, troca da
máscara; tempo útil de proteção de máscara;
- armazenamento/descarte
de
máscara
contaminada; higienização das mãos e objetos;
- etiqueta respiratória; como se alimentar com
segurança; - entre outros.

Na unidade de
ensino e/ ou
ambiente
virtual.

Na
unidade
escolar;
home
office,
quando
necessário
.

Na unidade
de ensino;
remotamen
te, quando
necessário

Equipe
diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Durante
o
ensino remoto,
no retorno das
aulas
presenciais
e
durante
o
processo.
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Comitê
Estadual de
combate à
COVID19.

Equipe
diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Durante
o
ensino remoto,
no retorno das
aulas presenciais
e durante o
processo.

Durante
o
ensino remoto,
no retorno das
aulas
presenciais
e
durante
o
processo.

Conforme as diretrizes
sanitárias.

Encontros
presenciais;
remotos,
quando
necessário;
plataformas digitais
(Web
conference/webinar,
live).

Encontros
presenciais,
remotos,
quando
necessário;
plataformas digitais
(Web
conference/webinar,
live);
informativos
em
materiais impressos ou
eletrônicos.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.
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10. Capacitação e treinamento dos servidores e
alunos para procederem às ações quando se
depararem com indivíduos com sintomas de
síndrome gripal, de forma a se protegerem e
protegerem a comunidade escolar de possível
contaminação.

9. Capacitar profissionais responsáveis pela
triagem dos servidores e alunos da escola, sendo
classificados de acordo com seu estado individual
inicial em relação à Covid-19.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.
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Durante
o
ensino remoto,
no retorno das
aulas
presenciais
e
durante
o
processo.

Durante
o
ensino remoto,
no retorno das
aulas
presenciais
e
durante
o
processo.

Equipe
diretiva
e
outros
profissionais
que
se
perceberem
necessários
para
este
momento.

Equipe
diretiva
e
outros
profissionais
que
se
perceberem
necessários
para
este
momento.

Orientação e vigilância
constantes
para
monitoramento
dos
sintomas da COVID.
Seguindo
os
procedimentos
estabelecidos
nas
Diretrizes Sanitárias.

Encontros
presenciais,
remotos,
quando
necessário;
plataformas digitais
(Web
conference/webinar,
live);
informativos
em
materiais impressos ou
eletrônicos.
Conforme
demanda.

Conforme
demanda.
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11. Capacitar os servidores ou prestadores de
serviço do transporte escolar quanto às
medidas/diretrizes recomendadas para o retorno das
aulas presenciais.

Na unidade
de ensino.

ASSINADO DIGITALMENTE
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Durante
o
ensino remoto,
no retorno das
aulas
presenciais
e
durante
o
processo.

Equipe
diretiva
e
outros
profissionais
que
se
perceberem
necessários
para
este
momento.
Encontros presenciais,
remotos,
quando
necessário;
plataformas
digitais
(Web
conference/webinar,
live)
informativos
em
materiais impressos ou
eletrônicos. Seguindo
os
procedimentos
estabelecidos
nas
Diretrizes
Sanitárias,
Planos de Contingência
e Protocolos Escolares.
Conforme
demanda.
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13. Oportunizar a capacitação de professores e
educadores para uso de novas estratégias de
aprendizagem, metodologias ativas, ferramentas
digitais, gamificação (jogos digitais) etc.

Na unidade
de ensino e
em ambiente
virtual.

12. Realizar a capacitação/treinamentos dos
Na unidade de
profissionais envolvidos em todos os processos da
ensino.
alimentação
na
escola
(recebimento,
armazenamento, pré-preparo, preparo, distribuição,
acompanhamento e fiscalização), seguindo os
procedimentos
estabelecidos
nas
diretrizes
sanitárias, planos de contingências e protocolos
escolares.
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Durante
o
ensino remoto,
no retorno das
aulas
presenciais
e
durante
o
processo.

Durante
o
ensino remoto,
no retorno das
aulas
presenciais
e
durante
o
processo.

Equipe
diretiva e
pedagógic
a.

Equipe
diretiva
e
outros
profissionais
que
se
perceberem
necessários
para
este
momento.

Possibilitando
treinamento
das
ferramentas para as
novas estratégias de
ensino.

Encontros
presenciais,
remotos,
quando
necessário;
plataformas digitais
(Web
conference/webinar,
live)
informativos
em
materiais impressos ou
eletrônicos. Seguindo
os
procedimentos
estabelecidos
nas
Diretrizes
Sanitárias,
Planos de Contingência
e Protocolos Escolares.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.
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16. Realizar simulados de preparação para Na unidade
instalação, ativação e funcionamento do Plano de
ensino.
Contingência e do SCO.

de

de

Na unidade de
ensino.

15. Treinamentos para os diferentes atores
envolvidos na gestão e comunicação de casos Na unidade
suspeitos de COVID-19 no estabelecimento de
ensino.
ensino.

14. Articulação e integração intersetorial com
outras instituições/políticas (saúde, assistência
social, segurança pública, criança e adolescente etc.),
uma vez que as ações de resposta serão realizadas
por instituições diferentes e que, se acionadas,
precisam estar prontas para prestar o atendimento.
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Durante o ensino
remoto, no retorno
das
aulas
presenciais
e
durante
o
processo.

Durante o ensino
remoto, no retorno
das
aulas
presenciais
e
durante
o
processo.

Durante o ensino
remoto, no retorno
das
aulas
presenciais
e
durante
o
processo.

Equipe diretiva
e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva
e
outros
profissionais
que
se
perceberem
necessários
para
este
momento.

Equipe diretiva
e
outros
profissionais
que
se
perceberem
necessários
para
este
momento.
rede

de

Exercício realizado na
unidade
de
ensino,
testando os protocolos
estabelecidos.

Promovendo simulados
referentes às medidas
preventivas, protocolos e
diretrizes estabelecidas;
encontros
presenciais,
remotos,
quando
necessário; plataformas
digitais
(Web
conference/webinar,
Live).

Criação de
comunicação
intersetorial.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.
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18. Realizar exercícios simulados de campo para a
validação do plano de contingência e dos protocolos,
antes da retomada às aulas com estudantes e
servidores utilizando diferentes cenários de risco nas
simulações e reunir o maior número de situações
que os alunos vivenciam na escola, visualizando-as
na perspectiva de prevenção ao Coronavírus.

17. Realizar simulados de mesa/virtuais envolvendo
as Coordenadorias Regionais de Educação, Saúde,
Proteção e Defesa Civil, entre outras.

Unidade
ensino.

de

Ambiente virtual.

Comissão
Escolar.
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Durante o ensino
remoto, no retorno Equipe diretiva e
das
aulas
pedagógica.
presenciais
e
durante
o
processo.

No processo de
elaboração
do
PlanCon escolar.

•

Exercício
realizado
unidade de ensino.
testando os protocolos
estabelecidos,
como
por exemplo:
• trajeto de ida e volta
da escola carro, nibus,
carona,
bicicleta
na
escola: entrada, saída,
durante as
aulas, intervalo, ida e
volta ao banheiro,
momento do lanche;
• ao chegar em casa:
medidas
de
higienização
e
segurança.

Realização em ambiente
virtual.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.
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19. Garantir que toda a comunidade escolar seja
formada, treinada e preparada para um retorno
seguro às atividades presenciais, sendo que a
capacitação dos alunos e professores poderá, ainda,
ser reforçada com o apoio do Programa Defesa Civil
na Escola, desenvolvido pela Defesa Civil de Santa
Catarina, por meio do módulo voltado aos desastres
de natureza biológica, módulos de preparação e
resposta a eventos adversos.
Unidade
ensino e
ambiente
virtual.

de
ou

ASSINADO DIGITALMENTE

133

Durante o ensino
remoto,
no
retorno
das
aulas presenciais e
durante
o
processo..

Equipe diretiva
e
outros
profissionais
que
se
perceberem
necessários
para
este
momento.

Utilizando
virtuais.

plataformas

Conforme
demanda.
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2. Planejar a ativação e implementação de um plano de
comunicação, no ambito do plano de ação coordenado
pelo SCO GO. Sugerimos que sejam incluídos os seguintes
tópicos
- Contextualização
- Objetivos e metas
- blicos-alvo
- Conte do(s), principal e secund rios, e sua inter-relação
- Recursos humanos e materiais – equipes de trabalho e
respons veis
- Canais de comunicação e de informação
- Calendarização
- Avaliação, adaptação e aprimoramento.

1. Constituir uma equipe responsável pela comunicação
interna (entre atores envolvidos na crise e na resposta) e
pela comunicação e terna (ao público), integrada ao
Sistema de Comando em Operações (SCO) unidade de
Gestão Operacional ( GA) ou Comitê de Crise, definindo
funções e responsabilidades dos seus membros, se
possível utilizando procedimentos operacionais padrão
(POPs).

O quê (ação)
(W2)

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Onde
(W3)

Quadro 8:Esquema de organização DAOP Informação e Comunicação
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Durante
o
ensino
remoto,
no
retorno
das aulas
presenciais e
durante
o
processo.

Durante
o
ensino
remoto,
no
retorno
das
aulas
presenciais e
durante
o
processo..

Quando
(W4)

Diretrizes: Link de Acesso:
https://drive.google.com/file/d/1zapq-8FhKayl6Rj_6JRvDoi1q9jEqqmB/view?usp=sharing

DAOP COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO

Equipe
diretiva
Comissão
escolar.

Equipe
diretiva
Comissão
escolar.

Quem
(W5)

e

e

Por organização da
equipe diretiva e
Comissão escolar.

COMUNICAÇÃO
INTERNA:
secretária
de
educação.
Coordenadores e
gestores.

Como
(H1)

Sem custo.

Sem custo.

Quanto
(H2)
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5. Promover a compreensão, tanto sobre as principais
formas de contágio associadas COVID-19, como sobre as
atitudes e comportamentos mais eficazes para a prevenção
desse contágio.

4. Promover a compreensão acerca do que se sabe
sobre o novo Coronavirus e a pandemia de COvID-19,
contribuindo para que a população escolar e suas famílias
possam ajudar na prevenção do contágio e na efetividade
das medidas implementadas no estabelecimento de
ensino/educação.

3. Promover a valorização do conhecimento cientÍfico
consolidado, como o melhor e mais qualificado saber
disponÍvel para enfrentar, com exito, a pandemia de
COVID-19.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade de
ensino.
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Durante
o
ensino
remoto,
no
retorno
das
aulas
presenciais e
durante
o
processo.
Durante
o
ensino
remoto,
no
retorno
das
aulas
presenciais e
durante
o
processo.

Durante
o
ensino
remoto,
no
retorno
das aulas
presenciais e
durante o
processo..
e

Equipe
diretiva
e
demais
profissionais
quando se
fizer
necessário.

Equipe
diretiva
Comissão
escolar.

Equipe
diretiva
e
pedagógica.

Por organização da
equipe
diretiva
realizar
publicações
conforme
demanda,
com
informações sobre
cuidados nas redes
sociais e grupos de
whatsapp.

Por organização da
equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Por organização da
equipe
diretiva,
respeitando
as
diretrizes.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.
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8. Promover a comunicação com o público comunidade,
durante surtos epidêmicos, deve ser no sentido de criar,
manter ou resgatar a confiança e a transparência, para
tanto, importante analisar e entender o perfil do públicoalvo.

7. Incorporar a comunicação de risco dentro de um
planeJamento, para ocorrências graves e em todos os
aspectos de resposta a uma epidemia.

6. Promover a adoção de atitudes responsáveis e
equilibradas, que estejam longe, tanto do pânico
paralisante, em que muitas pessoas se deixam mergulhar,
como da atitude negacionista, sobre a dimensão do
desafio.

Na

unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.
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Durante o ensino
remoto,
no
retorno das aulas
presenciais
e
durante
o
processo.

Durante
o
ensino
remoto,
no
retorno
das
aulas
presenciais e
durante
o
processo.

Durante
o
ensino
remoto,
no
retorno
das
aulas
presenciais e
durante
o
processo.

e

Equipe diretiva
e
Comissão
Escolar.

Equipe
diretiva
Comissão
Escolar.

Equipe
diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Por organização da
equipe diretiva
e
Comissão
Escolar.

Por organização da
equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Por organização da
equipe
diretiva
realizar
publicações
conforme
demanda,
com
informações sobre
cuidados nas redes
sociais e grupos de
whatsapp.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.
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Na

unidade
de ensino.

10. Utilizar canais de comunicação confiáveis e eficazes,
que o público-alvo utiliza regularmente, e que são de sua Na unidade de
preferência. Seguem alguns canais que podem ser utiliz
ensino.
ados com o público interno e externo:
- meios de
comunicação social (rádio, televisão e
imprensa escrita).
- E-mail, Google forms para comunicados e/ou pesquisas;
Google Hangouts, chat online, webinars, lives, canal aberto.
- dias sociais ( aceboo , hatsApp, itter, ebsite, Instagram,
Youtube, Telegram, SMS, Skype, Messenger etc.).
- Intranet,
linha telef nica espec fica, quadros de
comunicação, boletins internos online, ouvidoria.
- Pode-se, ainda, incluir cartazes, folhetos, mupis (mobili
rio urbano para informação), outdoors, spots televisivos,
micro programas de rádio etc.
- Sistemas sonoros móveis (motos, bicicletas, carros de
som etc.).

9. Promover a ideia de transparência da informação,
defendendo a possibilidade de que cada um tenha acesso
informação validada e, mesmo assim, submetendo-a crí
tica, simultaneamente, combatendo fake news e notícias
de natureza especulativa variada.
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Durante o ensino
remoto,
no
retorno das aulas
presenciais
e
durante
o
processo.

Durante o ensino
remoto,
no
retorno das aulas
presenciais
e
durante
o
processo.

Equipe diretiva
e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Equipe diretiva
e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Por organização da
equipe diretiva
e
Comissão
Escolar.

Por organização da
equipe diretiva
e
Comissão
Escolar.

Sem custo.

Sem custo.
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Na unidade de
ensino.

14. Ornecer ao p blico-alvo canais regulares, por meio dos
quais possam obter informação atualizada (por exemplo: Na unidade de
ensino.
linhas diretas ou um website).

13. Analisar e entender o perfil do(s) p blico(s)-alvo, para
poder ajustar os objetivos e metas, diversificar e Na unidade de
especializar a linguagem, os canais de comunicação etc.
ensino.

12. Avaliar a capacidade de comunicação de todos os
atores internos e parceiros externos relevantes e os canais Na unidade de
de comunicação utilizados e que possam ser
ensino.
compartilhados.

11. Identificar os principais meios de comunicação
social mais efetivos criar e ou atualizar uma lista de
contatos e fomentar boas relações com os meios de
comunicação social, fornecendo informações regulares
sobre o retorno as aulas e o grau de preparação do
estado, da região e do município.

138

Durante
o
ensino
remoto,
no
retorno
das
aulas
presenciais e
durante
o
processo.
Durante
o
ensino
remoto,
no
retorno
das
aulas
presenciais e
durante
o
processo.
Após
homologação
do
PlanCon
Municipal.

Durante
o
ensino
remoto,
no
retorno
das
aulas
presenciais e
durante
o
processo.

Equipe
diretiva
e
demais
profissionais
quando se
fizer
necessário.

Equipe
diretiva
e
demais
profissionais
quando se
fizer
necessário.

Equipe
diretiva
e
demais
profissionais
quando se
fizer
necessário.

Equipe
diretiva
e
demais
profissionais
quando se
fizer
necessário.

Por organização da
equipe diretiva e
Comissão Escolar

Por organização da
equipe diretiva e
Comissão Escolar

Por organização da
equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Por organização da
equipe
diretiva
e
Comissão
Escolar

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.
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Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

16. Estabelecer o diálogo em qualquer atividade que
venha a ser implementada, de modo a, sistematicamente,
coletar e dar resposta a todas as questões provenientes
dos atores internos e externos.

17. Promover o fluxo e a integração entre informações ex
ternas e internas, possibilitando a avaliação contínua das
estratégias, ações e sistema operacional definidos.

Na unidade
de ensino.

15. Manter a confiança, levando em consideração as reaç
es do p blico-alvo e modificando o plano de comunicação
de risco, dependendo das percepç es e perguntas das
pessoas, prevendo mecanismos para desmentir rumores e
desinformação, mitigando fake news.
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Durante
o
ensino
remoto,
no
retorno
das
aulas
presenciais e
durante
o
processo.

Durante
o
ensino
remoto,
no
retorno
das
aulas
presenciais e
durante
o
processo.

Após
homologação
do
PlanCon
municipal.

Equipe
diretiva
e
demais
profissionais
quando se
fizer
necessário.

Equipe
diretiva
e
demais
profissionais
quando se
fizer
necessário.

Equipe
diretiva
e
demais
profissionais
quando se
fizer
necessário.

organização
da
equipe diretiva e
Comissão Escolar.

organização
da
equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Por organização da
equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.
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Na unidade
de ensino.

20. Elaborar formas de comunicação atraentes e efica es
para promover o uso de m scaras, de higiene pessoal e de
convívio responsável enquanto instrumento que, de Na unidade de
ensino.
alguma forma, à luz dos atuais conhecimentos, pode
fornecer um certo grau de proteção em contextos de
menor distanciamento social.

19. Criar um canal específico e de fácil acesso para
esclarecimento de dúvidas e contato (inclusive sobre notí
cias falsas e rumores) que poder ser um e-mail ou contato
de
whatsApp, no ambito estadual, regional e Na unidade de
ensino.
municipal ou da unidade escolar, divulgando informações
para a comunidade interna e externa, assegurando
mecanismos confiáveis de feedback.

18. Definir um mecanismo de comunicação interna que
possibilite informar adequadamente aos alunos e
servidores acerca das medidas preventivas de contenção
de cont gio adotadas pelo estabelecimento de ensino.
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Durante
o
ensino
remoto,
no
retorno
das
aulas
presenciais e
durante
o
processo.

Durante o ensino
remoto, no retorno
das aulas presenciais
e durante
o
processo.

Durante
o
ensino
remoto,
no
retorno
das
aulas
presenciais e
durante
o
processo.

Equipe
diretiva
e
demais
profissionais
quando se
fizer
necessário.

Equipe
diretiva
e
demais
profissionais
quando se
fizer
necessário.

Equipe
diretiva
e
demais
profissionais
quando se
fizer
necessário.

Por organização da
equipe diretiva e
demais profissionais
realizar publicações ,
com
informações
sobre cuidados nas
redes sociais e gurpos
de whatsapp.

Por organização da
equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Por organização da
equipe diretiva e
demais profissionais
realizar publicações ,
com
informações
sobre cuidados nas
redes sociais e gurpos
de whatsapp.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.
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23. Informar continuamente ao público interno e
externo acerca do processo de gestão da crise sanitária,
suas fases, estratégias e ações previstas para a prevenção
de contágio no ambiente educacional e para a
manutenção das atividades de ensino nos diferentes
cenários de risco, bem como orientar sobre os
procedimentos a serem seguidos em casos suspeitos de
contaminação.
Na unidade de
ensino.

22. Desenvolver campanhas e peças de multimídia que
apresentem informações-chave e que possam ser
Na unidade de
compartilhadas online e transmitidas por diferentes mí
ensino.
dias, com o objetivo de informar, envolver, e preparar para
o futuro. Essa medida exige uma redefinição regular dos
seus propósitos e da adequação as circunstâncias
concretas.

21. Adequar a linguagem e o formato das mensagens,
considerando a existência de pessoas com deficiências Na unidade de
ensino.
auditivas, visuais, cognitivas e de outras etnias (indígenas)
ou de outros países.
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Durante
o
ensino
remoto,
no
retorno
das
aulas
presenciais e
durante
o
processo.

Durante
o
ensino
remoto,
no
retorno
das
aulas
presenciais e
durante
o
processo.

Durante
o
ensino
remoto,
no
retorno
das
aulas
presenciais e
durante
o
processo.

Equipe
diretiva
e
demais
profissionais
quando se
fizer
necessário.

Equipe
diretiva,
pedagógica
e
demais
profissionais
quando se
fizer
necessário.

Equipe
diretiva,
pedagógica
e
demais
profissionais
quando se
fizer
necessário.

.

Por organização da
equipe diretiva e
demais profissionais
realizar publicações ,
com
informações
sobre cuidados nas
redes sociais e gurpos
de whatsapp.

Por organização da
equipe diretiva e
demais profissionais
realizar publicações ,
com
informações
sobre cuidados nas
redes sociais e gurpos
de whatsapp.

Por organização da
equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.
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Na unidade de
ensino.

25. Divulgar amplamente e disponibilizar, nos sites das
organizações parceiras que integram o Comite de Retorno
as Aulas e Comitê tecnico Científico da Defesa Civil de
Santa Catarina, todos os materiais produzidos e elaborados Na unidade de
ensino.
para auxiliar no processo de planejamento, organização e
tomada de decisão sobre o retorno escolar quais sejam:
- Plano de Contingência Educação Estadual – Plancon-Edu
Estadual CO ID-19 em que est inserido o Caderno de
Diretrizes das medidas Sanitárias, pedagógicas, de
Alimentação, de ransporte Escolar, de Gestão de Pessoas,
de Comunicação e Informação, de Treinamento,
Capacitação e Simulados e de Finanças;
- Plano de Contingência Educação Escolas – Plancon-Edu
Escolas COVID- 19;
- Caderno de Apoio Plancon COVID-19;
- Tutorial de Metodologias Ativas para Contextos de
Eventos Extremos.

24. Providenciar que o conteúdo das mensagens
enviadas pelas instituições participantes e pela unidade
escolar inclua informação sobre as medidas tomadas pela
instituição para proteger os seus membros informação
sobre o impacto da situação de emergência na vida da
instituição informação sobre as medidas pedagógicas, de
transporte, de alimentação, de gestão de pessoas, de
treinamento e capacitação sobre o possível período de
retorno as aulas, entre outras.
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Durante
o
ensino
remoto,
no
retorno
das
aulas
presenciais e
durante
o
processo.

Durante
o
ensino
remoto,
no
retorno
das
aulas
presenciais e
durante
o
processo.

Equipe
diretiva
e
demais
profissionais
quando se
fizer
necessário.

Equipe
diretiva,
pedagógica
e
demais
profissionais
quando se
fizer
necessário.

Por organização da
equipe diretiva e
Comissão Escolar.

A equipe diretiva e
Comissão
escolar
enviará informações
as familias com formato
e linguangem adaptada.

Sem custo.

Sem custo.
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28. Incluir no plano de comunicação indicações para a
comunidade escolar relativas aos procedimentos
alimentares, conforme as diretrizes sanitárias, planos de
contingência e protocolos escolares (DAOP Alimentação).
Na unidade
de ensino.
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Durante
o
ensino
remoto,
no
retorno
das
aulas
presenciais e
durante
o
processo.

Durante
o
ensino
remoto,
no
retorno
das
aulas
presenciais e
durante
o
processo.

27. Divulgar amplamente, para toda a comunidade
escolar, as estratégias pedagógicas adotadas pela Rede de
Ensino e/ou unidade escolar, a fim de promover seu
engajamento na realização das atividades presenciais e não
presenciais, enquanto perdurar o regime especial de
educação decorrente da pandemia de COVID-19 (DAOP
Pedagógica).
Na unidade
de ensino.

Durante
o
ensino
remoto,
no
retorno
das
aulas
presenciais e
durante
o
processo.

26. Comunicar as normas de condutas relativas ao uso
dos espaços físicos e prevenção e ao controle do COVID-19,
Na unidade de
em linguagem acessível comunidade escolar, e, quando
ensino.
aplicável, afixar cartazes com as mesmas normas em locais
visíveis e de circulação, tais como acessos aos
estabelecimentos, salas de aula, banheiros, refeitórios,
corredores, dentre outros (DAO Sanitária).

Equipe
diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Equipe
diretiva,
pedagógica
e
demais
profissionais
quando se
fizer
necessário.

Equipe
diretiva,
pedagógica
e
demais
profissionais
quando se
fizer
necessário.

Por organização da
equipe
diretiva
e
Comissão
Escolar.

Por organização da
equipe
diretiva
e
Comissão
Escolar.

Por organização da
equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.
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31. Elaborar cartilha de orientação sobre os cuidados bá
sicos de prevenção da COVID-19 para disponibilizar pela
internet aos profissionais da educação (DAOP Gestão de
Pessoas).
Na unidade
de ensino.

30. Realizar campanha de conscientização para que os
pais responsáveis priorizem, quando possível, o transporte
próprio de seus filhos, visando evitar o risco de Na unidade de
ensino.
contaminação dentro do transporte coletivo, orientando
para que não transportem passageiros fora do núcleo
familiar (DAO transporte).

29. Levar ao conhecimento dos profissionais
do
transporte escolar, quer sejam servidores ou prestadores
de serviços (e aplicar no que couber), as medidas Na unidade de
ensino.
recomendadas para os demais profissionais voltadas à
atividade escolar (DAOP Transporte).
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Durante
o
ensino
remoto,
no
retorno
das
aulas
presenciais e
durante
o
processo.

Durante
o
ensino
remoto,
no
retorno
das
aulas
presenciais e
durante
o
processo.

Durante
o
ensino
remoto,
no
retorno
das
aulas
presenciais e
durante
o
processo.

e

e

Equipe
diretiva,
pedagógica
e
demais
profissionais
quando se
fizer
necessário.

Equipe
diretiva
Comissão
Escolar.

Equipe
diretiva
Comissão
Escolar.

Por organização da
equipe
diretiva
e
Comissão
Escolar.

Por organização da
equipe
diretiva
e
Comissão
Escolar.

A equipe diretiva e
comissão
escolar
criarão lista de
transmição
no
whatsapp com contatos
dos responsáveis pelo
transporte escolar, bem
como motoristas, para
que sejam informados
sobre
todos
os
procedimentos.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.
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Na unidade de
ensino.

34. Informar de imediato Secretaria de Educação
estadual municipal a ocorrência de caso suspeito de
contaminação no estabelecimento de ensino, para fins de Na unidade de
monitoramento e controle da evolução do contexto
ensino.
pandêmico municipal e regional na rede de ensino, pela
Secretaria.

33. Informar de imediato Secretaria de Sa úde do
municipio a ocorrência de caso suspeito de contaminação Na unidade de
ensino.
no estabelecimento de ensino, para fins de possível
testagem e acompanhamento de sua evolução pelas
autoridades sanitárias.

32. Afixar as medidas de prevenção por meio de materiais
visuais nas unidades escolares.
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Durante
o
ensino
remoto,
no
retorno
das
aulas
presenciais e
durante
o
processo.

Durante
o
ensino
remoto,
no
retorno
das
aulas
presenciais e
durante
o
processo.

Durante o ensino
remoto, no retorno
das aulas presenciais
e durante
o
processo.

Equipe
diretiva.

Equipe
diretiva.

Equipe
diretiva,
pedagógica
e
demais
profissionais
quando se
fizer
necessário.

Por organização da
equipe
diretiva
e
Comissão
Escolar.

Por organização da
equipe
diretiva
e
Comissão
Escolar.

Por organização da
equipe
diretiva
e
Comissão
Escolar.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.
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37. Reforçar parcerias com os rgãos de comunicação
social, por meio de formação e disponibilização de
materiais, visando à maximização da informação e
mensagens por meio destes canais.

36. Estruturar o sistema de comunicação de modo que a
comunidade saiba o que fazer ao receber a informação e
os alertas.

35. anter a comunicação motivacional
e
de
envolvimento para promover a adoção de medidas
implementadas pela unidade escolar e adequadas a cada
fase da pandemia no estado, na região e no munic pio,
em todos os meios de comunicação, para lembrar que a
unidade de ensino est preocupada com o bem-estar de
todos.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.
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Durante
o
ensino
remoto,
no
retorno
das
aulas
presenciais e
durante
o
processo.
Durante
o
ensino
remoto,
no
retorno
das
aulas
presenciais e
durante
o
processo.

Durante
o
ensino
remoto,
no
retorno
das
aulas
presenciais e
durante
o
processo.

Equipe
diretiva,
pedagógica
e
demais
profissionais
quando se
fizer
necessário.

Equipe
diretiva.

Equipe
diretiva e
pedagógic
a.

Por organização da
equipe
diretiva
e
Comissão
Escolar.

Por organização da
equipe
diretiva
e
Comissão
Escolar.

A equipe diretiva e
comissão
escolar,
enviará
informações
as famílias
com formato
e linguagem
adaptada..

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.
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Na unidade de
ensino.

38. Elaborar cronogramas para atividades e produtos de
comunicação, monitorando sua implementação.

39. Monitorar o processo
de
comunicação
e
informação, periodicamente, para que ele possa ser
avaliado e melhorado.

ASSINADO DIGITALMENTE

147

Durante
o
ensino
remoto,
no
retorno
das
aulas
presenciais e
durante
o
processo.

Durante
o
ensino
remoto,
no
retorno
das
aulas
presenciais e
durante
o
processo.
Equipe
diretiva,
pedagógica
e
demais
profissionais
quando se
fizer
necessário.

Equipe
diretiva,
pedagógica
e
demais
profissionais
quando se
fizer
necessário.

Por organização da
equipe
diretiva
e
Comissão
Escolar.

Por organização da
equipe
diretiva
e
Comissão
Escolar.

Sem custo.

Sem custo.
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O quê (ação)
(W2)

Quadro 9: Esquema de organização DAOP Finanças

Onde
(W3)

148

Quando
(W4)

Diretrizes: Link de Acesso:
https://drive.google.com/file/d/1cl4k6Rvd8C0qQS72jsLrYigCtSdcnaUk/view?usp=sharing

DAOP DE FINANÇAS

Quem
(W5)

Como
(H1)

Quanto
(H2)
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1. Avaliar, com base nas ações definidas pela unidade de
Gestão Operacional (Sistema de Comando de Operações SCO), para cada nível de prontidão, os recursos financeiros
necessários para a implementação das medidas
preventivas e de contenção de contágio preconizadas
(medidas sanitárias, medidas pedagógicas, medidas ex
cepcionais de gestão de restaurantes refeitórios cantinas,
apoio logístico às demais dinâmicas operacionais previstas
etc).
Na
unidades
de ensino.

ASSINADO DIGITALMENTE
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No processo
de elaboração
do
PlanCon
Escolar.

Equipe
diretiva e
Comissão
Escolar.

O Gestor da unidade
deve deliberar ao
setor
competente
solicitando
a
listagem de materiais
necessários para a
implementação das
medidas preventivas
e de contenção.

2 caixas de
touca
com
100 unidades
no valor de R$
14,00 cada.
Total
de
R$28,00(
pedido

20 pares de
luvas
de
borracha no
valor
de
R$8,00
cada.Total de
R$160,00(
pedido
mensal)

6 caixas de
luvas
Descartáveis
no valor de
R$38,00 cada
caixa. Total R$
228,00(
pedido
mensal)

12
pares
Botas R$40,00
uni.
Total
R$480,00(
material
permanente)
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2 pacotes de
saco de lixo
de 100 litros
com 100 uni.
R$42,90 cada.
Total de R$
85,80.
15 unidades de
aventais de vinil no
valor de R$ 24,90
cada. Total de R$
373,50.
2 Totens no valor
de R$ 150,00 cada.
Total de R$300,00.

1 pacote com
100
panos
para limpeza
R$42,90.

14 baldes no
valor
de
R$12,90 uni.
Total de R$
180,60
(permanente)

20 vassouras
no valor de
R$9,50 a uni.
Total de R$
190,00(
pedido a cada
3 meses)

mensal)
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10 Fitas para

30 lixeiras com
pedal, de 35 litros
no valor unitário de
R$64,90. Total de
R$1.947,00

2 pacotes de
sacos de lixo
de 50 litros
com
100
unidades no
valor de 34,90
o
pacote.
Total
de
R$69,80.

18 unidades de
álcool 500ml no
valor de R$ 10,00
cada. Total de
R$180,00 (pedido
mensal)

16 Dispensadores
no valor de R$30,00
cada. Total de
R$480,00.
220 caixas de
máscaras
descartáveis
com
100
unidades.
Valor unitário R$
50,00, total de de
R$11. 000,00
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8 Lixeiras de 100 L
no
valor
de
R$180,00
cada

tapetes
sanitizantes no
valor de R$ 64,90
cada. Total de R$
259,60.

4 termômetros no
valor de
R$ 150,00 cada um.
Total de R$ 600.00.

Frascos
de
alcool em gel
no valor de
10,00.

4 embalagens de
copos
descartáveis com
100
unidades
cada, no valor de
R$7,80
cada.
Total de R$31,20.

demarcação
no valor de
R$30,00cada.
Total
de
300,00.
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10 Fardos de papel
toalha com 1mil
unidades
R$12,00
cada.
(mensal)

200 L de
álcool liquido
no valor de R$
5,60
cada
litro.
(mensal)

60 L de água
sanitária no valor
de R$ 2,00 o litro.
Total de R$120,00
(mensal).

4 embalagens de 5L
de detergente no
valor de R$ 25,00
cada. Total de R$
100,00 (mensal)

4 Sabão em pó de 5kg
R$32,00 cada. Total
de R$128,00 (mensal)

43 Lixeiras de 12L no
valor de R$ 15,00
cada uma.

uma.
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20 Fardos de papel
toalha com 1mil
unidades
R$12,00

8 dispensadores de
toalha de papel no
valor de R$ 30,00
cada um. Total de
R$ 240,00

Sabonete liquido 5
litros
R$ 39,90
Consumo mensal 10
litros no valor de R$
79,80.

32 dispensadores de
sabonete liquido no
valor de R$30,00 cada
um. Total de R$
960,00

Alcool 70 % Cada 5
litros R$ 34,90

10 litros de sabonete
liquido R$ 39,90
embalagem com 5l
(mensal) Total R$
79,80.

Total R$ 120,00.
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Frascos
de
álcool em gel, no
valor aproximado
de R$ 15,00 cada
25unidades. Valor
total 375,00
Reposição
mensal.Cada
5 litros R$ 59,90

face shild para a
secretaria da escola,
no valor de R$ 20,00
cada uma.

04
separações
acrílicas para mesa
no valor de
R$300,00
cada
uma.

cada.
(mensal)
Total R$ 240,00.
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4. Acionar os recursos levantados pelo Sistema de
Comando Operacional, a fim de executar os processos de
aquisição de materiais, conforme as normas e legislações
vigentes, ou direcionar ao órgão competente, após a
avaliação do cenário e definição de quais recursos
necessários serão acionados, sendo eles pré - cadastrados
ou não, conforme demandas para o atendimento seguro
de estudantes, familiares e servidores.

3. Fornecer dados e informações financeiras para
subsidiar a captação de recursos complementares para a
gestão da crise sanitária no estabelecimento de ensino,
junto às instâncias competentes.

2. Dispor de um orçamento prévio quanto aos recursos
a serem acionados para a realização das atividades,
aquisição de Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs)
e Equipamentos de Proteção Coletivas (EPCs), e todos os
itens recomendados nas diretrizes sanitárias, de
alimentação, de transporte, pedagógicas, gestão de
pessoas, de comunicação e de capacitação e treinamento.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.
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No processo
de elaboração
do
PlanCon
Escolar.

No processo
de elaboração
do
PlanCon
Escolar.

No processo
de elaboração
do
PlanCon
Escolar.

SME,
Equipe
diretiva e
comissão
Escolar.

Equipe
diretiva e
Comissão
Escolar.

Instituição
mantenedo
ra. Equipe
diretiva e
Comissão
Escolar.

Conforme as diretrizes
vigentes.

Equipe diretiva e
Comição
Escolar
manterá
atualizado
relatório de dados
com
as
devidas
informações
para
garantir os recursos
necessários
à
manutenção
das
medidas sanitárias.

Conforme as diretrizes
vigentes.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.
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7. Auxiliar nos processos de licitação, no sentido de
definir a necessidade elaboração dos termos de Referê
ncia, obtenção dos orçamentos encaminhamento para o
setor financeiro para aprovação e pre-empenho
encaminhamento para o setor responsável para o
lançamento da licitação; realização do contrato e
empenho, considerando o tempo de tramitação e os
prazos dos fornecedores para o fornecimento dos
produtos e materiais.

6. Apoiar o processo de compra de materiais e demais
insumos que se façam necessários para a
operacionalização das medidas definidas para
enfrentamento da crise sanitária, no ambito do
estabelecimento de ensino.

5. Dimensionar e descrever
detalhadamente
a
quantidade e a qualidade de itens indispensáveis que
precisam ser adquiridos, e o período de abastecimento,
identificando a quantidade de EpIs, EPCs, materiais
individuais, materiais de limpeza, higiene e desinfecção,
materiais coletivos, considerando o número de servidores,
alunos, salas de aula, espaços físicos, entre outros, para
que não faltem equipamentos e materiais unidade de
ensino até o retorno da normalidade (ver anexo exemplo).

Nos órgãos
competentes.

Nos órgãos
competentes.

Na unidade
de ensino.

157

Após
homologaçã
o do PlanCon
Municipal e
Escolar.

Após
homologaçã
o do PlanCon
Municipal e
Escolar

No processo de
elaboração
do
PlanCon Escolar.
.

Profissiona
is
responsáve
is
dos
órgãos
competent
es.

Profissiona
is
responsáve
is
dos
órgãos
competent
es.

Equipe
diretiva e
Comissão
Escolar.

Por meio do
departamento
de compras ou
processo
licitatório.

Por meio do
departamento
de compras ou
processo
licitatório.

Conforme
as
diretrizes vigentes.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.
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10. Considerar os procedimentos estabelecidos nas
diretrizes de gestão de pessoas quanto à necessidade
de contratação de servidores substitutos para atender
às demandas dos grupos de risco, identificando
orçamento, fonte de recursos e legislação para
contratação.

9. Considerar os procedimentos estabelecidos nas
diretrizes sanitárias quanto alimentação na escola
(recebimento,
armazenamento,
pré-preparo,
preparo,
distribuição,
acompanhamento
e
fiscalização), e os recursos demandados para este
fim.

8. Proceder ao levantamento de recursos necessários
para planejar, organizar e executar as capacitações,
treinamentos e simulados de campo, envolvendo
equipes, equipamentos, viaturas (bombeiros e ambulâ
ncias), entreoutros.

unidad
e
de
ensino.

Nos
órgãos
competen
tes.

Na

Nos órgãos
competentes.
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Quando
se
fizer
necessário
conforme
a
demanda
prevista
em
acordo com as
diretrizes
sanitárias
vigentes.

No processo
de elaboração
do
PlanCon
Escolar.

Após
homologaçã
o do PlanCon
Municipal e
Escolar

Os
órgãos
competentes.

SME,
equipe
diretiva e a
Comissão
escolar..

Profissiona
is
responsáve
is
dos
órgãos
competent
es.

De

acordo
com
a
demanda
das
unidades
escolares
.

Conforme as diretrizes
vigentes

Por meio do
departamento
de
compras ou processo
licitatório

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme
demanda.
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UNIDADE DE GESTÃO OPERACIONAL (SISTEMA DE COMANDO OPERACIONAL/COMITES ESCOLARES)
O Núcleo de Desenvolvimento Infantil Lauro Prado Sede e Lauro Prado Extensão adotou a
seguinte estrutura de gestão operacional.

Figura 2: Organograma do Sistema de Comando Operacional Núcleo de Desenvolvimento Infantil Lauro Prado – Sede
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Figura 3: Organograma do Sistema de Comando Operacional Núcleo de Desenvolvimento Infantil Lauro Prado –
Extensão

Para a devida aplicação da metodologia proposta, cada uma das caixas no organograma deve
ser devidamente nominada (responsável) e identificada com telefone, e-mail, WhatsApp da pessoa
com poder de decisão. Para facilitar a utilização e visibilidade pode-se criar um mural para
comunicações, avisos, indicação dos responsáveis e contatos de emergência.

SISTEMA DE VIGILÂNCIA E COMUNICAÇÃO (SISTEMA DE ALERTA E ALARME)
Dispositivos Principais
Nosso sistema de alerta e alarme está organizado em torno de 5 dispositivos principais de
vigilância e comunicação:
a.

indicações provenientes de instituições hierarquicamente superiores e das entidades de

saúde;
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sistema de observações e controle de evidências (tosse persistente de alguém, queixa de

sintomas compatíveis com COVID-19, medição de temperatura em casos suspeitos;
c.

informações variadas plausíveis provenientes de diversas fontes (alunos e pais,

funcionários, autoridades locais, entidades representativas e acreditáveis);
d.

simulados de algumas ações (e protocolos);

e.

relatórios diários de responsáveis da Unidade de Gestão Operacional.
Com base nestes dispositivos procede-se um constante monitoramento das dinâmicas e

ações implementadas e, se necessário, seu ajuste. No quadro abaixo apresenta-se como está
organizado o sistema de vigilância e comunicação.

Quadro 10: Integrantes do Núcleo De Desenvolvimento Infantil Lauro Prado – Sede

NOME
Fabrícia R. Guerreiro

FUNÇÃO
Área de alimentação

CONTATO
Fabh_reh@hotmail.com
(047)991391093
Rua do CG, 258 – Vila Nova

Raquel N. de Melo

Área Sanitária

Raquelmello0077@gmail.com
(047)984663999
Av. FranciscoSeveriano dos
Santos 399

Araceli R. Avi

Área pedagógica

araavi@outlook.com
(047) 996476697
Rua Rio Canoas 95 Bombinhas

Ezequiel P. Trentin

Área pedagógica

eptrentin28@hotmail.com
(047)999475783
Rua 444/01
Morretes Itapema

DISPOSITIVO
Orientar e fiscalizar se estão
sendo cumpridas as normas
de higienização desta área
Observação, controle de
evidências, relatórios, medir
a temperatura em casos
suspeitos
Atendimento remoto pelo
Google
drive
aos
professores, livro ata de
ocorrência de cada sala
pararelatório diários; ensino
dos alunos a escola e ensino
remoto
Atendimento remoto pelo
google
drive
aos
professores, livro ata de
ocorrência de cada sala
pararelatório diários; ensino
dos alunos a escola e ensino
remoto
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KerlenTiciana
Padilha

M.

Área de informação
comunicação

e

Kerlen_Ticiana@hotmail.com
(047)999427566
Rua
MiguelAnastácio
do
Nascimento 46 – Porto Belo

Danielli
Camargo

Kuster

Área de informação
comunicação

e

danitijucas@hotmail.com
(047)996657678
Manoel Nunes 454- Porto
Belo

Bruna dos Santos

Área de informação
comunicação

Angela M.
Gubertt

Área de treinamento e
capacitação

Caetano

e

Cartazes
Painéis
Panfletos
Mensagens pelo WhatsApp
para a comunidade escolar
E-mail

angelagubertt@gmail.com

Orientar os servidores e
Parceria com a secretaria de
saúde e educação

(047)997689494

Gestão de pessoas

jeanapietra@hotmail.com

Finanças

047 991974020
Manoel Machado – 195

Dieison Tavares
Silva

da

Gestão de Pessoas
Transporte Escolar

Cartazes
Painéis
Panfletos
Mensagens pelo WhatsApp
para a comunidade escolar
E-mail
Cartazes
Painéis
Panfletos
Mensagens pelo WhatsApp
para a comunidade escolar
E-mail

marcenaria4irmaos@gmail.co
m
Governador Celso Ramos –
453- Porto Belo
(047)991171989

Arthur Guerreiro – 180 Porto
Belo
Jeana Carla Cucco
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dieitavsil@gmail.com
47 992489773
Francisca F de Moraes, 612/02

Orientar os servidores e
Parceria com a secretaria de
saúde e educação
Orientar os servidores e
Parceria com a secretaria de
saúde e educação

Quadro 11: Integrantes do Núcleo De Desenvolvimento Infantil Lauro Prado – Extensão

NOME
Vanessa
Andriotti

FUNÇÃO
Gonçalves

Área de alimentação

CONTATO
vanessaandriotti2@gmail.com
(047)984917318

DISPOSITIVO
Orientar e fiscalizar se estão
sendo cumpridas as normas
de higienização desta área
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Analu Baltazar

Área de informação e
comunicação
Transporte escolar

analu.baltazar1979.ab@gmail.
com
(047)999629189
Candido Samagaia 304
Centro - PB

Maria Eduarda Lima
Rodrigues

Área de informação e
comunicação

Mariaeduardalimarodrigues@
gmail.com
(047)991901840
Rua Brusque 106

Daniella
Amaral

Área de treinamento e
capacitação

danielafa-pb@hotmail.com
(047)988095337
Baleia Jubarte – Bombinhas

CrislaineGranemann

Área de treinamento e
capacitação

crislainegraneman@hotmail.c
om
(047)999180225
MelaineGlaush, 22
Perequê

Orientar os servidores e
Parceria com a secretaria de
saúde e educação

Tatyane Maria Amaral
Souza

Área de
pessoas
Finanças

gestão

de

tatyaneasouza@hotmail.com
(047)999094961
Lúcio José Airoso 512

Atualizando os contatos das
famílias e funcionários
Acesso a parceiros externos
(saúde, educação, concelho
tutelar, assistência social)

Thainá Dietrich

Área de gestão
pessoas
Transporte escolar

de

Thaináwt@hotmail.com
(047)996269369
Miguel Antônio Artur 113

Atualizando os contatos das
famílias e funcionários
Acesso a parceiros externos
(saúde, educação, concelho
tutelar, assistência social)

Fernanda Mianes

Área de informação e
comunicação

femianes@hotmail.com
(047)991173460
Sebastião Manoel Jaques 103

Eloisa Goetten

Área sanitária

extensaolauroprado@gmail.c
om

Cartazes
Painéis
Panfletos
Mensagens pelo WhatsApp
para a comunidade escolar
E-mail
Observação, controle de
evidências, relatórios, medir
a temperatura em casos
suspeitos

de

Fátima

(047)988504555
IrícioInacío da Silva 77

Cartazes
Painéis
Panfletos
Mensagens pelo WhatsApp
para a comunidade escolar
E-mail
Cartazes
Painéis
Panfletos
Mensagens pelo WhatsApp
para a comunidade escolar
E-mail
Orientar os servidores e
Parceria com a secretaria de
saúde e educação
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Magda Feliciano

Área pedagógica

Magdaf-tj@hotmail.com
(048)991053724
Ceará 305
Universitário
Tijucas

Analu Eduardo Cesar

Área pedagógica

analucesar2010@hotmail.com
Rua 706, bairro Várzea 45
Itapema

Rosemary Watzko

Área alimentação

watzko.rose@gmail.com
(47)996076612
Rua Paraná, 150- Porto Belo
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Atendimento remoto pelo
google
drive
aos
professores, livro ata de
ocorrência de cada sala
pararelatório diários; ensino
dos alunos a escola e ensino
remoto
Atendimento remoto pelo
google
drive
aos
professores, livro ata de
ocorrência de cada sala
pararelatório diários; ensino
dos alunos a escola e ensino
remoto
Orientar e fiscalizar se estão
cumpridas as normas de
higienização desta área

Monitoramento e avaliação
Tendo em vista a imprevisibilidade da evolução da pandemia, é fundamental o
monitoramento constante do cenário de risco e das dinâmicas e ações operacionais adotadas, com
avaliações de processos e resultados e constantes ajustes que se demonstrem necessários, para
manter o plano de contingência atualizado. O registro das ações adotadas e das verificações
realizadas é também importante para salvaguardar futuras questões legais.
Os registros diários das atividades da escola, de maior ou menor eficácia das diferentes
dinâmicas e ações, de eventuais problemas detectados e como foram resolvidos, de questões que
seja necessário resolver ou aspectos a serem alterados, serão realizados em boletins de
preenchimento expedito e em relatórios conforme modelos que consta nos anexos 2 e 3 do
Caderno de Apoio Plancon Covid-19.
Retirar os modelos de Boletim e de Relatório – estarão disponibilizados no Caderno
Plancon Covid-19.
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ANEXOS
ANEXO 1: MODELO DE BOLETIM

BOLETIM DIÁRIO DE OCORRÊNCIAS
INFORME DE Nº
DIA:

/

/

.

DINÂMICAS E ACÕES

ENCAMINHAMENTO

RESOLUÇÃO

OPERACIONAIS

ALTERAÇÕES

(SE

HOUVER)

GESTÃO DE PESSOAS

MEDIDAS SANITÁRIAS

ALIMENTAÇÃO

TRANSPORTE
QUESTÕES
PEDAGÓGICAS

OUTRAS
OBSERVAÇÕES OU PENDÊNCIAS:
REPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:
ANEXO 2: MODELO DE RELATÓRIO
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RELATÓRIO
PERÍODO: DE

A

1. Aspectos facilitadores e complicadores das Dinâmicas e Ações Operacionais.
DINÂMICAS
E
OPERACIONAIS

AÇÕES FACILITADORES

COMPLICADORES

GESTÃO DE PESSOAS
MEDIDAS SANITÁRIAS
ALIMENTAÇÃO
TRANSPORTE
QUESTÕES PEDAGÓGICAS

2. Dados quantitativos
DINÂMICAS
E
OPERACIONAIS
GESTÃO DE PESSOAS

AÇÕES

ASPECTOS

NÚMERO

• Professores envolvidos:
• Servidores envolvidos:
• Estudantes envolvidos:
• Atendimentos realizados com professores:
• Atendimentos realizados com servidores:
• Atendimentos realizados com estudantes:
• Atendimentos realizados com familiares:

MEDIDAS SANITÁRIAS

• Quantidade de álcool em gel:
• Quantidade de máscaras:

ALIMENTAÇÃO

• Quantidade de refeições servidas:
• Quantidade de máscaras:

TRANSPORTE

• Quantidade de alunos transportados:
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• Quantidade de motoristas mobilizados:
• Quantidade de motoristas treinados:
QUESTÕES PEDAGÓGICAS

• Quantidade de atividades desenvolvidas:
• Quantidade de material produzido:
• Quantidade de equipamentos utilizados:
• Quantidade de horas presenciais:
• Quantidade de horas de ensino híbrido:
• Quantidade de alunos presenciais:
• Quantidade de alunos ensino híbrido:
• Quantidade de alunos em ensino remoto:

TREINAMENTO

E • Quantidade de treinamentos oferecidos:

CAPACITAÇÃO

• Quantidade de professores capacitados:
• Quantidade de servidores simulados:
• Quantidade de horas de capacitação ofertadas:
• % de aproveitamento das capacitações ofertadas:
• Quantidade de certificados:
• Quantidade de material elaborado:

3. Destaques Evidenciados, Aspectos a Melhorar e Lições Aprendidas:
DINÂMICAS E AÇÕES DESTAQUES
OPERACIONAIS
EVIDENCIADOS

ASPECTOS
MELHORAR

A LIÇÕES
APRENDIDAS

GESTÃO DE PESSOAS
MEDIDAS SANITÁRIAS
ALIMENTAÇÃO
TRANSPORTE
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QUESTÕES
PEDAGÓGICAS
TREINAMENTO

E

CAPACITAÇÃO
4. Sugestões de Alteração no Plano de Contingência:

5. Fotos, Registros, Depoimentos, Gráficos, etc.

168

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 1675

Autenticação eletrônica 172/176
Data e horários em GMT -03:00 Brasília
Última atualização em 15 Dec 2020 às 18:58:12
Identificação: #d6934d3d305aaf7cea280285e25da67be2d6bb627560c9846

Página de assinaturas

Adriana S

Altino J

Adriana Schimiguel
016.106.329-23
Signatário

Altino Junior
005.551.719-65
Signatário

Andressa G

Bruna R

Andressa Godoi
040.551.839-09
Signatário

Bruna Rosa
091.313.139-30
Signatário

Claudio S
Claudio Silva
585.668.489-34
Signatário

Daniela Silva
032.613.839-09
Signatário

Eliane T
Eidi Domingues
027.218.379-23
Signatário

Eliane Tomaz
798.662.129-04
Signatário

Josiane R

Mariana V

Josiane Rocha

Mariana Voltiolini
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056.391.939-64
Signatário

119.443.719-23
Signatário

Assinado eletronicamente

Marilene V

Mariane Camargo
041.270.989-96
Signatário

Marilene Viana
693.062.659-72
Signatário

Marina A

Assinado eletronicamente

Marina Agnoletto
913.051.879-20
Signatário

Mario Filho
533.100.049-53
Signatário

Osvaldo N
Nicésio Delfino
049.170.889-09
Signatário

Osvaldo Neto
065.384.389-54
Signatário

Patrícia A
Patrícia Araújo
035.401.139-16
Signatário

Rosane Grauppe
478.186.899-15
Signatário

Selma P
Selma Pereira
024.902.599-03

Vanesa Marques
046.262.169-35
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Signatário

Signatário

Vera A
Vera Andrade
614.215.379-15
Signatário
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1. INTRODUÇÃO

A COVID-19 é uma doença infecciosa emergente, causada por um
vírus da família dos coronavírus — o SARS- CoV-2 (de forma simplificada,
como dispõe a OMS, 2019- nCoV) identificado pela primeira vez em
Wuhan, na China, em dezembro de 2019.
Em 30 de janeiro, o Comitê de Emergência da Organização
Mundial de Saúde (OMS) decretou Emergência de Saúde Pública de
Âmbito Internacional. Em 11 de março, levando em consideração a
amplitude de sua disseminaçãomundial, veio a ser classificada como
pandemia.

Segundo

a

OMS,

para

configurar

uma

pandemia

são

necessárias três condições:
a. ser uma nova doença que afeta apopulação;
b. o agente causador ser do tipo biológico transmissível aos seres
humanos e causadorde
c. uma doença grave;e
d. ter contágio fácil, rápido e sustentável entre oshumanos.
A ocorrência da COVID-19, bem como as medidas a tomar, se
integram na Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, definida pela Lei
n° 12.608, de 10 de abril de 2012. Efetivamente estamos em estado de
calamidade pública decretada em decorrência de um desastre de natureza
biológica, que se insere na classificação “doenças infecciosas virais”
(conforme o COBRADE nº 1.5.1.1.0).
No

Brasil,

o

Congresso

Nacional

reconheceu,

para

fins

específicos, por meio do Decreto Legislativo n° 6, de 20 de março de 2020,
a ocorrência do estado de calamidade pública nos termos da solicitação do
Presidente da República.
Em

Santa

Catarina,

o

acionamento

do

Centro

Integrado

de

Gerenciamentode Riscos e Desastres - CIGERD ocorreu no dia 14 de março,
quando foi deflagrada a “Operação COVID- 19 SC”. No dia 17 de março, o
governo do Estado decretou situação de emergência, através do Decreto n°
515, por conta da pandemia de coronavírus. O Decreto nº 562, de 17 de abril
de 2020, declarou estado de calamidade pública em todo o território
catarinense, nos termos do COBRADE nº 1.5.1.1.0 - doenças infecciosas
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virais, para fins de enfrentamento à COVID-19, com vigência de 180 (cento e
oitenta) dias, suspendendoas aulas presenciais nas unidades das redes de
ensino pública e privada, sem prejuízo do cumprimento do calendário letivo,
até 31 de maio. Este Decreto foi alterado por outro de número 587, de 30 de
abril, que suspendeu as aulas nas unidades das redes de ensinopública e
privada por tempo indeterminado. O Decreto n° 630, de 1º de junho,
suspendeuaté 2 de agosto de 2020 as aulas presenciais nas unidades das
redes de ensino pública e privada, sem prejuízo do cumprimento do calendário
letivo, o qual deverá ser objeto de reposiçãooportunamente.
Em 16 de junho, o Ministério da Educação publicou a Portaria nº
544 que dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em
meios digitais, enquanto durar a situação de pandemia do novo coronavírus
- COVID-19. E, em 18 de junho, a Portaria n°1.565 estabeleceu orientações
gerais visando à prevenção, ao controle e à mitigação da transmissão da
COVID-19, e à promoção da saúde física e mental da população brasileira,
de forma a contribuir com as ações para a retomada segura das atividades
e o convívio social seguro.
O impacto potencial da COVID-19 é elevado devido a, entre outros
aspectos:
a. a propagação do vírus ser fácil e rápida;
b. a transmissão ocorrer enquanto o paciente está assintomático
ou tem sintomas leves (5 até 14 dias);
c. a doença ter consequências agravadas, para além de idosos,
em certos grupos populacionais com grande expressão no Brasil, como
diabéticos, hipertensos e com problemas cardíacos;
d. a possibilidade de gerar sobrecarga nos sistemas e serviços de
saúde

e

assistência

social

(podendo

gerar

sua

ruptura),

na

fase

exponencial da contaminação;
e. a taxa de mortalidade pode atingir, em certos contextos,
números preocupantes.
Considerando que a transmissão do agente infeccioso se faz por
contágio

interpessoal,

é

fundamental

promover

a

preparação

das

instituições, organizações e serviços para uma resposta efetiva e oportuna,
que ajude a diminuir a amplitude e ritmo da infecção e a mitigar seus
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impactos, especialmente, o número de vítimas mortais. A estratégia a
seguir deve estar alinhada com as indicações do Ministério da Saúde (MS)
e da Organização Mundial de Saúde (OMS) e outras indicações de órgãos
de governos federal, estadual e municipal. As atividades a desenvolver
devem

ser

sempre

proporcionais

ao

nível

de

risco

definido

pelas

instituições responsáveis.
As experiências já reconhecidas nos casos mais bem-sucedidos
de controle provamque a preparação para uma epidemia começa (ou deve
começar)

antes

dela

ocorrer.

Se

tal

não

ocorreu

(ou

só

ocorreu

parcialmente), mais importante se torna que a prevenção se inicie logo aos
primeiros sinais de casos provenientes de outros países (ou regiões), com
reforço na fase de transmissão local e, obviamente, maior destaque na fase
de transmissão comunitária ou sustentada. Entre as medidas adotadas
desde cedo pelos países melhor sucedidos no controle à COVID-19,
constam-se a realização massiva de testes com isolamento de casos
detectados e quebra de cadeias de transmissão, medidas de reforço da
higiene individual e comunitária, comunicação eficaz e adequada e
conscientização efetiva, mas dando devido realce a riscos e consequências
em caso de negligência de medidas de distanciamento social (de vários
graus

e

ordem),

obrigatórias

ou

voluntárias,

com

proibição

de

aglomerações.
Um instrumento de planejamento e preparação de resposta a
eventos adversos de quaisquer tipos, previstos na Codificação Brasileira de
Desastres - COBRADE, é o Plano de Contingência de Proteção e Defesa
Civil (PLANCON-PDC). Nele se define(m) e caracteriza(m) o(s) atores
envolvidos, a(s) ameaça(s), o(s) território(s) envolvido(s), o(s) cenário(s) de
risco, se explicitam os níveis de risco/prontidão considerados e se
estabelecem as dinâmicas e ações operacionais a implementar em cada
um desses níveis, quando da iminência ou ocorrência do evento adverso a
que

o(s)

cenário(s)

de

risco(s)

alude(m),

incluindo

questões

de

comunicação, protocolos operacionais, recursos humanos a mobilizar,
recursos/materiais a utilizar e sistema de coordenação operacional, através
da previsão e acionamento de um Sistema de Comando de Operação
(SCO) para gestão de crise. Os planos de contingência deverão em
princípio ser elaborados em fase de normalidade ou, quando muito,
6
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prevenção, ou seja, antes da ocorrência do evento extremo. Na presente
situação estão sendo elaborados em plena etapa de mitigação, já na fase
deresposta.
A Escola de Educação Básica Professora Nair Rebelo dos
Santosfaceàatualameaça relacionada com a COVID-19, e tendo em conta
a sua responsabilidade perante à comunidade escolar/acadêmica (alunos,
professores, funcionários e familiares destes), elaborou o presente PLANO
DE CONTINGÊNCIA (PLANCON-EDU/COVID-19). O Plano está alinhado
com as metodologias para elaboração de Planos de Contingência da
Defesa Civil de Santa Catarina e as orientações nacionais e internacionais
(Ministério

da Saúde

e OrganizaçãoMundial

de Saúde,

bem

como

Secretarias de Estado de Saúde e deEducação).
O Plano de Contingência Escolar para a COVID-19, a partir de
cenários de risco identificados, define estratégias, ações e rotinas de
resposta para o enfrentamento da epidemia da nova (COVID-19), incluindo
eventual retorno das atividades presenciais, administrativas e escolares. O
conjunto de medidas e ações ora apresentado deverá ser aplicado de
modo articulado, em cada fase da evolução da epidemia da COVID-19.

7
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2. ENQUADRAMENTO CONCEITUAL DEREFERÊNCIA
A estrutura do PLANCON-EDU da Escola de Educação Básica
Professora Nair Rebelo dos Santos obedece ao modelo conceitual ilustrado
na Figura 1.

Figura 1: Organograma do plano de contingência

8

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 1689

3. ATORES/POPULAÇÃOALVO
Público alvo: todos os alunos, de Pré ao 9 anos, respectivos
professores, funcionários e familiares da ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROFESSORA
NAIR REBELO DOS SANTOS.
Equipe Técnica Administrativa e Pedagógica
QUANT.
FUNÇÃO
01
Diretora
01
Assessor de Direção
02
Secretária
01
Secretária EJA
01
Admin. EJA
01
Admin.
01
Admin.
02
Supervisor Escolar
01
Orientador Educacional
01
Admin.
01
Admin.

C.H.
SITUAÇÃO
40h
efetivo comissionado
40h
comissionado
40h
comissionado
20h
efetivo remanejado
20h
efetivo remanejado
40h
readaptado
20h
readaptado
20h
efetivo
40h
efetivo
40h efetivo remanejado com laudo
40h
Efetivo remanejado

Quadro de Professores Efetivos
QUANT.
02
04
03
01
01
01
01
04
01
02
01
02
01
01
01
03
01
01
03
01
01
03

FUNÇÃO
AEE
Anos Iniciais
Anos Iniciais
Arte
Arte
Ciências
E. Religioso
Ed. Física
Ed. Infantil Pré II
Geografia
História
História
Inclusão
Informática
Inglês
Inglês
L. Portuguesa
L. Portuguesa
Matemática
Monitor
Monitor
PADA

C.H.
20h
40h
20h
40h
20h
20h
20h
40h
20h
20h
30h
20h
20h
40h
40h
20h
40h
20h
20h
40h
20h
20h

SITUAÇÃO
Efetivo
Efetivo
Efetivo
Efetivo
Efetivo
Efetivo
Efetivo
Efetivo
Efetivo
Efetivo
Efetivo
Efetivo
Efetivo
Efetivo
Efetivo
Efetivo
Efetivo
Efetivo
Efetivo
Efetivo
Efetivo
Efetivo

9
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Quadro de Professores Admitidos em Caráter Temporário
QUANT.
02
01
01
03
01
02
03
01
15
01
03
01
01
01

FUNÇÃO
Anos Iniciais
Arte
Ciências
Ciências
E. Religioso
Ed. Infantil
Pré II
Geografia
História
Inclusão
Inglês
L. Portuguesa
Matemática
Matemática
Prof. Substituto

C.H.
20h
20h
10h
20h
02h
20h

SITUAÇÃO
seletivo
seletivo
seletivo
seletivo
seletivo
seletivo

20h
20h
20h
20h
20h
20h
40h
20h

seletivo
seletivo
seletivo
seletivo
seletivo
seletivo
seletivo
seletivo

Cozinha
QUANT.
01
01

FUNÇÃO
Cozinheiro
Auxiliar de cozinha

C.H.
40h
40h

SITUAÇÃO
Efetivo
Efetivo

Vigilância e Limpeza
QUANT.
01
02
03

FUNÇÃO
Vigia
Servente
Servente

C.H.
40h
40h
40h

SITUAÇÃO
efetivo
efetivo
seletivo

10
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Número de Alunos Matriculados no ano de 2020
MATUTINO

VESPERTINO

nº
ANO
ANO
nº alunos
alunos
PRÉII A
26 PRÉII B
22
1ºA
27 PRÉII C
25
1ºB
26
1ºC
26
2ºA
28
2ºB
30
3ºA
31
3ºB
31
4ºA
29
4ºB
27
5ºA
30
5ºB
30
6ºA
33
6ºB
26
7ºA
30
6ºC
23
7ºB
28
6ºD
30
7ºC
27
7ºD
28
8ºA
31
7ºE
27
8ºB
31
8ºC
23
9ºA
29
8ºD
26
9ºB
27
9ºD
28
9ºC
30
9ºE
27
TotalMatutino
463 Total Vespertino
429

NOTURNO

ANO
EJA INICIAIS
EJA 6º ANO
EJA 7º ANO
EJA 8º ANO
EJA 9º ANO
CEJAMÉDIO
--------------------------------------------------------------------------------TotalNoturno

nº alunos
11
19
20
28
29
65
--------------------172
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4. OBJETIVOS

ObjetivoGeral

Fortalecer os processos de governança da escola, definindo
estratégias, ações e rotinas de atuação para o enfrentamento da epidemia
enquanto persistirem as recomendações nacionais, estaduaise/ou regionais
de

prevenção

continuidade

ao

da

contágio

sua

da

missão

COVID-19,

educacional

buscando

pautada

assegurar

a

proteção

e

pela

segurança da comunidade escolar/acadêmica.

Objetivos Específicos
a. Identificar os cenários de riscos (com base nas ameaças,
território

envolvido,

vulnerabilidades

e

capacidades

instaladas

do

estabelecimento de ensino);
b. Definir

as

dinâmicas

e

ações

operacionais

e

adotar

os

protocolos operacionais específicos, abrangendo todas as atividades do
estabelecimento e todos os membros da comunidade escolar e cumprindo
todas as recomendações oficiais;
c. Estabelecer uma Unidade de Gestão Operacional que assegure
a implementação das dinâmicas e ações definidas para diferentes fases,
em especial, na retomada de atividades presenciais;
d. Promover

acesso

à

informação

constante

de

boletins

atualizados e outros materiais de fontes oficiais sobre a pandemia, formas
de contágio e formas de prevenção;
e. Garantir

uma eficiente comunicação interna (com

alunos,

professores e funcionários) e externa (com pais e/ou outros familiares dos
alunos, fornecedores e população em geral);
f. Determinar quais

os recursos necessários

para dar uma

resposta efetiva e competente, adequada a cada fase de risco/prontidão
12
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associada à COVID-19;
g. Implementar as ações de resposta, mitigação e recuperação,
em cada fase, abrangendo toda a atividade do estabelecimento;
h. Monitorar

e

avaliar

as

ações/medidas

implementadas,

possibilitando ajustes nas estratégias frente aos resultados esperados;
i. Identificar

eventuais

casos

suspeitos

de

COVID-19,

orientando/encaminhando para que de imediato possam usufruir de apoio
da escola e por parte dos serviços de saúde, evitando ou restringindo
situações de contágio;
j. Assegurar a continuidade da missão educativa, estabelecendo
estratégias e metodologias pedagógicas adaptadas, buscando qualidade e
equidade no atendimento escolar;
k. Garantir condições sanitárias, profissionais, tecnológicas e
apoio psicológico compatíveis com o momento da pandemia e póspandemia, garantindo a segurança da comunidade escolar nos aspectos
sanitários, de higiene, saúde física e mental/emocional.

13
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5. CENÁRIOS DERISCO
Este plano de contingência está elaborado para cenários de risco
específicos, que consideramos se aplicar ao nosso estabelecimento
educativo. Em tais cenários são considerados o território de alcance
daameaça (COVID-19) com

que se tem

que lidar,

bem como as

vulnerabilidades e capacidades instaladas e a instalar.

Ameaça(s)

A principal ameaça a que o plano de contingência visa dar
resposta é uma ameaça biológica, uma pandemia, mais exatamente, a
transmissão do vírus 2019-nCoV, que tem impacto direto no sistema
cardiorrespiratório, desencadeando no organismo humano a COVID-19.
A transmissão ocorre através de gotículas ou micro gotículas de
saliva e secreção nasal, etc, projetadas por uma pessoa infectada e que
atingem diretamente a boca, nariz e/ou olhos de outra pessoa. Essas
gotículas podem atingir a boca, olhos ou nariz de pessoas próximas ou por
contato:
a. De contato físico com pessoa contaminada, como, por exemplo,
ao apertar a mão de uma pessoa contaminada e em seguida levar essa
mão à boca, ao nariz ou aos olhos.
b. De objetos ou superfícies contaminadas e posterior contato com
a boca, nariz ou olhos. Não podendo ser descartada a possibilidade de
transmissão pelo ar em locais públicos – especialmente locais cheios,
fechados e mal ventilados.
Depois do vírus atingir as mucosas, a maioria das pessoas
desenvolve a doença com sintomas amenos. Há, contudo, pessoas que
desenvolvem quadros de grande gravidade que, em certos casos, causam
a morte do paciente. A probabilidade de complicações graves é mais
comum em pessoas de grupos etários mais idosos e/ou na presença de
outras doenças crônicas. Contudo, começam a aparecer mais casos em
14
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outras faixas de idade e em pessoas sem comorbidades aparentes.
Por outro lado, segundo a Organização Pan-Americana da Saúde
(OPAS) e a OMS, calcula-se que a taxa de mortalidade associada à
COVID-19 seja substancialmente maior que a da gripe sazonal (0,02% para
3,6% ou mais). A taxa de transmissão é elevada (cerca de 3, ou seja, 1
pessoa

contamina,

em

média,

3

pessoas).

Sem

estratégias

de

distanciamento físico, deixando o vírus se transmitir livremente, a taxa de
contaminação pode atingir, eventualmente, até 50 a 70%, o que teria por
consequência a falência total de sistemas de saúde e funerários, pois
teríamos milhões de mortos e um cenário extremamente crítico.
Cabe ainda ressaltar que a falência dos sistemas de saúde e
funerário não depende somente da taxa de contaminação, mas sobretudo
da capacidade de atendimento dos casos graves da doença que podem
atingir o nível de saturação mesmo em contexto de taxas menores de
contágio. Não existe ainda nenhuma vacina disponível. Também não
existem

tratamentos

medicamentosos

específicos

suficientemente

testados, embora alguns medicamentos – tradicionalmente utilizados no
tratamento de outras doenças - tenham sido utilizados com aparente
sucesso, que não se sabe advir de qual ou de sua combinação com outros,
e alguns novos medicamentos começam a ser testados.
Assim, a esta ameaça principal do vírus em si e da doença - por
vezes mortal - que ele desencadeia, juntam-se, no mínimo, mais duas:
a. a ameaça de uma profunda crise econômica e financeira;
b. aocorrência de contextos deperturbações emocionais pessoaise
desequilíbrios sociais variados.
Nos dois últimos casos, o planejamento de estratégias mais
adequadas para prevenir e restringir novos contágios, quando da retomada
gradual de atividades, podecontribuir significativamente para o controle da
doença e dirimir os impactos colaterais, favorecendo um ambiente mais
propício à recuperação econômica e dos impactos psicossociais da
pandemia.
Em síntese, a ameaça é real e de natureza complexa, uma vez
que:
a. o vírus é novo, com elevada taxa de mutação (sem que
15
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saibamos, totalmente, o que isso implica);
b. seus impactos dependem das medidas de contingenciamento
tomadas em tempo;
c. os efeitos potenciais de curvas de crescimento epidemiológico,
súbito e alto, sobre os sistemas de saúde são grandes, o que pode afetar a
capacidade de resposta e a resiliência individual e comunitária e, por
retroação, aumentar muito o risco;
d. seu impacto na situação econômica global e de cada país pode
gerar uma forte crise;
e. o inevitável choque entre medidas de distanciamento social e
preocupação de dinamização da atividade econômica pode criar conflitos e
impasses difíceis de ultrapassar;
f. aos períodos de distanciamento social mais extensivo têm que
suceder-se períodos de maior flexibilização e tentativa de retomar a
normalidade que, contudo, podem vir a gerar novas necessidades de
distanciamento.
Caracterização do Território

A Escola Municipal Professora Nair Rebelo Dos Santos atende à
demanda de alunos desde a Educação Infantil ao 9º ano do Ensino
Fundamental, como também a Educação para Jovens e Adultos no período
noturno (EJA).
Sua

estrutura

física

conta

com

dezesseis

salas

de

aula

distribuídas da seguinte forma: cinco salas para os anos iniciais do E.
Fundamental; nove salas para os anos finais do Ensino Fundamental e
duas salas para a Educação Infantil. Para uso dos alunos, dois banheiros
masculinos com quatro divisórias (sanitários) e dois banheiros femininos
com quatro divisórias (sanitários) e um chuveiro. Ainda possui mais duas
salas destinadas ao atendimento especializado: uma para o AEE e outra
para o PADA. Uma sala de informática, um refeitório e uma cozinha
conjugados e também um depósito.
A parte administrativa funciona em espaço conjugado: secretaria,
16
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direção e supervisão com um banheiro unissex atendendo este espaço. A
sala para a Orientação Escolar está em espaço separado.
Na área externa, uma área de parque que serve às turmas
menores, um pátio interno e um campo de areia que são utilizados nas
aulas de Educação Física para todas as turmas desde a Educação Infantil
até o Ensino Fundamental.
Visto isso, a população escolar na Escola Nair Rebelo dos Santos
é de 1064 estudantes, 87 professores e 11 demais servidores por período
(matutino ou vespertino). Em um unico dia teremos na escolauma
circulação média de quase quinhentas pessoas nos turnos matutino e
vespetino e aproximadamente 200 no turno noturno, se considerar a
possível

presença

de

pais

e responsáveis,

prestadores

de serviço

(entregas, transporte etc.) ou outras pessoas que possam adentrar ao
ambiente escolar.
Em levantamento realizado nas matrículas escolares, observou-se
que parte dos alunos utilizam automóveis particulares para deslocamento,
outra parcela utiliza o transporte público municipal, totalizando 304 alunos
que fazem uso do tranporte e além de um grupo que se desloca a pé ou
com bicicleta. Os alunos da escola são oriundos de todos os bairros: Alto
Perequê, Araçá, Centro, Encantada, Jardim Dourado, Perequê, Santa
Luzia, Sertão de Santa Luzia, Valongo e Vila Nova.
A escola Nair Rebelo se localiza-se no Bairro Vila Nova, possui
uma unidade de saúde a 200m da unidade escolar, próximo ao Centro de
Referência para Atendimento ao COVID-19 e aproximadamente 20 minutos
do Hospital Municipal de Itapema, com transito em condições normais.
A Escola se encontra em um local privilegiado, com fácil acesso
para a BR 101, o que possibilita o fácil deslocamento para os centros de
saúde e hospitais de maior porte, tendo a polícia militar e o corpo de
bombeiros instalados nas proximidades, tornando a escola ainda mais
segura.

17
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Vulnerabilidades

A Escola Básica Municipal Professora Nair Rebelo dos Santos,
toma em consideração,

na definição de seu cenário de risco, as

vulnerabilidades gerais e específicas que seguem:
a. facilitação de condições que permitam a transmissão do vírus,
através de contatos diretos (aperto de mão, beijos, alcance das partículas
expelidas por pessoa infectada quetosse ou espirra, etc.) ou mediados
(toque em superfícies infectadas, etc., seguido de toque com as mãos na
boca, nariz e olhos), particularmente, em sociedades com hábitos sociais
de maior interatividade física interpessoal;
b. falta de certos hábitos e cuidados de higiene pessoal e
relacional ou negligência no seu cumprimento, nomeadamente os hábitos
associados à lavagem regular e adequada das mãos, etiquetas corretas de
tossir e espirrar;
c. insuficiente educação da comunidade escolar para a gestão de
riscos

e

para

a

promoção

da

saúde

(em

especial,

contextos

epidemiológicos) que, em certos casos, se associa a falta de subsídios
para promoção científica e despreparo da comunidade;
d. atitudes de negação do vírus, da COVID-19 e/ou de seu
impacto, decorrente de fake news e difusão de informação não validada
cientificamente;
e. condições específicas dos estabelecimentos, tais como tipo e
dimensões das instalações físicas, condições de arejamento, espaço
disponível para adequado espaçamento das pessoas etc.;
f. baixa percepção de risco e o descumprimento de regras sociais
(por exemplo, distanciamento e isolamento social, uso de máscaras, entre
outros);
g. existência de atores pertencendo a grupos de risco;
h. atividades essencialmente presenciais e desenvolvidas em
grupos;
i. dependência

de

meios

de

transporte

coletivos

urbanos,

eventualmente saturados;
18
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j. falta de formação dos professores para usar tecnologia na
educação;
k. alunos sem espaço adequado para estudo em casa, falta de
equipamentos como computadores e notebooks e a falta ou problemas na
conexão à internet;
l. horário único de acesso às aulas e intervalos (recreios),
causando possível aglomeração na entrada e saída das pessoas;
m. número insuficiente de funcionários para auxiliar na fiscalização
das normas de convivência exigidas;

Capacidades Instaladas/ A Instalar

A

Escola

Básica

Municipal

Professora

Nair

Rebelo

dos

Santosconsidera já tem instaladas e a instalar as seguintes capacidades:
Capacidades instaladas
Conta com 16 salas de aulas; 20 banheiros; sala do PADA,
Laboratório de Informática, Secretaria onde se sub-alocam as salas de:
supervisão, direção, orientação. Possui cozinha, despensa, refeitório, uma
lavanderia, sala dos professores, pátio aberto, parque infantil aberto,
quadra de esportes fechada.

Quadro com o número de salas e a quantidade de alunos atendidos considerando o
distanciamento exigido de 1,5 m.

SALAS

Alunos por turma
MAT: 1 A – 27

SALA 01
VESP: 1 B – 29
MAT: 3 A – 31

Quantidade Professoras

Alunos
Inclusão

01 PROFESSORA REGENTE/ 04 PROF01/ PROF DE INCLUSÃO 01 ALUNO
ALTERNADOS
01 PROFESSOR REGENTE/ 04 PROF ALTERNADOS
01 PROF REGENTE /01 PROF DE INCLUSÃO/ 04
PROF ALTERNADOS

02 ALUNOS
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VESP: 3 B – 30
MAT: 2 A – 30

SALA 03
VESP: 2 B – 30

SALA 04
SALA 05

MAT: 4 A – 30

01 PROF REGENTE / 04 PROF ALTERNADOS

MAT: PRÉ A – 25

01 PROF REGENTE /01 PROF DE INCLUSÃO/MONITOR/ 04
PROF ALTERNADOS

VESP: PRÉ C – 24

VESP: 6 B – 27
MAT: 7 A – 30

SALA 09

SALA 13
SALA 14
SALA 15
SALA 16

03 ALUNOS

PROF ALTERNADOS

01 PROF REGENTE / 04 PROF ALTERNADOS

SALA 08

SALA 12

01 PROF REGENTE /01 PROF DE INCLUSÃO/ 04

VESP: 5 B – 33

MAT: 6 A – 31

SALA 11

01 PROFESSORA REGENTE/ 04 PROF ALTERNADOS

MAT: 5 A – 31

MAT: 2 B – 25

02 ALUNOS

01 PROFESSORA REGENTE/ 04 PROF ALTERNADOS

09 PROF ALTERNADOS/ 04 PROF ALTERNADOS

VESP: PRÉ B – 30

SALA 10

PROF ALTERNADOS

VESP: 4 B – 31

SALA 06

SALA 07

01 PROF REGENTE /01 PROF DE INCLUSÃO/ 04

Página 1700

02 ALUNOS

01 PROF REGENTE /MONITOR/ 04 PROF ALTERNADOS
01 PROF REGENTE /04 PROF ALTERNADOS
01 PROF REGENTE /01 PROF DE INCLUSÃO/MONITOR/ 04
PROF ALTERNADOS
09 PROF ALTERNADOS
09 PROF ALTERNADOS
09 PROF ALTERNADOS

VESP: 6 C – 27

09 PROF ALTERNADOS/ 01 PROF DE INCLUSÃO

MAT: 7 B – 30

09 PROF ALTERNADOS

VESP: 6 D – 30

09 PROF ALTERNADOS

MAT: 8 A – 29

09 PROF ALTERNADOS/ 01 PROF DE INCLUSÃO

VESP: 8 C– 19

09 PROF ALTERNADOS

MAT: 8B – 30

09 PROF ALTERNADOS

VESP: 8 D- 33

09 PROF ALTERNADOS/ 01 PROF DE INCLUSÃO

MAT: 7 C – 30

09 PROF ALTERNADOS

VESP: 7 D - 33

09 PROF ALTERNADOS/ 01 PROF DE INCLUSÃO

MAT: 9 A – 30

09 PROF ALTERNADOS

VESP: 7 E - 33

09 PROF ALTERNADOS/ 01 PROF DE INCLUSÃO

MAT: 9 A – 30

09 PROF ALTERNADOS

VESP: 9 C - 33

09 PROF ALTERNADOS/ 01 PROF DE INCLUSÃO

MAT: 9 B – 30

09 PROF ALTERNADOS

VESP: 9 E - 33

09 PROF ALTERNADOS/ 01 PROF DE INCLUSÃO

04 ALUNOS

01 ALUNO

01 ALUNO

02 ALUNOS

02 ALUNOS

02 ALUNOS
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Descrição da capacidade das dependências da escola

AMBIENTE

METRAGEM M2

CAPACIDADE DE PESSOAS
MÍNIMO 1,5 M ENTRE PESSOAS

SALA 01

54 M2

12 ALUNOS

SALA 02

50,05 M2

12 ALUNOS

SALA 03

50,05 M2

12ALUNOS

SALA 04

50,05 M2

12 ALUNOS

SALA 05

50,05 M2

12 ALUNOS

SALA 06

54,00 M2

12 ALUNOS

SALA 07

54,00 M2

12 ALUNOS

SALA 08

50,05 M2

12ALUNOS

SALA 09

50,05 M2

12 ALUNOS

SALA 10

50,05 M2

12 ALUNOS

SALA 11

50,05 M2

12 ALUNOS

SALA 12

50,05 M2

12 ALUNOS

SALA 13

50,05 M2

8 ALUNOS

SALA 14

50,05 M2

12 ALUNOS

SALA 15

50,05 M2

12 ALUNOS

SALA 16

50,05 M2

12 ALUNOS

INFORMÁTICA

12 ALUNOS

REFEITÓRIO

12 ALUNOS

COZINHA

4 PESSOAS

DESPENSA

1 PESSOA

SALA PADA
GESTÃO
ESCOLAR

3 ALUNOS

26M2

2 PESSOAS POR SALA

ÁREA TOTAL 54,6 M2
DIREÇÃO 12 M2
SUPERVISÃO 4,8 M2
ORIENTAÇÃO 16 M2
SECRETARIA 18,45 M2
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A escola Nair Rebelo dos Santos conta com as seguintes
capacidades instaladas, sendo elas:
a) Uso obrigatório de máscaras em todas as dependências das escolas;
b) Lacre de todas as torneiras de bebedouros utilizadas para ingestão de uso
direto, evitando o contato da boca do usuário com o equipamento, deixando apenas as
torneiras que são utilizadas para encher garrafas ou copos de uso individual;
c) Colocação de lixeiras sem tampas em todas as áreas da Escola;
d) Disponibilização de alcool gel 70% em todas as dependências de uso
comum;
e) Colocação de barreira acrílica no balcão de atendimento.

Capacidades a instalar
a) Dispor de ambiente específico para isolamento de pessoas que
no meio do expediente/aula possam vir a ter algum tipo de sintoma;
b) Formação

específica,

deacordo

com

o

planejamento

previamente determinado pela Secretaria da Educação, que eventualmente
oferece capacitação e cursos para professores e/ou funcionários. Também
os professores e funcionários procuram constante formação no decorrer do
ano letivo por meio de cursos, capacitações e seminários de acordo com
seus interesses e áreas do conhecimento, de forma autonoma.
c) Treinamento,

incluindo

simulados,conformeo

planejamento

previamente estabelecido pela equipe pedagógica, com apoio da Defesa
Civil e orgãos ligados a saúde.
d) Estabelecer

fluxos

de

encaminhamento

de

pessoas

com

sintomas à rede de atenção pública ou privada;
e) Estabelecer protocolos internos de testagem e rastreamento e
afastamento de contatos de casos confirmados;
f) Aquisição de tapetes sanitizantes para todas as entradas da
Escola, no qual será utilizado produto à base de hipoclorito de sódio;
g) Aquisição de termômetros digitais para aferição de temperatura
de todas as pessoas que adentrarem à Escola, vetando a entrada daquela
22
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cuja temperatura seja igual ou superior a 37,8 graus;
h) Instalação de dispenser contendo álcool gel 70% em todas as
salas de aulas e nas demais dependências da Escola;
i) Distanciamento de 1,5m entre as carteiras em todas as salas de
aula, com as devidas demarcações;
j) Colocação de cartazes explicativos em todas as dependências
do Colégio;
k) Demarcação do piso dos espaços físicos, de forma a facilitar o
cumprimento das medidas de distanciamento social;

6. NÍVEIS DE PRONTIDÃO/AÇÃO
Este

plano

de

contingência

vincula-se

aos

níveis

de

prontidão/ação definidos no Quadro 1, que estão baseados em indicações
da OMS e correspondem à terminologia que vem sendoutilizada pelo
Ministério da Saúde em suas análises. Tal terminologia parece-nos a mais
adequada tanto à natureza da pandemia, como para os estabelecimentos a
que se destina: Preparação; Resposta (subdividida em Contenção e
Mitigação); e Recuperação.

FASES

SUBFASES

CARACTERÍSTICAS

PLANCON
ESTADUAL

Não existe epidemia ou existe em outros
países de forma ainda não ameaçadora

PREPARAÇÃO

Contenção
(por
vezes,subdi
vidida
emsimples
no início
ealargada
quandojá há
casos no
país/estado)

Pode ir desde quando há transmissão
internacional em outrospaíses ou casos
importados em outros estados (contenção
inicial)até à situação da existência de
cadeias secundárias de transmissãoem
outros estados e/ou casos importados no
estado, mas semcadeias de transmissão
secundária (contenção alargada).
Inclui medidas como o rastreamento (por
meio de testes),isolamentos específicos
23

ASSINADO DIGITALMENTE

Alerta
(quando
somente há
ocorrências
em outros
estados) e
Perigo
Iminente(qua
ndo há casos
importados
no estado,
mas sem

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 1704

(para evitar o contágio da população a partir cadeias de
de casos importados) e vigilância de
transmissão
entradas, saídas e deslocamentos de
secundária)
pessoas, buscando erradicar o vírus. O
limite da contenção é quando as autoridades
perdem o controle do rastreamento, o vírus
se propaga e entra em transmissão local.
Considera-se na fase de Contenção duas
subfases Contenção Inicial e Contenção
Alargada.
RESPOSTA
Mitigação
(podendo,
se
houver
medidas
muito
firmes
como
testagem
generalizad
a,
isolamento
de
casos e
impediment
o de
entradas
chegar
até à
Supressão)

RECUPERAÇÃO

A mitigação deve começar logo quando há
transmissão local e
intensificar-se quando há transmissão
sustentada ou comunitária.
Sabendo-se que não será possível evitar
todos os contágios, tentase diminuir o avanço da pandemia, com
ações como suspensão de
aulas, fechamento de comércio, bares e
restaurantes,
cancelamento de eventos esportivos,
congressos, shows e
espetáculos, suspensão ou limitação de
transportes etc.

Emergência
de
Saúde
Pública

Quando a situação de contágio está sob
maior controle e caminha
para uma fase de recuperação estas
medidas restritivas podem serflexibilizadas.

Caracteriza-se inicialmente pela redução do
contágio e óbitos e
controle parcial da epidemia, sustentada em
indicadores oficiais
de evolução de taxas de contágio e de
ocupação de atendimento
hospitalar. Posteriormente, pela superação
do surto epidêmico
e/ou surgimento de vacina e/ou descoberta
de medicamentos
adequados para o tratamento da COVID-19,
comprovados
cientificamente pelas autoridades
competentes podendo
considerar-se consolidada (recuperação
plena). Até que isso
aconteça, deve-se manter medidas
preventivas adequadas para
24
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evitar o surgimento de novos focos de
infecção e reversão do
achatamento da curva de contágio. Na
ocorrência de reversão da
redução do contágio as medidas adequadas
de prevenção e
controle deverão ser retomadas, em partes
similares às previstas
para a fase de Contenção.
Quadro 1. Níveis de prontidão/ação a considerar no PLACON-EDU para a COVID19.
Fonte: Adaptado de um modelo geral de fases considerado pela OMS e, como base
nos quais, muitos países elaboraram seus planos de contingência

7. GOVERNANÇA E OPERACIONALIZAÇÃO DARESPOSTA

A gestão de uma situação de crise, tão grave como a que nos
confrontamos e temos que lidar, exige um ajuste na governança, ou seja,
nos processos de governar neste tempo de crise. Referimo-nos, em
especial, à interação e tomada de decisão entre os atores envolvidos neste
problema coletivo, acompanhada da criação, reforço e/ou remodelação de
diretrizes e normas e implementação de ações adequadas.
Na governança, diretamente, relacionada com a operacionalização
das dinâmicas e ações operacionais de resposta, salientam-se três
domíniosfundamentais:
a. o das diretrizes, dinâmicas e ações operacionais (e respectivos
protocolos) a implementar;
b. o do Sistema de Comando Operacional, propriamente dito,
diferenciado

do

“normal”sistemaeprocessodegoverno,mascomeleinterligado,equesetorna
necessário constituir para coordenar toda a implementação a eventuais
ajustes do plano, indicando equipe e responsável em cadadomínio;
c. o do Sistema de Alerta e Alarme, incluindo as dinâmicas de
comunicação e os processos de monitoramento e avaliação, que permite,
identificar os eventuais ajustes que se torna necessárioimplementar.
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1.1.
Avaliar a possibilidade de retorno gradativo das
atividades escolares, com intervalos mínimos de 7 (sete) dias entre
os grupos regressantes, em cada estabelecimento. As
medidas administrativas têm como objetivo promover um
alinhamento geral do estabelecimento de ensino, com medidas
gerais e aplicáveis para a maioria da comunidade escolar e dos
ambientes do estabelecimento. São elas: (para os diferentes níveis
escolares, diferentes cursos, ou outros), com o monitoramento da
evolução do contágio, tanto na comunidade escolar quanto na
comunidade geral da localidade, contemplando novos alinhamentos,
se necessário.

(W3)

(W2)

(W4)

Na unidade
de ensino.

26

Retorno gradativo e
escalonado a partir
das
Definições da
Secretaria da
Educação ou
Calendário Escolar

1. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

Onde

O quê (ação)

Acesse ao documento na íntegra.

DAOP DE MEDIDAS SANITÁRIAS

Quando

Equipe diretiva e
comissão escolar

(W5)

Quem

Referente ás Diretrizes

Com o monitoramento da evolução
do contágio, tanto na comunidade
escolar quanto na comunidade geral
da localidade, contemplando novos
alinhamentos.

(H1)

Como

Sem
custo.

(H2)

Quanto

Os quadros síntese que seguem resumem as principais dinâmicas e sugestões de ações que podem ser

realizadaspela unidade escolar:

custará.

que será feito; W3) onde será feito: W4) quandoserá feito: W5) quem o fará. Os dois H: H1) como será feito; H2) quanto

referência, a ferramenta de qualidade 5W2H. Os 5 W (das iniciais do nome em inglês) são: W1) porque será feito; W2) o

No planejamento da implementação das diretrizes, dinâmicas e ações sugere-se que seja usada, como

As diretrizes, dinâmicas e ações operacionais a serem implementadas encontram-se indicadas na sequência.

Diretrizes, Dinâmicas e Ações Operacionais(Daop)
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1.6.
Priorizar a realização de reuniões por videoconferência,
evitando a forma presencial, quer seja por alunos, docentes,
trabalhadores ou fornecedores e, em especial, quando não for
possível, reduzir ao máximo o número de participantes e sua
duração. Em extensão para as pessoas com deficiência, buscar
assessoria e suporte dos serviços de Educação Especial para
adequações e acesso a informações.

atualizados.

Nas
unidades e
ambientes
digitais.

de ensino.

retorno das aulas, assim como mantê- los permanentemente

27

Após a
homologação do
PlanCon Escolar.

Em andamento.

PlanCon Escolar.

de ensino.

Na unidade

Atualizar os contatos de emergência dos alunos (também

homologação do

Na unidade

Após a

escalonado

de ensino.

dos responsáveis quando aplicável), e dos trabalhadores, antes do

1.5.

surdos.

audiodescrição para deficientes visuais e LIBRAS para alunos

comunidade escolar, priorizando canais virtuais e a

1.4.Adotar estratégias eficazes de comunicação com a

de dias possíveis as aulas do mesmo professor.

turma, de forma a condensar em menores quantidades

No Retorno do

(W4)

Quando

Ensino Presencial

(W3)

(W2)

No Retorno do
Ensino Presencial
escalonado.

Na unidade

Onde

O quê (ação)

1.3. Reenquadrar, dentro do possível, as grades de horários de cada

Nas salas de
aula.

1.2.
Definir de um “espelho” para cada sala de aula, de forma que
cada aluno utilize todos os dias a mesma mesa e a mesma
cadeira.

apoio e

Equipe diretiva,
comissão escolar,
equipe pedagógica e
Atendimento
educacional
especializado.

Secretárias

especializado.

educacional

Por meio de organização dos
tempos, espaços e ambientes.

família.

aceite ou não do retorno pela

No ato da assinatura do termo de

- Ato da rematrícula;

ferramenta google formulário;

- Através de pesquisa utilizando a

material impresso.

profissionais de
Atendimento

regularmente através de
material explicativo de mídia e

pedagógica,

Informar previamente e

pessoas.

Por meio de estudo da gestão de

(H1)

Como

Por meio de fixação de cartaz e
demarcação de carteiras e cadeiras.

Equipe diretiva e

escolar.

supervisor

Equipe diretiva e

(W5)

Quem

Equipe diretiva e
pedagógica.

Sem
custo

custo

Sem

custo.

Sem

custo.

Sem

(H2)

Quanto

Sem
custo.
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1.10. Desestimular o uso de elevadores, por meio de cartazes
afixados em locais visíveis, contendo orientações de utilização
apenas para pessoas com dificuldades ou limitações para
deslocamento.

1.9.
Implantar na primeira etapa do retorno, aulas teóricas de
educação física. Passado 21 dias, devem ser planejadas para serem
executadas individualmente, sem contato físico, mantendo a distância
de 1,5 m entre os participantes e em espaços abertos (ar livre). Fica
proibida a prática de esportes que envolvam superfícies que não
possam ser limpas e atividades que envolvam troca de objetos entre
os alunos.

1.8.
Suspender as atividades esportivas coletivas presenciais e de
contato, tais como: lutas (artes marciais), futebol, voleibol, ginástica,
balé e outras, devido à propagação de partículas potencialmente
infectantes, priorizando e incentivando atividades individuais ao ar
livre.

PlanCon Escolar.

de ensino.

administrativa.

Escolar.

de ensino.

28

Equipe diretiva e

do PlanCon

Educação Física.

professores de

pedagógica e

Equipe diretiva,

comissão escolar.

pedagógica e

Equipe diretiva,

Equipe diretiva.

(W5)

Quem

Na unidade

Após a homologação

homologação do

Após a

PlanCon Escolar

homologação do

Após a

PlanCon Escolar

homologação do

Após a

(W4)

Quando

Na unidade

externos.

internos e

Em espaços

externos.

internos e

Em espaços

(W3)

(W2)

1.7.
Suspender todas as atividades que envolvam
aglomerações, tais como festas de comemorações, reuniões para
entrega de avaliações, formaturas, feiras de ciências,
apresentações teatrais, entre outras.

Onde

O quê (ação)

locais visíveis.

Por meio de cartazes afixados em

conteúdos.

Avaliando os espaços, tempos e

potencial para COVID 19

de avaliação de risco

ações, considerando a Matriz

Cancelando previamente estas

potencial para COVID 19

de avaliação de risco

ações, considerando a Matriz

Cancelando previamente estas

(H1)

Como

Impressão feita
na escola. Sem
custo adicional

custo.

Sem

custo.

Sem

custo.

Sem

(H2)

Quanto
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Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

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

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

1.12. Informar as alterações de rotina e mudanças de trajeto e
objetos, com antecedência, aos alunos com deficiência visual e
Transtorno de Espectro Autista-TEA.

Nas unidades
de ensino,
com o uso de
ambientes
digitais entre
outros.

Na unidade
de ensino.

(W3)

(W2)

1.11. Adotar rotinas regulares de orientação de alunos e
trabalhadores sobre as medidas de prevenção, monitoramento e
controle da transmissão do COVID-19, com ênfase na correta
utilização, troca, higienização e descarte de máscaras, bem como na
adequada higienização das mãos e de objetos, na manutenção da
etiqueta respiratória e no respeito ao distanciamento social seguro,
sempre em linguagem acessível para toda a comunidade escolar.

Onde

O quê (ação)

29

Após a
homologação do
PlanCon Escolar.

Após a
homologação do
PlanCon Escolar.

Antes de iniciar as
atividades
presenciais.

Após a
homologação do
PlanCon Escolar.

(W4)

Quando

Toda a comunidade
escolar que retornará
às atividades
presenciais.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva,
pedagógica,
professores de
educação especial e
profissionais de
apoio.

Equipe diretiva,
pedagógica, e
administrativa.

(W5)

Quem

Por meio de capacitação, reuniões
virtuais e presenciais quando se
fizerem necessárias.

Por meio de afixação de cartazes em
espaços de trânsito.

Por meio de reuniões on-line e
presenciais, quando se fizerem
necessárias.

Por meio de cartazes afixados em
locais visíveis, formação e capacitação
entre outros.

(H1)

Como

Sem
custo

Sem custo

Sem
custo

Sem
custo

(H2)

Quanto
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atividade.

uso dos espaços coletivos; antes de iniciar e após uma nova

lixo e outros resíduos; após trocar de sapatos; antes e após o

vassouras, panos e materiais de higienização; após remover

após alimentar os alunos; antes das refeições; antes e após
cuidar de ferimentos; após a limpeza de um local e/ou utilizar

de tocar em utensílios higienizados; antes e

antes e após o uso do banheiro; antes de manipular alimentos; antes

de elevadores, interruptores; após tossir, espirrar e/ou assoar o nariz;

superfícies tais como: maçanetas das portas, corrimãos, botões

chegar ao estabelecimento de ensino; após tocar em

seguintes situações: após o uso de transporte público; ao

higienizar sistematicamente as mãos, especialmente nas

importância de evitar tocar olhos, nariz e boca, além de

2.1. Divulgar para alunos e trabalhadores a necessidade e a

(W2)

O quê (ação)
(W4)

Quando

30

escalonado

Presencial

Ensino

No Retorno do
Equipe diretiva
e demais
funcionários da
escola.

(W5)

Quem

pais e responsáveis.

PlanCon Escolar.

Escolar,

Comissão

Equipe diretiva e

(W5)

Quem

homologação do

Após a

(W4)

Quando

MEDIDAS DE HIGIENE PESSOAL.

Na unidade de
ensino.

2.

Onde (W3)

de ensino.

Na unidade

(W3)

(W2)

1.15. Recomendar aos reitores, diretores escolares e administradores
escolares acompanharem os casos suspeitos ou confirmados, na
comunidade escolar, e com as autoridades locais, a evolução de casos
positivos, nos seus municípios e nos adjacentes, de forma a gerenciar
o funcionamento do estabelecimento, avaliando a adequação da
continuidade das aulas, cancelando-as, se necessário, e quando
aplicável, contemplar o possível fechamento temporário do
estabelecimento, de forma total ou parcial (apenas alguma sala,
edifício ou instalação).

Onde

O quê (ação)

Palestras,orientações
individualizadas,divulgação de
vídeos, orientação virtual e
presencial, placas informativas.

(H1)

Como

Nas unidades de ensino, sites de
levantamento de dados sobre a
evolução da COVID-19, assim como,
contar com o apoio dos familiares
sobre o repasse de informações sobre
os familiares e sobre o educando.

(H1)

Como

Botas (R$46,00) a
unidade. 15 pares
dependendo da
quantidade de
funicionários.
Material
permanente.
Luvas descartável
(R$20,00 cada
caixa) pedido de 3
caixas mensais no
valor R$ 60,00
Luvas de borracha
(R$8,00 o par),
pedido mensal de
15 pares no valor
de R$ 120,00
mensais.

(H2)

Quanto

custo.

Sem

(H2)

Quanto
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Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

2.6. Orientar cada professor a higienizar as mãos e substituir a
máscaras descartáveis ao final de cada aula (a cada mudança de sala)
e ao final do seu turno.

31

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

No Retorno do
Ensino
Presencial
escalonado

Em diversos
espaços da
unidade de
ensino.

2.4.
Disponibilizar álcool a 70% para cada professor,
recomendando a frequente higienização das mãos.

2.5.
Orientar os trabalhadores que devem manter as unhas
cortadas ou aparadas, os cabelos presos e evitar o uso de adornos,
como anéis e brincos.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

(W4)

Quando

para tal.

o de recursos

disponibilizaçã

Após

Em diversos
espaços da
unidade de
ensino.

Onde (W3)

Corredores,
salas de aula,
atendimento ao
público,
banheiros,
refeitório.

Na unidade de
ensino.

2.3.
Orientar sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras
descartáveis ou de tecidos não tecido (TNT) por alunos,
trabalhadores e visitantes durante todo o período de permanência
no estabelecimento de ensino. Orientar a trocade máscara a cada
2(duas) horas ou quando tornar-se úmida (se antes desse tempo).
Não devem ser colocadas em bebês e crianças menores de dois anos,
poisperigo de asfixia.

(W2)

O quê (ação)

2.2. Disponibilizar em pontos estratégicos, em diversos
ambientes do estabelecimento de ensino, dispensadores de
álcool 70%, devendo ser orientada e estimulada a constante
higienização das mãos.

Equipe diretiva
e pedagógica.

Equipe diretiva
e Comissão
Escolar.

Equipe diretiva.

Equipe diretiva
e pedagógica.

(W5)

Quem

Equipe diretiva
e comissão
escolar.

Reuniões formativas e material
informativo.

Formação continuada e/ou
reuniões.

Disponibilizando o material.

Cartazes informativos.

(H1)

Como

circulação.

entradas da UE e locais de maior

Em pontos estratégicos como

Máscara descartável Caixa com 50 unidades
(R$
28,00 cada), 5 mil
máscaras.

Sem
custo

Frascos de álcool
em gel, no valor
aproximado de R$
15,00 cada
25 unidades.
Reposição
mensal.

Sem
custo

(H2)

Quanto

Frascos de álcool
em gel, no valor
aproximado de R$
15,00 cada
25 unidades.
Reposição
mensal.
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Orientar e estimular os alunos, trabalhadores e visitantes à
aplicação da “etiqueta datosse”.

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

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

2.9.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

(W3)

(W2)

2.8.
Orientar a comunidade escolar sobre os cuidados
necessários a serem adotados em casa e no caminho entre o
domicílio e o estabelecimento de ensino.

Onde

Na unidade de
ensino.

O quê (ação)

2.7.
Orientar aos alunos, trabalhadores e visitantes, que
adentrarem ao estabelecimento, que deverão usar máscaras
descartáveis, ou de tecido não tecido (TNT), ou de tecido de algodão,
recomendando que elas devem ser trocadas a cada 2 (duas) horas ou
quando tornar-se úmida (se antes deste tempo). Para o uso de
máscaras de tecido recomenda-se que seja realizada em
conformidade com o previsto na Portaria SES
nº 224, de 03 de abril de 2020, ou outros regramentos que
venham substituí-la.

32

Após a
homologação do
PlanCon Escolar.

No Retorno do
Ensino Presencial
escalonado

Informar e fornecer lenços
descartáveis para cada turma.

Reuniões formativas e material
informativo.

Equipe diretiva,
pedagógica e
professor do
atendimento
educacional
especializado.

Material informativo como
cartazes.

Reuniões formativas e material
informativo.

(H1)

Como

Reuniões formativas e material
informativo.

Equipe diretiva e
pedagógica

Equipe diretiva e
pedagógica

Equipe diretiva e
pedagógica.

Após a
homologação do
PlanCon Escolar.
No Retorno do
Ensino Presencial
escalonado

(W5)

Quem

Equipe diretiva
e pedagógica.

(W4)

Quando

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Sem
custo.

Sacos de lixo de todos
os tamanhos 40 Lixeiras
com pedal de 35l R$75,00 cada.
6 conjuntos de
Lixeiras com pedal
para cozinha coleta
seletiva 50l para a
cozinha e refeitório R$ 280,00 cada
unidade.

Material impresso na
Escola - Sem custo
adicional

Material impresso na
Escola - Sem custo
adicional

(H2)

Quanto

Material
impresso
na Escola
- Sem
custo
adicional
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Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

2.17. Disponibilizar alternativas de acessos e saídas sem comandos
com o contato das mãos, para estabelecimentos que disponham de
estacionamentos, em especial se utilizarem sistemas de digitação
numérica ou de biometria digital, tanto para alunos quanto para
trabalhadores e visitantes.

Na unidade
de ensino.
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Após a
homologação do
PlanCon Escolar.

No Retorno do
Ensino Presencial
escalonado

Escolar.

do PlanCon

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão Escolar.

Equipe diretiva

Equipe Diretiva e
pedagógica.

pedagógica.

Após a homologação

Equipe Diretiva e

escalonado

aula.

Equipe diretiva e
pedagógica.

(W5)

Quem

Equipe diretiva e
pedagógica.

Na sala de

No Retorno do

escalonado.

Ensino Presencial

No Retorno do

(W4)

Quando

No Retorno do
Ensino Presencial
escalonado

Ensino Presencial

2.16. Suspender a utilização de catracas de acesso e de
sistemas de registro de ponto, cujo acesso e registro de
presença ocorram mediante biometria.

2.15. Demarcar o piso dos espaços físicos, de forma a facilitar o
cumprimento das medidas de distanciamento social, especialmente
nas salas de aula, nas bibliotecas, nos refeitórios
e em outros ambientes coletivos.

2.14. Organizar as salas de aula de forma que os alunos se
acomodem individualmente em carteiras, respeitando o
distanciamento mínimo recomendado.

Na unidade
de ensino.

(W3)

(W2)

2.13. Estabelecer e respeitar o teto de ocupação compreendido
como o número máximo permitido de pessoas presentes
simultaneamente no mesmo ambiente, respeitando o
distanciamento obrigatório. Disponibilizar esta informação nos
locais.

Onde

Na unidade
de ensino.

O quê (ação)

2.12. Readequar os espaços físicos, respeitando o
distanciamento mínimo de 1,5 m (um metro e meio) em sala de aula.
Nas atividades de educação física e em espaços abertos,
deve-se manter distância de 1,5 m entre pessoas.

Desativando os sistemas de digitação
numérica ou biometria digital.

Registro no livro ponto com caneta
individual. Quando do fornecimento
de caneta pela escola, esta deverá
ser higienizada.

fizerem necessários.

organogramas e outros que se

Utilizando fitas, mapas,

Conforme espelho da classe.

Verificar a metragem quadrada de
cada espaço; afixar fora das salas e
demais espaços cartazes com
definição de ocupação máxima.

(H1)

Como

Verificar a metragem quadrada de
cada espaço; demarcar os lugares
das carteiras respeitando o
distanciamento de 1,5m. Demarcar
piso da quadra lugares para a
realização das práticas esportativas.

Sem
custo.

Sem
custo.

Fitas para
demarcação
R$ 100,00

custo.

Sem

Sem
custo.

(H2)

Quanto

Sem
custo.
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2.21. Organizar, quando necessário, os horários de intervalo das
refeições, de utilização de ginásios, bibliotecas, pátios, entre outros,
preservando o distanciamento mínimo obrigatório entre pessoas,
evitando a aglomeração de alunos e
trabalhadores nas áreas comuns.

2.20. Organizar, as entradas dos alunos, de forma que não
ocorram aglomerações, bem como escalonar os horários de saída
de alunos, de modo a evitar congestionamentos e aglomerações.

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

2.18. Implementar nos corredores o sentido único, para coordenar os
fluxos de entrada, circulação e saída de alunos e trabalhadores,
respeitando o distanciamento mínimo entre
pessoas.

O quê (ação)
(W2)

escalonado

de ensino.

de ensino.

34

escalonado

Ensino Presencial

No Retorno do

Comissão Escolar.

pedagógica e

Equipe diretiva,

escalonado

Na unidade

Equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Ensino Presencial

de ensino.

Comissão Escolar.

pedagógica e

Equipe diretiva,

Equipe diretiva,
pedagógica.

Quem
(W5)

Na unidade

No Retorno do

Ensino Presencial

No Retorno do

Escolar.

do PlanCon

Após a homologação

Quando
(W4)

Na unidade

Na unidade
de ensino.

Onde
(W3)

alunos.

Analisando o quantitativo de

das mesmas com intervalos entre elas.

turmas assim como o horário de saída

saída será fracionado e escalonado por

escalonada. O horário de entrada e

Definindo entrada e saída de forma

demarcação de fluxo de entrada e saída.

acesso de principal e de fácil acesso) com

pelo portão da Rua São José (Rua de

A entrada e a saída de alunos ocorrerá

Utilizando fitas marcadoras, fitas de
isolamento e material informativo.

Como
(H1)

custo.

Sem

custo.

Sem

custo.

Sem

Fitas para
demarcação
R$ 100,00

Quanto
(H2)
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2.25. Desativar ou lacrar as torneiras a jato dos bebedouros que
permitam a ingestão de água diretamente, de forma que se evite o
contato da boca do usuário com o equipamento. Caso não seja
possível lacrar ou remover o sistema de torneiras com jato de água, o
bebedouro deve ser substituído por equipamento que possibilite a
retirada de água apenas em copos descartáveis ou recipientes de uso
individual, mantendo disponível álcool a 70% ao lado do bebedouro,
com recomendação de higienização das mãos antes e após a retirada
da água.

2.24. Assegurar que trabalhadores e alunos do Grupo de Risco
permaneçam em casa, sem prejuízo de remuneração e de
acompanhamento das aulas, respectivamente.

2.23. Assegurar o respeito dos pais, responsáveis e/ou cuidadores às
regras de uso de máscara e de distanciamento mínimo obrigatório
nas dependências externas do estabelecimento de ensino, quando da
entrada ou da saída de alunos, e, quando aplicável, sinalizar no chão a
posição a ser
ocupada por cada pessoa.

2.22. Evitar o acesso de pais, responsáveis, cuidadores e/ou visitantes
no interior das dependências dos estabelecimentos de ensino, porém
nos casos em que o acesso ocorrer, devem ser preservadas as regras
de distanciamento mínimo obrigatório e o uso de máscara.

O quê (ação)
(W2)

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

de ensino.

Na unidade

(W4)

(W3)
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Após a homologação
do Placon Escolar.

Escolar.

do PlanCon

Após a homologação

PlanCon Escolar.

homologação do

Após a

escalonado

Ensino Presencial

No Retorno do

Quando

Onde

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão Escolar.

Comissão Escolar.

pedagógica e

Equipe diretiva,

Comissão Escolar.

pedagógica e

Equipe diretiva,

Comissão Escolar.

Equipe diretiva e

(W5)

Quem

Desativando as torneiras
bebedouros de ingestão direta de
água. Instalação de bebedouro
adequado, fornecimento de água
em copos descartáveis para alunos
que por ventura não tragam as
garrafinhas.

Rastreamento de trabalhadores e
alunos do grupo de risco.
Realização de pesquisa através do
Google formulário e para alunos no
ato da matrícula.

Por meio de reuniões virtuais e
materiais informativos de mídias.

Por meio de reuniões virtuais e
materiais informativos de mídias,
material informativo impresso no
portão.

(H1)

Como

Copo descartável 100
unidades - R$7,80. Total
500 copos por semana
ou seja 2.000 por mês,
valor aproximado de
156 reais mensais
2 suportes para copos
R$ 56,00 cada.

Sem
custo.

Sem
custo.

custo.

Sem

(H2)

Quanto
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2.27. Caso o aluno, trabalhador ou visitante apresente

tosse seca ou produtiva, dor no corpo, dor de garganta, congestão
nasal, dor de cabeça, falta de ar, lesões na pele, diarreia, vômito, dor
abdominal, fica impedido de entrar no estabelecimento de ensino e
deve ser orientado a procurar uma unidade de assistência à saúde do
município.

temperatura corporal maior ou igual a 37,8º ou sintomas como

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

(W3)

(W2)

2.26. Aferir a temperatura de todas as pessoas previamente a seu
ingresso nas dependências do estabelecimento de ensino, por meio
de termômetro digital infravermelho, vedando a entrada daquela
cuja temperatura registrada seja igual ou superior a 37,8 (trinta e
sete vírgula oito) graus Celsius;

Onde

O quê (ação)
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Diariamente

integral

Em tempo

(W4)

Quando

Comissão Escolar.

pedagógica e

Equipe diretiva,

Responsável pela
entrada.

(W5)

Quem

Mediante identificação das
sintomatologias, antes de entrar no
estabelecimento fazendo os devidos
registros e comunicando os órgãos
responsáveis pelo controle de casos,
impedindo a permanência do mesmo no
estabelecimento. Nos casos dos alunos
desacompanhados com sintomas, a
criança será encaminhada para a sala de
isolamento, os responsáveis serão
comunicados e deverão buscar o aluno.
No caso de aferição de temperatura
para entrada no ônibus, no término do
período, o aluno apresentar
temperatura superior a permitida, este
não entrará no onibus, será
encaminhada a sala de isolamento, os
responsáveis serão comunicados e
deverão buscar o aluno.

Disponibilizando um servidor que
faça a aferição da temperatura na
entrada da unidade de ensino.

(H1)

Como

Sem
custo.

Necessário 2
aparelhos para a
entrada no valor
de R$ 246,00 cada
material
permanente.

(H2)

Quanto
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Na unidade
de ensino.
Onde
(W3)

3.2.
Orientar alunos, professores, trabalhadores e visitantes a
manter o distanciamento recomendável em todos os momentos, que
é de 1,5 m (um metro e meio) entre aspessoas.
O quê (ação)
(W2)

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

3.3.
Orientar alunos e trabalhadores a evitar comportamentos
sociais tais como aperto de mãos, abraços ebeijos.

Após a
homologação do
PlanCon Escolar.

No Retorno do
Ensino Presencial
escalonado

Após a
homologação do
PlanCon Escolar.

(W4)

Quando

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão Escolar e
professor(a) de
inclusão.

Equipe diretiva,
pedagógica,
professores e
demais
funcionários.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Após a
homologação do
PlanCon Escolar.
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(W5)

Quem

Equipe diretiva,
pedagógica,
Comissão Escolar e
professores.

Equipe diretiva e
Comissão Escolar

(W4)

Quando

Após a
homologação do
PlanCon Escolar.

Após a
homologação do
PlanCon Escolar.

(W5)

Quem

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão Escolar.

MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL.

3.1.
Respeitar o limite definido para capacidade máxima de
pessoas em cada ambiente, em especial, em salas de aulas,
bibliotecas, ambientes compartilhados, afixando cartazes
informativos nos locais.

3.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

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

2.30. Assegurar o conhecimento das mudanças realizadas nos
espaços físicos de circulação social aos alunos com deficiência.

Na unidade
de ensino.

(W3)

(W2)

2.28. Comunicar aos pais a obrigatoriedade de manter os
filhos em casa quando estiverem doentes.

Onde

O quê (ação)

Reunião de orientações e materiais
informativos.

(H1)

Como

Reunião de orientações e materiais
informativos.

Por meio de materiais informativos
em cada espaço.

Por meio de orientações que
contemplem as necessidades de cada
deficiência. Os professores de inclusão
farão a orientação individualizada e
acompanharão os alunos quando do
deslocamento dos
mesmos dentro da escola.

Por meio de capacitações e
treinamentos. Comunicando Direção
e orientação.

Por meio de orientações escritas e
virtuais. No ato de assinatura do
termo de aceite.

(H1)

Como

Sem
custo.

(H2)

Quanto

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

(H2)

Quanto
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Equipe diretiva,
pedagógica,
Eomissão Escolar e
professores.

Após a
homologação do
PlanCon Escolar.

(W5)

Equipe diretiva,
pedagógica,
Comissão Escolar e
professores.

Após a
homologação do
PlanCon Escolar.

Quem

Equipe diretiva,
pedagógica,
Comissão Escolar e
professores.

Após a
homologação do
PlanCon Escolar.

(W4)

Equipe diretiva,
pedagógica,
Comissão Escolar e
professores.

Após a
homologação do
PlanCon Escolar.

Quando

Equipe diretiva,
pedagógica,
Comissão Escolar e
professores.

No Retorno do
Ensino Presencial
escalonado

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

4.2.
Garantir equipamentos de higiene, como dispensadores de
álcool em gel, lixeiras com tampa com dispositivo que permita a
abertura e fechamento sem o uso das mãos (como lixeira com
pedal).
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Antes do início
das atividades
presenciais.

Antes do início
das atividades
presenciais.

Equipe diretiva.

Responsáveis pela
limpeza e higiene e ou
profissional indicado
pela equipe diretiva.

MEDIDAS DE HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES.

4.1.
Recomendar a todos os estabelecimentos a fazer
higienização de todas as suas áreas, antes da retomada das
atividades.

4.

Na unidade
de ensino.

3.8.
Manter uma proporção adequada de funcionários para os
alunos para garantir a segurança.

(W3)

Na unidade
de ensino.

3.7. Orientar alunos e trabalhadores a manter o distanciamento
mínimo de uma pessoa a cada 3 (três) degraus nas escadas rolantes,
afixando cartazes informativos.

Onde

Na unidade
de ensino.

3.6.
Orientar alunos a restringirem-se as suas salas de aula, e
evitando espaços comuns e outras salas que não assuas.

(W2)

Na unidade
de ensino.

3.5. Orientar alunos e trabalhadores a não compartilhar objetos
pessoais, como roupas, escova de cabelo, maquiagens, brinquedos e
semelhantes.

O quê (ação)

Na unidade
de ensino.

3.4.
Orientar alunos e trabalhadores a não compartilhar material
escolar, como canetas, cadernos, réguas, borrachas entre outros;
porém, caso se faça necessário, recomendar que sejam previamente
higienizados.

Adquirir material necessário de
acordo com o espaço escolar.

Higienização de todos os
ambientes. Sanitização por meio
da equipe disponibilizada
pela saúde.

(H1)

Como

Distribuição e ou contratação de
novos funcionários para comporem a
equipe.

Reunião de orientações e materiais
informativos.

Reunião de orientações e materiais
informativos.

Reunião de orientações e materiais
informativos.

Reunião de orientações e materiais
informativos. Dispor de material escolar
extra em cada sala de aula.

1 lixeira abertura e
fechamento sem o uso das
mãos (como lixeira com
pedal). Para coleta
de material contaminado
de 35l - R$ 75,00.
Sacos de lixo hospitalar
100l - caixa 100 unidades
- R$31,90.

Sem
custo.

(H2)

Quanto

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.
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Intensificar a frequência da higienização dasinstalações

Manter disponível nos banheiros sabonete líquido,

Manter os lavatórios dos refeitórios e sanitáriosprovidos de

4.10. Higienizar, a cada uso, materiais e utensílios de uso
comum, como colchonetes, tatames, entre outros.

preparações antissépticas de efeito similar.

sabonete líquido, toalha descartável, álcool 70% ou

4.9.

(setenta por cento) em formato de gel, espuma ou spray.

toalhas de papel e preparações alcoólicas antissépticas 70%

4.8.

sanitárias.

4.7.

Na unidade
de ensino.

de ensino.
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Antes e após o
uso.

Diariamente

temente

Na unidade

Permanen

de ensino.

mente

Permanente-

(W4)

Quando

Permanen
temente

Permanen
temente

Diariamente

Antes do início
das atividades
presenciais.

Na unidade

de ensino.

Na unidade

(W3)

Na unidade
de ensino.

4.6.
Higienizar, uma vez a cada turno, as superfícies de uso
comum, tais como maçanetas das portas, corrimãos, botõesde
elevadores, interruptores, puxadores, bancos, mesas, acessórios em
instalações sanitárias, com álcool 70%, ou preparações antissépticas
ou sanitizantes de efeito similar; respeitando a característica quanto
à escolha doproduto.
Onde

Na unidade
de ensino.

4.5.
Higienizar o piso das áreas comuns a cada troca de
turno, com soluções de hipoclorito de sódio 0,1% (água
sanitária) ou outro desinfetante indicado para estefim.

(W2)

Na unidade
de ensino.

4.4.
Utilizar exclusivamente produtos de limpeza e
higienização regularizados pela ANVISA e ao fim a que se
destinam.

O quê (ação)

Na unidade
de ensino.

4.3.
Prover treinamento específico sobre higienização e
desinfecção adequadas de materiais, superfícies e ambientes, aos
trabalhadores responsáveis pela limpeza.

Profissionais da
área.

área.

Profissionais da

área.

Profissionais da

área.

Profissionais da

(W5)

Quem

Profissionais da
área.

Profissionais da
área.

Profissionais da
área.

Equipe diretiva.

Conforme os procedimentos
operacionais de limpeza,
atualizado.

Abastecendo os recipientes
constantemente.

Conforme o protocolo de
higienização.

Conforme o protocolo de
higienização.

(H1)

Como

Conforme o protocolo de
higienização.

Conforme
o
protocolo
de
higienização. Ao final de cada
período e toda vez que se fizer
necessário.

Solicitar a compra de produtos alternativos
no caso de pessoas que apresentem
reaçoes alérgicas ao hipoclorito de sódio
(água sanitária).

Reunião de orientação.Promover
palestra com nutricionista.

Suporte para Papel
Toalha 12 unidades
R$38,00 cada material
permanente com valor
R$ 380,00 e fardo c/
1mil unidades R$12,00
cada.
Os ítens abaixo seguem
a demanda diária e
pedido mensal no valor
de R$ 120,00

custo.

Sem

(H2)

Quanto

Pedido mensal de 10 litros
no valor de R$ 50,00
desinfetantes, sabão em
pó, sabão em barra,
detergentes, alcool líquido
70%, balde, vassoura,
rodo,luva de borracha.

Detergente R$ 25,00 5l
cada.

Sabão em Pó 5kg R$32,00
cada consumo mensal de
10Kg no valor de R$64,00
mensais

Sem custo
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5.4. Manter os livros de acervo da biblioteca após sua
utilização ou devolução por alunos em local arejado e
somente retornar a sua estante e disponibilidade para
nova utilização, após três dias.

outros materiais que não são utilizados.

Manter em sala de aula apenas os materiais didáticos
estritamente necessários para as atividades didáticopedagógicas, retirando, ou reduzindo a quantidade de livros e

5.2.
Estabelecer regras para que os alunos e trabalhadores
higienizem, a cada troca de usuário, os computadores, tablets,
equipamentos, instrumentos e materiais didáticos empregados em
aulas práticas, de estudo ou pesquisa, com álcool 70% (setenta por
cento) ou com soluções sanitizantes de efeito similar, compatíveis
com os respectivos aparelhos,
equipamentos ou instrumentos.

5.1.
Orientar alunos e trabalhadores a higienizarem
regularmente os aparelhos celulares com álcool 70% (setenta por
cento) ou solução sanitizante de efeito similar, compatíveis
com os respectivos aparelhos.

5.3.

(W4)

Quando

Diariamente

(W5)

Quem

profesores.

Comissão Escolar,

pedagógica e

Equipe diretiva,

de ensino.

Na unidade

de ensino.

Na unidade

de ensino.

Na unidade

40

das aulas.

Antes do início

Diariamente.

Diariamente

Equipe diretiva,

Não há profissional
na escola para este
fim.

professores.

pedagógica e

Equipe diretiva,

professores.

Comissão Escolar e

pedagógica,

Equipe diretiva,

professores.

comissão escolar,

e

materiais
revestimento

biblioteca.

A escola suspenderá o uso da

Retirando o excesso de materiais

informática.

plástico nos teclados da sala de

Usar

orientadoras
informativos.

Reuniões

informativas

Formação Continuada e placas

(H1)

Como

Privilegiar espaços abertos e
iluminados, garantir a aplicação
dos planos de manutenção,
operação e controle dos sistemas
de climatização.

MEDIDAS DE HIGIENIZAÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTOS DIDÁTICOS E PESSOAIS.

(W3)
5.

Onde

(W2)

Na unidade
de ensino.

O quê (ação)

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

Sem
custo.

custo.

Sem

Pedido mensal de 10 litros
no valor de R$ 50,00
desinfetantes, sabão em
pó, sabão em barra,
detergentes, alcool líquido
70%
.

custo.

Sem

(H2)

Quanto

custo.

Sem
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Na unidade
de ensino.

(W3)

6.3.
Manter uma distância de, no mínimo, 1,5 m (um metro e
meio) entre os trabalhadores. Se não houver como atender a esta
distância, colocar barreiras físicas nas instalações de trabalho e
proteção com protetor facial rígido (face shield),além do uso da
máscara.

Onde

(W2)

de ensino.

Na unidade

de ensino.

Na unidade

O quê (ação)

6.2.
Disponibilizar e exigir que todos os trabalhadores
(trabalhadores, prestadores de serviço, entre outros) utilizem
máscaras durante todo o período de permanência no
estabelecimento, sendo estas substituídas conforme
recomendação de uso, sem prejuízo da utilização de outros EPIs
necessários ao desenvolvimento das atividades.

6.1.
Capacitar os trabalhadores, disponibilizar e exigir o uso dos
Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs) apropriados, diante do
risco de infecção pela COVID-19, para a realização das atividades,
dentre eles máscaras e, quando necessário, luvas.

exigindo o uso correto dos

designado pela

Todos os
profissionais que
estiverem
desenvolvendo
suas atividades
laborais.

Em todo o
momento que
estiver exercendo
suas atribuições no
ambiente escolar.
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(W5)

Quem

unidade de ensino.

equipe gestora da

(W4)

Quando

No momento da
entrada de cada
profissional na
unidade de ensino
e durante
permanencia no
estabelecimento.

Por meio de distanciamento de no
mínimo, 1,5 m (um metro e meio) de
raio entre os trabalhadores. Se não
houver como atender a esta distância,
colocar barreiras físicas nas
instalações de trabalho e proteção
com protetor facial (face shield), além
do uso da máscara.

(H1)

Como

Aos prestadores de serviços e
terceirizados será exigido o uso dos
equipamentos de proteção e aos
profissionais colabores da unidade de
ensino, serão ofertados kits individuais
esterilizados. . A escola deverá
fornecer os EPIs
apropriados.

apropriados.

equipamentos fornecidos. A

escalonado.

Profissional

Capacitar por meio de vídeos,
reuniões, cartazes entre outros,

escola deverá fornecer os EPIs

especializados.

profissionais

Equipe diretiva e

(H1)

Como

Ensino Presencial

no Retorno do

PlanCon Escolar e

homologação do

Após a

6. MEDIDAS DE PROTEÇÃO CONTRA A INFECÇÃO DA COVID -19 EM TRABALHADORES.

Onde

O quê (ação)

Todo o material
será de acordo
com a demanda
de consumo
diário podendo
ser alterado
duarante o ano.
Protetor facial
face shield 80
unidades (R$ 5,90
cada).Valor total
aproximado R$
472,00 reais

(H2)

Quanto

Máscara descartável Caixa com 50 unidades
(R$
28,00 cada), 5 mil
máscaras.
Para pedido mensal
10 caixas no valor de
R$280,00

(H2)

Quanto
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Diariamente.

Na entrada
da unidade
de ensino e
no decorrer
do dia.

6.9.
Monitorar os trabalhadores com vistas à identificação
precoce de sintomas compatíveis com a COVID-19 (febre aferida
ou referida, calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse,
coriza, distúrbios olfativos ou gustativos).
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No Retorno do
Ensino Presencial
escalonado

Priorizar a ventilação natural nos postos de trabalho.

Na unidade
de ensino.

Equipe diretiva.

Equipe da unidade
de ensino

Equipe diretiva.

Após a homologação
do Escolar.

6.8.

(W5)

Quem

Equipe diretiva e
Comissão Escolar,
assim como
designando
profissionais para a
reposição destes.

Equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Profissionais em
serviço das
unidades de
ensino.

(W4)

Quando

Na unidade
de ensino.

(W3)

No Retorno do
Ensino Presencial
escalonado

No Retorno do
Ensino Presencial
escalonado

Ao adentrar nas
unidades de
ensino nos início e
antes de sair e
encerrar o
expediente

6.7.
Programar a utilização dos refeitórios respeitando o
distanciamento de 1,5m (um e meio) entre aspessoas.

Onde

(W2)

Na unidade
de ensino.

6.6.
Orientar e estimular a constante higienização das mãos por
todos os trabalhadores.

O quê (ação)

Na unidade
de ensino.

Em
vestiários,
banheiros e
outros
espaços que
possam ser
utilizados
para estas
atividades.

6.5.
Recomendar que os trabalhadores não retornem às suas
casas diariamente com suas roupas de trabalho quando estes
utilizarem uniforme.

6.4.
Programar a utilização de vestiários a fim de evitar
agrupamento e cruzamento entre trabalhadores (definir fluxos
internos e de entrada e saída), mantendo o distanciamento de 1,5
m (um metro e meio) entre os trabalhadores. Caso a atividade
necessite da utilização de uniformes, é importante orientar aos
trabalhadores a ordem de desparamentação, e o último
equipamento de proteção a ser descartado deve ser a máscara.

De acordo com as diretrizes
sanitárias.

Deixando portas e janelas abertas
para ventilação dos espaços.
Evitar o uso de ar
condicionado.

As mesas comunitárias serão
substituídas
por
mesas
individualizadas
respeitando
o
distanciamento mínimo de 1,5m.

(H1)

Como

Por meio da reorganização da
estrutura física.

Por meio de orientações e reuniões
sobre esta necessidade.

Organizar um cronograma de horários
de entrada e saída com tempo
suficiente que evite aglomerações nas
trocas de vestiários e uso desses
espaços em comum demarcando o
trajeto e locais apropriados.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

(H2)

Quanto

950,00

permanente valor R$

Suporte álcool em gel 25
unidades
R$ 38,00 cada. Material

Sem
custo.

Sem
custo.
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proteção no descarte e troca de
máscaras.
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7.4.
Organizar o estabelecimento escolar de forma a
disponibilizar uma sala de isolamento para casos que
apresentem sintomas de síndrome gripal

7.3.
Selecionar e treinar trabalhadores, como pontos focais, para
conduzirem as ações quando se depararem com indivíduo com
síndrome gripal.

presencial.

de ensino.

43

Retorno do ensino

escalonado

presencial

ensino

No retorno do

Diariamente.

(W4)

Quando

Na unidade

Na unidade
de ensino.

do dia.

no decorrer

de ensino e

da unidade

Na entrada

(W3)

(W2)

7.2.
O estabelecimento de ensino deve realizar o monitoramento
diário dos trabalhadores e alunos comsintomas de síndrome gripal,
em todos os turnos.

Onde

O quê (ação)

Na entrada
da unidade
de ensino e
no decorrer
do dia.

Diariamente.

Equipe diretiva.

Equipe diretiva.

Equipe gestora.

(W5)

Quem

Equipe gestora.

Providenciar uma sala para isolamento
sob supervisão de um adulto
(profissional da unidade), até que o
responsável pelo menor que apresente
sintomas de síndrome gripal possa
buscá-lo com segurança na unidade

Selecionando uma equipe para ser
treinada e orientada por meio de
reuniões formativas, elaborando
protocolos de segurança de como
agir diante de determinados casos.

Comunicar as medidas de segurança e
sintomas deixando claro que pessoas
com sintomas tais como: febre aferida
ou referida, calafrios, dor de garganta,
dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios
olfativos ou gustativos, terão que
avisar imediatamente a equipe
diretiva para as devidas
providências.

(H1)

Como

Comunicar as medidas de segurança e
sintomas deixando claro que pessoas
com sintomas tais como: febre aferida ou
referida, calafrios, dor de garganta, dor
de cabeça, tosse, coriza, distúrbios
olfativos ou gustativos, terão que avisar
imediatamente a equipe diretiva para as
devidas providências.

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

7.1.
Os trabalhadores e alunos devem informar ao responsável
pelo estabelecimento de ensino ou aoprofissional de referência no
estabelecimento, caso apresentem sintomas de síndrome gripal
e/ou convivam com pessoas sintomáticas, suspeitas ou confirmadas
com COVID-19.

7.

6.10. O estabelecimento deve seguir as recomendações do Programa
de Prevenção dos Riscos Ambientais (PPRA) em especial as relativas
aos Equipamentos de Proteção Individual.

custo.

Sem

Sem
custo.

custo.

Sem

(H2)

Quanto

Sem
custo.

Sem
custo.
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Em todos os
espaços
utilizados
pelo
indivíduo
com suspeita
da COVID-19.

(W3)

(W2)

7.8.
Reforçar a limpeza dos ambientes, de objetos e das
superfícies utilizadas pelo caso suspeito, bem como da área de
isolamento.

Onde

Junto à
equipe da
vigilância
sanitária.

Na unidade
de ensino.

O quê (ação)

7.7.
Notificar imediatamente casos suspeitos para a
Vigilância Epidemiológica local, para orientações e
encaminhamentos.

7.6.
Definir fluxos claros de condução e saída dos casos
suspeitos da sala de isolamento e do estabelecimentoescolar.

Na unidade
de ensino.

(W3)

(W2)

7.5.
Promover o isolamento imediato de qualquerpessoa que
apresente os sintomas gripais, e realizar as seguintes ações:
- se aluno menor de idade, comunicar imediatamente aos pais ou
responsáveis, mantendo-o em área segregada de outros alunos, sob
supervisão de um responsável trabalhador da instituição,
respeitando as medidas de distanciamento e utilização de EPI,
aguardando a presença dos pais ou responsáveis para os devidos
encaminhamentos pelos familiares ou responsáveis;
- se aluno maior de idade, mantê-lo em área segregada, com
acompanhamento de um trabalhador do estabelecimento,
respeitando as medidas de distanciamento e utilização de EPI até a
definição dos encaminhamentos;
- se trabalhador (inclusive professor) afastá-lo imediatamente das
suas atividades até elucidação do diagnóstico.

Onde

O quê (ação)
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(W5)
Equipe devidamente
equipada para este
fim.

(W4)

Quem

Equipe diretiva.

Equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Equipe diretiva.

(W5)

Quem

Imediatamente
após a
movimentação
deste nos
ambientes e
espaços.

Quando

Após identificação
do caso.

Após a
homologação do
PlanCon Escolar.

Retorno do ensino
presencial.

(W4)

Quando

Por meio de utilização de álcool
70% e soluções sanitizantes com
efeitos similares.

(H1)

Como

Após o caso ser identificado e isolado,
repassar à equipe diretiva, que
entrará em contato com a vigilância
sanitária.

Definir protocolo de fluxos por meio
de diálogo com a Comissão Escolar.
Sinalizar o piso dos corredores com
fitas indicando o fluxo de
pessoas

Providenciar uma sala ou espaço para
isolamento (sob supervisão de um
adulto profissional da unidade), até
que o responsável pelo menor que
apresentem sintomas de síndrome
gripal possa buscá-lo com segurança
na unidade. Quando o caso for de
adultos, encaminhar para a unidade
básica de saúde mais próxima.

(H1)

Como

Utilizar materiais
adquiridos
conforme tabela
das diretrizes

(H2)

Quanto

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

(H2)

Quanto
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7.13. Garantir a notificação da rede de saúde do município de
residência, no caso de trabalhadores e alunos que residam em outros
municípios.

de ensino.

Na unidade

Na unidade
de ensino.

(W3)

7.12. Questionar os trabalhadores e alunos dos estabelecimentos
escolares se co-habitam ou têm outras formas de contatos com
pessoas suspeitas ou sabidamente com diagnóstico de infecção pelo
COVID-19. Caso a resposta seja positiva, é aconselhável que esta
pessoa fique afastada das atividades até que tenha elucidação
diagnóstica ou um parecer médico liberando o retorno às atividades
laborais. Caso não ocorra a elucidação diagnóstica, é indicado que
estas pessoas permaneçam afastadas por 14 (quatorze) dias a contar
do último contato com a pessoa suspeita, podendo retornar às
atividades após este período, desde que estejam assintomáticas.

Onde

(W2)

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

O quê (ação)

7.11. Para as turmas dos alunos que co-habitam ou tiveram outras
formas de contatos com pessoas com diagnóstico de infecção por
COVID-19, recomenda-se suspender as aulas por 14 (quatorze) dias,
bem como os demais alunos e seus responsáveis, quando aplicável,
deverão ser cientificados dos fatos.

7.10. Para a(s) turma(s) do(s) professor(res) ou aluno(s) suspeitos
recomenda-se suspender as aulas por 7 (sete) dias ou até resultado
negativo, ou por 14 (quatorze) se positivo para COVID-19, como
também os demais alunos e seus responsáveis, quando aplicável,
deverão ser cientificados dos fatos.

7.9.
Para os casos confirmados e suspeitos para COVID-19, tanto
de alunos quanto trabalhadores, seguir o preconizado no manual de
orientações da COVID-19 (vírus SARS-CoV 2) de Santa Catarina,
disponível e http://www.dive.sc.gov.br, ícone: coronavírus.
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Após a homologação
do PlanCon
Escolar.

Após a homologação
do Plano de
Contingência da
Escola

(W4)

Quando

Retorno do
ensino
presencial..

Após a
homologação do
PlanCon Escolar.

Retorno do
ensino
presencial..

Comissão Escolar.

pedagógica e

Equipe diretiva,

Todos os
profissionais com
orientação da
equipe diretiva e
pedagógica.

(W5)

Quem

Todos os
profissionais com
orientação da
equipe diretiva e
pedagógica.

Todos os
profissionais com
orientação da
equipe diretiva e
pedagógica.

Todos os
profissionais com
orientação da
equipe diretiva e
pedagógica.

sanitárias previstas.

Seguir as orientações das diretrizes

Seguir as orientações das diretrizes
sanitárias previstas.

(H1)

Como

Seguir as orientações das diretrizes
sanitárias previstas.

Seguir as orientações das diretrizes
sanitárias previstas.

Por meio das orientações
específicas do manual COVID-19 de
Santa Catarina.

custo.

Sem

Sem
custo.

(H2)

Quanto

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.
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(W5)
Equipe diretiva e
pedagógica.

Após a homologação
do Plano de
Contingência da
Escola.

Seguir as orientações das diretrizes
pedagógicas e sanitárias previstas.

(H1)

Como

sanitárias previstas.

Quem

Seguir as orientações das diretrizes

pedagógica.

sanitárias previstas.

Seguir as orientações das diretrizes

Equipe diretiva e

pedagógica.

Equipe diretiva e

(W4)

Quando

Escolar.

do PlanCon

Após a homologação

Após a homologação
do Plano de
Contingência da
Escola.

8.3.
Os alunos de cada turma devem ficar sempre na mesma sala,
para evitar troca de espaços e maior movimentação nos corredores.

8.2.
Deve-se escalonar a entrada das turmas, diferenciar os
horários de outros níveis (se ofertados pela unidade escolar) e, se
possível, estabelecer diferentes entradas para receber e dispensar os
alunos.
Na unidade
de ensino

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Equipe diretiva e
pedagógica

Após a
homologação do
PlanCon Escolar.
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Equipe diretiva e
pedagógica

Equipe diretiva e
pedagógica.

Após a
homologação do
PlanCon Escolar.

Após a
homologação do
PlanCon Escolar.

Por organização da equipe diretiva e
pedagógica

Por organização da equipe diretiva e
pedagógica

Por organização da equipe diretiva e
pedagógica.

MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL.

8.1.
No horário de chegada e saída dos alunos, um ou mais
profissionais escolares deve(m) estar na entrada para receber os
alunos não sendo permitida a entrada de pais e/ou responsáveis.

8.

Sem
custo.

(H2)

Quanto

custo.

Sem

custo.

Sem

Sem
custo.

Necessário 2 unidades
de tapete sanitizante
para o acesso do portão
da escola (no valor de R$
89,00
cada). Material
permanente
Sem
custo.

Obs.: Para as etapas do Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação Especial, além das diretrizes gerais já estabelecidas, é necessário implementar as seguintes diretrizes adicionais:

Na unidade
de ensino.

(W3)

(W2)

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

Onde

de ensino.

Na unidade

de ensino.

Na unidade

O quê (ação)

7.15. Garantir, sem prejuízos de aprendizagem ou salarial, o
retorno dos alunos ou trabalhadores somente após a alta e a
autorização da área da saúde.

7.14. Manter registro atualizado do acompanhamento de todos os
trabalhadores e alunos afastados para isolamento por COVID-19.
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8.7.
Estabelecer escalonamento dos intervalos para as
classes, evitando aglomerações em corredores e outros
espaços.

8.9.
É proibida a utilização de materiais didáticos que sejam
manuseados por vários alunos ao mesmo tempo ousequencialmente,
a não ser que eles possam ser limpos e desinfectados após cada uso.

8.8.
Realizar lanches e refeições, preferencialmente na própria
sala de aula. Caso seja consumido no refeitório, manter o
distanciamento interpessoal preconizado de 1,5 metros.

Na unidade de
ensino.

Na unidade
de ensino

Na unidade
de ensino

8.6.
Não é permitida a implementação dos programas e projetos
intersetoriais, que são desenvolvidos por profissionais que não
fazem parte do corpo docente da unidade escolar.

47

Após a homologação
do PlanCon Escolar.

Após a homologação
do Plano de
Contingência da
Escola.

Após a
homologação do
PlanCon Escolar.

Não é permitido
segundo portaria
Conjunta SES/SED
nº 792
de 13/10/2020

Não é
permitido
segundo
portaria
Conjunta
SES/SED nº
792 de
13/10/2020

uipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica

Equipe diretiva e
pedagógica

Não é permitido
segundo portaria
Conjunta SES/SED nº
792 de 13/10/2020

Equipe diretiva e
pedagógica

8.5.
Os alunos devem interagir apenas para as pessoas que
estejam na mesma sala, sendo vedada a interação de estudantes de
diferentes turmas e/ou com professores de outras classes.

Após a homologação
do Plano de
Contingência da
Escola.

Quem

Na unidade
de ensino

Quando

Equipe diretiva e
pedagógica

(W5)

(W3)

Após a
homologação do
PlanCon Escolar.

(W4)

Onde

(W2)

Na unidade
de ensino

O quê (ação)

8.4.
Sinalizar os corredores para que haja fila única e
definição prioritária de tráfego, visando ajudar os alunos a
seguir as normas e lembrar de manter a distância mínima
durante a movimentação.

zação da equipe diretiva e
pedagógica.

Por organização da equipe diretiva e
pedagógica

Por organização da equipe diretiva e
pedagógica

Não é permitido segundo portaria
Conjunta SES/SED nº 792 de
13/10/2020

Por organização da equipe diretiva e
pedagógica

(H1)

Como

Por organização da equipe diretiva e
pedagógica

Sem custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Não é permitido
segundo portaria
Conjunta SES/SED nº
792 de 13/10/2020

Sem
custo.

(H2)

Quanto

Sem
custo.
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Os estabelecimentos de ensino que possuam em suas

recebam auxílio para adequada higiene de mãos, com a

grau de dependência, deverão adotar medidas para que estas

9.2.
Recomenda-se dividir as turmas em grupos menores, sendo
vedada a interação de crianças de diferentes turmas e/ou com
professores de outras classes.

regularidade necessária.

Escolar.

de ensino

da

Equipe diretiva e
pedagógica.

do PlanCon
Escolar.

de ensino.

limpeza escolar.

profissionais

Equipe diretiva e

Equipe diretiva e
pedagógica.

(W5)

Quem

Na unidade

Após a homologação

do PlanCon

Na unidade

Após a homologação

Escolar.

do PlanCon

Após a homologação

(W4)

Quando

pedagógica e
profissionais de

PlanCon Escolar.
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quadrada de cada espaço e
Escolar.

distanciamento de 1,5m.

Sem
custo.

logístico, analisando a metragem
Equipe diretiva e
Comissão Escolar.

do PlanCon

de ensino.

custo.

Sem

Na unidade

frequentemente.

Por meio da higienização das mãos

Sem
custo.

Por meio de um planejamento

apoio.

Equipe diretiva,

Após a
homologação do

pedagógica.

Por organização da equipe diretiva e

custo.

Sem

Sem
custo.

(H2)

Quanto

Após a homologação

de ensino.

Na unidade

Por organização da equipe diretiva

Por organização da equipe diretiva e
pedagógica.

(H1)

Como

respeitando as diretrizes sanitárias.

MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE RELACIONADAS AO PÚBLICO INFANTIL.

dependências crianças menores de seis anos, ou com algum

9.1.

9.

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

8.11. Higienizar diariamente, após cada turno, brinquedos e materiais
utilizados pelas crianças dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e
higienizar imediatamente após o uso brinquedos
e materiais que forem levados à boca pelos alunos.

Na unidade
de ensino

(W3)

(W2)

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

Onde

O quê (ação)
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As crianças matriculadas em período integral devem

A alimentação deve ser oferecida preferencialmente

espaços.

dentro da própria sala, sendo sempre evitada a troca de

9.6.

período de permanência na escola.

permanecer no mesmo grupamento e educador, durante o

9.5.

9.4.
A alimentação deve ser oferecida preferencialmente
dentro da própria sala, sendo sempre evitada a troca de
espaços.

9.4.
Os estabelecimentos educacionais que dispuserem de local
destinado à amamentação, devem mantê-lo ventilado, com
assentos adequados e distantes 1,5 m (um metro e meio) de raio e
disponibilizar, em pontos estratégicos, local para a adequada
higienização das mãos e, na ausência ou distância do local,
disponibilizar álcool 70% (setenta por cento) ou preparações
antissépticas de efeito similar. O local deve ser
higienizado após cada uso.

pedagógica.
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Equipe diretiva e
Municipal.

de ensino.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva.

Equipe diretiva.

(W5)

Quem

do PlanCon

Após a homologação

Municipal.

do PlanCon

Após a homologação

Após a
homologação do
PlanCon Escolar.

Municipal.

PlanCon

homologação do

Após a

Após a
homologação do
PlanCon Escolar.

(W4)

Quando

Na unidade

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

(W3)

(W2)

9.3.
É proibida a circulação de profissionais entrediferentes
turmas na rotina diária de atividades.

Onde

O quê (ação)

Reorganização de espaços.

Reorganizando a logística.

Reorganização de espaços.

necessários.

disponibilizar os materiais

Reorganizar os espaços e

Reorganização de horários.

(H1)

Como

Sem custo

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

(H2)

Quanto
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Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Após a
homologação do
PlanCon Escolar.

Na unidade
de ensino.

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

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Na unidade
de ensino.

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

Após a
homologação do
PlanCon Escolar.

Municipal.

de ensino.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

do PlanCon

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Após a homologação

de ensino.

Na unidade

Municipal.

Na unidade

Após a homologação

Após a
homologação do
PlanCon Escolar.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Após a
homologação do
PlanCon Escolar.

do PlanCon

Na unidade
de ensino.

(W5)

Quem

(W4)

Quando

9.10. Separar colchões ou berços das crianças na hora do cochilo,
colocando-os a pelo menos 1,5 metros (um metro e meio) de
distância um do outro, os quais deverão ser
higienizados a cada uso e no final do turno.

9.9.
Higienizar, a cada uso, materiais e utensílios de uso
comum, como colchonetes, tatames, trocadores, cadeirasde
alimentação, berços, entre outros. A higienização completa
deverá ser realizada entre os turnos também.

9.8.
Estabelecer escalonamento na entrada e saída das crianças
de modo a evitar aglomerações. Se possível, os profissionais devem
pegar a criança do lado de fora da escola e levá-las para dentro,
evitando que os pais/responsáveis entrem no ambiente.

Na unidade
de ensino.

(W3)

(W2)

9.7.
Escalonar o horário do parquinho, o qual deveráser
higienizado completamente após utilização de cada turma.

Onde

O quê (ação)

Verificar na entrada.

Retirar os brinquedos de uso.

Conforme os procedimentos
operacionais para a limpeza dos
ambientes preconizando as
diretrizes sanitárias.

Conforme os procedimentos
operacionais para a limpeza dos
ambientes.

Reorganização de horários.

O Parque ficará suspenso durante
vigênvia do PlaCon Escolar

(H1)

Como

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo.

Sem custo.

(H2)

Quanto
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- definir um local fixo para esta atividade, estruturado para tal;
- realizar a adequada higiene das mãos antes e após a troca de
fraldas;
- usar luvas descartáveis, trocando-as após o atendimento de cada
criança;
- usar avental descartável ou impermeável e higienizável (como
“capa de chuvas”), descontaminando-o após cadauso;
- higienizar as mãos da criança após o procedimento;
- realizar o descarte adequado dos materiais resultantes desta
atividade;
- as fraldas de pano reutilizáveis não devem ser limpas no local, mas
sim colocadas em sacos plásticos até o momento da
lavagem;
- realizar limpeza da superfície sempre após a troca de fraldas.
Recomenda-se que sejam afixados material informativo com o
passo-a-passo adequado para efetuar a troca de fraldas.

trabalhadores responsáveis devem:

9.16. Ao realizar troca de fraldas de bebês ou crianças, os

9.15. Colocar as roupas com sujidades visíveis, tanto de
profissionais quanto de crianças em sacolas plásticas até que se
proceda a entrega aos pais e/ou a lavagem.

9.14. Trocar as roupas de bebês e crianças quando estas tiverem
sujidades visíveis. Assim, os pais ou cuidadores devem fornecer várias
mudas de roupa para a instituição.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.
Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Após a homologação

Após a homologação
do PlanCon
Escolar.

Municipal.

Na unidade
de ensino

pedagógica e
profissionais de
apoio.

homologação do
PlanCon
Municipal.

Na unidade
de ensino.
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Equipe diretiva,

Após a

de ensino.

Na unidade

do PlanCon

Escolar.

de ensino.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Após a homologação
do PlanCon

(W5)

Quem

(W4)

Quando

Na unidade

(W3)

(W2)

9.13. Não é permitido compartilhar objetos de uso individual,
como copos, talheres, mamadeiras, babeiros, lençóis,
travesseiros, toalhas entre outros.

Onde

O quê (ação)

vigentes.

Respeitando as diretrizes sanitárias

vigente.s

Respeitando as diretrizes sanitárias

Durante a permanência na unidade.

Durante a permanência na unidade.

(H1)

Como

Sem custo

Sem custo.

Sem custo

Sem custo.

(H2)

Quanto

05/01/2021 (Terça-feira)
DOM/SC - Edição N° 3371
Página 1731

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE

Na unidade
de ensino.

necessidades especiais, de maneira a ampliar a segurança e

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

10.1.2.Designar profissionais responsáveis pela entrada e saída do
aluno, evitando a entrada de pais e ou responsáveis.

10.1.3.Garantir a limpeza da cadeira de rodas, bem como de

andadores e carrinhos dos alunos cadeirantes.

Após a

apoio.

Escolar.
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pedagógica e

Após a

profissionais de

Equipe diretiva,

Escolar.

PlanCon

apoio.

PlanCon

homologação do

pedagógica e
profissionais de

homologação do

Equipe diretiva,

apoio.

profissionais de

pedagógica e

Equipe diretiva,

Após a

Escolar.

PlanCon

homologação do

(W5)

Quem

10.1. Ações para Educandos do Ensino Regular:

pais, as formas de condução das atividades dos alunos com

reintegração deste no ambiente escolar.

(W4)

Quando

10. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL

(W3)

Escolar.

de ensino.
Onde

pedagógica e
profissionais de

do PlanCon

Na unidade
apoio.

Equipe diretiva,

Após a homologação

(W2)

10.1.1.A instituição de ensino deve estabelecer, entre escola e

pedagógica e
profissionais de
apoio.

PlanCon

Equipe diretiva,

(W5)

Quem

Escolar.

O quê (ação)

retirando-a apenas no momento da refeição.

durante toda a permanência no estabelecimento de ensino,

9.18. Os alunos maiores de 02 anos devem utilizar máscara

evitar exposição e ingestão acidental.

superfícies de modo a garantir a utilização correta, bem como

Após a
homologação do

Na unidade
de ensino.

(W4)

Quando

uso dos produtos a serem utilizados na higiene de mãos,

(W3)

(W2)

9.17. Os professores e funcionários devem supervisionar o

Onde

O quê (ação)

respeitando as diretrizes sanitárias.

Por organização da equipe diretiva

pedagógica.

Por organização da equipe diretiva e

e pedagógica.

Por organização da equipe diretiva

(H1)

Como

vigentes.

Respeitando as diretrizes sanitárias

Respeitando as diretrizes sanitárias
vigentes.

(H1)

Como

custo.

Sem

Sem
custo.

custo.

Sem

(H2)

Quanto

Sem custo.

Sem custo.

(H2)

Quanto
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de ensino.

Braille e livros em Braille, bem como estabelecer uma medida

de ensino.

Escolar.

PlanCon

homologação do

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio e Coord.
inclusão.
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diretrizes sanitárias.

diretiva e pedagógica respeitando as

Por meio de orientações da equipe

uso da máscara.

real dimensão da importância do

estratégias pedagógicas que deem a

Por meio de orientação acessível e

10.2. Ações para os Centros de Atendimento Educacional Especializado em Educação Especial

pedagógicas, alimentação e na troca de fraldas do aluno.

Na unidade

medidas de higienização necessárias no auxílio das atividades

de ensino.

Após a

profissionais de

Escolar.

apoio.

pedagógica e

Por organização da equipe diretiva
respeitando as diretrizes sanitárias.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Após a
homologação do
PlanCon
Escolar.

Equipe diretiva,

Por organização da equipe diretiva
respeitando as diretrizes sanitárias.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Após a
homologação do
PlanCon
Escolar.

do PlanCon

(H1)

Como

para este fim em sala de aula.

Destinando espaços específicos

(W5)

Quem

apoio.

profissionais de

pedagógica e

Equipe diretiva,

Por organização da equipe diretiva
respeitando as diretrizes sanitárias.

(W4)

Quando

Escolar.

PlanCon

homologação do

Após a homologação

profissional Agente de Apoio em Educação Especial, as

10.1.9.Esclarecer ao segundo professor, professor auxiliar e

trabalho de orientação, bem como suas famílias.

alunos que não aceitam máscaras, devem passar por um

profissionais de

Escolar.
Após a

pedagógica e

do PlanCon
apoio.

Equipe diretiva,

Após a homologação

Na unidade

Na unidade
de ensino.

10.1.7.Garantir o distanciamento de 1,5m entre um aluno e
outro.

10.1.8.Orientar quanto ao uso obrigatório de máscaras. Os

Na unidade
de ensino.

(W3)

(W2)

10.1.6.Auxiliar o aluno quanto às medidas de higienização de
mãos e demais medidas de prevenção e controle.

Onde

O quê (ação)

de cuidados de higienização deste material.

Na unidade

Na unidade
de ensino.

que o aluno com deficiência visual possa guardar sua máquina

10.1.5.Organizar na da sala de aula, espaço adequado para

etc.

individual tais como: regletes, sorobã, bengala, lupas, telescópios

10.1.4.Orientar os alunos sobre a higiene de materiais de uso

5 litros de alcool
em gel R$98,00 a
unidade.
Lenços descartáveis
R$7,00 cada caixa - 80
caixas mensal.

custo.

Sem

Sem
custo.

Sem
custo.

(H2)

Quanto

custo.

Sem

Plástico para
revestir teclados
igual aos da
cozinha 2 rolos
de 50x 20cm
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de ensino.

orientações quanto à higienização.

responsável devem:

- definir um local fixo para esta atividade, estruturado para tal;
- realizar a adequada higiene das mãos antes e após a troca de
fraldas;
- usar luvas descartáveis e trocá-las após o atendimento de cada
criança;
- usar avental descartável ou impermeável e higienizável(tipo
“capa de chuvas”), descontaminando-o após cadauso;
- higienizar as mãos do educando após oprocedimento;
- realizar o descarte adequado dos materiais resultantes desta
atividade;
- realizar limpeza da superfície sempre após a troca de fraldas.
Recomenda-se que sejam afixados material informativo com o
passo-a-passo adequado para efetuar a troca defraldas.
ensino.

Na unidade de

Na unidade

10.2.4.Destinar um local próprio para as trocas de fraldas, com

10.2.5.Ao realizar troca de fraldas, os trabalhadores

Na unidade
de ensino.

(W3)

10.2.3.Garantir a limpeza da cadeira de rodas, bem como de
andadores e carrinhos dos alunos cadeirantes.

Onde

(W2)

de ensino.

Na unidade

Na unidade
de ensino.

O quê (ação)

saída do aluno, evitando a entrada de pais e ou responsáveis.

10.2.2.Designar profissionais responsáveis pela entrada e

10.2.1.Orientar quanto ao uso obrigatório de máscaras. Os
alunos que não aceitam máscaras, devem passar por um
trabalho de orientação, bem como suas famílias.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de

Após a homologação
do PlanCon
Escolar.

pedagógica e
profissionais de

do PlanCon
Municipal.
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pedagógica e
profissionais de apoio.

Equipe diretiva,

Após a homologação
do PlanCon Municipal.

apoio.

Equipe diretiva,

Após a homologação

apoio.

(W5)

(W4)

Quem

apoio.

Escolar.
Quando

pedagógica e
profissionais de

PlanCon

Equipe diretiva,

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

homologação do

Após a

Após a
homologação do
PlanCon Escolar.

vigentes.

Respeitando as diretrizes sanitárias

vigentes.

Respeitando as diretrizes sanitárias

Por organização da equipe diretiva
respeitando as diretrizes sanitárias.

(H1)

Como

pedagógica.

Por organização da equipe diretiva e

Por meio de orientação acessível e
estratégias pedagógicas que deem a
real dimensão da importância do uso
da máscara.

Sem custo

Sem custo

Sem custo.

(H2)

Quanto

Sem custo.

Sem custo.
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de ensino.

sanitárias já estabelecidas em decretos da Secretaria de

(W3)

de ensino.

própria sala, sendo sempre evitado a troca de espaços.
Onde

Na unidade

10.2.10. Oferecer a alimentação preferencialmente dentro da

(W2)

de ensino.

necessárias durante o auxílio de atividades pedagógicas.

O quê (ação)

Na unidade

10.2.9.Esclarecer aos professores as rotinas de higienização

Estado da Saúde.

do PlanCon

pedagógica e
profissionais de

do PlanCon
Escolar.

escalonado

55

(W4)

Quando

pedagógica e
profissionais de

Ensino presencial

(W5)

Quem

apoio.

Equipe diretiva,

No retorno do

apoio.

Equipe diretiva,

apoio.

profissionais de

pedagógica e

Equipe diretiva,

Após a homologação

Escolar.

Após a homologação
Na unidade

pedagógica.

PlanCon Escolar.

precoce por sessão de forma individual, atendendo às medidas

Equipe diretiva e

homologação do

(W5)

Quem

Equipe diretiva e
pedagógica.

de ensino.

10.2.8.Organizar o atendimento dos educandos da estimulação

adequando a quantidade de educandos por sala.

respeito à necessidade de distanciamento (de no mínimo 1,5 metros),

Após a

(W4)

Quando

Municipal.

do PlanCon

Após a homologação

Na unidade

(W3)

10.2.7.Observar o tamanho das salas especialmente no que diz

Onde

(W2)

Na unidade
de ensino.

O quê (ação)

que não pertençam ao grupo de risco.

autonomia, conscientização das medidas de prevenção e

Programa de Educação Profissional e os demais que possuem maior

10.2.6.Iniciar os atendimentos presenciais com os grupos do

(H1)

Como

respeitando as diretrizes sanitárias.

Por organização da equipe diretiva

respeitando as diretrizes sanitárias.

Por organização da equipe diretiva

respeitando as diretrizes sanitárias.

Por organização da equipe diretiva

na sala

a área de cada aluno

Colocação de fitas no piso delimitando

respeitando as diretrizes sanitárias.

Por organização da equipe diretiva

(H1)

Como

Respeitando as diretrizes sanitárias
vigentes.

(H2)

Quanto

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

(H2)

Quanto

Sem custo.
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de ensino.

higiene de mãos e superfícies de modo a garantir a utilização

pedagógica e
profissionais de

do PlanCon
Escolar.

de ensino.

apoio.

Equipe diretiva,

Após a homologação
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O Atendimento Educacional Especializado deverá seguir todas as medidas sanitárias previstas neste plano e também as específicas .

reintegração destes.

atividades dos educandos, de maneira a ampliar a segurança e a

pedagógica e
profissionais de

Escolar.
apoio.

Equipe diretiva,

do PlanCon

apoio.

profissionais de

pedagógica e

Equipe diretiva,

Após a homologação

Escolar.

do PlanCon

Após a homologação

respeitando as diretrizes sanitárias.

Por organização da equipe diretiva

respeitando as diretrizes sanitárias.

Por organização da equipe diretiva

respeitando as diretrizes sanitárias.

Por organização da equipe diretiva

Escolar.
apoio.

Por organização da equipe diretiva
respeitando as diretrizes sanitárias.

pedagógica e
profissionais de

do PlanCon

Na unidade

de ensino.

como colchonetes, tatames, trocadores, entre outros.

10.2.14. Estabelecer entre instituição e pais, formas de condução das

Na unidade

10.2.13. Higienizar, a cada uso, materiais e utensílios de uso comum,

correta, bem como evitar exposição e ingestão acidental.

Na unidade

funcionários quanto ao uso dos produtos a serem utilizados na

10.2.12. Garantir a supervisão por parte de professores e

Na unidade

10.2.11. Escalonar o horário do pátio, o qual deverá ser

Equipe diretiva,

Após a homologação

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.
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Quando
(W4)

Na ocasião do retorno
das aulas presenciais

Na ocasião do retorno
das aulas presenciais

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Fazer o mapeamento dos estudantes que não tiveram acesso às
atividades presenciais, durante o período de pandemiae daqueles

Realizar o mapeamento dos estudantes que não apresentam
condições para o retorno às atividades escolares presenciais, para
auxiliar na definição das estratégias deretomada.

Realizar, para estudantes da Educação Especial, uma avaliação
com a equipe pedagógica, professores e professoresAEE, colhendo
a posição da família com relação ao retorno presencial, com foco
na funcionalidade e autonomia, sendo garantida a continuidade
das atividades remotas para os que estejam impossibilitados de
retornarem às atividadespresenciais.

Na ocasião do retorno
das aulas presenciais

Na unidade
de ensino.

Adequar metodologias pedagógicas eimplementar
estratégias que garantam o acesso à aprendizagem dos
estudantes.

57

Na ocasião do retorno
das aulas presenciais

Na unidade
de ensino.

Assegurar a gestão democrática no planejamentode
retomada das aulaspresenciais.

Durante as aulas
remotas e na ocasião
do retorno das aulas
presenciais

Na unidade
de ensino

Quem
(W5)

Equipe diretiva e
pedagógica.

Professores de
Inclusão e do
Atendimento
Educacional
Especializado

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

1. Garantia do Direito à Educação Básica

Onde
(W3)

Assegurar o acesso e a permanência na Educação Básica.

O quê (ação)
(W2)

Acesse ao documento da íntegra.

DAOP MEDIDAS PEDAGÓGICAS

Através de levantamento de dados
referentes a participação e
rendimento, a
identificadopreviamente pelos
professores.

Sem
Custo

Sem
Custo

Sem
Custo

Sem
Custo

Promover um planejamento
antecipado que possa definir
metas e ações para o retorno
presenciaatravés de
questionários on line que
representem as proposições
da comunidade.

Com planejamentos específicos para o
período de pandemia que assegurem
a participação do aluno através de
plataformas de atividades online e/ou
material impresso.
Através de triagem com os
responsáveis e planejamento
específico que garanta a
participação com segurança.

Sem
Custo

Quanto
(H2)

Por organização da equipe diretiva
respeitando as diretrizes sanitárias
e pedagógicas que garantama
permanencia dos alunos no
processo de aprendizagem seja ele
remoto ou presencial.

Como
(H1)
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Na retomada das
atividades presenciais.

Na unidade
de ensino.

Definir estratégias de apoio pedagógico aos estudantes que não
acompanharam ou não conseguiram assimilarsignificativamente os
conhecimentos durante as atividades não presenciaispropostas.

Na retomada das
atividades presenciais
e no decorrer das
aulas remotas.

Na unidade
de ensino.

Realizar busca ativa dos estudantes que não retornarem às atividades
presenciais e/ou não estão realizando as atividades não presenciais.

Na retomada das
atividades presenciaise
com continuidade do
ensino remoto.

Na retomada
das atividades
presenciais.

Na retomada
das atividades
presenciais.

Na unidade
de ensino.

Na unidade de
ensino.

Na unidade
de ensino.

Assegurar as atividades escolares não presenciais aos estudantes
com especificidades que não poderão retornar aos estudos
presencialmente.

Orientar, quando necessário, os estudantesque retornarem às
atividades presenciais para que, obrigatoriamente, cumpram de
forma concomitante as atividades do regime de ensino
nãopresencial.

Definir os grupos com prioridade para serem atendidos
presencialmente, observando que os critérios devem servalidados,
preferencialmente em diálogo com as comunidadesescolares.

que tiveram acesso, mas não realizaram as atividades propostas.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Após a criação do comitê de Busca
Ativa, pela Secretaria Municipal de
Educação. Ativar os mecanismos
necessários, conforme orienta o
documento.
Enquanto não se estabelece a comissão
do Programa de Busca Ativa, realizar
ligações pontuais, levantando as
dificuldades encontradas pelas famílias e
em uma ação conjunta, buscar soluções.
Através de Programas de Apoio
Pedagógico como o PADA e de
estratégias de recuperação de
conteúdos e atividades sempre que
houver demanda.

Por organização da equipe diretiva e
pedagógica manter as aulas através
do aplicativo Meet, Watsapp, Google
Classroom e material impresso.

Através de monitoramento e
acompanhamento pedagógico a ser
realizado pelo professor da turma

Em segunda etapa a orientação
escolar e equipe diretiva ficará
responsável porcontatos telefônicos a
fim de identificar as necessidades de
cada família.
Seguindo o Decreto Estadual nº750
que garante o retorno gradativo
priorizando os alunos dos grupos
com maior idade. No caso da
unidade escolar, a Educação de
Jovens e Adultos e os alunos dos 9º
anos.
E após preenchimento do termo
de responsabilidade pela família.

Sem
Custo

Sem
Custo

Sem
Custo

Sem Custo

Sem
Custo

05/01/2021 (Terça-feira)
DOM/SC - Edição N° 3371
Página 1738

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE

O quê (ação)
(W2)

Elaborar instrumentos e realizar avaliação diagnóstica de cada
estudante, por meio da observação do desenvolvimento em
relação aos objetivos de aprendizagem e habilidades que se
procurou desenvolver com as atividades pedagógicas não
presenciais e construir um programade recuperação,
casonecessário.
Onde
(W3)

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Garantir o planejamento da avaliação formativa e
diagnóstica.

Adequar os critérios de promoção dos estudantes,as
avaliações para efeito de decisões de final de ciclo, adotando
medidas que minimizem a evasão, o abandono e a retenção
escolar.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Prever a necessidade de apoio psicossocial a estudantes, familiares
e profissionais da educação.

Estabelecer planejamento organizacional e pedagógico adaptativo.
Visto que a volta às aulas deve ser gradual, por etapas ou níveis, e
escalonadas, conforme determinações sanitárias.

Ampliar o acesso à internet, a dispositivos eletrônicos e à infraestrutura
adequada às TICs.

Divulgar amplamente, para toda a comunidade escolar, as estratégias
pedagógicas adotadas pela Rede de Ensino e/ou unidade escolar, a
fim de promover seu engajamento na realização das atividades
presenciais e não presenciais, enquanto perdurar o regime especial
de educação decorrente da pandemia da COVID-19.

2.

59

Quando
(W4)

Durante o
ensino remoto e
no retorno das
aulas
presenciais

Durante o ensino
remoto e no retorno
das aulas presenciais
Durante o ensino
remoto e no retorno
das aulas presenciais

OrganizaçãoCurricular

Durante o
ensino remoto e
no retorno das
aulas
presenciais

Durante o
ensino remoto e
no retorno das
aulas
presenciais

Durante o
ensino remoto e
no retorno das
aulas
presenciais

Durante o
ensino remoto e
no retorno das
aulas
presenciais

Quem
(W5)

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Como
(H1)

A avaliação acontece durante todo o
processo pedagógico.

Aguardando parecer da Secretaria da
Educação para formalizar.

Aguardando parecer da Secretaria
da Educação para formalizar.

Por organização da orientação
escolar agendar atendimento
com a psicóloga da Educação.

Rever o planejamento anual,
considerando a BNCC, ajustando os
conteúdos do ano anterior, de forma
a serem contemplados noano vigente.

Através do programa da Educação
Conectada ampliamos o acesso ao
uso da internet na escola, porém
nosso equipamentos estão
obsoletos e ultrapassados.

Através das mídias sociais orientar
os responsáveis sobre a nova
proposta pedagógica

Quanto
(H2)

Sem
Custo

Sem
Custo

Sem
Custo

Sem
Custo

Sem
Custo

Conforme
demanda.

Sem
Custo
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Na unidade
de ensino.

Adotar estratégias eficientes para a recuperação da
aprendizagem, principalmente dos estudantes em risco de
trabalho infantil, violência doméstica e vulnerabilidade social.

Na unidade
de ensino.

Recomendar que cada estabelecimento de ensino atualizeo
manual de Boas praticas de manipulação e os procedimentos
Operacionais adroni ados de forma a adequa - los para o combate à
disseminação da COVID-19.
Utilizar utensilios higienizados conforme definido no manual de
Boas praticas de Manipulação dos Alimentos de cada
estabelecimento.
Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Orientar o trabalhador que os uniformes devem ser trocados, no
mínimo, diariamente e usados e clusivamente nas dependencias
de armazenamento, preparo e distribuição dosalimentos.

Substituir os sistemas de autosserviço de bufe , utilizando porçoes
individualizadas ou disponibilizando funcionário(s) específico(s)
para servir todos os pratos e entregar os utensílios.

Realizar higienização adequada das mesas, cadeiras, bancos e
similares, a cada uso. Não utilizar toalhas de tecido ou
outromaterial.

Na unidade
de ensino.

Onde
(W3)

O quê (ação)
(W2)

Acesse ao documento na íntegra

DAOP ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Na unidade
de ensino.

Adequar o Projeto Político-Pedagógico, considerando o
contextovigente.
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No retorno das
aulas
presenciais

No retorno das aulas
presenciais

No retorno das
aulas
presenciais

No retorno das
aulas
presenciais

No retorno das
aulas
presenciais

Quando
(W4)

Durante o ensino
remoto e no retorno
das aulas presenciais

Durante o ensino
remoto e no retorno
das aulas presenciais

Profissionais da
alimentação e
limpeza em
conjunto com a
equipe diretiva.
Equipe diretiva e
profissionais da
limpeza.

Equipe diretiva.

Nutricionistas.

pedagógica e

A equipe de limpeza, professores e alunos

Servindo porções individuais e/ou
determinando uma pessoa
responsável para servir o alimento

Seguindo as orientações da equipe
diretiva, respeitando todas as
diretrizes e utilizando aventais ou
roupas específicas.

Seguindo as orientações da equipe
diretiva, respeitando todas as
diretrizes sanitárias e adequando as
novas determinações.
Formular manual de Boas Práticas de
Higienização seguindo as
determinações sanitárias vigentes.

Equipe diretiva e
pedagógica e
Nutricionistas.
Equipe diretiva e

Como
(H1)

Adotamos a recuperação durante
todo o processo de aulas remotas
durante a pandemia, garantindo um
período específico para tal.

Por organização da equipe diretiva
e pedagógica respeitando as
diretrizes vigentes e de forma
constante.

Quem
(W5)

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Sem
Custo

demanda

Conforme

Conforme
demanda a ser
definida pela
SME

Sem
Custo

Sem
Custo

Quanto
(H2)

Sem
Custo

Sem
Custo
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Realizar formação/treinamento com osprofissionais
envolvidos em todos os processos da alimentação na escola
(recebimento, arma enamento, pr -preparo, preparo,
distribuição, acompanhamento e fiscalização), seguindoos
procedimentos estabelecidos nas diretri es sanit rias, planos de
conting ncias e protocolos escolares.

Orientar que entregadores e outros trabalhadores externos
não entrem no local de manipulação dosalimentos.

No retorno das aulas
presenciais

Na unidade
de ensino.
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No retorno das aulas
presenciais

Quando
(W4)

No retorno das aulas
presenciais

No retorno das aulas
presenciais

Na unidade
de ensino.

Onde
(W3)

Na unidade
de ensino.

Utilizar a máscara durante toda a permanência noambiente,
retirando somente no momento do consumo do alimento.

O quê (ação)
(W2)

Na unidade
de ensino.

No retorno das aulas
presenciais

No retorno das aulas
presenciais

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

No retorno das aulas
presenciais

Na unidade
de ensino.

Orientar alunos e trabalhadores a não partilhar alimentos e não
utilizar os mesmos utensilios, como copos, talheres, pratos,entre
outros.

Trabalhadores.
Recomendar que preferencialmente não sejam trazidos alimentos
externos. Caso haja a necessidade, este dever estar higienizado e
embalado conforme recomendações sanitárias.

Programar a utilização dos refeitorios com apenas 1 3 (um terço)
da sua capacidade (por vez). Organizar cronograma parasua
utilização, de forma a evitar agrupamento e cruzamento entreos

Organizar a disposição das mesas e cadeiras no refeitório de modo a
assegurar que a sua utili ação proporcione o distanciamento mínimo
de 1,5 metros (um metro e meio) entre aspessoas.

Estabelecer horários alternados de distribuiçãode
alimentos e utilização de refeitorios e praças de alimentação,
com o objetivo de evitar aglomeraç es.

Nutricionistas e
profissionais da
alimentação

Equipe diretiva e
profissionais
da
alimentação.

Quem
(W5)

Toda a equipe
escolar e
educandos.

Toda a equipe
escolar.

Toda a equipe
escolar.

Equipe diretiva, de
alimentação e
limpeza.

Equipe diretiva, de
alimentação e
limpeza.

Realizar formação/treinamento com
osprofissionais envolvidos em todos
os processos da alimentação na
escola, com apoio da equipe de
nutricionistas.

Seguindo as orientações da equipe
diretiva, respeitando todas as
diretrizes sanitárias.

Como
(H1)

Seguindo as orientações da equipe
diretiva, respeitando todas as
diretrizes sanitárias.

Através de trabalho contínuo de
orientação

Seguindo as orientações da equipe
diretiva, respeitando todas as
diretrizes.

Respeitando todas as diretrizes
sanitárias, o modo seguro
compreende um grupo de 15 alunos
por vez

Seguindo as orientações a ser
estabelecidas pela equipe diretiva,
respeitando todas as diretrizes
sanitárias

Sem
Custo

Conforme
demanda.

Quanto
(H2)

Sem
Custo

Sem
Custo

Conforme
demanda.

Sem
Custo

Sem
Custo
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Ordenar as entradas e sa das dos passageiros de forma que, no
embarque, os passageiros ocupem inicialmente aspartes
traseiras dos ve culos, e que o desembarque inicie pelos
passageiros dos bancos da partedianteira.

Adequar a frota de modo a compatibili ar o quantitativo de ve culos
com o de passageiros a serem transportados, respeitando a
limitação definida para cada modalidade de transporte, inclusive
disponibili ando linhas e tras, se necessrio.

Limitar e controlar a lotação m ima de cada veículo da
seguinteforma:
- e culo de passeio resguardar intervalo de um assento va io entre
os passageiros nos bancostraseiros;
- Van (incluindo Kombi): resguardar intervalo de umassento
vazio entre os passageiros em todos osbancos;
- icro-nibusprioriarocupaçãoalternadadosassentos, at o
limitedeumocupanteporassento,sendovedadopassageirosemp
- nibus priori ar ocupação alternada dos assentos, at o limite de
umocupanteporassento,sendovedadopassageirosemp
- ransporte coletivo adotar medidas previstas pelaSES;
- Em todas as modalidades de transporte, manter a
obrigatoriedade de ocupar o mesmo lugar todos os dias,com
registro dos ocupantes pelomonitor;
- A distribuição de estudantes nos assentos do nibus dever ser feita
de forma a agrupar os alunos de uma mesma escola na mesma região
do ve culo, quando este atender a mais de um estabelecimento
escolar no mesmodeslocamento.

O quê (ação)
(W2)

Acesse ao documento na íntegra

DAOP TRANSPORTE ESCOLAR

Quando
(W4)

Nos veículos de
transporte
escolar.

Nos veículos de
transporte
escolar.
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No trajeto
escolar.

No trajeto
escolar.

No trajeto
escolar.

1. MEDIDAS GERAIS:

Nos veículos de
transporte
escolar.

Onde
(W3)

Motoristas dos
veículos e órgãos
competentes.

Motoristas dos
veículos e órgãos
competentes.

Motorista dos
veículos e órgãos
competentes.

Quem
(W5)

Obedecendo às diretrizes
sanitárias.

Obedecendo às diretrizes
sanitárias.

Obedecendo às diretrizes
sanitárias.

Como
(H1)

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Quanto
(H2)
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Disponibili ar lcool 70 ou saniti antes de efeito similar para a
higienização das mãos, no embarque e no interior do veculo.

Padroni ar procedimentos e operaç es de higieni ação, de forma
que ap s cada itiner rio viagem, se a reali adaa
limpe a e desinfecção dos ve culos utili ados no transporte
- igieni ar apoios de braço, maçanetas, pegadores, anelas (vidros) e
poltronas com lcool 70 ou produtos saniti antes de efeitos similar,
a cada finalização deviagem;
- Definir periodicidade para higieni ação interna completa do
ve culo, recomendando-se ao menos uma vez aodia.

Orientar que, nos pontos de embarque (distantes da escola),
ocorrendo e ist ncia de formação de filas, os usurios
mantenham a dist ncia m nima de 1,5 metro (um metro e meio) das
demais pessoas.

Nos veículos de
transporte
escolar.

Nas empresas de
transportes/gara
gens de veículos.

Nos veículos de
transporte
escolar.
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Diariamente
de forma
constante.

Antes e após a
utilização do
veículo.

No trajeto
escolar.

No embarque e
desembarque.

Nas áreas de
embarque e
desembarque ou
locais destinados
para fila.

Demarcar a dist ncia de segurança de no m nimo1,5
metros (um metro e meio) nas reas de embarque e desembarque
ou locais destinados para fila (na escola), evitando a aglomeração
de pessoas.

No trajeto
escolar.

Nos veículos de
transporte
escolar.

Permitir que entrem e permaneçam nos ve culos somente pessoas
com m scara, quer se am estudantes ou trabalhadores das escolas.
Orientar estes usu rios que optarem por usar m scara de
tecido,quesejaemconformidadecomoprevistonaPortariaSESno 224,
de 03 de abril de 2020, ou outros regramentos que venham
substitu-la.

No trajeto
escolar.

Nos veículos de
transporte
escolar.

Manter os basculantes e as anelas dos ve culos abertas (exceto em
dias de chuva frio etremo), com amplitude que permita a troca de ar
sem comprometer a segurança dos passageiros. Caso o ve culo
disponha de sistema de ar- condicionado com renovação de ar, esta
dever estar ativa, bem como a higieni ação e a substituição dos
filtros dever estar em conformidade com as recomendaç esdos
fabricantes.

Órgãos
competentes.

Órgãos
competentes

Motoristas dos
veículos e órgãos
competentes.

Equipe diretiva e
motoristas.

Motoristas dos
veículos e órgãos
competentes.

Motoristas dos
veículos e órgãos
competentes.

Conforme as diretrizes sanitárias.

Conforme as diretrizes sanitárias.

Conforme as diretrizes sanitárias.

Realizar demarcações no chão a fim
de garantir o distanciamento
enquanto aguardam o transporte.

Conforme as diretrizes sanitárias.

Conforme as diretrizes sanitárias.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Sem
Custo

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.
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2.

Diariamente.

Diariamente.

Diariamente.

Motoristas dos
veículos e demais
funcionários
envolvidos no
transporte escolar.

Equipe diretiva.

Motoristas dos
veículos e demais
funcionários
envolvidos no
transporte escolar.

Na unidade de
ensino.

No embarque.

Os motorista monitores escolares deverão reali ar a aferição
de temperatura corporal dos estudantes, antes de
adentrarem no transporte escolar, com uso de term metros
infravermelhos ou outro instrumento correlato fornecido pela
mantenedora. Aferida a temperatura de 37,C (trinta e sete v
rgula oito graus Celsius) ou superior, não ser permitidaa
entrada no transporte.

ALUNOS/ESTUDANTES:

Onde
(W3)

Nas empresas de
transporte
escolar ou órgãos
competentes.
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No embarque.

Conforme
necessário.

Quando
(W4)

Sempre que
necessário.

Motorista dos
veículos e demais
funcionários
envolvidos no
transporte escolar.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Quem
(W5)

Empresas de
transporte escolar
ou órgãos
competentes.

MEDIDAS AOS SERVIDORES/PRESTADORESDE

Nos veículos de
transporte
escolar.

Na unidade de
ensino.

No interior dos
veículos de
transporte
escolar.

Orientar aos pais que os estudantes deverão utili ar m scara
facial como barreira, para a utili ação dotransporte,
seguindo todas as orientaç es de uso dispostas na ortaria SES n
224, de 03 de abril de2020.

O quê (ação)
(W2)

Levar ao conhecimento dos profissionais do transporte escolar, quer
sejam servidores ou prestadores de serviços (eaplicar no que
couber), as medidas recomendadas para os demais profissionais
voltadas à atividadeescolar.

Dar prioridade às crianças da Educação Infantile crianças
com necessidades especiais no embarque e desembarque
e na ocupação dos bancos dianteiros do
transportecoletivo.

Organizar e orientar escalonamento de horários de
chegadas e saídas dos estudantes nas instituições de ensino,
reduzindo a concentração deles no local.

Afixar no espaldar de cada poltrona um encarte comas
orientaç es aos passageiros sobre etiqueta da tosse, uso da m scara,
higienização das mãos e distanciamento social.

Utilizando o termômetro
infravermelho ou outro instrumento
correlato.

Conforme as diretrizes sanitárias.

Como
(H1)

Conforme as diretrizes sanitárias.

Conforme as diretrizes sanitárias.

Organizar horários escalonados
de chegada dos ônibus na
unidade escolar.

Fixando no interior dos veículos.

Conforme
demanda.

Sem
Custo

Quanto
(H2)

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.
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Cabe aos rgãos de fiscali ação municipal promoverem aç es e
operaç es que intensifiquem a fiscali ação, sempre considerando o
arcabouço legal pertinente em vigor, emespecial:
- certificar-se de que trabalhadores e estudantes conhecemas
orientaç es relacionadas ao transporteescolar;
- verificar se estudantes e trabalhadores fa em uso constante da
m scara e os trabalhadores o uso do face shield,simultaneamente
- verificar a disponibilidade de lcool 70 nos veculos
- certificar que todos osprodutos utilizados tenham registro na
ANVISA, quandocouber.

Solicitar aos pais respons veis que acompanhem/aguardem seus
filhos no ponto de embarque, caso seja detectada febre este não
poder adentrar ao ve culo e dever buscar orientação com a igil ncia
Epidemiol gicaunicipal.

No caso de o estudante apresentar temperatura de37,
C (trinta e sete v rgula oito graus Celsius) ou superior, o
motorista monitor dever relatar o fato equipe gestora da escola
para que esta tome as devidas provid ncias.

Nos veículos de
transporte
escolar.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.
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Diariamente.

Antes do
retorno das
aulas.

Sempre que
necessário.

Órgãos
competentes.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Motorista dos
veículos e demais
funcionários
envolvidos no
transporte escolar.

romoverem aç es e operaç es
que intensifiquem a fiscalização.

Por meio de comunicação com os
responsáveis.

Por meio de relato/relatório.

Conforme
demanda.

Sem
Custo

Sem
Custo
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Quanto à prevenção, recomenda-se que as unidades de ensino
reforcem as medidas de prevenção da doença, orientando os
profissionais da educação a respeito de diretrizes como:
• distanciamentosocial;
• uso de mascaras
• higiene dasmãos;
• limpeza do ambiente detrabalho;
• afastamento de sintomáticos
• monitoramentodossintomas;
• boa ventilação dosambientes.

O quê (ação)
(W2)

Acesse ao documento na íntegra

DAOP GESTÃO DE PESSOAS

Quando
(W4)

Na unidade de
ensino.

66

Durante o
ensino
remoto e no
retorno das
aulas
presenciais

Quem
(W5)

Equipe diretiva,
pedagógica e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

1. Do acompanhamento das condições de saúde:

Onde
(W3)

Através de trabalho
contínuo de
orientação

Como
(H1)

Sem
Custo

Quanto
(H2)
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Grupo 1 - Casos suspeitos ou confirmados: profissionaisda
educação que apresentarem sintomas como febre, dores no
corpo, calafrios, falta de ar, tosse, dor de garganta, diarreia,
alteração de paladar ou olfato e dificuldades respiratórias, e
também os profissionais que tiveram contato, nos últimos
14 dias, com um caso confirmado deCOVID-19;
Grupo 2 - Grupo de Risco: São considerados grupos de risco
pessoas com 60 anos ou mais; osprofissionais que sofram de
doenças crônicas (cardiopatas, diabéticos, hipertensos,
imunossupressores), as gestantes de alto risco, entre outros,
conforme DecretoSC/525/2020;
Grupo 3 - Não pertencem aos grupos anteriores etem permissão
para realizar os trabalhospresencialmente;
A triagem possui doisobjetivos:
*identificação de casos suspeitos, permitindoo
encaminhamento aos serviços desaúde;
*isolamento dos casos suspeitos, evitandoa
transmissão no ambiente detrabalho.
*Recomendar que todos os profissionais da educação
respondam a um questionário autodeclaratório, antes de
acessaro local de trabalho, com o objetivo de identificar casos
suspeitos de COVID-19. O modelo do questionário encontra-se
no AnexoI;
*Garantir monitoramento contínuo, adotandomecanismos de
controle que permitam ao servidor informar ao gestor a
presença desintomas;
*Para aferir a temperatura de seus profissionais no momento da
chegada ao local de trabalho, recomenda-se seguir as
orientações do fabricante quanto à calibragem do medidor de
temperatura. Dar preferência a medidores de temperatura sem
contato, porém caso não seja possível utilizar medidores de
temperatura sem contato, a higienização do termômetro com
álcool 70% deve ser realizada a cada uso. Caso a temperatura
aferida de algum colaborador esteja igual ou superior a 37,8°C, o
colaborador deve ser considerado um casosuspeito.

Realizar triagem dos servidores da escola, sendo
classificados de acordo com seu estado individual inicialem
relação à Covid-19, sendo divididos emgrupos:

O quê (ação)
(W2)

Na unidade de
ensino.

Onde
(W3)

ASSINADO DIGITALMENTE
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Durante o
ensino
remoto e no
retorno das
aulas
presenciais

Quando
(W4)

Equipe diretiva,
pedagógica e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Quem
(W5)

Conforme as diretrizes
estabelecidas a
através de
levantamento
prévio dos dados.

Como
(H1)

Sem
Custo

Quanto
(H2)
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Na unidade de
ensino.

Onde
(W3)
Durante o
ensino
remoto e no
retorno das
aulas
presenciais

Quando
(W4)
Equipe diretiva,
pedagógica e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Quem
(W5)

Orientar por carga horária diferenciada aos servidores, em especial,
aos professores que estiverem atuando presencialmente, a fim de
garantir o planejamento das atividades para as novas metodologias
de ensino, conforme as diretrizes pedagógicas.

Planejar e ministrar aulas de forma remota, bem como
elaborar as aulas para as formas impressas.

Priorizar o trabalho remoto, conforme Decreto nº
SC/525/2020, de forma que não haja prejuízo ao serviço
público.
Distribuir tarefas administrativas, quando necessário,
que possam ser realizadas de forma remota, como
auxiliar na elaboração de atividades, pesquisas e
correções de atividades.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino e ou
Home Office.

Na unidade de
ensino e ou
Home Office.
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Durante o
período
de ensino
remoto

Durante o
ensino
remoto e no
retorno das
aulas
presenciais

Durante o
ensino
remoto e no
retorno das
aulas
presenciais

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

2. Organizar a forma de trabalho aos profissionais da educação que se enquadram no grupo de risco:

Orientar os profissionais da educação identificadoscomo
casos suspeitos de COVID-19a:
*buscar uma unidade desaúde;
*manter isolamento domiciliar por 14 dias, a partir do início
dos sintomas, e depois de três dias sem sintomas. Apóseste
período, o profissional poderá voltar aotrabalho;
*osfamiliares(contatodomiciliar)devemserorientadosa realizar
isolamento domiciliar por 14 dias e, se apresentarem sintomas,
procurar uma unidade desaúde.

O quê (ação)
(W2)

Com escala de
trabalho
presencial e
Home Office

Conforme as diretrizes
estabelecidas.

Reuniões e aulas
preferencialment
e com utilização
do MEET.

Através de trabalho
contínuo de
orientação

Como
(H1)

Sem
Custo

Sem
Custo

Sem
Custo

Sem
Custo

Quanto
(H2)
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Ambiente
Virtual.

Unidade de ensino e
Home Office.

No retorno
das aulas
presenciais

Órgãos
competentes com
compartilhament
o na unidade de
ensino.

No retorno
das aulas
presenciais

No decorrer
do ensino
remoto e no
retorno das
aulas
presenciais

Quando
(W4)

Onde
(W3)

Equipe diretiva,
pedagógica,
Comissão Escolar.

SME

Órgãos
competentes,
equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão Escolar.

Quem
(W5)

Ambiente
Virtual.

Órgão
competente.

Onde
(W3)

No decorrer do
ensino remoto e no
retorno das aulas
presenciais
No decorrer do
ensino remoto e no
retorno das aulas
presenciais

Quando
(W4)

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão Escolar.

SME e SMS

Quem
(W5)

7. Encaminhamentos para o acolhimento e acompanhamento:

Promover reflexões, por meio de formações virtuais
(interinstitucionais), sobre as incertezas da comunidade escolar com
relação à nova realidade.

Disponibilizar serviços de apoio psicossocial que abordam
estigmatização/discriminação e apoio aos servidores no
enfrentamento das incertezas da pandemia.

O quê (ação)
(W2)

Realizar testes simulados em período anterior à retomada das
atividades presenciais.

Oportunizar, a todos os servidores, formação e treinamento para os
planos de contingenciamentos e protocolos escolares.

Elaborar e/ou compartilhar uma cartilha de orientação sobre os
cuidados básicos de prevenção à COVID-19, e disponibilizá- la pela
internet para as comunidades escolares.

O quê (ação)
(W2)

Através de reuniões
em p
lataformas virtirtuais

Dispor de apoio psicossocial
gratuitos a serem oferecidos pela
SME e SMS

Como
(H1)

Através de testes em
ambiente virtual.

Compartilhando
cursos/formações
gratuitas e
oferecidos pela
SME

Confeccionar cartazes
de orientação
conforme as
diretrizes
estabelecidas.

Como
(H1)

6. Garantir que toda a comunidade escolar seja formada, treinada e preparada para um retorno seguro às atividades presenciais, por meio das seguintes ações:

Sem
Custo

Sem
Custo

Quanto
(H2)

Sem
Custo

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Quanto
(H2)
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Realizar exercícios simulados de campo para a validação do plano de
contingência e dos protocolos, antes da retomada às aulas com
estudantes e servidores utilizando diferentes cenários de risco nas
simulações e reunir o maior número de situações que os alunos
vivenciam na escola, visualizando-as na perspectiva de prevenção ao
Coronavírus.

Capacitação e treinamento dos servidores e alunos para
procederem às ações quando se depararem com indivíduoscom
sintomas de síndrome gripal, de forma a se protegerem e
protegerem a comunidade escolar de possívelcontaminação.

Identificar as principais funções a serem desenvolvidas nas
Unidades de Gestão Operacional (Sistemas de Comando
Operacionais- SCO/ Comitês Escolares) e proportarefas/atividades
para cada uma das funções nos três níveis (estratégico, tático e
operacional) e capacitar para cada função(framework).

O quê (ação)
(W2)

Acesse ao documento na íntegra

Unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Onde
(W3)

No retorno
das aulas
presenciais

No retorno
das aulas
presenciais

No decorrer do
ensino remoto e no
retorno das aulas
presenciais

Quando
(W4)

DAOP CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
outros
profissionais que
se perceberem
necessários para
este momento.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão Escolar.

Quem
(W5)

Exercício realizado na unidade de
ensino. testando os protocolos
estabelecidos, como por exemplo:
• trajeto de ida e volta da escola
carro, nibus, carona, bicicleta na
escola: entrada, saída, duranteas
aulas, intervalo, ida e volta ao
banheiro, momento dolanche;
• ao chegar em casa: medidasde
higienização esegurança.

Orientação e vigilância constantes
para monitoramento dos sintomas da
COVID. Seguindo os procedimentos
estabelecidos nas Diretrizes
Sanitárias.

Criação de um Organograma de
Comando Operacional.

Como
(H1)

Sem
Custo

Conforme
demanda.

Sem
Custo

Quanto
(H2)
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Unidade de
ensino e ou
ambiente virtual.

No retorno
das aulas
presenciais

Promover a adoção de atitudes responsáveis e equilibradas, que
estejam longe, tanto do pânico paralisante, em que muitas
pessoas se deixam mergulhar, como da atitude negacionista,sobre
a dimensão dodesafio.

Constituir uma equipe respons vel pela comunicação interna (entre
atores envolvidos na crise e na resposta) e pela comunicação e
terna (ao p blico), integrada ao Sistema de Comando em
Operaç es (SCO) nidade de Gestão Operacional ( GA) ou Comit
deCrise,definindofunç eseresponsabilidadesdosseusmembros,
sepossvelutiliandoprocedimentosoperacionaispadrão(POPs).

O quê (ação) (W2)

Acesse ao documento na íntegra

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Onde
(W3)

No retorno das aulas
presenciais

Quando
(W4)

DAOP E COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO

Garantir que toda a comunidade escolar seja formada, treinada e
preparada para um retorno seguro às atividades presenciais, sendo
que a capacitação dos alunos e professores poderá, ainda, ser
reforçada com o apoio do Programa Defesa Civil na Escola,
desenvolvido pela Defesa Civil de Santa Catarina, pormeio do
módulo voltado aos desastres de natureza biológica, módulos de
preparação e resposta a eventosadversos.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão Escolar.

Equipe diretiva e
Comissão escolar.

Quem
(W5)

Equipe diretiva e
outros
profissionais que
se perceberem
necessários para
este momento.

Através de orientação, diálogos
constantes e informações

Por meio da organização da equipe
diretiva e Comissão escolar.
Utilizando alunos e professores
como disseminadores.

Como
(H1)

Utilizando plataformas virtuais.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Quanto
(H2)

Conforme
demanda.
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Definir um mecanismo de comunicação interna que
possibilite informar adequadamente aos alunos eservidores
acerca das medidas preventivas de contenção de cont gio
adotadas pelo estabelecimento deensino.

Utilizar canais de comunicação confiaveis e efica zes, que o
publico-alvo utiliza regularmente, e que são de sua preferencia.
Seguem alguns canais que podem ser utilizados com o publico
interno eexterno:
- meiosdecomunicaçãosocial(radio,televisãoeimprensa
escrita).
- E-mail, Google forms para comunicados e/ou pesquisas;Google
Hangouts, chat online, webinars, lives, canalaberto.
- midias sociais (facebook, whatsApp,tuwitter, website,
Instagram, Youtube,Telegram,SMS,Skype,Messengeretc.).
- Intranet, linha telefonica espei fica, quadros de comunicação,
boletins internos online,ouvidoria.
- Pode-se,ainda,incluircartazes,folhetos,mupis(mobiliario
urbano para informação), outdoors, spots televisivos, micro
programas de radioetc.
- Sistemas sonoros moveis (motos, bicicletas, carros de sometc.).

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

No decorrer
das aulas
remotas e no
retorno
presencial

No decorrer
das aulas
remotas e no
retorno
presencial

Equipe diretiva e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Equipe diretiva e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Comunicação através de grupos de
watts e cartazes

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Sem
Custo

Conforme
demanda.
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Quadro 9: Esquema de organização DAOP Finanças

Apoiar o processo de compra de materiais e demaisinsumos que
se façam necess rios para a operacionali ação das medidas
definidas para enfrentamento da crise sanit ria, no mbito do
estabelecimento deensino.

Dimensionar e descrever detalhadamente a quantidade e a
qualidade de itens indispens veis que precisam ser adquiridos, e o
per odo de abastecimento, identificando a quantidade de E Is,
EPCs, materiais individuais, materiais de limpeza, higiene e
desinfecção, materiais coletivos, considerando o n merode
servidores, alunos, salas de aula, espaços f sicos, entre outros,para
que não faltem equipamentos e materiais unidade de ensino at o
retorno da normalidade (ver anexoexemplo).

Dispor de um orçamento proprio quanto aos recursos a serem
acionados para a realização das atividades, aquisição de
Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs) e Equipamentos de
Proteção Coletivas (EPCs), e todos os itens recomendadosnas
diretrizes sanit rias, de alimentação, de transporte, pedagógicas,
gestão de pessoas, de comunicação e de capacitação e treinamento.

O quê (ação)
(W2)

Acesse ao documento na íntegra

DAOP FINANÇAS

Nos órgãos
competentes.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Onde
(W3)

No decorrer
do ano letivo

No decorrer do
ano letivo

No decorrer do
ano letivo

Quando
(W4)

Profissionais
responsáveis dos
órgãos
competentes.

Equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Quem
(W5)

Através delevantamento de
necessidades e envio a SME.

Conforme demanda a requerer no
decorrer das atividades presenciais
encaminhadas a mantenedora.

Conforme as diretrizes vigentes
realizar eventos e promoções de
arrecadação de fundos econômicos.

Como
(H1)

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Quanto
(H2)
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Unidade deGestãoOperacional(SistemaDeComando
Operacional/ComitêsEscolares)

A Escola Básica Municipal Professora Nair Rebelo dos Santos adotou a

Comando
Geral SCO

Adriana Schimiguel
Diretora Geral
(47) 991714584

Comunicação
e
Informação

Dinâmicas de Diretrizes
Sanitárias

Dinâmicas de Diretrizes
Pedagógicas:

Dinâmicas de Diretrizes
de Gestão de Pessoas:

Dinâmicas de Diretrizes
de Comunicação e
Informação:

Dinâmicas de Dinâmica
de Finanças:

Dinâmicas de Dinâmica
de Transporte:

Dinâmicas de Dinâmica
de Alimentação:

Dinâmica de
Capacitação e
Treinamento:

Gisela Cristini Tomazoni
(48) 9168-6186
Dilvio Junior Puff
(47) 99667988

Katia Costa Waltrich
(47) 9222-0465
Ionara Berlezi Michael
(47) 9233-8437

Maria Eunice Souza de
Lima
(47) 99608-8626
Liliane Klabunde
(47) 99903-6290

Gizele Dal Magro de
Lima Bernardes
(47) 99668-5821
Marilda Maria de Souza
(47) 984658429

Adriana Schimiguel
(47) 991714584
Thiago Moretti
(47) 996662891

Nicésio Delfino
(47) 996021644

Maycon Cosmer
(47) 98421-4585
Dilvio Junior Puff
(47) 996395919

Membros da SCO

Figura 2: Organograma de um Sistema de Comando Operacional (SCO)

SistemaVigilância eComunicação(SistemaDeAlertaEAlarme)
DispositivosPrincipais
Nosso sistema de alerta e alarme está organizado em torno de 5
dispositivos principais de vigilância e comunicação:
a) indicações provenientes de instituições hierarquicamente superiores
e das entidades de saúde;
b) sistema de observações e controle de evidências (tosse persistente
de alguém,
c) queixa

de

sintomas

compatíveis

com

COVID-19, medição

de

temperatura em casos suspeitos;
d) informações variadas plausíveis provenientes de diversas fontes
(alunos e pais, funcionários, autoridades locais, entidades representativas e
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acreditáveis);
e) simulados de algumas ações (e protocolos);
f) relatórios

diários

de

responsáveis

da

Unidade

de

Gestão

Operacional.
Com base nestes dispositivos procede-se um constante monitoramento
das dinâmicas e ações implementadas e, se necessário, seu ajuste. No quadro
10 apresenta-se como está organizado o sistema de vigilância e comunicação.
NOME

FUNÇÃO

CONTATO

DISPOSITIVO

ADRIANA APARECIDA Gestora Escolar
SCHIMIGUEL
Cargo Comissionado

(47) 991714584
nairrebelo@portobelo.sc
.gov.br

Watts, Facebook,
Instagran, mídia
impressa.

GIZELE DAL MAGRO DE
LIMA BERNARDES

Acessora de direção
Cargo Comissionado

(47) 996685821
gizanardes@gmail.com

LILIANE ROSLINDO
KLABUNDE

Professora responsável EJA (47) 99903-6290
lilianirk@hotmail.com
Efetiva

GISELA CRISTINI
TOMAZONI

Orientadora Escolar
efetiva

IONARA BERLEZI MICHAEL Supervisora Escolar
Efetiva

Watts, Facebook,
Instagran, mídia
impressa.
Watts, Facebook,
Instagran, mídia
impressa.

(48) 9168-6186
gisela.cristini@hotmail.com

Watts, Facebook,
Instagran, mídia
impressa.
(47) 9233-8437
Watts, Facebook,
ionara_michael@yahoo.com. Instagran, mídia
br
impressa.

MARIA EUNICE SOUZA DE Secretária
LIMA
Escolar
Cargo Comissionado

(47) 99608-8626
Watts, Facebook,
eunicexnandoxbiel@hotmail.c Instagran, mídia
om
impressa.

MAYCON GOMES DA SILVA Cozinheiro efetivo

(47) 98421-4585
mayconcosmer@gmail.com

DILVIO JUNIOR PUFF

Servente efetivo

THIAGO MORETTI DE
OLIVEIRA

Professor de História
Efetivo

MARILDA MARIA DE SOUZA Professora de
inofrmática Efetiva
KATIA WALTRICK COSTA

Supervisora Escolar Efetiva

NICÉSIO DELFINO

Professor de ciências
Efetivo

Watts, Facebook,
Instagran, mídia
impressa.
(47) 996395919
Watts, Facebook,
dilvio34@gmail.com
Instagran, mídia
impressa.
(47) 996662891
Watts, Facebook,
thmoretti@yahoo.com.br
Instagran, mídia
impressa.
(47) 984658429
Watts, Facebook,
marilda2003@hotmail.com Instagran, mídia
impressa.
(47) 9222-0465
Watts, Facebook,
supervisaonair@yahoo.com.b Instagran, mídia
r
impressa.
(47) 996021644
Watts, Facebook,
ndbio@hotmail.com
Instagran, mídia
impressa.

Quadro 10: sistema de vigilância e comunicação
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7.3.2 Monitoramento e avaliação
Tendo em vista a imprevisibilidade da evolução da pandemia, é
fundamental o monitoramento constante do cenário de risco e das dinâmicas e
ações operacionais adotadas, com avaliações de processos e resultados e
constantes ajustes que se demonstrem necessários, para manter o plano de
contingência atualizado. O registro das ações adotadas e das verificações
realizadas é também importante para salvaguardar futuras questões legais.
Os registros diários das atividades da escola, de maior ou menor
eficácia das diferentes dinâmicas e ações, de eventuais problemas detectados e
como foram resolvidos, de questões que seja necessário resolver ou aspectos a
serem alterados, serão realizados em boletins de preenchimento expedito e em
relatórios conforme modelos que consta nos anexos 2 e 3 do Caderno de Apoio
PLANCON COVID-19.
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ANEXOS
ANEXO 1: MODELO DE BOLETIM

BOLETIM DIÁRIO DE OCORRÊNCIAS
INFORME DEN°
DIA:

/

/

DINÂMICAS E AÇÕES
OPERACIONAIS
GESTÃO DE
PESSOAS

.
ENCAMINHAMENTO

RESOLUÇÃO

ALTERAÇÕES (SE
HOUVER)

Atestado médico,
necessidade de
isolamento social,
apoio psicológico,
formação e
treinamento

MEDIDAS
SANITÁRIAS

ALIMENTAÇÃO

TRANSPORTE

QUESTÕES
PEDAGÓGICAS

OUTRAS

OBSERVAÇÕES OU PENDÊNCIAS

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES
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ANEXO 2: MODELO DE RELATÓRIO

RELATÓRIO
PERÍODO:DE

A

`

1. Aspectos facilitadores e complicadores das Dinâmicas e AçõesOperacionais:
DINÂMICAS E AÇÕES
OPERACIONAIS

FACILITADORES

COMPLICADORES

GESTÃO DE PESSOAS
MEDIDAS SANITÁRIAS
ALIMENTAÇÃO
TRANSPORTE
QUESTÕES PEDAGÓGICAS

2. Dadosquantitativos:

DINÂMICAS E AÇÕES
OPERACIONAIS

ASPECTOS

NÚMERO

-Professores envolvidos:
-Servidores envolvidos:
-Estudantes envolvidos:
GESTÃO DE PESSOAS

-Atendimentos realizados com professores:
-Atendimentos realizados com servidores:
- Atendimentos realizados com estudantes:
Atendimentos realizados com familiares:

MEDIDAS SANITÁRIAS
ALIMENTAÇÃO

-Quantidade de álcoolgel:
-Quantidade demáscaras:
-Quantidade e refeições servidas:
-Quantidade de máscaras:
-Quantidade de alunos transportados:

TRANSPORTE

-Quantidade de motoristas mobilizados:
-Quantidade de motoristas treinados:
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-Quantidade de atividades desenvolvidas:
-Quantidade de material produzido:
-Quantidade de equipamentos utilizados:
QUESTÕES PEDAGÓGICAS

-Quantidade de horas presenciais:
-Quantidade de horas de ensino híbrido:
-Quantidade de alunos presenciais:
-Quantidade de alunos em ensinohíbrido:
-Quantidade de alunos em ensinoremoto:
-Quantidade de treinamentos oferecidos:
-Quantidade de professores capacitados:
-Quantidade de servidores em simulados:

TREINAMENTO E
CAPACITAÇÃO

Quantidade

de

horas

de

capacitação

ofertadas:
-% de aproveitamento das capacitações
ofertadas:
-Quantidade de certificados:
-Quantidade de material elaborado:

3. Destaques Evidenciados, Aspectos a Melhorar e LiçõesAprendidas:
DINÂMICAS E AÇÕES
OPERACIONAIS

DESTAQUES
EVIDENCIADOS

ASPECTOS A
MELHORAR

LIÇÕES
APRENDIDAS

GESTÃO DE PESSOAS

MEDIDAS SANITÁRIAS

ALIMENTAÇÃO

TRANSPORTE
QUESTÕES
PEDAGÓGICAS
TREINAMENTO E
CAPACITAÇÃO
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Adriana S

Altino J

Adriana Schimiguel
016.106.329-23
Signatário

Altino Junior
005.551.719-65
Signatário

Andressa G

Bruna R

Andressa Godoi
040.551.839-09
Signatário

Bruna Rosa
091.313.139-30
Signatário

Claudio S
Claudio Silva
585.668.489-34
Signatário

Daniela Silva
032.613.839-09
Signatário

Eliane T
Eidi Domingues
027.218.379-23
Signatário

Eliane Tomaz
798.662.129-04
Signatário

Josiane R

Mariana V

Josiane Rocha

Mariana Voltiolini
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056.391.939-64
Signatário

119.443.719-23
Signatário

Assinado eletronicamente

Marilene V

Mariane Camargo
041.270.989-96
Signatário

Marilene Viana
693.062.659-72
Signatário

Marina A

Assinado eletronicamente

Marina Agnoletto
913.051.879-20
Signatário

Mario Filho
533.100.049-53
Signatário

Osvaldo N
Nicésio Delfino
049.170.889-09
Signatário

Osvaldo Neto
065.384.389-54
Signatário

Patrícia A
Patrícia Araújo
035.401.139-16
Signatário

Rosane Grauppe
478.186.899-15
Signatário

Selma P
Selma Pereira
024.902.599-03

Vanesa Marques
046.262.169-35
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Signatário

Signatário

Vera A
Vera Andrade
614.215.379-15
Signatário
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12 Dec 2020
17:49:14
16 Dec 2020
20:55:52
16 Dec 2020
20:55:54
12 Dec 2020
19:36:00
16 Dec 2020
15:09:56
14 Dec 2020
19:33:19
14 Dec 2020
19:33:20
14 Dec 2020
18:31:07
14 Dec 2020
18:31:07
14 Dec 2020
16:19:53
14 Dec 2020
16:20:28
14 Dec 2020
17:07:43
14 Dec 2020
17:07:51

Comite Municipal PlanCon Porto Belo criou este documento. (Empresa: Comite Municipal PlanCon Porto
Belo, E-mail: comiteportobelo@gmail.com, CPF: 027.218.379-23)
Adriana Aparecida Schimiguel (E-mail: drikamppt@gmail.com, CPF: 016.106.329-23) visualizou este
documento por meio do IP 186.251.108.35 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.
Adriana Aparecida Schimiguel (E-mail: drikamppt@gmail.com, CPF: 016.106.329-23) assinou este
documento por meio do IP 186.251.108.35 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.
Altino Torquato Dos Santos Junior (E-mail: altinodeporto@hotmail.com, CPF: 005.551.719-65) visualizou
este documento por meio do IP 186.225.225.73 localizado em Tijucas - Santa Catarina - Brazil.
Altino Torquato Dos Santos Junior (E-mail: altinodeporto@hotmail.com, CPF: 005.551.719-65) assinou este
documento por meio do IP 186.225.237.32 localizado em Porto Belo - Santa Catarina - Brazil.
Andressa Mateus Godoi (E-mail: dressasc@gmail.com, CPF: 040.551.839-09) visualizou este documento por
meio do IP 2804:1ac:580f:850:44fe:e94:9081:7a7f localizado em Canelinha - Santa Catarina - Brazil.
Andressa Mateus Godoi (E-mail: dressasc@gmail.com, CPF: 040.551.839-09) assinou este documento por
meio do IP 2804:1ac:580f:850:44fe:e94:9081:7a7f localizado em Canelinha - Santa Catarina - Brazil.
Bruna Carolina da Rosa (E-mail: brunarosa.sc@gmail.com, CPF: 091.313.139-30) visualizou este documento
por meio do IP 187.55.58.90 localizado em Balneário Camboriú - Santa Catarina - Brazil.
Bruna Carolina da Rosa (E-mail: brunarosa.sc@gmail.com, CPF: 091.313.139-30) assinou este documento
por meio do IP 187.55.58.90 localizado em Balneário Camboriú - Santa Catarina - Brazil.
Claudio Silvino Da Silva (E-mail: defesacivil@portobelo.sc.gov.br, CPF: 585.668.489-34) visualizou este
documento por meio do IP 170.245.14.133 localizado em Sao Jose - Santa Catarina - Brazil.
Claudio Silvino Da Silva (E-mail: defesacivil@portobelo.sc.gov.br, CPF: 585.668.489-34) assinou este
documento por meio do IP 170.245.14.133 localizado em Sao Jose - Santa Catarina - Brazil.
Daniela da Silva (E-mail: edu.inclusao@portobelo.sc.gov.br, CPF: 032.613.839-09) visualizou este documento
por meio do IP 186.251.108.32 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.
Daniela da Silva (E-mail: edu.inclusao@portobelo.sc.gov.br, CPF: 032.613.839-09) assinou este documento
por meio do IP 186.251.108.32 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.
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Eidi Gizele Sanches Domingues (E-mail: eidi.tecnologiaeducacional@gmail.com, CPF: 027.218.379-23)
visualizou este documento por meio do IP 186.251.110.140 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.
Eidi Gizele Sanches Domingues (E-mail: eidi.tecnologiaeducacional@gmail.com, CPF: 027.218.379-23)

12:55:06

assinou este documento por meio do IP 186.251.110.140 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.

16 Dec 2020

Eliane Tomaz (E-mail: adm.sec@portobelo.sc.gov.br, CPF: 798.662.129-04) visualizou este documento por

10:25:45
16 Dec 2020
10:25:45
14 Dec 2020
14:33:52
14 Dec 2020
14:34:09
16 Dec 2020
10:57:18
16 Dec 2020
10:57:18
12 Dec 2020
18:40:52
12 Dec 2020
18:40:58
14 Dec 2020
17:57:11
14 Dec 2020
17:57:20
14 Dec 2020
16:18:06
14 Dec 2020
16:18:07
12 Dec 2020
17:51:31
12 Dec 2020
17:51:35
14 Dec 2020
16:30:34
14 Dec 2020
16:30:35
15 Dec 2020
08:56:21

meio do IP 179.242.23.95 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil.
Eliane Tomaz (E-mail: adm.sec@portobelo.sc.gov.br, CPF: 798.662.129-04) assinou este documento por
meio do IP 179.242.23.95 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil.
Josiane de Fátima Guerreiro Rocha (E-mail: profjosianeguerreiro@gmail.com, CPF: 056.391.939-64)
visualizou este documento por meio do IP 177.74.240.129 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.
Josiane de Fátima Guerreiro Rocha (E-mail: profjosianeguerreiro@gmail.com, CPF: 056.391.939-64)
assinou este documento por meio do IP 177.74.240.129 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.
Mariana Voltiolini (E-mail: danielabruneto@gmail.com, CPF: 119.443.719-23) visualizou este documento por
meio do IP 45.237.108.21 localizado em Bombinhas - Santa Catarina - Brazil.
Mariana Voltiolini (E-mail: danielabruneto@gmail.com, CPF: 119.443.719-23) assinou este documento por
meio do IP 45.237.108.21 localizado em Bombinhas - Santa Catarina - Brazil.
Mariane Vera Longhi Camargo (E-mail: marianelonghicamargo@gmail.com, CPF: 041.270.989-96) visualizou
este documento por meio do IP 2804:77c:802:601:28fe:aadd:2f41:689a localizado em Brazil.
Mariane Vera Longhi Camargo (E-mail: marianelonghicamargo@gmail.com, CPF: 041.270.989-96) assinou
este documento por meio do IP 2804:77c:802:601:28fe:aadd:2f41:689a localizado em Brazil.
Marilene Pereira Viana (E-mail: edu.adm2@portobelo.sc.gov.br, CPF: 693.062.659-72) visualizou este
documento por meio do IP 2804:1ac:5819:5ec:d881:714a:dc98:a558 localizado em Brazil.
Marilene Pereira Viana (E-mail: edu.adm2@portobelo.sc.gov.br, CPF: 693.062.659-72) assinou este
documento por meio do IP 2804:1ac:5819:5ec:d881:714a:dc98:a558 localizado em Brazil.
Marina Gobbo Agnoletto (E-mail: marinagobboagnoletto@gmail.com, CPF: 913.051.879-20) visualizou este
documento por meio do IP 191.37.174.49 localizado em Tijucas - Santa Catarina - Brazil.
Marina Gobbo Agnoletto (E-mail: marinagobboagnoletto@gmail.com, CPF: 913.051.879-20) assinou este
documento por meio do IP 191.37.174.49 localizado em Tijucas - Santa Catarina - Brazil.
Mario Mafaldo de Carvalho Filho (E-mail: mario_prorrogacao@yahoo.com.br, CPF: 533.100.049-53)
visualizou este documento por meio do IP 45.230.27.184 localizado em Bombinhas - Santa Catarina - Brazil.
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1. INTRODUÇÃO
A COVID-19 é uma doença infecciosa emergente, causada por um vírus da família dos
coronavírus — o SARS-CoV-2 (de forma simplificada, como institui a OMS, 2019-nCoV)
identificado pela primeira vez em Wuhan, na China, em dezembro de 2019.
Em 30 de janeiro, o Comitê de Emergência da Organização Mundial de Saúde (OMS)
decretou Emergência de Saúde Pública de Âmbito Internacional. Em 11 de março, levando em
consideração a amplitude de sua propagação mundial, veio a ser classificada como pandemia.
Segundo a OMS, para configurar uma pandemia são necessárias três condições:
a. ser uma nova doença que afeta a população;
b. o agente causador ser do tipo biológico transmissível aos seres humanos e causador de uma
doença grave; e
c. ter contágio fácil, rápido e sustentável entre os humanos.
A ocorrência da COVID-19, bem como as providências a serem aplicadas, se integram na
Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, definida pela Lei n° 12.608, de 10 de abril de 2012.
Efetivamente estamos em estado de calamidade pública decretada em decorrência de um desastre de
natureza biológica, que se insere na rubrica “doenças infecciosas virais” (conforme o COBRADE nº
1.5.1.1.0). No Brasil, o Congresso Nacional reconheceu, para fins específicos, por meio do Decreto
Legislativo n° 6, de 20 de março de 2020, a ocorrência do estado de calamidade pública nos termos
da solicitação do Presidente da República.
Em Santa Catarina, o acionamento do Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos e
Desastres - CIGERD ocorreu no dia 14 de março, quando foi deflagrada a “Operação COVID-19
SC”. No dia 17 de março, o governo do Estado decretou emergência, através do Decreto n° 515, por
conta da pandemia de coronavírus. O Decreto nº 562, de 17 de abril de 2020, declarou estado de
calamidade pública em todo o território catarinense, nos termos do COBRADE nº 1.5.1.1.0 doenças infecciosas virais, para fins de enfrentamento à COVID-19, com vigência de 180 (cento e
oitenta) dias, suspendendo as aulas presenciais nas unidades das redes de ensino pública e privada,
sem prejuízo do cumprimento do calendário letivo, até 31 de maio. Este Decreto foi alterado por
outro de número 587, de 30 de abril, que suspendeu as aulas nas unidades das redes de ensino
pública e privada por tempo indeterminado. O Decreto n° 630, de 1º de junho, suspendeu até 2 de
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agosto de 2020 as aulas presenciais nas unidades das redes de ensino pública e privada, sem
prejuízo do cumprimento do calendário letivo, o qual deverá ser objeto de reposição oportunamente.
Em 16 de junho, o Ministério da Educação publicou a Portaria nº 544 que dispõe sobre a
substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de
pandemia do novo coronavírus - COVID-19. E, em 18 de junho, a Portaria n° 1.565 que estabeleceu
orientações gerais visando à prevenção, ao controle e à mitigação da transmissão da COVID-19, e à
promoção da saúde física e mental da população brasileira, de forma a contribuir com as ações para
a retomada segura das atividades e o convívio social seguro.
O impacto potencial da COVID-19 é elevado devido a, entre outros aspectos:
a. a propagação do vírus ser fácil e rápida;
b. a transmissão ocorrer enquanto o paciente está assintomático ou tem sintomas leves (5 até
14 dias);
c. a doença ter consequências agravadas, para além de idosos, em certos grupos populacionais
com grande expressão no Brasil, como diabéticos, hipertensos e com problemas cardíacos;
d. a possibilidade de gerar sobrecarga nos sistemas e serviços de saúde e assistência social
(podendo gerar sua ruptura), na fase exponencial da contaminação;
e. a taxa de mortalidade pode atingir, em certos contextos, números preocupantes.
Considerando que a transmissão do agente infeccioso se faz por contágio interpessoal, é
fundamental promover a preparação das instituições, organizações e serviços para uma resposta
efetiva e oportuna, que ajude a diminuir a amplitude e ritmo da infecção e a mitigar seus impactos,
especialmente, o número de vítimas mortais. A estratégia a seguir deve estar alinhada com as
indicações do Ministério da Saúde (MS) e da Organização Mundial de Saúde (OMS) e outras
indicações de órgãos de governos federal, estadual e municipal. As atividades a desenvolver devem
ser sempre proporcionais ao nível de risco definido pelas instituições responsáveis.
As experiências já reconhecidas nos casos mais bem-sucedidos de controle provam que a
preparação para uma epidemia começa (ou deve começar) antes dela ocorrer. Se tal não ocorreu (ou
só ocorreu parcialmente), mais importante se torna que a prevenção se inicie logo aos primeiros
sinais de casos provenientes de outros países (ou regiões), com reforço na fase de transmissão local
e, obviamente, maior destaque na fase de transmissão comunitária ou sustentada. Entre as medidas
adotadas desde cedo pelos países melhor sucedidos no controle à COVID-19, constam-se a
realização massiva de testes com isolamento de casos detectados e quebra de cadeias de
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transmissão, medidas de reforço da higiene individual e comunitária, comunicação eficaz e
adequada e conscientização efetiva, mas dando devido realce a riscos e consequências em caso de
negligência de medidas de distanciamento social (de vários graus e ordem), obrigatórias ou
voluntárias, com proibição de aglomerações.
Um instrumento de planejamento e preparação de resposta a eventos adversos de quaisquer
tipos, previstos na Codificação Brasileira de Desastres - COBRADE, é o Plano de Contingência de
Proteção e Defesa Civil (PLANCON-PDC). Nele se definem e caracterizam os cenários de risco, se
explicitam os níveis de risco/prontidão considerados e se estabelecem as dinâmicas e ações
operacionais a implementar em cada um desses níveis, quando da iminência ou ocorrência do
evento adverso a que o(s) cenário(s) de risco(s) alude(m), incluindo questões de comunicação,
protocolos operacionais, recursos humanos a mobilizar, recursos/materiais a utilizar e sistema de
coordenação operacional, através da previsão e acionamento de um Sistema de Comando de
Operação (SCO) para gestão de crise. Os planos de contingência deverão em princípio ser
elaborados em fase de normalidade ou, quando muito, prevenção, ou seja, antes da ocorrência do
evento extremo. Na presente situação estão sendo elaborados em plena etapa de mitigação, já na
fase de resposta.
A Escola Municipal Catarina Benedita Guerreiro, face à atual ameaça relacionada com a
COVID-19, e tendo em conta a sua responsabilidade perante à comunidade escolar/acadêmica
(alunos, professores, funcionários e familiares destes), elaborou o presente PLANO DE
CONTINGÊNCIA (PLANCON-EDU/COVID-19). O Plano está alinhado com as metodologias
para elaboração de Planos de Contingência da Defesa Civil de Santa Catarina e as orientações
nacionais e internacionais (nomeadamente, Ministério da Saúde e Organização Mundial de Saúde,
bem como Secretarias de Estado de Saúde e de Educação).
O Plano de Contingência Escolar para a COVID-19, a partir de cenários de risco
identificados, define estratégias, ações e rotinas de resposta para o enfrentamento da epidemia da
nova (COVID-19), incluindo eventual retorno das atividades presenciais, administrativas e
escolares. O conjunto de medidas e ações ora apresentado deverá ser aplicado de modo articulado,
em cada fase da evolução da epidemia da COVID-19.
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2. ENQUADRAMENTO CONCEITUAL DE REFERÊNCIA
A estrutura do PLACON-EDU da Escola Municipal Catarina Benedita Guerreiro obedece ao
modelo conceitual ilustrado na Figura 1.

3. ATORES / POPULAÇÃO ALVO
Público alvo: alunos, familiares destes, professores e funcionários da Escola Municipal
Catarina Benedita Guerreiro.

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 1774

4. OBJETIVOS
OBJETIVO GERAL
Fortalecer os processos de governança da escola, definindo estratégias, ações e rotinas de
atuação para o enfrentamento da epidemia enquanto persistirem as recomendações nacionais,
estaduais e/ou regionais de prevenção ao contágio da COVID-19, buscando assegurar a
continuidade da sua missão educacional pautada pela proteção e segurança da comunidade
escolar/acadêmica.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a. Identificar os cenários de riscos no estabelecimento de ensino dos diversos graus e/ou níveis
de ameaças, vulnerabilidades e capacidades instaladas ou a instalar do estabelecimento de
ensino;
b. Definir as dinâmicas e ações operacionais e elaborar os protocolos operacionais específicos,
aplicáveis às diversas atividades escolares dos diversos níveis, cumprindo todas as
recomendações oficiais;
c. Estabelecer um sistema de Comando Operacional que oriente, acompanhe, monitore e avalie
as dinâmicas e ações definidas e sua aplicação no ambiente escolar, em especial, na
retomada de atividades presenciais;
d. Assegurar informação constante de boletins atualizados e outros materiais sobre a pandemia,
formas de contágio e formas de prevenção;
e. Garantir uma eficiente comunicação interna com as escolas do município, escolas
particulares, alunos, professores e funcionários e externa com pais, prestadores de serviços
terceirizados e população em geral;
f.

Determinar quais os recursos necessários e possíveis a serem mobilizados para dar uma
resposta efetiva e competente, adequada a cada fase de risco/prontidão associada à COVID19;

g. Planejar ações gerais de resposta/ mitigação e recuperação, aplicáveis e adaptáveis pelo
estabelecimento de ensino, com devidas adaptações, por ela promovidas;
h. Monitorar e avaliar as ações/medidas implementadas, possibilitando ajustes nas estratégias
frente aos resultados esperados;
i.

Ajudar a gerir a escola a lidar com eventuais casos suspeitos de COVID-19 orientando para
que, de imediato, possam usufruir de todo o apoio necessário, evitando ou restringindo
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situações de contágio;
j.

Criar condições para que seja possível assegurar a continuidade da missão educativa da
escola estabelecendo estratégias e metodologias pedagógicas adaptadas, buscando qualidade
e equidade no atendimento escolar;

k. Contribuir para garantir condições sanitárias, profissionais, tecnológicas e apoio psicológico
compatíveis com o momento da pandemia e pós-pandemia, garantindo a segurança da
comunidade escolar nos aspectos sanitários, de higiene, saúde física e mental/emocional.

5. CENÁRIOS DE RISCO
Este plano de contingência está elaborado para cenários de risco associado à ameaça da
COVID 19, na escola Municipal Catarina Benedita Guerreiro tomando em consideração as
vulnerabilidades gerais possíveis de serem identificadas e as capacidades gerais instaladas e/ou a
instalar.

AMEAÇA(S)
A principal ameaça a que o plano de contingência visa dar resposta é uma ameaça biológica,
uma pandemia, mais exatamente, a transmissão do vírus 2019-nCoV, que tem impacto direto no
sistema cardiorrespiratório, desencadeado no organismo humano a COVID-19.
A transmissão ocorre através:
a. de gotículas ou micro gotículas de saliva e secreção nasal etc., projetadas por uma pessoa
infectada e que atingem diretamente a boca, nariz e/ou olhos de outra pessoa. Essas
gotículas podem atingir a boca, olhos ou nariz de pessoas próximas ou por contato:
b. de contato físico com pessoa contaminada, como, por exemplo, ao apertar a mão de uma
pessoa contaminada e em seguida levar essa mão à boca, ao nariz ou aos olhos.
c. de objetos ou superfícies contaminadas e posterior contato com a boca, nariz ou olhos. Não
podendo ser descartada a possibilidade de transmissão pelo ar em locais públicos –
especialmente locais cheios, fechados e mal ventilados.
Depois do vírus atingir as mucosas, a maioria das pessoas desenvolve a doença com
sintomas amenos. Há, contudo, pessoas que desenvolvem quadros de grande gravidade que, em
certos casos, causam a morte do paciente. A probabilidade de complicações graves é mais comum
em pessoas de grupos etários mais idosos e/ou na presença de outras doenças crônicas. Contudo,
começam a aparecer mais casos em outras faixas de idade e em pessoas sem comorbidades
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aparentes.
Por outro lado, segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e a OMS, calculase que a taxa de mortalidade associada à COVID-19 seja substancialmente maior que a da gripe
sazonal (0,02% para 3,6% ou mais). A taxa de transmissão é elevada (cerca de 3, ou seja, 1 pessoa
contamina, em média, 3 pessoas). Sem estratégias de distanciamento físico, deixando o vírus se
transmitir livremente, a taxa de contaminação pode atingir, eventualmente, até 50 a 70%, o que teria
por consequência a falência total de sistemas de saúde e funerários, pois teríamos milhões de mortos
e um cenário extremamente crítico.
Cabe ainda ressaltar que a falência dos sistemas de saúde e funerário não depende somente
da taxa de contaminação, mas sobretudo da capacidade de atendimento dos casos graves da doença
que podem atingir o nível de saturação mesmo em contexto de taxas menores de contágio. Não
existe ainda nenhuma vacina disponível e provavelmente não estarão disponíveis ainda em 2020.
Também não existem tratamentos medicamentosos específicos suficientemente testados, embora
alguns medicamentos - tradicionalmente utilizados no tratamento de outras doenças - tenham sido
utilizados com aparente sucesso, que não se sabe advir de qual ou de sua combinação com outros, e
alguns novos medicamentos começam a ser testados. Assim, a esta ameaça principal do vírus em si
e da doença - por vezes mortais - que ele desencadeia, juntam-se, no mínimo, mais duas:
a. a ameaça de uma profunda crise econômica e financeira;
b. a ocorrência de contextos de perturbações emocionais pessoais e desequilíbrios sociais
variados.
Nos dois últimos casos, o planejamento de estratégias mais adequadas para prevenir e
restringir novos contágios, quando da retomada gradual de atividades, pode contribuir
significativamente para o controle da doença e dirimir os impactos colaterais, favorecendo um
ambiente mais propício à recuperação econômica e dos impactos psicossociais da pandemia.
Em síntese, a ameaça é real e de natureza complexa, uma vez que:
a. o vírus é novo, com elevada taxa de mutação (sem que saibamos, totalmente, o que isso
implica);
b. seus impactos dependem das medidas de contingenciamento tomadas em tempo;
c. os efeitos potenciais de curvas de crescimento epidemiológico, súbito e alto, sobre os
sistemas de saúde são grandes, o que pode afetar a capacidade de resposta e a resiliência
individual e comunitária e, por retroação, aumentar muito o risco;
d. seu impacto na situação econômica global e de cada país pode gerar uma forte crise;
e. o inevitável choque entre medidas de distanciamento social e preocupação de dinamização
da atividade econômica pode criar conflitos e impasses difíceis de ultrapassar;
f. aos períodos de distanciamento social mais extensivo têm que suceder-se períodos de maior
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flexibilização e tentativa de retomar a normalidade que, contudo, podem vir a gerar novas
necessidades de distanciamento.

CARACTERIZAÇÃO DO TERRITÓRIO
Localizada no sul do Brasil, no estado de Santa Catarina, Porto Belo vive a realidade de uma
cidade de pequeno porte, litorânea, cuja população nos meses de verão sobe vertiginosamente.
Esta cidade é cortada por uma rodovia de tráfego intenso o que é de certa forma benéfica
para o município, servindo como porta de entrada para a cidade e para o escoamento do comercial
regional.
Esta cidade tem como uma de suas vocações o turismo, mesmo no inverno, sendo
considerada nesta época, um lugar charmoso e hospitaleiro para famílias e pessoas da terceira idade.
No verão a cidade torna-se um dos pontos turísticos do estado, tendo como principal
característica suas praias. Além do turismo, a cidade tem se desenvolvido no aspecto imobiliário.
Esse novo desenvolvimento da cidade trouxe arrecadação e vários benefícios ao município,
mas também trouxe vários problemas urbanos que ainda precisam ser resolvidos, principalmente do
aspecto urbanístico, de zoneamento e inclusive de mobilidade urbana.
Porto Belo possui um território com 92,76 Km² e a uma população de aproximadamente
21.388 habitantes (censo IBGE/2019). Apresenta ao Norte, limite com os municípios de Itapema,
Camboriú e Oceano Atlântico; a Oeste, apresenta limite com o município de Tijucas; ao sul, com o
município de Tijucas, Bombinhas e o Oceano Atlântico; e a leste, com o município de Bombinhas.
A Escola Municipal Catarina Benedita Guerreiro está localizada na Rua Rubens Alves nº
890, bairro Perequê, na cidade de Porto Belo – SC e conta atualmente com 340 estudantes
matriculados, nas séries/etapas de Pré II à 5º ano, nos turnos matutino e vespertino, assim
distribuídos:
Ensino Infantil
Pré I: 50
Turno Matutino: 25 alunos
Turno Vespertino: 25 alunos
Ensino Fundamental I
1º ano: 50
Turno Matutino: 25 alunos
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Turno Vespertino: 25 alunos
2º ano: 60
Turno Matutino: 30 alunos
Turno Vespertino: 30 alunos
3º ano: 60
Turno Matutino: 30 alunos
Turno Vespertino: 30 alunos
4º ano: 60
Turno Matutino: 30 alunos
Turno Vespertino: 30 alunos
5º ano: 60
Turno Matutino: 30 alunos
Turno Vespertino: 30 alunos
A Escola Municipal Catarina Benedita Guerreiro conta atualmente com um total de 31
profissionais escolares, distribuídos em 02 no setor administrativo escolar, 25 no setor pedagógico,
02 no setor de serviços gerais e 02 no setor de alimentação escolar.
A arquitetura escolar dispõe de 6 (seis) salas de aula, 1(uma) sala de informática, 1(um)
refeitório, 1 (uma) cozinha, 1 (uma) sala administrativa, 1(uma) sala de professores, 1 (uma) sala de
Programa de Apoio às Dificuldades de Aprendizagem, 1(um) pequeno depósito de materiais de
limpeza, 1 (um) pequeno depósito de materiais de Educação Física, 2 (duas) áreas com pátio
coberto e 1 (uma) área com pátio descoberto.
A Escola conta somente com 5 (cinco) banheiros para atender alunos, professores,
funcionários e comunidade.

VULNERABILIDADES
A Escola Municipal Catarina Benedita Guerreiro toma em consideração, na definição de seu
cenário de risco, as vulnerabilidades gerais e específicas que seguem:
a. facilitação de condições que permitam a transmissão do vírus, através de contatos diretos
(aperto de mão, beijos, atingimento por partículas de pessoa infectada que tosse ou espirra,
etc.) ou mediados (toque em superfícies infectadas, etc., seguido de toque com as mãos na
boca, nariz e olhos), particularmente, em sociedades com hábitos sociais de maior
interatividade física interpessoal;
b. falta de certos hábitos e cuidados de higiene pessoal e relacional ou negligência no seu
cumprimento, nomeadamente os hábitos associados à lavagem regular e adequada das mãos,
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etiquetas corretas de tossir e espirrar;
c. insuficiente educação da comunidade escolar para a gestão de riscos e para a promoção da
saúde (em especial, contextos epidemiológicos) que, em certos casos, se associa a baixa
educação científica e dificuldades de pensamento crítico;
d. atitudes de negação do vírus, da COVID-19 e/ou de seu impacto, decorrente de fake news e
difusão de informação não validada cientificamente;
e. condições específicas dos estabelecimentos, tais como tipo e dimensões das instalações
físicas, condições de arejamento, espaço disponível para suficiente espaçamento das pessoas
etc.;
f. baixa percepção de risco e o descumprimento de regras sociais (por exemplo,
distanciamento e isolamento social, uso de máscaras, entre outros);
g. existência de atores pertencendo a grupos de risco;
h. atividades essencialmente presenciais e desenvolvidas em grupos;
i. dependência de meios de transporte coletivos urbanos, eventualmente saturados;
j. falta de formação dos professores para usar tecnologia na educação;
k. alunos sem espaço adequado para estudo em casa, falta de equipamentos como
computadores e notebooks e problemas na conexão à internet;
l. horário único de acesso às aulas e intervalos (recreios), causando possível aglomeração na
entrada e saída das pessoas;
m. número insuficiente de funcionários para auxiliar na fiscalização das normas de convivência
exigidas.

CAPACIDADES INSTALADAS / A INSTALAR
A Escola Municipal Catarina Benedita Guerreiro considera já ter instaladas e a instalar as
seguintes capacidades:
Capacidades instaladas
A arquitetura escolar dispõe de 6 (seis) salas de aula, 1(uma) sala de informática, 1(um) refeitório,
1 (uma) cozinha, 1 (uma) sala administrativa, 1 (uma) sala de professores, 1 (uma) sala de Programa
de Apoio às Dificuldades de Aprendizagem, 1 (um) pequeno depósito de materiais de limpeza, 1
(um) pequeno depósito de materiais de Educação Física, 2 (duas) áreas com pátio coberto e 1 (uma)
área com pátio descoberto.
A Escola conta somente com 5 (cinco) banheiros para atender alunos, professores,
funcionários e comunidade e atualmente atende 340 estudantes matriculados, nas séries/etapas de
Pré II à 5º ano, nos turnos matutino e vespertino. O dimensionamento de pessoas que ocupam os
espaços da escola são os seguintes:
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SALA 1: 1° ano “A” – 25 alunos com 1 professores por período;
SALA 1: 1° ano “B” – 25 alunos com 2 professores por período;
SALA 2: 2° ano “A” – 30 alunos com 2 professores por período;
SALA 2: 2° ano “B” – 30 alunos com 2 professores por período;
SALA 3: 3° ano “A” – 30 alunos com 2 professores por período;
SALA 3: 3° ano “B” – 30 alunos com 1 professores por período;
SALA 4: 4° ano “A” – 30 alunos com 2 professores por período;
SALA 4: 4° ano “B” – 30 alunos com 2 professores por período;
SALA 5: 5° ano “A” – 30 alunos com 1 professores por período;
SALA 5: 5° ano “B” – 30 alunos com 2 professores por período;
SALA 6: Pré II “A” – 25 alunos com 1 professores por período;
SALA 6: Pré II “B” – 25 alunos com 2 professores por período.
A escola apresenta no seu quadro pedagógico professores de áreas específicas, sendo eles: 1
(um) professor de Arte, 1 (um) professor de Inglês, 1 (um) professor de Informática e 2 (dois)
professores de Educação Física, 2 (dois) professores de Apoio às Dificuldades de Aprendizagens, 1
(um) professor de Libras, professores auxiliares, professores de inclusão, professores regentes, 1
(uma) monitora escolar, 2 (dois) servidores para serviços gerais (serventes), 2 funcionárias para
preparar alimentos (merendeiras). Em sua equipe administrativa, conta com uma gestora e uma
secretária, contabilizando assim o total de 31 funcionários escolares.
A Escola já apresenta como capacidade instalada a formação do Comitê Escolar de
Gerenciamento da Pandemia da COVID-19 e de retorno às aulas, bem como a elaboração do seu
plano de contingência;
Mediante auxílio da Secretaria de Educação, a escola apresenta também como capacidade
instalada os recursos humanos, materiais e financeiros para capacitar e preparar a comunidade
escolar para o retorno presencial, gradativo e seguro de acordo com as recomendações de segurança
das autoridades sanitárias.
A Escola Catarina Benedita Guerreiro, considerando a norma de segurança que exige a
distância de 1,5 m (um metro e meio) de afastamento entre alunos, pretende atender 50% (cinquenta
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porcento) do total dos alunos de cada turma presencialmente, em cada dia/turno de trabalho. No dia
seguinte ocorrerá a alternância de aula presencial para os alunos que ficaram em suas casas no dia
anterior; enquanto que aqueles que haviam assistido às aulas permanecerão nas suas casas,
realizando suas tarefas escolares. E assim, sucessivamente.
Da mesma forma as demais áreas escolares de uso coletivo, como refeitórios, pátios e
corredores, também serão utilizados apenas 50% da sua capacidade total com estudantes,
realizando-se a alternância de alunos nesses espaços, com o devido ordenamento e distanciamento
seguro.

Capacidades a instalar
a. dispor de ambiente específico para isolamento de pessoas que no meio do expediente/aula
possam vir a ter algum tipo de sintoma;
b. formação específica, de acordo com o planejamento que segue:
c. Capacitação/ treinamento geral de agentes educativos para atuarem nos diversos aspectos de
planejamento de retorno às aulas, garantindo que os funcionários reconheçam os riscos e
saibam os procedimentos corretos a serem adotados em cada situação;
d. estabelecer fluxos de encaminhamentos de pessoas com sintomas à rede de atenção pública
ou privada;
e. estabelecer protocolos internos de testagem e rastreamento e afastamento de contatos de
casos confirmados;
f. Realização de simulados com os agentes educativos com o propósito de treinar situações,
prevendo e prevenindo falhas e ajudando no desenvolvimento da percepção de risco dos
envolvidos;
g. Prover treinamento através de vídeo aula e presencial respeitando o distanciamento social e
respeitando as normativas de uso dos EPIs (a toda equipe de funcionários da escola).
h. Compartilhar informativos e comunicados às famílias dos alunos sobre os procedimentos
adotados pela escola e os protocolos que deverão seguir diariamente para a permanência da
criança na escola.
i. Prover treinamento a distância e/ ou presencial às famílias e aos alunos, respeitando o
distanciamento social, dividindo-os em pequenos grupos, para que os estudantes e seus
familiares possam compreender os protocolos de segurança adotados pela unidade escolar
para o retorno das aulas.
j. Adquirir EPIs e materiais como: luvas, máscaras, protetores faciais, termômetros, sabonetes
líquidos, papel toalha, álcool gel 70º, tapetes sanitários, lixeiras com pedais, suportes e
dispensers para álcool em gel, e demais materiais e produtos de higiene e limpeza para que a
escola possa se adequar às exigências sanitárias das autoridades de saúde no combate ao
Covid-19.
k. Elaborar cronograma de retorno escolar com escalas de rodízio de turmas, seguindo critérios
e ajustando conforme necessário;
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Elaborar retorno gradual das turmas (a cada 7 ou 15 dias) de acordo com as escalas de
atenção das autoridades de saúde

6. NÍVEIS DE PRONTIDÃO/AÇÃO
Este plano de contingência vincula-se aos níveis de prontidão/ação definidos no Quadro 1,
que estão baseados em indicações da OMS e correspondem à terminologia que vem sendo utilizada
pelo Ministério da Saúde em suas análises. Tal terminologia parece-nos a mais adequada tanto à
natureza da pandemia, como para os estabelecimentos a que se destina: Preparação; Resposta
(subdividida em Contenção e Mitigação); e Recuperação.

FASES

SUBFASES

CARACTERÍSTICAS

PLANCON
ESTADUAL

Não existe epidemia ou existe em outros países de forma
ainda não ameaçadora

PREPARAÇÃO

Contenção
(por vezes, subdividida
em simples no início e
alargada quando já há
casos no país/estado)

RESPOSTA

Mitigação
(podendo, se houver
medidas muito firmes
como testagem
generalizada,
isolamento de casos e
impedimento de
entradas chegar até à
Supressão)
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Pode ir desde quando há transmissão internacional em
outros países ou casos importados em outros estados
(contenção inicial) até à situação da existência de cadeias
secundárias de transmissão em outros estados e/ou casos
importados no estado, mas sem cadeias de transmissão
secundária (contenção alargada).

Alerta (quando
somente há
ocorrências em
outros estados)

Inclui medidas como o rastreamento (por meio de
testes), isolamentos específicos (para evitar o contágio
da população a partir de casos importados) e vigilância
de entradas, saídas e deslocamentos de pessoas,
buscando erradicar o vírus. O limite da contenção é
quando as autoridades perdem o controle do
rastreamento, o vírus se propaga e entra em transmissão
local. Considera-se na fase de Contenção duas subfases
Contenção Inicial e Contenção Alargada.

Perigo Iminente
(quando há casos
importados no
estado, mas sem
cadeias de
transmissão
secundária)

e

A mitigação deve começar logo quando há transmissão
local e intensificar-se quando há transmissão sustentada
ou comunitária.
Sabendo-se que não será possível evitar todos os
contágios, tenta-se diminuir o avanço da pandemia, com
ações como suspensão de aulas, fechamento de
comércio, bares e restaurantes, cancelamento de eventos
esportivos, congressos, shows e espetáculos, suspensão
ou limitação de transportes etc.

Emergência de
Saúde Pública

Quando a situação de contágio está sob maior controle e
caminha para uma fase de recuperação estas medidas
restritivas podem ser flexibilizadas.

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

RECUPERAÇÃO

Página 1783

Caracteriza-se inicialmente pela redução do contágio e
óbitos e controle parcial da epidemia, sustentada em
indicadores oficiais de evolução de taxas de contágio e
de ocupação de atendimento hospitalar. Posteriormente,
pela superação do surto epidêmico e/ou surgimento de
vacina e/ou descoberta de medicamentos adequados para
o tratamento da COVID-19, comprovados
cientificamente pelas autoridades competentes podendo
considerar-se consolidada (recuperação plena). Até que
isso aconteça, deve-se manter medidas preventivas
adequadas para evitar o surgimento de novos focos de
infecção e reversão do achatamento da curva de
contágio. Na ocorrência de reversão da redução do
contágio as medidas adequadas de prevenção e controle
deverão ser retomadas, em partes similares às previstas
para a fase de Contenção.

Quadro 1. Níveis de prontidão/ação a considerar no PLACON-EDU para a COVID-19.
Fonte: Adaptado de um modelo geral de fases considerado pela OMS e, como base nos quais, muitos países elaboraram
seus planos de contingência

7. GOVERNANÇA E OPERACIONALIZAÇÃO DA RESPOSTA
A gestão de uma situação de crise, tão grave como a que nos confrontamos e temos que
lidar, exige um ajuste na governança, ou seja, nos processos de governar neste tempo de crise.
Referimo-nos, em especial, à interação e tomada de decisão entre os atores envolvidos neste
problema coletivo, acompanhada da criação, reforço e/ou remodelação de diretrizes e normas e
implementação de ações adequadas.
Na governança, diretamente, relacionada com a operacionalização das dinâmicas e ações
operacionais de resposta, salientam-se três domínios fundamentais:

a. o das diretrizes, dinâmicas e ações operacionais (e respectivos protocolos) a implementar;
b. o do Sistema de Comando Operacional, propriamente dito, diferenciado do “normal”
sistema e processo de governo, mas com ele interligado, e que se torna necessário constituir
para coordenar toda a implementação a eventuais ajustes do plano, indicando equipe e
responsável em cada domínio;
c. o do Sistema de Alerta e Alarme, incluindo as dinâmicas de comunicação e os processos de
monitoramento e avaliação, que permite, identificar os eventuais ajustes que se torna
necessário implementar.
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DIRETRIZES, DINÂMICAS E AÇÕES OPERACIONAIS (DAOP)
As diretrizes, dinâmicas e ações operacionais a serem implementadas encontram-se
indicadas na sequência.
No planejamento da implementação das diretrizes, dinâmicas e ações sugere-se que seja
usada, como referência, a ferramenta de qualidade 5W2H. Os 5 W (das iniciais do nome em inglês)
são: W1) porque será feito; W2) o que será feito; W3) onde será feito: W4) quando será feito: W5)
quem o fará. Os dois H: H1) como será feito; H2) quanto custará.
Os quadros síntese que seguem resumem as principais dinâmicas e sugestões de ações que
podem ser realizadas, sendo que as diretrizes com mais detalhes estão disponíveis nos links de
acesso.
DIRETRIZES SANITÁRIAS
1. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

O quê (ação)
(W2)
1.1. Avaliar a possibilidade
de retorno gradativo das
atividades escolares, com
intervalos mínimos de 7
(sete) dias entre os grupos
regressantes, em cada
estabelecimento. As
medidas administrativas têm
como objetivo promover um
alinhamento geral do
estabelecimento de ensino,
com medidas gerais e
aplicáveis para a maioria da
comunidade escolar e dos
ambientes do
estabelecimento. São elas:
(para os diferentes níveis
escolares, diferentes cursos,
ou outros), com o
monitoramento da evolução
do contágio, tanto na
comunidade escolar quanto
na comunidade geral da
localidade, contemplando
novos alinhamentos, se

ASSINADO DIGITALMENTE

Onde
(W3)
Na unidade
de ensino.

Quando
(W4)
De forma
permanente

Quem
(W5)
Comissão
Permanente
de Crise

Como
(H1)
Com o
monitoramento
da evolução do
contágio, tanto
na comunidade
escolar quanto na
comunidade geral
da localidade,
contemplando
novos
alinhamentos.

Quanto
(H2)
Não haverá
custos
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necessário.
1.2. Definir de um “espelho”
para cada sala de aula, de
forma que cada aluno utilize
todos os dias a mesma mesa
e a mesma
cadeira.
1.3. Reenquadrar, dentro do
possível, as grades de
horários de cada turma, de
forma a condensar em
menores quantidades de
dias possíveis as aulas do
mesmo professor.
1.4. Adotar estratégias
eficazes de comunicação
com a comunidade escolar,
priorizando canais virtuais e
a audiodescrição para
deficientes visuais e LIBRAS
para alunos surdos.
1.5. Atualizar os contatos de
emergência dos alunos
(também dos responsáveis
quando aplicável), e dos
trabalhadores, antes do
retorno das aulas, assim
como mantê-los
permanentemente
atualizados.
1.6. Priorizar a realização de
reuniões por
videoconferência, evitando a
forma presencial, quer seja
por alunos, docentes,
trabalhadores ou
fornecedores e, em especial,
quando não for possível,
reduzir ao máximo o número
de participantes e sua
duração. Em extensão para
as pessoas com deficiência,
buscar assessoria e suporte
dos serviços de Educação
Especial para
adequações e acesso a
informações.
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Nas salas
de aula.

De forma
permanente

Comissão
Permanente
de Crise

Por meio de
fixação de cartaz
e demarcação de
carteiras e
cadeiras.

Custo de R$
200,00
(duzentos reais)
mensais para
investimento
em material
informativo
Não haverá
custos

Na unidade
de ensino.

De forma
permanente

Comissão
Permanente
de crise

Por meio de
estudo da gestão
de pessoal.

Na unidade
de ensino.

De forma
permanente

Equipe de
Comunicação

Por meio de
avaliação das
especificidades.

Não haverá
custos

Na unidade
de ensino.

De forma
permanente

Comissão
Permanente
de Crise

No ato da
assinatura do
termo de aceite
ou não do
retorno pela
família.

Não haverá
custos

Nas
unidades e
ambientes
digitais.

De forma
permanente

Equipe de
Capacitação

Por meio de
organização dos
tempos, espaços
e ambientes.

Não haverá
custos
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1.7. Suspender todas as
atividades que envolvam
aglomerações, tais como
festas de comemorações,
reuniões para entrega de
avaliações, formaturas,
feiras de ciências,
apresentações teatrais,
entre outras.
1.8. Suspender as atividades
esportivas coletivas
presenciais e de contato, tais
como: lutas (artes marciais),
futebol, voleibol, ginástica,
balé e outras, devido à
propagação de partículas
potencialmente infectantes,
priorizando e incentivando
atividades individuais ao ar
livre.
1.9. Implantar na primeira
etapa do retorno, aulas
teóricas de educação física.
Passado 21 dias, devem ser
planejadas para serem
executadas individualmente,
sem contato físico,
mantendo a distância de 1,5
m entre os participantes e
em espaços abertos (ar
livre). Fica proibida a prática
de esportes que envolvam
superfícies que não possam
ser limpas e atividades que
envolvam troca de
objetos entre os alunos.
1.10. Desestimular o uso de
elevadores, por meio de
cartazes afixados em locais
visíveis, contendo
orientações de utilização
apenas para pessoas com
dificuldades ou limitações
para deslocamento.
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Em espaços
internos e
externos.

De forma
permanente

Comissão
Permanente
de Crise

Cancelando
previamente
estas ações,
considerando a
matriz de
avaliação de risco
potencial
para COVID 19

Não haverá
custos

Em espaços
internos e
externos.

De forma
permanente

Comissão
Permanente
de Crise

Cancelando
previamente
estas ações,
considerando a
Matriz de
avaliação de risco
potencial
para COVID 19

Não haverá
custos

Na unidade
de ensino.

De forma
permanente

Comissão
Permanente
de Crise

Avaliando os
espaços, tempos
e
conteúdos.

Não haverá
custos

Na unidade
de ensino.

De forma
permanente

Comissão
Permanente
de Crise.

Por meio de
cartazes afixados
em locais visíveis.

Custo de R$
200,00
(duzentos reais)
mensais para
investimento
em material
informativo
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1.11. Adotar rotinas
regulares de orientação de
alunos e trabalhadores sobre
as medidas de prevenção,
monitoramento e controle
da transmissão do COVID-19,
com ênfase na correta
utilização, troca,
higienização e descarte de
máscaras, bem como na
adequada higienização das
mãos e de objetos, na
manutenção da etiqueta
respiratória e no respeito ao
distanciamento social
seguro, sempre em
linguagem acessível para
toda a comunidade
escolar.
1.12. Informar as alterações
de rotina e mudanças de
trajeto e objetos, com
antecedência, aos alunos
com deficiência visual e
Transtorno de Espectro
Autista-TEA.
1.13. Comunicar as normas
de condutas relativas ao uso
dos espaços físicos e à
prevenção e ao controle da
COVID-19, em linguagem
acessível à comunidade
escolar e, quando aplicável,
afixar cartazes com as
mesmas normas em locais
visíveis e de circulação, tais
como: acessos aos
estabelecimentos, salas de
aula, banheiros, refeitórios,
corredores, dentre outros.
1.14. Conhecer todos os
regramentos sanitários
vigentes aplicáveis,
procurando documentar ou
evidenciar as ações adotadas
pelo estabelecimento de
ensino, em decorrência do
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Na unidade
de ensino.

De forma
permanente

Equipe de
Supervisão
Sanitária
Equipe de
Comunicação

Nas
unidades
de ensino,
com o uso
de
ambientes
digitais
entre
outros.
Na unidade
de ensino.

Por meio de
cartazes afixados
em locais visíveis,
formação e
capacitação entre
outros.

Custo de R$
200,00
(duzentos reais)
mensais para
investimento
em material
informativo

Antes de
iniciar as
atividades
presenciais.

Equipe de
Comunicação

Por meio de
reuniões on-line e
presenciais e por
meio de cartazes
afixados no
ambiente escolar

Custo de R$
200,00
(duzentos reais)
mensais para
investimento
em material
informativo

De forma
permanente

Equipe de
Comunicação

Por meio de
afixação de
cartazes em
espaços de
trânsito.

Custo de R$
200,00
(duzentos reais)
mensais para
investimento
em material
informativo

Por meio de
capacitação,
reuniões virtuais
e presenciais
quando se
fizerem
necessárias.

Não haverá
custos

Equipe de
Capacitação

Na unidade
de ensino.
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De forma
permanente

Toda a
comunidade
escolar que
retornará às
atividades
presenciais.

Capacitação
disponibilizada
pela escola
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cumprimento destes
regramentos.
1.15. Recomendar aos
diretores escolares e
administradores escolares
acompanharem os casos
suspeitos ou confirmados,
na comunidade escolar, e
com as autoridades locais, a
evolução de casos positivos,
nos seus municípios e nos
adjacentes, de forma a
gerenciar o funcionamento
do estabelecimento,
avaliando a adequação da
continuidade das aulas,
cancelando-as, se
necessário, e quando
aplicável, contemplar o
possível fechamento
temporário do
estabelecimento, de forma
total ou parcial (apenas
alguma sala,
edifício ou instalação).
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Equipe de
Capacitação
Na unidade
de ensino.

De forma
permanente

Comissão
Permanente
de Crise

Nas unidades de
ensino, sites de
levantamento de
dados sobre a
evolução da
COVID-19, assim
como, contar
com o apoio dos
familiares sobre o
repasse de
informações
sobre os
familiares e sobre
o educando.

Não haverá
custos

Como
(H1)
Formação
continuada,
placas
informativas.

Quanto
(H2)
Custo de R$
200,00
(duzentos reais)
mensais para
investimento
em material
informativo

2. MEDIDAS SANITÁRIAS DE HIGIENE PESSOAL
O quê (ação)
(W2)
2.1. Divulgar para alunos e
trabalhadores a necessidade
e a importância de evitar
tocar olhos, nariz e boca,
além de higienizar
sistematicamente as mãos,
especialmente nas seguintes
situações: após o uso de
transporte público; ao
chegar ao estabelecimento
de ensino; após tocar em
superfícies tais como:
maçanetas das portas,
corrimãos, botões de
elevadores, interruptores;
após tossir, espirrar e/ou
assoar o nariz; antes e após
o uso do banheiro; antes de
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Onde
(W3)
Na unidade
de ensino.

Quando
(W4)
De forma
permanente

Quem
(W5)
Equipe de
Comunicação
Equipe de
Capacitação
Equipe de
Supervisão
Sanitária
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manipular alimentos; antes
de tocar em utensílios
higienizados; antes e após
alimentar os alunos; antes
das refeições; antes e após
cuidar de ferimentos; após a
limpeza de um local e/ou
utilizar vassouras, panos e
materiais de higienização;
após remover lixo e outros
resíduos; após trocar de
sapatos; antes e após o uso
dos espaços coletivos; antes
de iniciar e após uma nova
atividade.
2.2. Disponibilizar em pontos
estratégicos, em diversos
ambientes do
estabelecimento de ensino,
dispensadores de álcool
70%, devendo ser orientada
e estimulada a constante
higienização das mãos.

2.3. Orientar sobre a
obrigatoriedade do uso de
máscaras descartáveis ou de
tecidos não tecido (TNT) por
alunos, trabalhadores e
visitantes durante todo o
período depermanência no
estabelecimento de ensino.
Orientar a troca de máscara
a cada 2(duas) horas ou
quando tornar-se úmida (se
antes desse tempo). Não
devem ser colocadas em
bebês e crianças menores de
dois anos, pois perigo de
asfixia.
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Em
diversos
espaços da
unidade de
ensino.

Em
diversos
espaços da
unidade de
ensino.

De forma
permanente

De forma
permanente

Comissão
Permanente
de Crise

Equipe de
Capacitação
Equipe de
Comunicação
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Em pontos
estratégicos
como entradas da
UE e locais de
maior circulação.

Cartazes
informativos.

Suportes de
álcool em gel
(dispenser), R$
30,00 a unidade.
12 unidades= R$
360,00 para 1
(um ano) de uso
Frascos
aplicadores de
álcool em gel,
100 ml , R$ 10,00
a unidade.
12 unidades=R$
120,00 para 1
(um ano) de uso
Caixa de
máscaras com
100 unidades =
R$ 80,00
Por dia:
371 x 3= 1113
unidades de
máscaras que dá
o total de R$
880,00
Por mês
20x880,00= R$
17.600,00
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2.4. Disponibilizar álcool a
70% para cada professor,
recomendando a frequente
higienização das mãos.

Em
diversos
espaços da
unidade de
ensino.

De forma
permanente

Comissão
Permanente
de Crise

Ofertando o
material em
ambiente escolar

Galão de alcool
em gel 5 litros,
valor R$ 50,00.
8 unidades de 5
litros (1 mês) de
uso = R$ 400,00

2.5. Orientar os
trabalhadores que devem
manter as unhas cortadas ou
aparadas, os cabelos presos
e evitar o uso de adornos,
como anéis e brincos.

Na unidade
de ensino.

De forma
permanente

Equipe de
Capacitação

Formação
continuada e/ou
reuniões.

Não haverá
custos

2.6. Orientar cada professor
a higienizar as mãos e
substituir a máscaras
descartáveis ao final de cada
aula (a cada mudança de
sala) e ao final do seu turno.

Na unidade
de ensino.

De forma
permanente

Equipe de
Capacitação

Reuniões
formativas e
material
informativo.

Galão de alcool
em gel 5 litros,
valor R$ 50,00.
8 unidades de 5
litros (1 mês) de
uso = R$ 400,00

2.7. Orientar aos alunos,
trabalhadores e visitantes,
que adentrarem ao
estabelecimento, que
deverão usar máscaras
descartáveis, ou de tecido
não tecido (TNT), ou de
tecido de algodão,
recomendando que elas
devem ser trocadas a cada 2
(duas) horas ou quando
tornar-se úmida (se antes
deste tempo). Para o uso de
máscaras de tecido
recomenda-se que seja
realizada em conformidade
com o previsto na Portaria
SES nº 224, de 03 de abril de
2020, ou outros
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Equipe de
Comunicação

Na unidade
de ensino.

De forma
permanente

Equipe de
Supervisão
Sanitária
Equipe de
Capacitação
Equipe de
Comunicação

Reuniões
formativas e
material
informativo.

Caixa de
máscaras com
100 unidades =
R$ 80,00
Por dia:
371 x 3= 1113
unidades de
máscaras que dá
o total de R$
880,00
Por mês
20x880,00= R$
17.600,00
Caixa de
máscaras com
100 unidades =
R$ 80,00
Por dia:
371 x 3= 1113
unidades de
máscaras que dá
o total de R$
880,00
Por mês
20x880,00= R$
17.600,00
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regramentos que venham
substituí-la.
2.8. Orientar a comunidade
escolar sobre os cuidados
necessários a serem
adotados em casa e no
caminho entreo domicílio e
o estabelecimento de
ensino.
2.9. Orientar e estimular os
alunos, trabalhadores e
visitantes à aplicação da
“etiqueta da tosse”.

2.10. Orientar alunos e
trabalhadores a usar lenços
descartáveis para higiene
nasal e bucal e a descartá-los
imediatamente em lixeira
com tampa,
preferencialmente de
acionamento por pedal ou
outro dispositivo.
2.11. Orientar alunos com
deficiência visual a
realizarem a higiene das
mãos bem como de sua
bengala de uso pessoal após
a utilização, principalmente
ao andar em espaços
abertos.
2.12. Readequar os espaços
físicos, respeitando o
distanciamento mínimo de
1,5 m (um metro e meio) em
sala de aula. Nas atividades
de educação física e em
espaços abertos, deve-se
manter distância de 1,5 m
entre pessoas.
2.13. Estabelecer e respeitar
o teto de ocupação
compreendido como o
número máximo permitido
de pessoas presentes
simultaneamente no mesmo
ambiente, respeitando o
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Na unidade
de ensino.

De forma
permanente

Equipe de
Capacitação
Equipe de
Comunicação

Na unidade
de ensino.

De forma
permanente

Equipe de
Capacitação
Equipe de
Comunicação

Na unidade
de ensino.

De forma
permanente

Equipe de
Capacitação
Equipe de
Comunicação

Na unidade
de ensino.

De forma
permanente

Equipe de
Capacitação
Equipe de
Comunicação.
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Reuniões
formativas e
material
informativo.

Custo de R$
200,00
(duzentos reais)
mensais para
investimento
em material
informativo
Custo de R$
200,00
(duzentos reais)
mensais para
investimento
em material
informativo

Reuniões
formativas e
material
informativo

Reuniões
formativas e
material
informativo

Lixeira 200 litros
com pedal R$
308,00 x 4 =
R$ 1232,00 para
1 (um) ano de uso

Reuniões
formativas e
material
informativo.

Custo de R$
200,00
(duzentos reais)
mensais para
investimento
em material
informativo

Na unidade
de ensino.

De forma
permanente

Comissão
Permanente
de Crise

Verificar a
metragem
quadrada de cada
espaço.

15 unidades de
fita de
demarcação = R$
450,00 para 1 ano
de uso

Na unidade
de ensino.

De forma
permanente

Comissão
Permanente
de Crise

Verificar a
metragem
quadrada de cada
espaço.

15 unidades de
fita de
demarcação = R$
450,00 para 1 ano
de uso
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distanciamento obrigatório.
Disponibilizar esta
informação nos locais.
2.14. Organizar as salas de
aula de forma que os alunos
se acomodem
individualmente em
carteiras, respeitando o
distanciamento mínimo
recomendado.
2.15. Demarcar o piso dos
espaços físicos, de forma a
facilitar o cumprimento das
medidas de distanciamento
social, especialmente nas
salas de aula, nas
bibliotecas, nos refeitórios e
em outros ambientes
coletivos.
2.16. Suspender a utilização
de catracas de acesso e de
sistemas de registro de
ponto, cujo acesso e registro
de presença ocorram
mediante biometria.
2.17. Disponibilizar
alternativas de acessos e
saídas sem comandos com o
contato das mãos, para
estabelecimentos que
disponham de
estacionamentos, em
especial se utilizarem
sistemas de digitação
numérica ou de biometria
digital, tanto para alunos
quanto para trabalhadores e
visitantes.
2.18. Implementar nos
corredores o sentido único,
para coordenar os fluxos de
entrada, circulação e saída
de alunos e trabalhadores,
respeitando o
distanciamento mínimo
entre pessoas.
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Na sala de
aula.

De forma
permanente

Comissão
Permanente
de Crise

Conforme
espelho da classe.

Não haverá
custos

Na unidade
de ensino.

De forma
permanente

Comissão
Permanente
de Crise

Utilizando fitas,
mapas,
organogramas e
outros que se
fizerem
necessários.

15 unidades de
fita de
demarcação = R$
450,00 para 1 ano
de uso

Na unidade
de ensino.

De forma
permanente

Comissão
Permanente
de Crise

Lacrar e as
catracas e
sistemas de
registro de ponto
por biometria.

Não haverá
custos

Na unidade
de ensino.

De forma
permanente

Comissão
Permanente
de Crise

Desativando os
sistemas de
digitação
numérica ou
biometria digital.

Não haverá
custos

Na unidade
de ensino.

De forma
permanente

Comissão
Permanente
de Crise

Utilizando fitas
marcadoras,
placas
informativas.

15 unidades de
fita de
demarcação = R$
450,00 para 1 ano
de uso
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2.19. Definir pontos
exclusivos para entradas e
para saídas para os
estabelecimentos que
disponham de mais de um
acesso. Para
estabelecimentos que
disponham de um único
acesso, definir e identificar
áreas para acessos e saídas,
de forma a proporcionar
condições que evitem ou
minimizem o cruzamento
das pessoas na mesma linha
de condução.
2.20. Organizar, as entradas
dos alunos, de forma que
não ocorram aglomerações,
bem como escalonar os
horários de saída de alunos,
de modo a evitar
congestionamentos e
aglomerações.
2.21. Organizar, quando
necessário, os horários de
intervalo das refeições, de
utilização de ginásios,
bibliotecas, pátios, entre
outros, preservando o
distanciamento mínimo
obrigatório entre pessoas,
evitando a aglomeração de
alunos e trabalhadores nas
áreas comuns.
2.22. Evitar o acesso de pais,
responsáveis, cuidadores
e/ou visitantes no interior
das dependências dos
estabelecimentos de ensino,
porém nos casos em que o
acesso ocorrer, devem ser
preservadas as regras de
distanciamento mínimo
obrigatório e o uso de
máscara.
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Na unidade
de ensino.

De forma
permanente

Comissão
Permanente
de Crise

Utilizando fitas
marcadoras,
material
informativo.

15 unidades de
fita de
demarcação = R$
450,00 para 1 ano
de uso

Na unidade
de ensino.

De forma
permanente

Comissão
Permanente
de Crise

Definindo
entrada e saída
de forma
escalonada.

Não haverá
custos

Na unidade
de ensino.

De forma
permanente

Comissão
Permanente
de Crise

Analisando o
quantitativo de
alunos.

Não haverá
custos

Na unidade
de ensino.

De forma
permanente

Equipe de
Supervisão
Sanitária

Fiscalização da
Equipe de
Supervisão
Sanitária

Não haverá
custos

Equipe de
Capacitação
Equipe de
Comunicação

Através de
reuniões virtuais
e materiais
informativos

Comissão
Permanente
de Crise
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2.23. Assegurar o respeito
dos pais, responsáveis e/ou
cuidadores às regras de uso
de máscara e de
distanciamento mínimo
obrigatório nas
dependências externas do
estabelecimento de ensino,
quando da entrada ou da
saída de alunos, e, quando
aplicável, sinalizar no chão a
posição a ser ocupada por
cada pessoa.
2.24. Assegurar que
trabalhadores e alunos do
Grupo de Risco permaneçam
em casa, sem prejuízo de
remuneração e de
acompanhamento das aulas,
respectivamente.
2.25. Desativar ou lacrar as
torneiras a jato dos
bebedouros que permitam a
ingestão de água
diretamente, de forma que
se evite o contato da boca
do usuário com o
equipamento. Caso não seja
possível lacrar ou remover o
sistema de torneiras com
jato de água, o bebedouro
deve ser substituído por
equipamento que possibilite
a retirada de água apenas
em copos descartáveis ou
recipientes de uso individual,
mantendo disponível álcool
a 70% ao lado do
bebedouro, com
recomendação de
higienização das mãos antes
e após a retirada da água.
2.26. Aferir a temperatura
de todas as pessoas
previamente a seu ingresso
nas dependências do
estabelecimento de ensino,
por meio de termômetro
digital infravermelho,
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Na unidade
de ensino.

De forma
permanente

Equipe de
Capacitação
Equipe de
Comunicação
Comissão
Permanente
de Crise

Na unidade
de ensino.

De forma
permanente

Na unidade
de ensino.

De forma
permanente

Na unidade
de ensino

De forma
permanente

Equipe de
Supervisão
Sanitária
Comissão
Permanente
de Crise
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Fiscalização da
Equipe de
Supervisão
Sanitária

Não haverá
custos

Através de
reuniões virtuais
e materiais
informativos

Rastreamento de
trabalhadores e
alunos do grupo
de risco.

Não haverá
custos

Comissão
Permanente
de Crise

Desativando as
torneiras
bebedouros de
ingestão
direta de água.

Não haverá
custos

Equipe de
Supervisão
Sanitária

Mediante
servidor que faça
a aferição da
temperatura na
entrada da
unidade de
ensino.

Termômetro
digital
infravermelho, R$
100,00 a unidade.
6 unidades= R$
600,00 por 1 (um)
ano
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vedando a entrada daquela
cuja temperatura registrada
seja igual ou superior a 37,8
(trinta e sete vírgula oito)
graus Celsius;
2.27. Caso o aluno,
trabalhador ou visitante
apresente temperatura
corporal maior ou igual a
37,8º ou sintomas como
tosse seca ou produtiva, dor
no corpo, dor de garganta,
congestão nasal, dor de
cabeça, falta de ar, lesões na
pele, diarreia, vômito, dor
abdominal, fica impedido de
entrar no estabelecimento
de ensino e deve ser
orientado a procurar uma
unidade de assistência à
saúde do município.
2.28. Comunicar aos pais a
obrigatoriedade de manter
os filhos em casa quando
estiverem doentes

Na unidade
de ensino

2.29. Comunicar à equipe a
importância de estar
vigilante quanto aos
sintomas e de manter
contato com a administração
da unidade caso apresentem
algum sintoma.
2.30. Assegurar o
conhecimento das mudanças
realizadas nos espaços
físicos de circulação social
aos alunos com deficiência

De forma
permanente

Equipe de
Supervisão
Sanitária
Comissão
Permanente
de Crise
Equipe de
comunicação

Na unidade
de ensino.

De forma
permanente

Equipe de
Capacitação

Na unidade
de ensino.

De forma
permanente

Equipe de
comunicação
Equipe de
Capacitação

Na unidade
de ensino.

De forma
permanente

Equipe de
Capacitação
Equipe de
Comunicação

3. MEDIDAS SANITÁRIAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL

O quê (ação)
(W2)
3.1. Respeitar o limite
definido para capacidade
máxima de pessoas em cada
ambiente, em especial, em
salas de aulas, bibliotecas,
ambientes compartilhados,

ASSINADO DIGITALMENTE

Onde
(W3)
Na unidade
de ensino.

Quando
(W4)
Diariamente

Quem
(W5)
Equipe de
comunicação

Mediante
identificação dos
sintomas, antes
de entrar na
escola fazendo os
devidos registros
e comunicando
os órgãos
responsáveis pelo
controle de
casos, impedindo
a permanência do
mesmo no
ambiente de
ensino

Não haverá
custos

Por meio de
orientações
escritas e
virtuais.

Não haverá
custos

Por meio de
capacitações e
treinamentos.

Não haverá
custos

Por meio de
orientações que
contemplem as
necessidades de
cada deficiência

Não haverá
custos

Como
(H1)
Por meio de
materiais
informativos em
cada espaço.

Quanto
(H2)
Custo de R$
200,00 (duzentos
reais) mensais
para
investimento em
material
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afixando cartazes
informativos nos locais.
3.2. Orientar alunos,
professores, trabalhadores e
visitantes a manter o
distanciamento recomendável
em todos os momentos, que é
de 1,5 m (um metro e meio)
entre as pessoas.
3.3. Orientar alunos e
trabalhadores a evitar
comportamentos sociais tais
como aperto de mãos,
abraços e beijos
3.4. Orientar alunos e
trabalhadores a não
compartilhar material escolar,
como canetas, cadernos,
réguas, borrachas entre
outros; porém, caso se faça
necessário, recomendar que
sejam previamente
higienizados.
3.5. Orientar alunos e
trabalhadores a não
compartilhar objetos
pessoais, como roupas,
escova de cabelo,
maquiagens, brinquedos e
semelhantes.
3.6. Orientar alunos a
restringirem-se as suas salas
de aula, e evitando espaços
comuns e outras salas que
não as suas
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informativo
Na unidade
de ensino.

Diariamente

Equipe de
comunicação
Equipe de
Capacitação

Na unidade
de ensino.

Diariamente

Equipe de
comunicação
Equipe de
Capacitação

Na unidade
de ensino.

Diariamente

Equipe de
comunicação
Equipe de
Capacitação

Na unidade
de ensino.

Diariamente

Equipe de
comunicação
Equipe de
Capacitação

Na unidade
de ensino.

3.7. Orientar alunos e
Na unidade
trabalhadores a manter o
de ensino.
distanciamento mínimo de
uma pessoa a cada 3 (três)
degraus nas escadas rolantes,
afixando cartazes
informativos.

ASSINADO DIGITALMENTE
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Diariamente

Equipe de
comunicação
Equipe de
Capacitação

De forma
Permanente

Equipe de
comunicação
Equipe de
Capacitação

Reunião de
orientações e
materiais
informativos.

Reunião de
orientações e
materiais
informativos.

Reunião de
orientações e
materiais
informativos.

Reunião de
orientações e
materiais
informativos.

Reunião de
orientações e
materiais
informativos.

Reunião de
orientações e
materiais
informativos.

Custo de R$
200,00 (duzentos
reais) mensais
para
investimento em
material
informativo
Custo de R$
200,00 (duzentos
reais) mensais
para
investimento em
material
informativo
Custo de R$
200,00 (duzentos
reais) mensais
para
investimento em
material
informativo
Custo de R$
200,00 (duzentos
reais) mensais
para
investimento em
material
informativo
Custo de R$
200,00 (duzentos
reais) mensais
para
investimento em
material
informativo
Custo de R$
200,00 (duzentos
reais) mensais
para
investimento em
material
informativo
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3.8. Manter uma proporção
Na unidade
adequada de funcionários
de ensino.
para os alunos para garantir a
segurança.

Diariamente

Equipe de
comunicação
Equipe de
Capacitação
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Distribuição e ou
Não haverá
contratação de
custos
novos funcionários
para comporem a
equipe.

4. MEDIDAS SANITÁRIAS DE HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES

O quê (ação)
(W2)
4.1. Recomendar a todos os
estabelecimentos a fazer
higienização de todas as
suas áreas, antes da
retomada das atividades
4.2. Garantir equipamentos
de higiene, como
dispensadores de álcool em
gel, lixeiras com tampa com
dispositivo quepermita a
abertura e fechamento sem
o uso das mãos (como lixeira
com pedal).

Onde
(W3)
Na unidade
de ensino.

Quando
(W4)
Antes do início
das atividades
presenciais.

Na unidade
de ensino.

Antes do início
das atividades
presenciais

Quem
(W5)
Comissão
Permanente
de Crise

De forma
Permanente

Como
(H1)
Higienização de
todos os
ambientes.

Quanto
(H2)
Não haverá
custos

Adquirir material
necessário de
acordo com o
espaço escolar.

Suportes de
álcool em gel
(dispenser), R$
30,00 a unidade.
12 unidades= R$
360,00 para 1
(um ano) de uso
Frascos
aplicadores de
álcool em gel,
100 ml , R$ 10,00
a unidade.
12 unidades=R$
120,00 para 1
(um ano) de uso
Galão de alcool
em gel 5 litros,
valor R$ 50,00.
8 unidades de 5
litros (1 mês) de
uso = R$ 400,00

4.3. Prover treinamento
específico sobre higienização
e desinfecção adequadas de
materiais, superfícies e
ambientes, aos
trabalhadores responsáveis
pela limpeza.
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Na unidade
de ensino.

Antes do início
das atividades
presenciais

Equipe de
Capacitação
da Secretaria
da Educação

Reunião de
orientação

Lixeira 200 litros
com pedal R$
308,00 x 4 =
R$ 1232,00 para
1 (um) ano de uso

Não haverá
custos

Capacitação em
parceria com a
Secretaria de
Educa ção
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4.4. Utilizar exclusivamente
produtos de limpeza e
higienização regularizados
pela ANVISA e ao fim a que
se destinam.

4.5. Higienizar o piso das
áreas comuns a cada troca
de turno, com soluções de
hipoclorito de sódio 0,1%
(água sanitária) ou outro
desinfetante indicado para
este fim.

4.6. Higienizar, uma vez a
cada turno, as superfícies de
uso comum, tais como
maçanetas das portas,
corrimãos, botões de
elevadores, interruptores,
puxadores, bancos, mesas,
acessórios em instalações
sanitárias, com álcool 70%,
ou preparações antissépticas
ou sanitizantes de efeito
similar; respeitando a
característica quanto à
escolha do produto.
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Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

De forma
Permanente

De forma
permanente

De forma
permanente

Equipe de
Capacitação

Profissionais
da área da
limpeza

Profissionais
da área da
limpeza
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Conforme
orientação
técnica

Conforme o
protocolo de
higienização.

Conforme o
protocolo de
higienização.

Água sanitária
5 litros: Valor
R$ 20,00
No mês: 8
unidades de 5
litros = R$
160,00
Desinfetante 5
litros: Valor R$
10,00
No mês: 8
unidades de 5
litros – R$ 80,00
Água sanitária
5 litros: Valor
R$ 20,00
No mês: 8
unidades de 5
litros = R$
160,00
Desinfetante 5
litros: Valor R$
10,00
No mês: 8
unidades de 5
litros – R$ 80,00
Água sanitária
5 litros: Valor
R$ 20,00
No mês: 8
unidades de 5
litros = R$
160,00
Desinfetante 5
litros: Valor R$
10,00
No mês: 8
unidades de 5
litros – R$ 80,00
Álcool líquido
(70%) 5 litros =
R$ 50,00
No mês: 4
unidades de 5
litros = R$
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4.7. Intensificar a frequência
da higienização das
instalações sanitárias.
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Na unidade
de ensino.

De forma
permanente

De forma
permanente
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Conforme o
protocolo de
higienização.

200,00
Água sanitária
5 litros: Valor
R$ 20,00
No mês: 8
unidades de 5
litros = R$
160,00
Desinfetante 5
litros: Valor R$
10,00
No mês: 8
unidades de 5
litros – R$ 80,00

4.8. Manter disponível nos
banheiros sabonete líquido,
toalhas de papel e
preparações alcoólicas
antissépticas 70% (setenta
por cento) em formato de
gel, espuma ouspray.

Na unidade
de ensino.

De forma
permanente

Profissionais
da área da
limpeza

Conforme o
protocolo de
higienização.

Álcool líquido
(70%) 5 litros =
R$ 50,00
No mês: 4
unidades de 5
litros = R$
200,00

Frasco aplicador
para sabonete
líquido 250 ml =
R$ 50,00 . 6
unidades para 1

(um) ano de uso
= RS 300,00
Suporte fixo
(despenser)
para sabonete
líquido = R$
50,00 unidade.
6 unidades para
1 (um) ano de
uso = RS 300,00
Sabonete Líquido
5 litros = R$
50,00.
No mês: 6
unidades de 5
litros = R$ 300,00
Pacote toalhas de
papel com 10.000
folhas = R$
100,00
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No mês: 3
unidades de
10.000 = R$
300,00
Suportes de
álcool em gel
(dispenser), R$
30,00 a unidade.
12 unidades= R$
360,00 para 1
(um ano) de uso
Frascos
aplicadores de
álcool em gel,
100 ml , R$ 10,00
a unidade.
12 unidades=R$
120,00 para 1
(um ano) de uso

4.9. Manter os lavatórios dos
refeitórios e sanitários
providos de sabonete
líquido, toalha descartável,
álcool 70% ou preparações
antissépticas de efeito
similar.

Na unidade
de ensino.

Diariamente

Profissionais
da área da
limpeza

Abastecendo os
recipientes de
forma constante

Galão de alcool
em gel 5 litros,
valor R$ 50,00.
8 unidades de 5
litros (1 mês) de
uso = R$ 400,00
Suportes de
álcool em gel
(dispenser), R$
30,00 a unidade.
12 unidades= R$
360,00 para 1
(um ano) de uso
Frascos
aplicadores de
álcool em gel,
100 ml , R$ 10,00
a unidade.
12 unidades=R$
120,00 para 1
(um ano) de uso
Galão de alcool
em gel 5 litros,
valor R$ 50,00.
8 unidades de 5
litros (1 mês) de
uso = R$ 400,00
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4.10. Higienizar, a cada uso,
materiais e utensílios de uso
comum, como colchonetes,
tatames, entre outros.
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Na unidade
de ensino.

Antes e após o
uso.
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Profissionais
da área da
limpeza

Conforme os
procedimentos
operacionais de
limpeza,
atualizado.

Água sanitária
5 litros: Valor
R$ 20,00
No mês: 8
unidades de 5
litros = R$
160,00
Desinfetante 5
litros: Valor R$
10,00
No mês: 8
unidades de 5
litros – R$ 80,00

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

Na unidade
de ensino.

Diariamente

Profissionais
da área da
limpeza
Professores
Equipe de
Supervisão
Sanitária

Privilegiar
espaços abertos e
iluminados,
garantir a
aplicação dos
planos de
manutenção,
operação e
controle dos
sistemas de
climatização.

Álcool líquido
(70%) 5 litros =
R$ 50,00
No mês: 4
unidades de 5
litros = R$
200,00
Não haverá
custos

5. MEDIDAS SANITÁRIAS DE HIGIENIZAÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTOS
DIDÁTICOS E PESSOAIS
O quê (ação)
(W2)

ASSINADO DIGITALMENTE

Onde
(W3)

Quando
(W4)

Quem
(W5)

Como
(H1)

Quanto
(H2)
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5.1. Orientar alunos e
trabalhadores a
higienizarem regularmente
os aparelhos celulares com
álcool 70% (setenta por
cento) ou solução
sanitizante de efeito similar,
compatíveis com os
respectivos aparelhos.
5.2. Estabelecer regras para
que os alunos e
trabalhadores higienizem, a
cada troca de usuário, os
computadores, tablets,
equipamentos, instrumentos
e materiais didáticos
empregados em aulas
práticas, de estudo ou
pesquisa, com álcool 70%
(setenta por cento) ou com
soluções sanitizantes de
efeito similar, compatíveis
com os respectivos
aparelhos, equipamentos
ou instrumentos.
5.3. Manter em sala de aula
apenas os materiais
didáticos estritamente
necessários para as
atividades didáticopedagógicas, retirando, ou
reduzindo a quantidade de
livros e outros materiais que
não são utilizados.
5.4. Manter os livros de
acervo da biblioteca após
sua utilização ou devolução
por alunos em local arejado
e somente retornar a sua
estante e disponibilidade
para nova utilização, após
três dias.

DOM/SC - Edição N° 3371

Na unidade
de ensino.

Diariamente
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Equipe de
comunicação

Formação
Continuada e
placas
informativas

Não haverá
custos

Reuniões
orientadoras e
materiais
informativos.

Não haverá
custos

Professores

Retirando o
excesso de
materiais

Não haverá
custos

Professores

O funcionário
responsável
organizará uma
planilha para
controle.

Não haverá
custos

Equipe de
Capacitação

Na unidade
de ensino.

Diariamente

Equipe de
comunicação
Equipe de
Capacitação

Na unidade
de ensino.

Antes do início
das aulas
De forma
Permanente

Na unidade
de ensino.

Conforme a
necessidade
de uso
De forma
Permanente

6. MEDIDAS SANITÁRIAS DE PROTEÇÃO CONTRA A INF
TRABALHADORES
O quê (ação)
(W2)

ASSINADO DIGITALMENTE

Onde
(W3)

Quando
(W4)

Quem
(W5)

ECÇÃO DA COVID-19 EM
Como
(H1)

Quanto
(H2)
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6.1. Capacitar os
trabalhadores, disponibilizar
e exigir o uso dos
Equipamentos de Proteção
Individuais (EPIs)
apropriados, diante do risco
de infecção pela COVID-19,
para a realização das
atividades, dentre eles
máscaras e, quando
necessário, luvas.
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Na unidade
de ensino.

De forma
Permanente

Equipe de
Capacitação
Equipe de
Comunicaçã
o
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Capacitar por
meio de vídeos,
reuniões,
cartazes entre
outros, exigindo o
uso correto dos
equipamentos
fornecidos.

Caixa de
máscaras com
100 unidades =
R$ 80,00
Por dia:
371 x 3= 1113
unidades de
máscaras que dá
o total de R$
880,00
Por mês
20x880,00= R$
17.600,00
Protetor facial R$
10,00 a unidade.
Para 1 (um) ano:
280 unidades =
R$ 2800,00
Caixa de Luvas
com 100
unidades= R$
80,00
5 unidades=
400,00 para 1
(um) mês de uso

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

Na unidade
de ensino.

No momento
da entrada de
cada
profissional na
unidade de
ensino e
durante
permanencia
no
estabelecimen
to

Comissão
Permanente
de Crise
Equipe de
Supervisão
Sanitária

Aos prestadores
de serviços e
terceirizados será
exigido o uso dos
equipamentos de
proteção e aos
profissionais
colabores da
unidade de
ensino, serão
ofertados kits
individuais
esterilizados.

Protetor facial R$
10,00 a unidade.
Para 1 (um) ano:
280 unidades =
R$ 2800,00
Caixa de
máscaras com
100 unidades =
R$ 80,00
Por dia:
371 x 3= 1113
unidades de
máscaras que dá
o total de R$
880,00
Por mês
20x880,00= R$
17.600,00
Caixa de Luvas
com 100

ASSINADO DIGITALMENTE
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unidades= R$
80,00
5 unidades=
400,00 para 1
(um) mês de uso

6.3. Manter uma distância
de, no mínimo, 1,5 m (um
metro e meio) entre os
trabalhadores. Se não
houver como atender a esta
distância, colocar barreiras
físicas nas instalações de
trabalho e proteção com
protetor facial rígido (face
shield), além do uso da
máscara.

Na unidade
de ensino.

Em todo o
momento que
estiver
exercendo
suas
atribuições no
ambiente
escolar

Todos os
funcionários
escolares

6.4. Programar a utilização
de vestiários a fim de evitar
agrupamento e cruzamento
entre trabalhadores (definir
fluxos internos e de entrada
e saída), mantendo o
distanciamento de 1,5 m
(um metro e meio) entre os
trabalhadores. Caso a
atividade necessite da
utilização de uniformes, é
importante orientar aos
trabalhadores a ordem de
desparamentação, e o
último equipamento de
proteção a ser descartado
deve ser a máscara.

Em
vestiários,
banheiros
e outros
espaços
que
possam ser
utilizados
para estas
atividades.

Ao adentrar
nas unidades
de ensino nos
início e antes
de sair e
encerrar o
expediente

Comissão
Permanente
de Crise

ASSINADO DIGITALMENTE

Por meio de
distanciamento
de no mínimo,
1,5 m (um metro
e meio) de raio
entre os
trabalhadores. Se
não houver como
atender a esta
distância, colocar
barreiras físicas
nas instalações
de trabalho e
proteção com
protetor facial
(face
shield), além do
uso da máscara.
Organizar um
cronograma de
horários de
entrada e saída
com tempo
suficiente que
evite
aglomerações nas
trocas de
vestiários e uso
desses espaços
em comum
demarcando o
trajeto e locais
apropriados.

Protetor facial R$
10,00 a unidade.
Para 1 (um) ano:
280 unidades =
R$ 2800,00
15 unidades de
fita de
demarcação = R$
450,00 para 1 ano
de uso

Não haverá
custos
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6.5. Recomendar que os
trabalhadores não retornem
às suas casas diariamente
com suas roupas de trabalho
quando estes utilizarem
uniforme.

Na unidade
de ensino.

6.6. Orientar e estimular a
constante higienização das
mãos por todos os
trabalhadores.

Na unidade
de ensino.

6.7. Programar a utilização
dos refeitórios respeitando o
distanciamento de 1,5m (um
e meio) entre as pessoas.

Na unidade
de ensino.

De forma
Permanente

6.8. Priorizar a ventilação
natural nos postos de
trabalho.

Na unidade
de ensino.

De forma
Permanente

6.9. Monitorar os
trabalhadores com vistas à
identificação precoce de
sintomas compatíveis com a
COVID-19 (febre aferida ou
referida, calafrios, dor de
garganta, dor de cabeça,
tosse, coriza, distúrbios
olfativos ou gustativos).
6.10. O estabelecimento
deve seguir as
recomendações do
Programa de Prevenção dos
Riscos Ambientais (PPRA) em
especial as relativas aos
Equipamentos de Proteção
Individual.

De forma
Permanente

Equipe de
Capacitação

Por meio de
orientações e
reuniões sobre
esta necessidade.

Não haverá
custos

Equipe de
Supervisão
Sanitária

Por meio da
reorganização da
estrutura física.

Não haverá
custos

Comissão
Permanente
de Crise
Comissão
Permanente
de Crise

De acordo com as
diretrizes
sanitárias.

15 unidades de
fita de
demarcação = R$
450,00 para 1 ano
de uso

Equipe de
Comunicaçã
o
De forma
Permanente

Na entrada
da unidade
de ensino e
no
decorrer
do dia.

De forma
Permanente

Na unidade
de ensino.

De forma
Permanente
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Comissão
Permanente
de Crise
Equipe
responsável
pela limpeza
Equipe de
Supervisão
Sanitária

Deixando portas
e janelas abertas
para ventilação
dos espaços.

De acordo com as
diretrizes
sanitárias.

Não haverá
custos

Termômetro
digital
infravermelho, R$
100,00 a unidade.
6 unidades= R$
600,00 por 1 (um)
ano

Equipe de
Capacitação
da Secretaria
da Saúde

Após uso dos
equipamentos de
proteção no
descarte e troca
de máscaras.

Não haverá
custos
Capacitação em
parceria com a
Secretaria de
Saúde

7. MEDIDAS SANITÁRIAS PARA IDENTIFICAÇÃO E CONDUÇÃO DE CASOS SUSPEITOS OU
CONFIRMADOS PARA COVID-19

ASSINADO DIGITALMENTE
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O quê (ação)
(W2)
7.1. Os servidores e alunos
devem informar ao
responsável pelo
estabelecimento de ensino ou
ao profissional de referência
no estabelecimento, caso
apresentem sintomas de
síndrome gripal e/ou
convivam com pessoas
sintomáticas, suspeitas ou
confirmadas com COVID-19.

Onde
(W3)
Na entrada
da unidade
de ensino e
no
decorrer
do dia.

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

Na entrada
da unidade
de ensino e
no
decorrer
do dia.

ASSINADO DIGITALMENTE

Quando
(W4)

De forma
Permanente

Quem
(W5)
Equipe
gestora
Comissão
Permanente
de Crise
Equipe de
Supervisão
Sanitária

De forma
Permanente

Equipe de
Supervisão
Sanitária
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Como
(H1)
Comunicar as
medidas de
segurança e
sintomas
deixando claro
que pessoas com
sintomas tais
como: febre
aferida ou
referida,
calafrios, dor de
garganta, dor de
cabeça, tosse,
coriza, distúrbios
olfativos ou
gustativos, terão
que avisar
imediatamente a
equipe diretiva
para as devidas
providências
Comunicar as
medidas de
segurança e
sintomas
deixando claro
que pessoas com
sintomas tais
como: febre
aferida ou
referida,
calafrios, dor de
garganta, dor de
cabeça, tosse,
coriza, distúrbios
olfativos ou
gustativos, terão
que avisar
imediatamente a
equipe diretiva
para as devidas
providências

Quanto
(H2)
Não haverá
custos

Não haverá
custos
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7.3. Selecionar e treinar
trabalhadores, como pontos
focais, para conduzirem as
ações quando se depararem
com indivíduo
com síndrome gripal.
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Na unidade
de ensino.

Antes do
início das
aulas
presenciais
De forma
Permanente

Equipe de
Capacitação
Secretaria de
Saúde

7.4. Organizar o
Na unidade
estabelecimento escolar de
de ensino.
forma a disponibilizar uma
sala de isolamento para casos
que apresentem sintomas de
síndrome gripal

De forma
Permanente

Comissão
Permanente
de Crise

7.5. Promover o isolamento
Na unidade
imediato de qualquer pessoa de ensino.
que apresente os sintomas
gripais, e realizar as seguintes
ações:
- se aluno menor de idade,
comunicar imediatamente aos
pais ou responsáveis,
mantendo-o em área
segregada de outros alunos,
sob supervisão de um
responsável trabalhador da
instituição, respeitando as
medidas de distanciamento e
utilização de EPI, aguardando
a presença dos pais ou
responsáveis para os devidos
encaminhamentos pelos
familiares ou responsáveis;
- se aluno maior de idade,
mantê-lo em área segregada,
com acompanhamento de um

Após
identificação
do caso

Equipe de
Supervisão
Sanitária

De forma
Permanente

Comissão
Permanente
de Crise

ASSINADO DIGITALMENTE

Equipe de
Comunicação
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Selecionando
uma equipe para
ser treinada e
orientada por
meio de reuniões
formativas,
elaborando
protocolos de
segurança de
como agir diante
de determinados
casos.
Providenciar uma
sala para
isolamento sob
supervisão de um
adulto
(profissional da
unidade), até que
o responsável
pelo menor que
apresente
sintomas de
síndrome gripal
possa buscá-lo
com segurança
na unidade
Providenciar uma
sala ou espaço
para isolamento
(sob supervisão
de um adulto
profissional da
unidade), até que
o responsável
pelo menor que
apresentem
sintomas de
síndrome gripal
possa buscá-lo
com segurança
na unidade.
Quando o caso
for de adultos,
encaminhar para
a unidade básica
de saúde mais
próxima

Não haverá
custos
Capacitação
ministrada pela
escola ou em
parceria com a
Secretaria de
Saúde

Não haverá
custos

Não haverá
custos

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

trabalhador do
estabelecimento, respeitando
as medidas de distanciamento
e utilização de EPI até a
definição dos
encaminhamentos;
- se trabalhador (inclusive
professor) afastá-lo
imediatamente
das suas atividades até
elucidação do diagnóstico.
7.6. Definir fluxos claros de
Na unidade
condução e saída dos casos
de ensino.
suspeitos da sala de
isolamento e do
estabelecimento escolar.
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De forma
Permanente

Comissão
Permanente
de Crise

Através de
protocolo de
fluxos por meio
de diálogo com a
Comissão Escolar.

Não haverá
custos

Equipe de
Comunicação

Após o caso ser
identificado e
isolado, repassar
à equipe diretiva,
que entrará em
contato com a
vigilância
sanitária
Por meio de
utilização de
álcool 70% e
soluções
sanitizantes com
efeitos similares.

Não haverá
custos

7.7. Notificar imediatamente
casos suspeitos para a
Vigilância Epidemiológica
local, para orientações e
encaminhamentos.

Junto à
equipe da
vigilância
sanitária.

Após
identificação
do caso

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

Em todos
os espaços
utilizados
pelo
indivíduo
com
suspeita da
COVID-19.

De forma
Permanente

De forma
Permanente

Equipe
responsável
pela limpeza

Água sanitária
5 litros: Valor
R$ 20,00
No mês: 8
unidades de 5
litros = R$
160,00
Desinfetante 5
litros: Valor R$
10,00
No mês: 8
unidades de 5
litros – R$ 80,00
Álcool líquido
(70%) 5 litros =
R$ 50,00
No mês: 4
unidades de 5
litros = R$
200,00

ASSINADO DIGITALMENTE
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7.9. Para os casos
confirmados e suspeitos para
COVID-19, tanto de alunos
quanto trabalhadores, seguir
o preconizado no manual de
orientações da COVID-19
(vírus SARS-CoV 2) de Santa
Catarina

Na unidade
de ensino.

7.10. Para a(s) turma(s) do(s)
professor(res) ou aluno(s)
suspeitos recomenda-se
suspender as aulas por 7
(sete) dias ou até resultado
negativo, ou por 14
(quatorze) se positivo para
COVID- 19, como também os
demais alunos e seus
responsáveis, quando
aplicável, deverão ser
cientificados dos fatos.
7.11. Para as turmas dos
alunos que co-habitam ou
tiveram outras formas de
contatos com pessoas com
diagnóstico de infecção por
COVID-19, recomenda-se
suspender as aulas por 14
(quatorze) dias, bem como os
demais alunos e seus
responsáveis, quando
aplicável, deverão ser
cientificados dos fatos.
7.12. Questionar os
trabalhadores e alunos dos
estabelecimentos escolares se
co-habitam ou têm outras
formas de contatos com
pessoas suspeitas ou
sabidamente com diagnóstico
de infecção pelo COVID-19.
Caso a resposta seja positiva,
é aconselhável que esta
pessoa fique afastada das
atividades até que tenha
elucidação diagnóstica ou um
parecer médico liberando o
retorno às atividades laborais.

Na unidade
de ensino.

ASSINADO DIGITALMENTE

De forma
Permanente

Comissão
Permanente
de crise
Equipe de
Capacitação

De forma
Permanente

Toda a
comunidade
escolar
Comissão
Permanente
de Crise
Turmas
afetadas por
casos
suspeitos

Na unidade
de ensino.

De forma
Permanente

Comissão
Permanente
de Crise
Turmas
afetadas por
casos
suspeitos

Na unidade
de ensino.

De forma
Permanente

Comissão
Permanente
de Crise
Turmas
afetadas por
casos
suspeitos
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Por meio das
orientações
específicas do
manual COVID-19
de Santa
Catarina.

Não haverá
custos

Seguir as
orientações das
diretrizes
sanitárias
previstas.

Não haverá
custos

Seguir as
orientações das
diretrizes
sanitárias
previstas.

Não haverá
custos

Seguir as
orientações das
diretrizes
sanitárias
previstas.

Não haverá
custos
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Caso não ocorra a elucidação
diagnóstica, é indicado que
estas pessoas permaneçam
afastadas por 14 (quatorze)
dias a contar do último
contato com a pessoa
suspeita, podendo retornar às
atividades após este período,
desde que estejam
assintomáticas.
7.13. Garantir a notificação da Na unidade
rede de saúde do município
de ensino.
de residência, no caso de
trabalhadores e alunos que
residam em outros
municípios.
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De forma
Permanente

Equipe de
Comunicação

Seguir as
orientações das
diretrizes
sanitárias
previstas.

Não haverá
custos

7.14. Manter registro
Na unidade
atualizado do
de ensino.
acompanhamento de todos
os trabalhadores e alunos
afastados para isolamento por
COVID- 19.

De forma
Permanente

Equipe de
Comunicação

Seguir as
orientações das
diretrizes
sanitárias
previstas.

Não haverá
custos

7.15. Garantir, sem prejuízos Na unidade
de aprendizagem ou salarial, de ensino.
o retorno dos alunos ou
trabalhadores somente após a
alta e a autorização da área
da saúde.

De forma
Permanente

Comissão
Permanente
de Crise

Seguir as
orientações das
diretrizes
sanitárias
previstas.

Não haverá
custos

7.16. Monitorar o retorno dos Na unidade
alunos após a alta e a
de ensino.
autorização da área da saúde,
evitando evasão e abandono
escolar.

De forma
Permanente

Comissão
Permanente
de Crise

Seguir as
orientações das
diretrizes
pedagógicas e
sanitárias
previstas.

Não haverá
custos

8. MEDIDAS SANITÁRIAS ESPECÍFICAS
RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL.

O quê (ação)
Onde
(W2)
(W3)
8.1. No horário de chegada e Na unidade
saída dos alunos, um ou mais de ensino.
profissionais escolares
deve(m) estar na entrada para
receber os alunos não sendo
permitida a entrada de pais
e/ou responsáveis.

ASSINADO DIGITALMENTE

Quando
(W4)

De forma
Permanente

DE

PREVENÇÃO

Quem
(W5)
Equipe de
Supervisão
Sanitária

E

CONTROLE

Como
Quanto
(H1)
(H2)
Equipe de
Não haverá
prontidão usando custos
EPI e munidos de
termômetro digital
e álcool em gel
supervisionando os
alunos
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8.2. Deve-se escalonar a
Na unidade
entrada das turmas,
de ensino.
diferenciar os horários de
outros níveis (se ofertados
pela unidade escolar) e, se
possível, estabelecer
diferentes entradas para
receber e dispensar os alunos.

De forma
Permanente

Comissão
Permanente
de Crise

8.3. Os alunos de cada turma Na unidade
devem ficar sempre na
de ensino
mesma sala, para evitar troca
de espaços e maior
movimentação nos
corredores.

De forma
Permanente

Comissão
Permanente
de Crise

8.4. Sinalizar os corredores
para que haja fila única e
definição prioritária de
tráfego, visando ajudar os
alunos a seguir as normas e
lembrar de manter a distância
mínima durante a
movimentação.
8.5. Os alunos devem
interagir apenas para as
pessoas que estejam na
mesma sala, sendo vedada a
interação deestudantes de
diferentes turmas e/ou com
professores de outras classes.
8.6. Não é permitida a
implementação dos
programas e projetos
intersetoriais, que são
desenvolvidos por
profissionais que não fazem
parte do corpo docente da
unidade escolar.
8.7. Estabelecer
escalonamento dos intervalos
para as classes, evitando
aglomerações em corredores
e outros espaços.

Na unidade
de ensino

De forma
Permanente

Na unidade
de ensino

De forma
Permanente

ASSINADO DIGITALMENTE
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A entrada e saída
de cada turma
ocorrerá em
diferentes horários
de acordo com o
planejamento da
Comissão
Permanente de
Crise
Por organização da
Comissão
Permanente de
Crise

Não haverá
custos

Equipe de
Comunicação

Por organização da
Comissão
Permanente de
Crise

15 unidades de fita
de demarcação =
R$ 450,00 para 1
ano de uso

Comissão
Permanente
de Crise

Por organização da Não haverá
Comissão
custos
Permanente de
Crise

Professores

Professores

Não haverá
custos

Na unidade
de ensino

De forma
Permanente

Comissão
Permanente
de Crise

Não é permitido
segundo portaria
Conjunta SES/SED
nº 792 de
13/10/2020

Não haverá
custos

Na unidade
de ensino

De forma
Permanente

Comissão
Permanente
de Crise

Através da
organização de
horários pela
Comissão
Permanente de
Crise

Não haverá
custos
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8.8. Realizar lanches e
refeições, preferencialmente
na própria sala de aula. Caso
seja consumido no refeitório,
manter o distanciamento
interpessoal preconizado de
1,5 metros.
8.9. É proibida a utilização de
materiais didáticos que sejam
manuseados por vários alunos
ao mesmo tempo ou
sequencialmente, a não ser
que eles possam ser limpos e
desinfectados após cada uso.
8.10. Priorizar atividades com
material audiovisual, para
evitar manuseio de objetos
pelos alunos.

DOM/SC - Edição N° 3371

Na unidade
de ensino

De forma
Permanente

Professores
Na unidade
de ensino.

De forma
Permanente

De forma
Permanente

8.11. Higienizar diariamente, Na unidade
após cada turno, brinquedos e de ensino
materiais utilizados pelas
crianças dos Anos Iniciais do
Ensino Fundamental e
higienizar imediatamente
após o uso brinquedos e
materiais que forem levados à
boca pelos alunos.

De forma
Permanente

ASSINADO DIGITALMENTE

Merendeiras
Comissão
Permanente
de Crise
Professores

Na unidade
de ensino

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

Comissão
Permanente
de Crise

Na unidade
de ensino.

Professores
Comissão
Permanente
de Crise
Equipe de
limpeza
escolar
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Por organização da Não haverá
Comissão
custos
Permanente de
Crise

Por organização da Não haverá
Comissão
custos
Permanente de
Crise

Seguindo as
instruçoes da
Comissão
Permanente de
Crise

Não haverá
custos

Seguindo as
instruções da
Equipe de
Capacitação

Água sanitária
5 litros: Valor
R$ 20,00
No mês: 8
unidades de 5
litros = R$
160,00
Desinfetante 5
litros: Valor R$
10,00
No mês: 8
unidades de 5
litros – R$ 80,00

De forma
Permanente

Comissão
Permanente
de Crise

Seguindo as
instruçoes da
Comissão
Permanente de
Crise
.

Álcool líquido
(70%) 5 litros =
R$ 50,00
No mês: 4
unidades de 5
litros = R$
200,00
Não haverá
custos
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de outros níveis).

9. MEDIDAS ESPECÍFICAS DE
PÚBLICO INFANTIL

O quê (ação)
(W2)
9.1. As unidades de ensino
que possuam em suas
dependências crianças
menores de seis anos, ou
com algum grau de
dependência, deverão
adotar medidas para que
estas recebam auxílio para
adequada higiene de mãos,
com a regularidade
necessária.

Onde
(W3)
Na unidade
de ensino

PREVENÇÃO E CONTROLE RELACIONADAS AO
Quando
(W4)

De forma
Permanente

Quem
(W5)
Comissão
Permanente
de Crise

Disponibilizando
frascos
aplicadores de
álcool em gel nas
salas

9.2. Recomenda-se dividir as
turmas em grupos menores,
sendo vedada a interação de
crianças de diferentes
turmas e/ou com
professores de outras
classes.

Na unidade
de ensino

De forma
Permanente

Comissão
Permanente
de Crise

9.3. É proibida a circulação
de profissionais entre
diferentes turmas na rotina
diária de atividades.
9.4. As unidades
educacionais que
dispuserem de local
destinado à amamentação,
devem mantê-lo ventilado,
com assentos adequados e
distantes 1,5 m (um metro e

Na unidade
de ensino

De forma
Permanente

Comissão
Permanente
de Crise

Na unidade
de ensino

De forma
Permanente

Comissão
Permanente
de Crise

ASSINADO DIGITALMENTE

Como
(H1)
Por meio da
higienização das
mãos de forma
frequente

Por meio de um
planejamento
logístico,
analisando a
metragem
quadrada de cada
espaço e
distanciamento
de 1,5m.
Reorganização de
horários dos
profissionais
escolares
Reorganizar os
espaços e
disponibilizar os
materiais
necessários.

Quanto
(H2)

Suportes de
álcool em gel
(dispenser), R$
30,00 a unidade.
12 unidades= R$
360,00 para 1
(um ano) de uso
Frascos
aplicadores de
álcool em gel,
100 ml , R$ 10,00
a unidade.
12 unidades=R$
120,00 para 1
(um ano) de uso
Galão de alcool
em gel 5 litros,
valor R$ 50,00.
8 unidades de 5
litros (1 mês) de
uso = R$ 400,00

Não haverá
custos

Não haverá
custos

15 unidades de
fita de
demarcação = R$
450,00 para 1 ano
de uso
Suportes de
álcool em gel
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meio) de raio e
disponibilizar, em pontos
estratégicos, local para a
adequada higienização das
mãos e, na ausência ou
distância do local,
disponibilizar álcool 70%
(setenta por cento) ou
preparações antissépticas de
efeito similar. O local deve
ser higienizado após
cada uso.

(dispenser), R$
30,00 a unidade.
12 unidades= R$
360,00 para 1
(um ano) de uso
Frascos
aplicadores de
álcool em gel,
100 ml , R$ 10,00
a unidade.
12 unidades=R$
120,00 para 1
(um ano) de uso
Galão de alcool
em gel 5 litros,
valor R$ 50,00

9.5. As crianças matriculadas
em período integraldevem
permanecer no mesmo
grupamento e educador,
durante o período de
permanência na escola.

Na unidade
de ensino

De forma
Permanente

Comissão
Permanente
de Crise

Reorganizando a
logística.

9.6. A alimentação deve ser
oferecida preferencialmente
dentro da própria sala,
sendo sempre evitada a
troca de espaços.

Na unidade
de ensino

De forma
Permanente

Comissão
Permanente
de Crise

Reorganização de
espaços.

Não haverá
custos

Reorganização de
horários.

Não haverá
custos

Reorganização de
horários.

Não haverá
custos

Merendeiras

9.7. Escalonar o horário do
parquinho, o qual deverá ser
higienizado completamente
após utilização de cada
turma.

Na unidade
de ensino

9.8. Estabelecer
escalonamento na entrada e
saída das crianças de modo a
evitar aglomerações. Se
possível, os profissionais
devem pegar a criança do
lado de fora da escola e leválas para dentro, evitando
que os pais/responsáveis
entrem no ambiente.

Na unidade
de ensino

ASSINADO DIGITALMENTE

Não haverá
custos

De forma
Permanente

De forma
Permanente

Professores
Comissão
Permanente
de Crise
Equipe
responsável
pela limpeza
Comissão
Permanente
de Crise
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9.9. Higienizar, a cada uso,
materiais e utensílios de uso
comum, como colchonetes,
tatames, trocadores,
cadeiras de alimentação,
berços, entre outros. A
higienização completa
deverá ser realizada entre os
turnos também.

9.10. Separar colchões ou
berços das crianças na hora
do cochilo, colocando-os a
pelo menos 1,5 metros (um
metro e meio) de distância
um do outro, os quais
deverão ser higienizados a
cada uso e no final do turno.

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

De forma
Permanente

Equipe
responsável
pela limpeza
Professores
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Conforme os
procedimentos
operacionais para
a limpeza dos
ambientes.

Água sanitária
5 litros: Valor
R$ 20,00
No mês: 8
unidades de 5
litros = R$
160,00
Desinfetante 5
litros: Valor R$
10,00
No mês: 8
unidades de 5
litros – R$ 80,00

Na unidade
de ensino

De forma
Permanente

Equipe
responsável
pela limpeza
Professores

Na unidade
de ensino

De forma
Permanente

Comissão
Permanente
de Crise

Conforme os
procedimentos
operacionais para
a limpeza dos
ambientes
preconizando as
diretrizes
sanitárias.

Retirar os
brinquedos de
uso.

Álcool líquido
(70%) 5 litros =
R$ 50,00
No mês: 4
unidades de 5
litros = R$
200,00
Água sanitária
5 litros: Valor
R$ 20,00
No mês: 8
unidades de 5
litros = R$
160,00
Desinfetante 5
litros: Valor R$
10,00
No mês: 8
unidades de 5
litros – R$ 80,00
Álcool líquido
(70%) 5 litros =
R$ 50,00
No mês: 4
unidades de 5
litros = R$
200,00
Não haverá
custos

Professores
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9.12. Não é permitido que as
crianças levem brinquedos
de casa para a instituição;.
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Na unidade
de ensino

9.13. Não é permitido
compartilhar objetos de uso
individual, como copos,
talheres, mamadeiras,
babeiros, lençóis,
travesseiros, toalhas entre
outros.
9.14. Trocar as roupas de
bebês e crianças quando
estas tiverem sujidades
visíveis. Assim, os pais ou
cuidadores devem fornecer
várias mudas de roupa para
a instituição.
9.15. Colocar as roupas com
sujidades visíveis, tanto de
profissionais quanto de
crianças em sacolas plásticas
até que se proceda a entrega
aos pais e/ou a lavagem.

Na unidade
de ensino

9.16. Ao realizar troca de
fraldas de bebês ou crianças,
os trabalhadores
responsáveis devem:
definir um local fixo
para esta atividade,
estruturado para tal;
realizar a adequada
higiene das mãos antes e
após a troca de fraldas;
usar luvas descartáveis,
trocando-as após o
atendimento de cada
criança;
usar avental descartável
ou impermeável e
higienizável (como “capa de
chuvas”), descontaminandoo após cada uso;
- higienizar as mãos da
criança após o
procedimento;
realizar o descarte
adequado dos materiais

Na unidade
de ensino

ASSINADO DIGITALMENTE

De forma
Permanente

De forma
Permanente

Comissão
Permanente
de Crise
Professores
Comissão
Permanente
de Crise
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Verificar na
entrada.

Não haverá
custos

Durante a
permanência na
unidade.

Não haverá
custos

Durante a
permanência na
unidade.

Não haverá
custos

Respeitando as
diretrizes
sanitárias
vigente.s

Não haverá
custos

Respeitando as
diretrizes
sanitárias
vigentes

Água sanitária
5 litros: Valor
R$ 20,00
No mês: 8
unidades de 5
litros = R$
160,00

Professores
Na unidade
de ensino

De forma
Permanente

Na unidade
de ensino

De forma
Permanente

Merendeiras
Comissão
Permanente
de Crise

Comissão
Permanente
de Crise
Professores

De forma
Permanente

Comissão
Permanente
de Crise
Professores

Desinfetante 5
litros: Valor R$
10,00
No mês: 8
unidades de 5
litros – R$ 80,00
Álcool líquido
(70%) 5 litros =
R$ 50,00
No mês: 4
unidades de 5
litros = R$
200,00
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resultantes desta atividade;
as fraldas de pano
reutilizáveis não devem ser
limpas no local, mas sim
colocadas em sacos plásticos
até o momento da lavagem;
realizar limpeza da
superfície sempre após a
troca de fraldas.
Recomenda-se que sejam
afixados material
informativo com o passo-apasso adequado para
efetuar a troca de fraldas.
9.17. Os professores e
funcionários devem
supervisionar o uso dos
produtos a serem utilizados
na higiene de mãos,
superfícies
de modo a garantir a
utilização correta, bem como
evitar exposição e ingestão
acidental.

9.18. Os alunos maiores de
02 anos devem utilizar
máscara durante toda a
permanência no
estabelecimento de ensino,
retirando-a apenas no
momento da refeição.
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Na unidade
de ensino

De forma
Permanente

Comissão
Permanente
de Crise
Professores
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Respeitando as
diretrizes
sanitárias
vigentes.

Suportes de
álcool em gel
(dispenser), R$
30,00 a unidade.
12 unidades= R$
360,00 para 1
(um ano) de uso
Frascos
aplicadores de
álcool em gel,
100 ml , R$ 10,00
a unidade.
12 unidades=R$
120,00 para 1
(um ano) de uso

Na unidade
de ensino

De forma
Permanente

Professores
Equipe de
Supervisão
Sanitária

Respeitando as
diretrizes
sanitárias
vigentes

Galão de alcool
em gel 5 litros,
valor R$ 50,00.
8 unidades de 5
litros (1 mês) de
uso = R$ 400,00
Caixa de
máscaras com
100 unidades =
R$ 80,00
Por dia:
371 x 3= 1113
unidades de
máscaras que dá
o total de R$
880,00
Por mês
20x880,00= R$
17.600,00

ASSINADO DIGITALMENTE
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10. MEDIDAS SANITÁRIAS ESPECÍFICAS PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL
O quê (ação)
Onde
Quando
Quem
Como
(W2)
(W3)
(W4)
(W5)
(H1)
De
forma
10.1.A instituição de ensino
Na unidade
Comissão
Respeitando as
Permanente
deve estabelecer, entre
de ensino
Permanente
diretrizes
escola e pais, as formas de
de Crise
sanitárias.
condução das atividades dos
alunos com necessidades
especiais, de maneira a
ampliar a segurança e
reintegração deste no
ambiente escolar.
10.2.Designar profissionais
Na unidade De forma
Comissão
Respeitando as
Permanente
responsáveis pela entrada e
de ensino
Permanente
diretrizes
saída do aluno, evitando a
de Crise
sanitárias.
entrada de pais e ou
responsáveis.
Equipe de
Supervisão
Sanitária
De
forma
10.3.Garantir a limpeza da
Na unidade
Equipe de
Respeitando as
Permanente
cadeira de rodas, bem como de ensino
Supervisão
diretrizes
de andadores e carrinhos
Sanitária
sanitárias.
dos alunos cadeirantes.
Equipe
responsável
pela limpeza
escolar

10.4.Orientar os alunos
sobre a higiene de materiais
de uso individual tais como:
regletes, sorobã, bengala,
lupas, telescópios etc

ASSINADO DIGITALMENTE

Na unidade
de ensino

De forma
Permanente

Equipe de
Supervisão
Sanitária

Respeitando as
diretrizes
sanitárias

Quanto
(H2)
Não haverá
custos

Não haverá
custos

Água sanitária
5 litros: Valor
R$ 20,00
No mês: 8
unidades de 5
litros = R$
160,00
Desinfetante 5
litros: Valor R$
10,00
No mês: 8
unidades de 5
litros – R$ 80,00
Álcool líquido
(70%) 5 litros =
R$ 50,00
No mês: 4
unidades de 5
litros = R$
200,00
Não haverá
custos

Professores
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10.5.Organizar na da sala de
aula, espaço adequado para
que o aluno com deficiência
visual possa guardar sua
máquina Braille e livros em
Braille, bem como
estabelecer uma medida de
cuidados de higienização
deste material.
10.6.Auxiliar o aluno quanto
às medidas de higienização
de mãos e demais medidas
de prevenção e controle.
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Na unidade
de ensino

De forma
Permanente

Na unidade
de ensino

De forma
Permanente

Professores
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Comissão
Permanente
de Crise

Destinando
espaços
específicos para
este fim em sala
de aula.

Não haverá
custos

Equipe de
Supervisão
Sanitária

Respeitando as
diretrizes
sanitárias.

Suportes de
álcool em gel
(dispenser), R$
30,00 a unidade.
12 unidades= R$
360,00 para 1
(um ano) de uso

Professores

Frascos
aplicadores de
álcool em gel,
100 ml , R$ 10,00
a unidade.
12 unidades=R$
120,00 para 1
(um ano) de uso

10.7.Garantir o
distanciamento de 1,5m
entre um aluno e outro.
10.8.Orientar quanto ao uso
obrigatório de máscaras. Os
alunos que não aceitam
máscaras, devem passar por
um trabalho de orientação,
bem como suas famílias.

ASSINADO DIGITALMENTE

Na unidade
de ensino

Na unidade
de ensino

De forma
Permanente

De forma
Permanente

Equipe de
Supervisão
Sanitária
Professores
Equipe de
Capacitação
Equipe de
Comunicação

Respeitando as
diretrizes
sanitárias.
Por meio de
orientação
acessível e
estratégias
pedagógicas que
deem a real
dimensão da
importância do
uso da máscara.

Galão de alcool
em gel 5 litros,
valor R$ 50,00.
8 unidades de 5
litros (1 mês) de
uso = R$ 400,00
15 unidades de
fita de
demarcação = R$
450,00 para 1 ano
de uso

Custo de R$
200,00
(duzentos reais)
mensais para
investimento
em material
informativo
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10.9.Esclarecer ao segundo
professor, professor auxiliar
e profissional Agente de
Apoio em Educação Especial,
as medidas de higienização
necessárias no auxílio das
atividades pedagógicas,
alimentação e na troca de
fraldas do aluno.
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Na unidade
de ensino

De forma
Permanente

Equipe de
Capacitação
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Por meio de
orientações da
equipe diretiva e
pedagógica
respeitando as
diretrizes
sanitárias.

Não haverá
custos

Quem
Como
(W5)
(H1)
Comissão
Através do
permanente de levantamento de
crise
informações de
cada turma e da
Comunidade
realização de
escolar
reuniões
pedagógicas com
os professores,
com o propósito
de definir
estratégias
pedagógicas
eficientes
Comissão
Através do
permanente de levantamento de
crise
informações de
cada turma e da
realização de
reuniões
pedagógicas com
os professores,
com o propósito
de definir
estratégias
pedagógicas
eficientes
Comissão
Através do
permanente de levantamento de
crise
informações de
cada turma e da
realização de
reuniões

Quanto
(H2)
Não haverá
custos

Equipe de
Comunicação

Quadro 1: Esquema de organização DAOP Medidas Sanitárias

7.1.2. DIRETRIZES PARA QUESTÕES PEDAGÓGICAS
O quê (ação)
(W2)
1.1. Assegurar o acesso e a
permanência na Educação
Básica.

Onde
(W3)
Na unidade
de ensino

Quando
(W4)

De forma
Permanente

1.2. Assegurar a gestão
Na unidade
democrática no planejamento de ensino
de retomada das aulas
presenciais.

De forma
Permanente

1.3. Adequar metodologias
pedagógicas e implementar
estratégias que garantam o
acesso à aprendizagem dos
estudantes.

De forma
Permanente

ASSINADO DIGITALMENTE

Na unidade
de ensino

Não haverá
custos

Não haverá
custos
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1.4. Realizar, para estudantes
da Educação Especial, uma
avaliação com a equipe
pedagógica, professores e
professores
AEE, colhendo a posição da
família com relação ao
retorno presencial, com foco
na funcionalidade e
autonomia, sendo garantida a
continuidade das atividades
remotas para os que estejam
impossibilitados de
retornarem às atividades
presenciais.
1.5. Realizar o mapeamento
dos estudantes que não
apresentam condições para o
retorno às atividades
escolares
presenciais, para auxiliar na
definição das estratégias de
retomada.
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Na unidade
de ensino

De forma
Permanente

Na unidade
de ensino

De forma
Permanente

1.6. Fazer o mapeamento dos Na unidade
estudantes que não tiveram
de ensino
acesso às atividades
presenciais, durante o
período de pandemia e
daqueles que tiveram acesso,
mas nãorealizaram as
atividades
propostas.

De forma
Permanente

ASSINADO DIGITALMENTE
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pedagógicas com
os professores,
com o propósito
de definir
estratégias
pedagógicas
eficientes
Comissão
Através do
permanente de levantamento de
crise
informações de
cada turma e da
realização de
reuniões
pedagógicas com
os professores,
com o propósito
de definir
estratégias
pedagógicas
eficientes
Comissão
Através do
permanente de levantamento de
crise
informações de
cada turma e da
realização de
reuniões
pedagógicas com
os professores,
com o propósito
de definir
estratégias
pedagógicas
eficientes
Comissão
Através do diário
permanente de escolar e dos
crise
relatórios de
retorno de
atividades
escolares, elaborar
estratégias para
atender os alunos
com maiores
dificuldades

Não haverá
custos

Não haverá
custos

Não haverá
custos
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1.7. Definir os grupos com
prioridade para serem
atendidos presencialmente,
observando que os critérios
devem ser
validados, preferencialmente
em diálogo com as
comunidades escolares.

Na unidade
de ensino

De forma
Permanente

1.8. Assegurar as atividades
escolares não presenciais aos
estudantes com
especificidades que não
poderão retornar aos
estudos presencialmente

Na unidade
de ensino

De forma
Permanente

1.9.Orientar, quando
Na unidade
necessário, os estudantes que de ensino
retornarem às atividades
presenciais para que de forma
obrigatória cumpram
concomitante as atividades do
regime de ensino não
presencial.

De forma
Permanente

1.10. Garantir que as redes de Na unidade
ensino ofereçam atividades
de ensino
presenciais e atividades não
presenciais enquanto
perdurar o regime especial
de educação decorrente da
pandemia COVID- 19.

De forma
Permanente
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Comissão
Através do diário
permanente de escolar e dos
crise
relatórios de
retorno de
atividades
escolares, elaborar
estratégias para
atender os alunos
com maiores
dificuldades.
Comissão
Através de
permanente de sondagens junto às
crise
famílias dos
alunos, verificar
aqueles que
pertencem a
grupos de riscos de
forma a definir
estratégias
didáticas
Comissão
Através do
permanente de levantamento de
crise
informações de
cada turma e da
realização de
reuniões
pedagógicas com
os professores,
com o propósito
de definir
estratégias
pedagógicas
eficientes
Comissão
Através do
permanente de levantamento de
crise
informações de
cada turma e da
realização de
reuniões
pedagógicas com
os professores,
com o propósito
de definir
estratégias
pedagógicas
eficientes

Não haverá
custos

Não haverá
custos

Não haverá
custos

Não haverá
custos
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1.11. Orientar quanto à
Na unidade
obrigatoriedade da realização de ensino
das atividades não presenciais
aos estudantes que, por
determinado
motivo, não participarem das
atividades presencialmente.

De forma
Permanente

1.12. Realizar busca ativa dos
estudantes que não
retornarem às atividades
presenciais e/ou não estão
realizando as atividades não
presenciais.

Na unidade
de ensino

De forma
Permanente

1.13. Definir estratégias de
apoio pedagógico aos
estudantes que não
acompanharam ou não
conseguiram assimilar
significativamente os
conhecimentos durante as
atividades não presenciais
propostas.

Na unidade
de ensino

De forma
Permanente

1.14. Divulgar amplamente,
para toda a comunidade
escolar, as estratégias
pedagógicas adotadas pela
Rede de Ensino e/ou
unidade escolar, a fim de
promover seu engajamento
na realização das atividades
presenciais e não presenciais,
enquanto perdurar o regime
especial de educação
decorrente da pandemia da
COVID-19.
1.15. Ampliar o acesso à
internet, a dispositivos
eletrônicos e à infraestrutura
adequada às TICs

Na unidade
de ensino

De forma
Permanente

Na unidade
de ensino

De forma
Permanente
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Comissão
Através do
permanente de levantamento de
crise
informações de
cada turma e da
realização de
reuniões
pedagógicas com
os professores,
com o propósito
de definir
estratégias
pedagógicas
eficientes.
Comissão
Através do diário
permanente de escolar e dos
crise
relatórios de
retorno de
atividades
escolares

Não haverá
custos

Comissão
Através do diário
permanente de escolar e dos
crise
relatórios de
retorno de
atividades
escolares, elaborar
estratégias para
atender os alunos
com maiores
dificuldades
Equipe de
Os professores
Comunicação
poderão definir
prioridades através
dos relatórios de
Equipe de
retorno das
Capacitação
atividades à
distância

Não haverá
custos

Não haverá
custos

Custo de R$
200,00 (duzentos
reais) mensais
para
investimento em
material
informativo

Comissão
Por organização da Não haverá
permanente de equipe diretiva.
custos
crise
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1.16. Estabelecer
planejamento organizacional
e pedagógico adaptativo.
Visto que a volta às aulas
deve ser gradual, por etapas
ou níveis, e escalonadas,
conforme determinações
sanitárias.
1.17. Prever a necessidade de
apoio psicossocial a
estudantes, familiares e
profissionais da educação.
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Na unidade
de ensino

De forma
Permanente

Comissão
Os professores
Não haverá
permanente de poderão definir
custos
crise
prioridades através
dos relatórios de
retorno das
atividades à
distância

Na unidade
de ensino

De forma
Permanente

Comissão
As prioridades de
permanente de atendimento serão
crise
definidas através
de reuniões de
classe e conforme
Psicólogas da
Secretaria da
surgir as
Educação
necessidades

Não haverá
custos

Quando
(W4)
Durante
todo o
ensino à
distância

Quem
(W5)
Secretaria de
educação

Quanto
(H2)
Durante todo o
ensino à
distância

Comissão
permanente
de crise
Comissão
permanente
de crise

Como
(H1)
Através dos
relatórios de
atividades e
planejamentos
executados pelos
professores no
período de
atividades não
presenciais
Respeitando as
diretrizes
Por organização
da equipe
diretiva
respeitando as
diretrizes e em
sintonia com as
necessidades
verificadas
Por organização
da equipe
diretiva, de
acordo com as
peculiaridades do
ano letivo

Não haverá
custos

Parceria com a
Secretaria de
Educação

Quadro 2: Esquema de organização DAOP Questões Pedagógic as

2. CALENDÁRIO ESCOLAR
O quê (ação)
(W2)
2.1. Garantir a validação das
atividades não presenciais
para cômputo do
cumprimento da carga
horária mínima legal vigente
estipulada para
cada etapa e modalidade de
ensino.

Onde
(W3)
Na unidade
de ensino

2.2. Observar as diretrizes
sanitárias na elaboração do
novo calendário escolar
2.3. Envolver a comunidade
escolar na reestruturação do
calendário e quadro de
horários da escola. Envolver
a comunidade escolar na
reestruturação do calendário
e quadro de horários da
escola.
2.4. Envidar esforços na
reestruturação do
calendário, a fim de
estabelecer períodos de
recesso e/ou férias
escolares, observadas as
particularidades de cada

Na unidade
de ensino

De forma
Permanente

Na unidade
de ensino

De forma
Permanente

Na unidade
de ensino

De forma
Permanente

ASSINADO DIGITALMENTE

Direção
escolar

Comissão
permanente
de crise
Secretaria da
Educação

Não haverá
custos

Não haverá
custos
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rede e normas
vigentes.
2.5. Adotar, caso seja
necessário, novas estruturas
de organização escolar
previstas na LDB e Diretrizes
Curriculares
Nacionais.
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Na unidade
de ensino

Comissão
permanente
de crise

Por organização
da equipe
diretiva.

Não haverá
custos

Quem
(W5)
Comissão
permanente
de crise

Como
(H1)
Por organização
da equipe
diretiva,
respeitando a
diretriz
pedagógica.

Quanto
(H2)
Não haverá
custos

Direção
escolar

Através do diário
escolar e dos
relatórios de
retorno de
atividades
escolares,
elaborar
estratégias para
atender os alunos
com maiores
dificuldades
Por meio de
reuniões
pedagógicas com
os professores e
da análise dos
relatórios de
aprendizagem de
cada turma
Através do
levantamento de
informações de
cada turma e da
realização de
reuniões
pedagógicas com
os professores,
com o propósito
de definir
estratégias

Não haverá
custos

Secretaria da
Educação

3. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

O quê (ação)
(W2)
3.1. Garantir o planejamento
da avaliação formativa e
diagnóstica.

Onde
(W3)
Na unidade
de ensino

3.2. Adequar os critérios de
promoção dos estudantes,
as avaliações para efeito de
decisões de final de ciclo,
adotando medidas que
minimizem a evasão, o
abandono e a retenção
escolar.

Escola

3.3. Elaborar instrumentos
de avaliação diagnóstica que
atendam às especificidades
dos estudantes e busquem
mitigar ou
eliminar as desigualdades
educacionais.

Na unidade
de ensino

3.4. Realizar avaliação
diagnóstica de cada
estudante, por meio da
observação do
desenvolvimento em relação
aos objetivos de
aprendizagem e habilidades
que se procurou
desenvolver com as
atividades pedagógicas não
presenciais e construir um

Na unidade
de ensino
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De forma
Permanente
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Quando
(W4)

De forma
Permanente

Durante
todo o ano
letivo

Professores
Comissão
permanente
de crise

Ano letivo

Comissão
Permanente
de Crise
professores

Durante
todo o ano
letivo

Equipe de
comunicação
Direção
escolar
Professores

Não haverá
custos

Não haverá
custos
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programa de recuperação,
caso necessário.
3.5. Redefinir as estratégias
do processo pedagógico e os
objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento, direitos de
aprendizagem e campo de
experiências, tendo em vista
a BNCC, o CBTC ou o
Currículo de Referência,
levando, assim, à
continuidade da
aprendizagem no percurso
formativo.
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pedagógicas
eficientes
Respeitando a
diretriz
pedagógica e
traçando as
estratégias
através do
levantamento de
informações de
cada turma e da
realização de
reuniões
pedagógicas com
os professores
Por organização
da equipe
diretiva,
respeitando a
diretriz
pedagógica

Na unidade
de ensino

De forma
Permanente

Comissão
permanente
de crise

3.6. Promover o
aprimoramento do uso das
TICs nas propostas
pedagógicas.

Na unidade
de ensino

De forma
Permanente

Comissão
permanente
de crise

3.7. Reforçar a importância
do planejamento pedagógico
interdisciplinar.

Na unidade
de ensino

De forma
Permanente

Comissão
permanente
de crise

Por organização
da equipe
diretiva,
respeitando a
diretriz
pedagógica

Não haverá
custos

3.8. Adequar o Projeto
Político-Pedagógico,
considerando o contexto
vigente.

Na unidade
de ensino

De forma
Permanente

Comissão
permanente
de crise

Não haverá
custos

3.9. Promover a autonomia
pedagógica, por local de
trabalho, com valorização do
diálogo entre toda
comunidade
escolar.

Na unidade
de ensino

De forma
Permanente

Comissão
permanente
de crise

Por organização
da equipe
diretiva,
respeitando as
diretrizes
Por organização
da equipe
diretiva,
respeitando
todas as
diretrizes

3.10. Adotar estratégias
eficientes para a
recuperação da
aprendizagem,
principalmente dos
estudantes em risco de
trabalho infantil, violência
doméstica e vulnerabilidade
social.

Na unidade
de ensino

De forma
Permanente

Comissão
permanente
de crise

Por organização
da equipe
diretiva,
respeitando
todas as
diretrizes

Não haverá
custos

ASSINADO DIGITALMENTE

Não haverá
custos

Não haverá
custos

Não haverá
custos
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3.11. Promover atividades
educativas sobre
higienização e etiqueta
respiratória.

Na unidade
de ensino

3.12. Desenvolver
estratégias pedagógicas de
prevenção à COVID-19, de
forma a estimular os
estudantes e servidores a se
apropriarem dos conceitos
estabelecidos nas diretrizes
sanitárias.
3.13. Estimular estudantes e
servidores a se tornarem
agentes multiplicadores de
prevenção da COVID-19 na
comunidade escolar
e local

Na unidade
de ensino

Comissão
permanente
de crise
Equipe de
capacitação

De forma
Permanente

Comissão
permanente
de crise
Equipe de
capacitação

Na unidade
de ensino

De forma
Permanente

Comissão
permanente
de crise
Equipe de
capacitação

4. FORMAÇÃO CONTINUADA

O quê (ação)
(W2)
4.1. Promover a formação
das equipes pedagógicas e
dos professores com foco
em: planejamento alinhado
à BNCC, ao
CBTC ou Currículo
Referência, novas propostas
pedagógicas, incluindo
metodologias ativas de
ensino, aprendizagem e
avaliações, avaliação
diagnóstica e processual,
avaliação na perspectiva do
percurso formativo e uso das
TICs

De forma
Permanente
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Onde
(W3)
Na unidade
de ensino

Quando
(W4)

De forma
Permanente

Quem
(W5)
Equipe de
capacitação
Nutricionista
da Secretaria
Municipal de
Educação

Por organização
da equipe
diretiva,
respeitando
todas as
diretrizes

Não haverá
custos

Por organização
da equipe
diretiva,
respeitando
todas as
diretrizes.

Não haverá
custos

Por organização
da equipe
diretiva,
respeitando
todas as
diretrizes.

Não haverá
custos

Como
(H1)
Por organização
da equipe
diretiva,
respeitando
todas as
diretrizes.

Quanto
(H2)
Não haverá
custos
Parceria com
outras
Secretarias

Profissionais
capacitados
da área da
Saúde

7.1.3. DIRETRIZES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
O quê (ação)
(W2)

ASSINADO DIGITALMENTE

Onde
(W3)

Quando
(W4)

Quem
(W5)

Como
(H1)

Quanto
(H2)
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1.Recomendar que cada
Na unidade
unidade de ensino atualize o de ensino
manual de Boas Práticas de
Manipulação e os
Procedimentos Operacionais
Padronizados de forma a
adequá- los para o combate à
disseminação da COVID-19.

De forma
Permanente

2. Orientar que cada unidade
de ensino manipule e prepare
os alimentos de acordo com o
anual de Boas Práticas e os
Procedimentos Operacionais
Padronizados de forma a
combater a disseminação da
COVID-19.
3. Utilizar utensílios
higienizados conforme
definido no manual de Boas
Práticas de Manipulação dos
Alimentos de cada
estabelecimento

De forma
Permanente

Na unidade
de ensino

Na unidade
de ensino

De forma
Permanente

Nutricionistas
da SME

Merendeiras
Nutricionistas
da SME

4. Orientar os trabalhadores a Na unidade
evitar tocar o rosto, em
de ensino
especial os olhos e a máscara,
durante a produção e
distribuição dos alimentos,
seguindo os procedimentos
estabelecidos no manual de
Boas Práticas de anipulação
de Alimentos de cada
estabelecimento.

De forma
Permanente

5. Orientar o trabalhador que Na unidade
os uniformes devem ser
de ensino
trocados, no mínimo,
diariamente e usados e
exclusivamente nas
dependências de
armazenamento, preparo e
distribuição dos alimentos

De forma
Permanente

ASSINADO DIGITALMENTE

Nutricionistas
da SME

Equipe de
Capacitação
Nutricionistas
da SME
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Reunir a equipe
responsável pela
produção e
manipulação de
alimentos
Adequar as
normas e
procedimentos
considerando
recomendações
COVID19
Realizar
capacitação com
os profissionais
com esse
objetivo;

Não haverá
custos

Realizar
capacitação com
os profissionais
com esse
objetivo;

Não haverá
custos

Realizar
capacitação dos
profissionais com
esse objetivo

Não haverá
custos para a
capacitação.
Parceria com a
Secretaria da
Educação

Equipe de
Comunicação

Equipe de
Capacitação

Realizar
capacitação dos
profissionais com
esse objetivo

Parceria com a
Secretaria da
Educação

Não haverá
custos
Parceria com a
Secretaria da
Educação

Parceria com a
Secretaria da
Educação

R$ 100,00 para
confeccionar
material
informativo
por mês
R$ 100,00 para
confeccionar
material
informativo
por mês
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6. Substituir os sistemas de
autosserviço de buffe,
utilizando porções
individualizadas ou
disponibilizando
funcionário(s) específico(s)
para servir todos os pratos e
entregar os utensíios.
7. Realizar higienização
adequada das mesas,
cadeiras, bancos e similares, a
cada uso. Não utilizar toalhas
de tecidoou outro material.

Na unidade
de ensino

Na unidade
de ensino

De forma
Permanente

8. Estabelecer horários
alternados de distribuição de
alimentos e utilização de
refeitórios e praças de
alimentação, com o objetivo
de evitar aglomerações.

Na unidade
de ensino

De forma
Permanente

9. Organizar a disposição das Na unidade
mesas e cadeiras no refeitório de ensino
de modo a assegurar que a
sua utilização proporcione o
distanciamento m nimo de
1,5 metros (um metro e meio)
entre as pessoas.

De forma
Permanente

10. Obedecer ao
Na unidade
distanciamento m nimo de
de ensino
1,5 metros (um metro e meio)
entre pessoas no refeitório
em todas as atividades, da
entrada à saída.

De forma
Permanente

11. Programar a utilização dos Na unidade
refeitórios com apenas 1/ 3
de ensino
(um terço) da sua capacidade
(por vez). Organizar
cronograma para sua
utilização, de forma a evitar

De forma
Permanente

ASSINADO DIGITALMENTE

De forma
Permanente

Equipe de
Capacitação
Nutricionistas

Nutricionista
Equipe
responsável
pela limpeza.
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Realizar
capacitação dos
profissionais com
esse objetivo

Não haverá
custos para a
capacitação.
Parceria com a
Secretaria da
Educação

Realizar
capacitação dos
profissionais com
esse objetivo

Não haverá
custos para a
capacitação.
Parceria com a
Secretaria da
Educação

Comissão
Através de estudo
Permanente de e planejamento de
Crise
ações da comissão
permanente de
crise em conjunto
com a gestão
escolar, buscando
antecipar soluções
e atender às
demandas
Comissão
Realizar a
Permanente de marcação das
Crise
mesas e assentos
do refeitório
permitindo o
distanciamento
de segurança de
1,5 m (um metro
e meio)
Comissão
Realizar a
Permanente de marcação das
Crise
mesas e assentos
do refeitório
permitindo o
distanciamento
de segurança de
1,5 m (um metro
e meio)
Comissão
Estudo e
Permanente de planejamento de
Crise
ações da comissão
permanente,
Equipe de
supervisão e da

Não haverá
custos

Fita adesiva de
demarcação piso,
30 metros, R$
30,00 a unidade
15 unidades de
fita de
demarcação = R$
450,00 para 1
(um) ano de uso
Fita adesiva de
demarcação piso,
30 metros, R$
30,00 a unidade
15 unidades de
fita de
demarcação = R$
450,00 para 1
(um) ano de uso
15 unidades de
fita de
demarcação = R$
450,00 para 1 ano
de uso
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agrupamento e cruzamento
entre os trabalhadores (fluxos
interno e de entradas e sa
das), além de garantir a
manutenção da dist ncia m
nima de 1,5 m (um metro e
meio) de raio entre os
trabalhadores.
12. Recomendar que de
Na unidade
preferência não sejam
de ensino
trazidos alimentos externos.
Caso haja a necessidade, este
dever estar higienizado e
embalado conforme
recomendações sanitárias.

De forma
Permanente

13. Orientar alunos e
trabalhadores a não partilhar
alimentos e não utilizar os
mesmos utensílios, como
copos, talheres, pratos, entre
outros.

Na unidade
de ensino

De forma
Permanente

14. Utilizar a máscara durante Na unidade
toda a permanência no
de ensino
ambiente, retirando somente
no momento do consumo do
alimento.

De forma
Permanente

ASSINADO DIGITALMENTE
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gestão escolar,
elaborando um
cronograma de
utilização dos
espaços coletivos
buscando adequar
as rotinas
escolares às
normas sanitárias
Nutricionistas Realizar
Não haverá
capacitação dos
custos para a
Comissão
profissionais com capacitação.
Permanente de esse objetivo
Crise
Parceria com a
Supervisão do
Secretaria da
cumprimento da
Educação
exigência por meio
da Equipe de
supervisão
sanitária
Nutricionistas e Realizar
Não haverá
toda a equipe
capacitação dos
custos para a
escolar.
profissionais com capacitação.
esse objetivo
Parceria com a
Secretaria da
Supervisão do
Educação
cumprimento da
exigência por meio
da Equipe de
supervisão
sanitária
Toda a equipe Realizar
Não haverá
escolar e
capacitação dos
custos para a
educandos.
profissionais com capacitação
esse objetivo
Equipe de
Capacitação
Capacitação
Supervisão do
oferecida pela
cumprimento da
escola
exigência por meio
da Equipe de
supervisão
sanitária
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15. Orientar a troca,
Na unidade
higienização, armazenamento de ensino
e descarte das máscaras
conforme o estabelecido na
Portaria SES nº 224/2020.

De forma
Permanente

Toda a equipe
escolar e
educandos.
Equipe de
Capacitação
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Realizar
capacitação dos
profissionais com
esse objetivo

Secretaria da
Saúde
16. Orientar que entregadores Na unidade
e outros trabalhadores
de ensino
externos não entrem no local
de manipulação dos
alimentos.

De forma
Permanente

17. Realizar formação /
treinamento com os
profissionais envolvidos em
todos os processos da
alimentação na escola
(recebimento,
armazenamento, pré-preparo,
preparo,
distribuição,
acompanhamento e
fiscalização), seguindo os
procedimentos estabelecidos
nas diretrizes sanitárias,
planos de contingências e
protocolos escolares.
18. Organizar um plano de
comunicação para orientar a
comunidade escolar sobre os
procedimentos alimentares,
conforme as diretrizes
sanitárias, planos de conting
ncia e protocolos escolares.

Antes do início
das aulas
presenciais

ASSINADO DIGITALMENTE

Na unidade
de ensino

Na unidade
de ensino

Nutricionistas,
Equipe de
Supervisão
Sanitária

De forma
Permanente

Nutricionistas
Equipe de
Capacitação

Nutricionistas
Equipe de
Comunicação

Realizar
capacitação dos
profissionais com
esse objetivo
Fiscalização da
Equipe de
Supervisão
Sanitária
Reunir a equipe
responsável pela
produção de
alimentos para o
treinamento
Definir dia,
horário, forma
(presencial ou
virtual), materiais,
etc.

Realizar
capacitação dos
profissionais com
esse objetivo
Preparar material
informativo,
distribuir e fixar
em ambiente
escolar

Não haverá
custos para a
capacitação
Capacitação
oferecida pela
escola ou em
parceria com
profissionais da
Saúde
Não haverá
custos para a
capacitação.

Não haverá
custos para a
capacitação
Parceria com a
Secretaria da
Educação

Custo de R$
200,00
(duzentos reais)
mensais para
investimento
em material
informativo
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19. Seguir os procedimentos
de higienização do kit de
alimentação escolar (onde
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normas sanitárias.
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Na unidade
de ensino

De forma
Permanente
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Nutricionistas
Equipe de
Comunicação
Merendeiras

20. As unidades educacionais Na unidade
que dispuserem de cantinas, de ensino
lanchonetes, restaurantes ou
espaços equivalentes a praças
de alimentação, de forma
terceiriz ada, deverão
também atender aos
requisitos definidos na
Portaria SES nº 256 de
21/04/2020, ou outros
regulamentos que venham
substituí -la.

De forma
Permanente

Nutricionistas
Equipe de
Comunicação

Realizar
capacitação dos
profissionais com
esse objetivo
Preparar material
informativo,
distribuir e fixar
em ambiente
escolar
Realizar
capacitação dos
profissionais com
esse objetivo
Preparar material
informativo,
distribuir e fixar
em ambiente
escolar

Custo de R$
200,00
(duzentos reais)
mensais para
investimento
em material
informativo

Custo de R$
200,00
(duzentos reais)
mensais para
investimento
em material
informativo

Quadro 3: Esquema de organização DAOP Alimentação Escolar

7.1.4. DIRETRIZ PARA O TRANSPORTE ESCOLAR
O quê (ação)
(W2)
1.1. Limitar e controlar a
lotação máxima de cada
veículo da seguinte forma:
-veículo de passeio
resguardar intervalo de um
assento vazio entre os
passageiros nos bancos
traseiros;
- Van (incluindo Kombi):
resguardar intervalo de um
assento vazio entre os
passageiros em todos os
bancos;
- Micro- ônibus priori ar
ocupação alternada dos
assentos, até o limite de
um ocupante por assento,
sendo vedado passageiros
em
pé

ASSINADO DIGITALMENTE

Onde
(W3)
Nos veículos
de transporte
escolar.

Quando
(W4)
No trajeto
escolar

Quem
(W5)
Motorista dos
veículos e
órgãos
competentes.

Como
(H1)
Obedecendo
às diretrizes
sanitárias.

Quanto
(H2)
Não haverá
custos
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- Ônibus prioritário
ocupação alternada dos
assentos, até o limite de
um ocupante por assento,
sendo vedado passageiros
em pé
-Transporte coletivo adotar
medidas previstas pela SES;
- Em todas as modalidades
de transporte, manter a
obrigatoriedade de ocupar
o mesmo lugar todos os
dias, com
registro dos ocupantes
pelo monitor;
- A distribuição de
estudantes nos assentos
do nibus dever ser feita de
forma a agrupar os alunos
de uma mesma escola na
mesma
região do veículo, quando
este atender a mais de
uma unidade escolar no
mesmo deslocamento
1.2. Adequar a frota de
modo a compatibilizar o
quantitativo de veículos
com o de passageiros a
serem transportados,
respeitando a limitação
definida para cada
modalidade de
transporte, inclusive
disponibilizando linhas
extras, se necessário.
1.3. Ordenar as entradas e
saídas dos passageiros de
forma que, no embarque,
os passageiros ocupem
inicialmente as partes
traseiras dos veículos, e
que o desembarque inicie
pelos passageiros dos
bancos da parte dianteira.

ASSINADO DIGITALMENTE
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Nos veículos
de transporte
escolar.

Nos veículos
de transporte
escolar

No trajeto
escolar

No trajeto
escolar
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Motoristas
dos veículos e
órgãos
competentes.

Obedecendo
às diretrizes
sanitárias.

Motoristas
dos veículos e
órgãos
competentes.

Obedecendo
às diretrizes
sanitárias.

Não haverá
custos

De acordo
com a
necessidade

Não haverá
custos
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1.4. Manter os basculantes
e as janelas dos veículos
abertas (exceto em dias de
chuva frio e tremo), com
amplitude que
permita a troca de ar sem
comprometer a segurança
dos passageiros. Caso o
veículo disponha de
sistema de arcondicionado com
renovação de ar, esta
dever estar ativa, bem
como a higienização e a
substituição dos filtros
dever estar em
conformidade com as
recomendações dos
fabricantes
1.5. Permitir que entrem e
fiquem nos veí culos
somente pessoas com
máscara, quer sejam
estudantes ou
trabalhadores das escolas.
Orientar estes usuários que
optarem por usar máscara
de tecido, que sejam em
conformidade com o
previsto na Portaria SES no
224, de 03 de abril de
2020, ou outros
regramentos que venham
substituí-la.
1.6.Demarcar a distância
de segurança de no
mínimo 1,5 metros (um
metro e meio) nas áreas de
embarque e desembarque
ou locais destinados para
fila (na escola), evitando a
aglomeração de pessoas

Nos veículos
de transporte
escolar

No trajeto
escolar

Motoristas
dos veículos e
órgãos
competentes.

Conforme as
diretrizes
sanitárias.

Não haverá
custos

Nos veículos
de transporte
escolar

No trajeto
escolar.

Motoristas
dos veículos e
órgãos
competentes.

Conforme as
diretrizes
sanitárias.

Não haverá
custos

Nas áreas de
embarque e
desembarque
ou locais
destinados
para fila

No embarque e
desembarque

Equipe
diretiva e
motoristas.

Conforme as
diretrizes
sanitárias.

15 unidades de
fita de
demarcação = R$
450,00 para 1 ano
de uso.

1.7. Orientar que, nos
pontos de embarque
(distantes da escola),
ocorrendo a formação de
filas, os usuários devem
manter a distância mínima

Nos veículos
de transporte
escolar

No trajeto
escolar

ASSINADO DIGITALMENTE

Motoristas
dos veículos e
órgãos
competentes.

Conforme as
diretrizes
sanitárias.

Custos
assumidos pela
entidade
mantenedoura
Não haverá
custos

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 1835

de 1,5 metro (um metro e
meio) das demais pessoas
1.8. Padronizar
procedimentos e
operações de higienização,
de forma que após cada
itinerário viagem, seja
realizada a limpeza e
desinfecção dos veículos
utilizados no transporte:
- Higienizar apoios de
braço, maçanetas,
pegadores, janelas
(vidros) e poltronas com
Álcool 70 ou produtos
sanitizantes de efeitos
similar, a cada finalização
de viagem;
- Definir periodicidade
para higienização interna
completa do veículo,
recomendando-se ao
menos uma vez ao dia.
1.9. Disponibilizar álcool
70% ou sanitizantes de
efeito similar para a
higienização das mãos, no
embarque e no interior do
veículo.

Nas empresas
de transportes
/ garagens de
veículos.

1.10. Afixar no espaldar de
cada poltrona um encarte
com as orientações aos
passageiros sobre etiqueta
da tosse, uso da
m scara, higieni ação das
mãos e distanciamento
social.
1.11. Organizar e orientar
escalonamento de horários
de chegadas e saídas dos
estudantes nas instituições
de ensino,
reduzindo a concentração
deles no local.

No interior
dos veículos
de transporte
escolar

Diariamente

Motoristas
dos veículos e
demais
funcionários
envolvidos no
transporte
escolar.

Fixando no
interior dos
veículos.

Na unidade de
ensino

Diariamente

Equipe
diretiva

Conforme as
diretrizes
sanitárias.

ASSINADO DIGITALMENTE

Antes e após a
utilização do
veículo

Órgãos
competentes

Conforme as
diretrizes
sanitárias.

Custo com
produtos de
higiene para
limpeza de
veículos
Custos
assumidos pela
entidade
mantenedoura

Nos veículos
de transporte
escolar

Diariamente de
forma
constante

Órgãos
competentes

Conforme as
diretrizes
sanitárias.

Custo com
álcool em gel
para as mãos
Custos
assumidos pela
entidade
mantenedoura
Custos do
encarte
assumidos pela
entidade
mantenedoura

Não haverá
custos
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1.12. Dar prioridade às
crianças da Educação
Infantil e crianças com
necessidades especiais no
embarque e desembarque
e na ocupação dos bancos
dianteiros do transporte
coletivo.
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Nos veículos de Diariamente
transporte
escolar
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Motoristas
dos veículos e
demais
funcionários
envolvidos no
transporte
escolar.

2. MEDIDAS AOS SERVIDORES / PRESTADORES DE SERVIÇO

O quê (ação)
(W2)
2.1. Levar ao conhecimento
dos profissionais do
transporte escolar, quer
sejam servidores ou
prestadores de serviços (e
aplicar no que couber), as
medidas recomendadas para
osdemais profissionais
voltadas à atividade escolar.
2.2. Orientar os
trabalhadores do transporte
escolar a
informarem imediatamente
ao estabelecimento, caso
apresentem sintomas de
sídrome gripal e ou
convivam com pessoas
sintomáticas, suspeitas ou
confirmadas da COVID-19,
aplicando para estes as
mesmas condutas
relacionadas aos outros
trabalhadores da atividade
escolar, no que se refere
elucidação diagnóstica,
período de afastamento e
notificação das
autoridades sanitárias e
epidemiológicas
2.3. Orientar para que
motoristas, monitores e
demais prestadores de
serviço do transporte
reforcem seus cuidados
pessoais, lavando sempre as
mãos com água e sabão e
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Conforme as
diretrizes
sanitárias.

Não haverá
custos

Onde
(W3)
Nas empresas
de transporte
escolar ou
órgãos
competentes.

Quando
(W4)
Sempre que
necessário

Quem
(W5)
Empresas de
transporte
escolar ou
órgãos
competentes.

Como
(H1)
Conforme as
diretrizes
sanitárias.

Quanto
(H2)
Não haverá
custos

Nas empresas
de transporte
escolar ou
órgãos
competentes

Sempre que
necessário.

Empresas de
transporte
escolar ou
órgãos
competentes.

Conforme as
diretrizes
sanitárias.

Não haverá
custos

Nas empresas
de transporte
escolar ou
órgãos
competentes.

Sempre que
necessário.

Empresas de
transporte
escolar ou
órgãos
competentes.

Conforme as
diretrizes
sanitárias.

Não haverá
custos
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que,
sistematicamenteutilizem o
álcool 70º para higienização
das mãos
2.4. Reforçar, para os
monitores, a importância da
higienização sistemática das
mãos
2.5. Disponibilizar e exigir o
uso de máscaras e também
face shield (protetor facial),
utilizados simultaneamente,
tanto para o condutor do ve
culo quanto para o monitor,
durante todo o
deslocamento, desde as
entradas no veículo até o
desembarque do último
aluno. Orientar estes
profissionais que se optarem
por usar m scara de tecido,
que se a em conformidade
com o previsto na Portaria
SES no 224, de 03 de abril de
2020, ou outros
regramentos que venham
substituí-la
2.6. Capacitar os
trabalhadores do transporte
escolar quanto a forma
adequada de uso dos
dispositivos de segurança
sanitária (máscara, face
shield), tanto para a
colocação quanto para a
retirada, troca, substituição,
higienização e descarte
2.7. Recomendar a troca de
roupa pelos trabalhadores
do transporte escolar ao
final do e pediente para
retorno s suas residências
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Nas empresas
de transporte
escolar ou
órgãos
competentes
Nas empresas
de transporte
escolar ou
órgãos
competentes.

Sempre que
necessário.

Sempre que
necessário.
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Empresas de
transporte
escolar ou
órgãos
competentes
Empresas de
transporte
escolar e
órgãos
competentes.

Conforme as
diretrizes
sanitárias.

Não haverá
custos

Conforme as
diretrizes
sanitárias.

Custos com a
compra de
Máscaras e
protetores
faciais.
Custos
assumidos pela
entidade
mantenedoura

Nas empresas
de transporte
escolar ou
órgãos
competentes

Sempre que
necessário

Empresas de
transporte
escolar ou
órgãos
competentes

Conforme as
diretrizes
sanitárias

Custos por
conta da
entidade
mantenedoura

Nas empresas
de transporte
escolar ou
órgãos
competentes

Sempre que
necessário.

Empresas de
transporte
escolar ou
órgãos
competentes

Conforme as
diretrizes
sanitárias

Não haverá
custos
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2.8. Notificar os prestadores
de serviço quando houver
confirmação de caso da
COVID-19, bem como as
pessoas que tiveram contato
com este, em um raio de 1,5
metro, em todos os
ambientes em que a pessoa
infectada tenha circulado.
2.9. Garantir que
trabalhadores do transporte
escolar estejam com seus
calendários vacinais emdia.
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Órgãos
competentes

Quando
houver
confirmação
de caso.

Órgãos
competentes

Por meio de
notificação

Não haverá
custos

Nas empresas
de transporte
escolar ou
órgãos
competentes

Sempre que
necessário.

Empresas de
transporte
escolar ou
órgãos
competentes

Por meio da
apresentaçã
o da carteira
de saúde.

Não haverá
custos

Onde
(W3)
Na unidade de
ensino

Quando
(W4)
Conforme
necessário

Quem
(W5)
Equipe de
Supervisão
Sanitária

Como
(H1)
Conforme as
diretrizes
sanitárias

Quanto
(H2)
Não haverá
custos

Entrada do
veículo

No embarque

Motorista dos
veículos e
demais
funcionários
envolvidos no
transporte
escolar

Utilizando o
termômetro
infravermelho
ou outro
instrumento
correlato

Termômetro a
ser
disponibilizado
pela entidade
mantenedoura

3. ALUNOS / ESTUDANTES

O quê (ação)
(W2)
3.1. Orientar aos pais que os
estudantes deverão utilizar
máscara facial como
barreira, para a utilização do
transporte,
seguindo todas as
orientações de uso dispostas
na Portaria SES n° 224, de 03
de abril de 2020.
3.2. Os motoristas /
monitores escolares deverão
realizar a aferição de
temperatura corporal dos
estudantes, antes de
adentrarem no transporte
escolar, com uso de term
metros infravermelhos ou
outro instrumento correlato
fornecido pela
mantenedora. Aferida a
temperatura de 37, 8 ºC
(trinta e sete vírgula oito
graus Celsius) ou superior,
não ser permitida a
entrada no transporte
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3.3. No caso de o estudante
apresentar temperatura de
37, 8 ºC (trinta e sete vírgula
oito graus Celsius) ou
superior, o motorista
monitor dever relatar o fato
equipe gestora da escola
para que esta tome as
devidas providências.
3.4. Solicitar aos pais ou
responsáveis que
acompanhem aguardem
seus filhos no ponto de
embarque, caso se for
detectada febre este não
poder adentrar ao veículo e
deverá buscar orientação
com a Vigilância
Epidemiológica Municipal.
3.5. Realizar campanha de
conscientização para que os
pais responsáveis priorizem
o transporte próprio de seus
filhos, visando a evitar o
risco de contaminação
dentro do transporte,
orientando que não
transportem passageiros
fora do n cleo familiar.
3.6. Proibir a entrada, nos
veículos, de pais e
responsáveis, a não ser em
caso de extrema
necessidade para auxiliar
estudante / criança com
necessidade especial ou
outra limitação,
situação que o monitor
sozinho não consiga
administrar, sendo que os
pais e responsáveis, para
adentrar o veículo, deverão
ser submetidos aferição de
temperatura e estar
utilizando máscara.
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Na unidade de
ensino

Sempre que
necessário.

Motorista dos
veículos e
demais
funcionários
envolvidos no
transporte
escolar

Por meio de
notificação /
ou aviso

Não haverá
custos

Na unidade de
ensino

Antes do
retorno das
aulas.

Equipe
diretiva e
pedagógica.

Por meio de
comunicação
com os
responsáveis.

Não haverá
custos

Na unidade de
ensino

De forma
constante

Equipe
diretiva e
pedagógica.

Por meio de
comunicação
com os
responsáveis.

Não haverá
custos

No embarque
dos veículos
de transportes
escolares

Sempre que
necessário

Motorista dos
veículos e
demais
funcionários
envolvidos no
transporte
escolar

Por meio de
comunicação
com os
responsáveis

Não haverá
custos

4. ALUNOS /ESTUDANTES
O quê (ação)
(W2)
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Onde
(W3)

Quando
(W4)

Quem
(W5)

Como
(H1)

Quanto
(H2)
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4.1. Cabe aos órgãos de
fiscalização municipal
promoverem ações e
operações que intensifiquem
a fiscalização, sempre
considerando o arcabouço
legal pertinente em vigor,
em especial:
- certificar-se de que
trabalhadores e estudantes
conhecem as orientações
relacionadas ao transporte
escolar;
- verificar se estudantes e
trabalhadores fazem uso
constante da máscara e os
trabalhadores o uso do face
shield, simultaneamente;
- verificar a
disponibilidade de álcool
70º nos veículos
- certificar que todos os
produtos utilizados tenham
registro na ANVISA, quando
couber
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Nos veículos
de transporte
escolar

Diariamente
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Órgãos
competentes

Promover ações
e operações
que
intensifiquem a
fiscalização

Não haverá
custos

Como
(H1)
Conforme as
diretrizes
estabelecidas

Quanto
(H2)
Não haverá
custos

Quadro 4: Esquema de organização DAOP Transporte Escolar

7.1.5. DIRETRIZES PARA GESTÃO DE PESSOAS
O quê (ação)
(W2)
1.1 Quanto à prevenção,
recomenda-se que as
unidades de ensino reforcem
as medidas de prevenção da
doença, orientando os
profissionais da educação a
respeito de diretrizes como:
• distanciamento social;
• uso de máscaras
• higiene das mãos;
• limpeza do ambiente de
trabalho;
• afastamento de
sintomáticos
• monitoramento dos
sintomas;
boa ventilação dos
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Onde
(W3)
Na unidade de
ensino

Quando
(W4)
Diariamente

Quem
(W5)
Comissão
Permanente de
Crise
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ambientes
1.2. Realizar triagem dos
servidores da escola, sendo
classificados de acordo com
seu estado individual inicial
em relação à Covid-19,
sendo divididos em grupos:
1.2.1 Grupo 1 - Casos
suspeitos ou confirmados:
profissionais da educação
que apresentarem sintomas
como febre, dores no corpo,
calafrios, falta de ar, tosse,
dor de garganta, diarreia,
alteração de paladar ou
olfato e dificuldades
respiratórias, e também os
profissionais que tiveram
contato, nos últimos 14 dias,
com um caso confirmado de
COVID-19;
1.2.2. Grupo 2 - Grupo de
Risco: São considerados
grupos de risco pessoas com
60 anos ou mais; os
profissionais que sofram de
doenças crônicas
(cardiopatias, diabetes,
hipertensão,
imunossupressores), as
gestantes de alto risco, entre
outros, conforme Decreto
SC/525/2020;
1.2.3. Grupo 3 - Não
pertencem aos grupos
anteriores etem permissão
para realizar os trabalhos
presencialmente;
1.2.4. A triagem possui dois
objetivos:
1.2.4.1 identificação de
casos suspeitos, permitindo
o encaminhamento aos
serviços de saúde;
1.2.4.2. isolamento dos
casos suspeitos, evitandoa
transmissão no ambiente de
trabalho.
1.2.5. Recomendar que
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Na unidade de
ensino

De forma
permanente

Comissão
Permanente de
Crise
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Através de
estudo e
planejamento
de ações para o
enfrentamento
da crise

Não haverá
custos
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todos os profissionais da
educação respondam a um
questionário
autodeclaratório, antes de
acessar o local de trabalho,
com o objetivo de identificar
casos suspeitos de COVID19. O modelo do
questionário encontra-se no
Anexo I;
Garantir monitoramento
contínuo, adotando
mecanismos de controle que
permitam ao servidor
informar ao gestor a presença
de sintomas;
Para aferir a temperatura de
seus profissionais no
momento da chegada ao local
de trabalho, recomenda-se
seguir as orientações do
fabricante quanto à
calibragem do medidor de
temperatura. Dar preferência
a medidores de temperatura
sem contato, porém caso não
seja possível utilizar
medidores de temperatura
sem contato, a higienização
do termômetro com álcool
70% deve ser realizada a cada
uso. Caso a temperatura
aferida de algum colaborador
esteja igual ou superior a
37,8°C, o colaborador deve
ser
considerado um caso
suspeito.
Orientar os profissionais da
educação identificados como
casos suspeitos de COVID-19
a:
buscar uma unidade de
saúde;
1.3.2. manter isolamento
domiciliar por 14 dias, a
partir do início dos sintomas,
e depois de três dias sem
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Na unidade de
ensino

De forma
permanente

Comissão
Permanente de
Crise

Através de
estudo e
planejamento
de ações para o
enfrentamento
da crise

Não
haverá
custos
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sintomas. Após este período,
o profissional poderá voltar
ao trabalho;
1.3.3 os familiares (contato
domiciliar) devem ser
orientados a realizar
isolamento domiciliar por 14
dias e, se apresentarem
sintomas, procurar uma
unidade de saúde.
1.4. Orientar a apresentação
de comprovação para o
enquadramento no grupo de
risco estabelecido pelo
Decreto SC/525/2020:
1.4.1 Cada rede de ensino
poderá optar por aceitar
comprovantes tais como:
Formulário de
Autodeclaração, Atestado
Médico e/ou Agendamento
em Perícia Médica
1.5. Recomendar que as
Redes de Ensino realizem
diagnóstico para mapear
quais e quantos servidores e
estudantes se enquadram no
grupo de risco estabelecido
pelo Decreto nº
SC/525/2020:
1.5.1 Garantir que todos os
setores estejam
contemplados no
diagnóstico: professores,
servidores que ocupam
funções administrativas e
pedagógicas, servidores que
atuam na limpeza,
servidores que atuam com a
alimentação, servidores que
atuam com o transporte
escolar, servidores que
atuam na segurança e
vigilância das unidades
escolares, servidores que
atuam no quadro civil ou
técnico das unidades
escolares, estudantes de
todas as etapas e níveis de
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Na unidade de
ensino

De forma
permanente

Comissão
Permanente de
Crise

Através de
estudo e
planejamento
de ações para o
enfrentamento
da crise

Não haverá
custos

Na unidade de
ensino

De forma
permanente

Instituição
mantenedoura

Através de
estudo e
planejamento
de ações para o
enfrentamento
da crise

Não haverá
custos
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ensino;
1.5.2. Orientar que sejam
organizados formulários
diagnósticos padrão, pela
mantenedora, e aplicados
pela
unidade escolar

2. ORGANIZAR A FORMA DE TRABALHO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE SE
ENQUADRAM NO GRUPO DE RISCO:

O quê (ação)
(W2)
2.1. Priorizar o trabalho
remoto, conforme Decreto
nº SC/525/2020, de forma
que não haja prejuízo ao
serviço público

Onde
(W3)
Home Office

Quando
(W4)
De forma
permanente

Quem
(W5)
Comissão
Permanente
de Crise

2.2. Distribuir tarefas
administrativas, quando
necessário, que possam ser
realizadas de forma remota,
como auxiliar na elaboração
de atividades, pesquisas e
correções de atividades.
2.3. Planejar e ministrar
aulas de forma remota, bem
como elaborar as aulas para
as formas impressas
3. Orientar por carga horária
diferenciada aos servidores,
em especial, aos professores
que estiverem atuando
presencialmente, a fim de
garantir o planejamento das
atividades para as novas
metodologias de ensino,
conforme as diretrizes
pedagógicas.
4. Assegurar o planejamento
democrático e coletivo de
carga horária e condições de
trabalho a toda comunidade
escolar

Na unidade de
ensino e ou
Home Office

De forma
permanente

Comissão
Permanente
de Crise

Na unidade de
ensino e ou
Home Office

De forma
permanente

Na unidade de
ensino

Na unidade de
ensino
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Como
(H1)
Através de
estudo e
planejamento
de ações para o
enfrentamento
da crise
Através de
estudo e
planejamento
de ações para o
enfrentamento
da crise

Quanto
(H2)
Não haverá
custos

Comissão
Permanente
de Crise

Conforme as
diretrizes
estabelecidas.

Não haverá
custos

De forma
permanente

Comissão
Permanente
de Crise

Através de
estudo e
planejamento
de ações para o
enfrentamento
da crise

Não haverá
custos

De forma
permanente

Comissão
Permanente
de Crise

Através de
estudo e
planejamento
de ações para o
enfrentamento
da crise

Não haverá
custos

Não haverá
custos
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5. ORGANIZAR CRITÉRIOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES EM
SUBSTITUIÇÃO, OU PARA A NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE NOVOS
SERVIDORES EM REGIME DE EXCEPCIONALIDADE, A FIM DE ATENDER ÀS
NECESSIDADES NO PERÍODO EM QUE PERDURAR O FORMATO DAS ATIVIDADES
ESCOLARES ESTABELECIDO NAS DIRETRIZES PEDAGÓGICAS E SANITÁRIAS:

O quê (ação)
(W2)
5.1. Elaborar edital
específico para o período
estabelecido
5.2. Garantir no edital os
critérios para a substituição.

Onde
(W3)
Órgãos
responsáveis

Quando
(W4)
De forma
permanente

Quem
(W5)
Instituição
mantenedora.

Órgãos
responsáveis

De forma
permanente

Instituição
mantenedora

5.3. Sistematizar
mecanismos para a
compensação de horas, na
impossibilidade da
realização de trabalho
remoto ou desempenho de
outra função.
5.4. Identificar possibilidades
de prorrogação de contratos
dos professores que já estão
atuando nas atividades não
presenciais, para dar
continuidade ao calendário
letivo, conforme
estabelecido nos Pareceres
CNE nº 05 e 11/2020
5.5. Considerar as
especificidades da legislação
local quanto à necessidade
de reposição, contratação
e/ou realização e
prorrogação de processos
seletivos de servidores, para
dar continuidade ao
processo educativo, de
modo a reduzir o risco e com
menor prejuízo possível à
aprendizagem dos
estudantes, ponderando-se
a necessidade de frequentes
substituições de servidores
em função de licenças,
óbitos e ocorrência de
eventos adversos, que
incidem em situações de
emergência, visando agilizar

Órgãos
responsáveis

De forma
permanente

Instituição
mantenedora

Órgãos
responsáveis

De forma
permanente

Órgãos
responsáveis

De forma
permanente
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Como
(H1)
Conforme as
diretrizes
estabelecidas
Conforme as
diretrizes
estabelecidas.
Conforme as
diretrizes
estabelecidas.

Quanto
(H2)
Não haverá
custos

Instituição
mantenedora

Conforme as
diretrizes
estabelecidas.

Não haverá
custos

Instituição
mantenedora

Conforme as
diretrizes
estabelecidas

Não haverá
custos

Não haverá
custos
Não haverá
custos
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com eficácia a continuidade
do processo de ensino
5.6. Envolver representantes
do Poder Legislativo, tanto
no âmbito estadual quanto
municipal, nos Comitês de
Gerenciamento da COVID19, considerando a
necessidade de adequação
legislativa enquanto o
regime especial de educação
decorrente da pandemia
perdurar
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Instituição
mantenedora

Conforme as
diretrizes
estabelecidas.

Não haverá
custos

6. GARANTIR QUE TODA A COMUNIDADE ESCOLAR SEJA FORMADA, TREINADA E
PREPARADA PARA UM RETORNO SEGURO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS, POR MEIO
DAS SEGUINTES AÇÕES:

O quê (ação)
(W2)
6.1. Capacitar a comunidade
escolar a respeito dos
seguintes temas: ações de
higiene necessárias quando
da utilização do transporte
público e transporte escolar,
utilização da máscara de
proteção, troca da máscara,
tempo útil de proteção de
máscara,
armazenamento/descarte de
máscara contaminada,
higienização das mãos e
objetos, etiqueta
respiratória e como se
alimentar
com segurança.
6.2. Elaborar e/ou
compartilhar uma cartilha de
orientação sobre os
cuidados básicos de
prevenção à COVID-19, e
disponibilizá- la pela internet
para as comunidades
escolares.
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Onde
(W3)
Unidade de
ensino e
Home Office

Quando
(W4)
De forma
permanente

Órgãos
competentes
com
compartilham
ent o na
unidade de
ensino.

De forma
permanente

Quem
(W5)
Equipe de
Capacitação

Equipe de
Comunicação

Equipe de
Capacitação
Equipe de
Comunicação

Como
(H1)
De acordo com
as diretrizes
sanitárias das
autoridades de
saúde

Quanto
(H2)
Não haverá
custos

De acordo com
as diretrizes
sanitárias das
autoridades de
saúde

Custo de R$
200,00
(duzentos
reais)
mensais
para
investimento
em material
informativo

Capacitação
oferecida
pela escola
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permanente
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6.3. Afixar as medidas de
prevenção, por meio de
materiais visuais, nas
unidades de ensino

Unidade de
ensino.

Equipe de
Capacitação

6.4. Oportunizar, a todos os
servidores, formação e
treinamento para os planos
de contingenciamentos e
protocolos escolares.

Unidade de
ensino e
Home Office.

De forma
permanente

6.5. Oferecer formação aos
servidores para a nova
forma de ensino, conforme
as diretrizes pedagógicas
6.6. Realizar testes
simulados em período
anterior à retomada das
atividades presenciais.

Unidade de
ensino e
Home Office.

De forma
permanente

Equipe de
Capacitação
.

Ambiente
Virtual.

De forma
permanente

Equipe de
Capacitação

Equipe de
Comunicação

Equipe de
Capacitação
Equipe de
Comunicação

Equipe de
Comunicação

De acordo com
critérios
educacionais e
sanitários

De acordo com
as diretrizes
sanitárias das
autoridades de
saúde
De acordo com
critérios
educacionais e
sanitários
De acordo com
critérios
educacionais e
sanitários

7. ENCAMINHAMENTOS PARA O ACOLHIMENTO E ACOMPANHAMENTO:

O quê (ação)
(W2)
7.1. Disponibilizar serviços
de apoio psicossocial que
abordam estigmatização /
discriminação e apoio aos
servidores no
enfrentamento das
incertezas da pandemia.
7.2. Promover reflexões, por
meio de formações virtuais
(interinstitucionais), sobre as
incertezas da comunidade
escolar com relação à nova
realidade

Onde
(W3)
Órgão
competente

Quando
(W4)
De forma
permanente

Quem
(W5)
Comissão
Permanente
de Crise

Ambiente
virtual

De forma
permanente

Equipe de
Capacitação

7.3. Promover campanhas
motivacionais constantes
(tanto gerais como
específicas) em todos os
meios de comunicação, para
lembrar que a unidade de

Unidade de
ensino e ou
por meio de
tecnologia
da
informação e

ASSINADO DIGITALMENTE

Equipe de
Comunicação
De forma
permanente

Equipe de
Capacitação
Equipe de
Comunicação

Custo de R$
200,00
(duzentos
reais)
mensais
para
investimento
em material
informativo
Não haverá
custos
Capacitação
oferecida
pela escola
Não haverá
custos
Não haverá
custos

Como
(H1)
Por meio de
encaminhamentos
específicos aos
órgãos
competentes e de
acordo com a
necessidade
De acordo com
critérios
educacionais e
sanitários

Quanto
(H2)
Não haverá
custos

De acordo com as
necessidades e
condições
escolares

Custo de R$
200,00
(duzentos
reais)
mensais
para

Não haverá
custos
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ensino está preocupada com
o bem-estar de todos.

comunicação

7.4. Preparar um ambiente
acolhedor para a recepção
da comunidade escolar no
retorno das atividades
presenciais

Unidade de
ensino

De forma
permanente
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Equipe de
Capacitação
Equipe de
Comunicação

7.5. Acompanhar o pósUnidade de
De forma
Comissão
retorno: direção e colegas
ensino
permanente Permanente
devem permanecer atentos
da Crise
a comportamento,
frequência, desempenho,
etc., de alunos e
professores, e realizar
encaminhamento
especializado
imediatamente, em caso de
observação de depressão,
tristeza, ansiedade, medo,
ou culpa, entre outros.
Quadro 5: Esquema de organização DAOP Gestão de Pessoas

De acordo com as
necessidades e
condições
escolares
De acordo com
critérios
educacionais e
sanitários

investimento
em material
informativo
Não haverá
custos

Não haverá
custos

7.1.6. DIRETRIZES PARA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO
O quê (ação)
(W2)
1. Oportunizar, a todos os
servidores, capacitação e
treinamento para os planos
de contingência, o Sistema
de Comando de Operações SCO e protocolos escolares.

Onde
(W3)
Na unidade de
ensino;
remotamente,
quando
necessário.

Quando
(W4)
De forma
permanente

2.Capacitação e treinamento
dos integrantes da
comunidade escolar
envolvidos na gestão da
crise sanitária, com especial
atenção às equipes que
compõem a Unidade de
Gestão Operacional/ Sistema

Na unidade de
ensino;
remotamente,
quando
necessário

De forma
permanente

ASSINADO DIGITALMENTE

Quem
(W5)
Equipe de
Capacitação

Equipe de
Capacitação
Equipe de
Capacitação
da Saúde

Como
(H1)
Encontros
presenciais,
remotos,
quando
necessário;
plataformas
digitais (Web
conference/
webinar, live);
informativos em
materiais
impressos ou
eletrônicos.
Encontros
presenciais,
remotos,
quando
necessário;
plataformas
digitais (Web
conference

Quanto
(H2)
Não haverá
custos
Capacitação
oferecida
pela escola

Não haverá
custos
Capacitação
oferecida
pela escola
Parceria com
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de Comando de Operações.

3.Identificar as principais
funções a serem
desenvolvidas nas Unidades
de Gestão Operacional
(Sistemas de Comando
Operacionais- SCO/ Comitês
Escolares) e propor
tarefas/atividades para cada
uma das funções nos três
níveis (estratégico, tático e
operacional) e capacitar para
cada função (framework).
4.Desenvolver programas de
capacitação para os alunos e
para os professores e
servidores que não integrem
o SCO, focando nas
respostas comportamentais
esperadas para cada
segmento da comunidade
escolar .

Na unidade de
ensino

Na unidade de
ensino;
remotamente,
quando
necessário

De forma
permanente

5. Adotar rotinas regulares
de capacitação e
treinamento dos alunos e
servidores sobre as medidas
de prevenção,
monitoramento e controle
da transmissão do COVID19,
com ênfase nas orientações,
protocolos e diretrizes
estabelecidas, sempre em
linguagem acessível para
toda a comunidade escolar.

Na unidade de
ensino;
remotamente,
quando
necessário.

De forma
permanente

6. Capacitação da
comunidade escolar nos
seguintes temas:
- ações de higiene
necessárias quando da
utilização do transporte

Na unidade de
ensino;
remotamente,
quando
necessário

De forma
permanente

ASSINADO DIGITALMENTE

De forma
permanente

Equipe de
Capacitação

Equipe de
Capacitação

Equipe de
Capacitação

Equipe de
Capacitação
Equipe de
Capacitação
SME

/webinar, live);
informativos em
materiais
impressos ou
eletrônicos
Criação de um
Organograma
de Comando
Operacional

outras
secretarias
se for
necessário

Encontros
presenciais,
remotos,
quando
necessário;
plataformas
digitais (Web
conference/we
binar, live);
informativos em
materiais
impressos ou
eletrônicos.
Encontros
presenciais,
remotos,
quando
necessário;
plataformas
digitais (Web
conference/we
binar, live);
informativos em
materiais
impressos ou
eletrônicos.
Encontros
presenciais,
remotos,
quando
necessário;
plataformas

Não haverá
custos

Não haverá
custos
Capacitação
oferecida
pela escola

Capacitação
oferecida
pela escola

Não haverá
custos
Capacitação
oferecida
pela escola

Não haverá
custos
Capacitação
oferecida
pela escola
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público e transporte escolar;
- utilização da máscara de
proteção, troca da máscara;
tempo útil de proteção de
máscara;
- armazenamento/descarte
de máscaracontaminada;
higienização das mãos e
objetos;
- etiqueta respiratória;
como se alimentar com
segurança; entre outros.
7. Treinamento das
Comissões Escolares para
fiscalização dos regramentos
e diretrizes aplicáveis na
unidade escolar que se
pretende o retorno do
ensino, extensão e pesquisas
presenciais.
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Equipe de
Capacitação
da Saúde

Na unidade
escolar; home
office, quando
necessário

De forma
permanente

Comitê
Estadual de
combate à
COVID19
Equipe de
Capacitação
da Saúde

8. Treinamento específico
sobre higienização e
desinfecção adequadas de
materiais, superfícies e
ambientes, aos servidores
responsáveis pela limpeza.

Na unidade de
ensino e/ ou
ambiente
virtual.

De forma
permanente

9. Capacitar profissionais
responsáveis pela triagem
dos servidores e alunos da
escola, sendo classificados
de acordo com seu estado
individual inicial em relação
à Covid-19.

Na unidade de
ensino.

De forma
permanente

10. Capacitação e
treinamento dos servidores
e alunos para procederem às
ações quando se depararem
com indivíduoscom
sintomas de síndrome gripal,
de forma a se protegerem e
protegerem a comunidade
escolar de possível

Na unidade de
ensino.

ASSINADO DIGITALMENTE
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Equipe de
Capacitação
Equipe de
Capacitação
SME
Equipe de
Capacitação
Equipe de
Capacitação
da Saúde

De forma
permanente

Equipe de
Capacitação
Equipe de
Capacitação
da Saúde

digitais (Web
conference/we
binar, live);
informativos em
materiais
impressos ou
eletrônicos.

Parceria com
outras
secretarias
se for
necessário

Encontros
presenciais,
remotos,
quando
necessário;
plataformas
digitais (Web
conference/
webinar, live)
Conforme as
diretrizes
sanitárias.

Não haverá
custos

Encontros
presenciais,
remotos,
quando
necessário;
plataformas
digitais (Web
conference/we
binar, live);
informativos em
materiais
impressos ou
eletrônicos.
Orientação e
vigilância
constantes para
monitoramento
dos sintomas da
COVID.
Seguindo os
procedimentos
estabelecidos

Não haverá
custos

Parceria com
outras
Secretarias

Não haverá
custos
Parceria com
outras
Secretarias

Parceria com
outras
Secretarias

Não haverá
custos
Parceria com
outras
Secretarias
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contaminação.
11. Capacitar os servidores
ou prestadores de serviço do
transporte escolar quanto às
medidas/diretrizes
recomendadas para o
retorno das aulas
presenciais.

Na unidade de
ensino.

12. Realizar a
capacitação/treinamentos
dos profissionais envolvidos
em todos os processos da
alimentação na escola
(recebimento,
armazenamento, prépreparo, preparo,
distribuição,
acompanhamento e
fiscalização), seguindo os
procedimentos
estabelecidos nas diretrizes
sanitárias, planos de
contingências e protocolos
escolares.

Na unidade de
ensino

ASSINADO DIGITALMENTE

De forma
permanente

Equipe de
Capacitação
Equipe de
Capacitação
da Saúde
Equipe de
Capacitação
SME

De forma
permanente

Equipe de
Capacitação
Equipe de
Capacitação
da Saúde
Equipe de
Capacitação
SME

nas Diretrizes
Sanitárias.
Encontros
presenciais,
remotos,
quando
necessário;
plataformas
digitais (Web
conference /
webinar, live)
informativos em
materiais
impressos ou
eletrônicos.
Seguindo os
procedimentos
estabelecidos
nas Diretrizes
Sanitárias,
Planos de
Contingência e
Protocolos
Escolares.
Encontros
presenciais,
remotos,
quando
necessário;
plataformas
digitais (Web
conference/
webinar, live)
informativos em
materiais
impressos ou
eletrônicos.
Seguindo os
procedimentos
estabelecidos
nas Diretrizes
Sanitárias,
Planos de
Contingência e
Protocolos
Escolares.

Não haverá
custos
Parceria com
outras
Secretarias

Não haverá
custos
Parceria com
outras
Secretarias
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13. Oportunizar a
capacitação de professores e
educadores para uso de
novas estratégias de
aprendizagem, metodologias
ativas, ferramentas digitais,
gamificação (jogos digitais)
etc.
14. Articulação e integração
intersetorial com outras
instituições/políticas (saúde,
assistência social, segurança
pública, criança e
adolescente etc.), uma vez
que as ações de resposta
serão realizadas por
instituições diferentes e que,
se acionadas, precisam estar
prontas para prestar o
atendimento.
15. Treinamentos para os
diferentes atores envolvidos
na gestão e comunicação de
casos suspeitos de COVID-19
no estabelecimento de
ensino.

Na unidade de
ensino e em
ambiente
virtual

De forma
permanente

Equipe de
Capacitação

Possibilitando
treinamento
das ferramentas
para as novas
estratégias de
ensino.

Não haverá
custos

Na unidade de
ensino.

De forma
permanente

Equipe de
Capacitação

Criação de rede
de comunicação
intersetorial.

Não haverá
custos

Não haverá
custos

16.Realizar simulados de
preparação para instalação,
ativação e funcionamento
do Plano de Contingência e
do SCO.

Na unidade de
ensino.

Antes do
retorno das
aulas
presenciais

Equipe de
Capacitação

17. Realizar simulados de
mesa/virtuais envolvendo as
Coordenadorias Regionais de
Educação, Saúde, Proteção e
Defesa Civil, entre outras

Ambiente
Virtual

Antes do
retorno às
aulas

Equipe de
Capacitação

Promovendo
simulados
referentes às
medidas
preventivas,
protocolos e
diretrizes
estabelecidas;
encontros
presenciais,
remotos,
quando
necessário;
plataformas
digitais (Web
conference/we
binar, Live).
Exercício
realizado na
unidade de
ensino,
testando os
protocolos
estabelecidos.
Realização online utilizando
plataformas
virtuais

ASSINADO DIGITALMENTE

Equipe de
Capacitação
da Saúde

Parceria com
outras
Secretarias

Equipe de
Capacitação
SME
Na unidade de
ensino.

De forma
permanente

Equipe de
Capacitação
Equipe de
Capacitação
da Saúde

Outros órgãos

Não haverá
custos

Não haverá
custos
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18. Realizar exercícios
simulados de campo para a
validação do plano de
contingência e dos
protocolos, antes da
retomada às aulas com
estudantes e servidores
utilizando diferentes
cenários de risco nas
simulações e reunir o maior
número de situações que os
alunos vivenciam na escola,
visualizando-as na
perspectiva de prevenção ao
Coronavírus

Unidade de
ensino

19. Garantir que toda a
comunidade escolar seja
formada, treinada e
preparada para um retorno
seguro às atividades
presenciais, sendo que a
capacitação dos alunos e
professores poderá, ainda,
ser reforçada com o apoio
do Programa Defesa Civil na
Escola, desenvolvido pela
Defesa Civil de Santa
Catarina, por meio do
módulo voltado aos
desastres de natureza
biológica, módulos de
preparação e resposta a
eventos adversos.

Ambiente
escolar ou
virtual
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Antes do
retorno às
aulas

Equipe de
Capacitação

Antes do início
das aulas
presenciais

Equipe de
capacitação

Exercício
realizado
unidade de
ensino.
testando os
protocolos
estabelecidos,
como por
exemplo:
•
tra eto de
ida e volta da
escola carro,
nibus, carona,
bicicleta na
escola: entrada,
saída, durante
as
aulas, intervalo,
ida e volta ao
banheiro,
momento do
lanche;
•
ao chegar
em casa:
medidas de
higienização e
segurança.
Através de
estudo e
planejamento
de ações da
Comissão
Permanente de
Crise, buscando
atender as
necessidades de
enfrentamento
à crise sanitária

Não haverá
custos
Capacitação
fornecida
pela escola

Não haverá
custos
Capacitação
fornecida
pela escola

Quadro 6: Esquema de organização DAOP Treinamento e Capacitação

ASSINADO DIGITALMENTE
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7.1.7. DIRETRIZES PARA COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO
O quê (ação)
(W2)
1. Constituir uma equipe
responsável pela
comunicação interna
(entre atores envolvidos
na crise e na resposta) e
pela comunicação
externa (ao público),
integrada ao Sistema de
Comando em Operações
(SCO) Unidade de Gestão
Operacional (UGA) ou
Comitê de Crise,
definindo funções e
responsabilidades dos
seus membros, se
possível utilizando
procedimentos
operacionais padrão
(POPs).
2. Promover a valorização
do conhecimento
científico consolidado,
como o melhor e mais
qualificado saber
disponível para enfrentar,
com êxito, a pandemia de
COVID-19.

Onde
(W3)
Unidade Escolar

3. Planejar a ativação e
implementação de um
plano de comunicação,
no âmbito do plano de
ação coordenado pelo
SCO GO. Sugerimos que
sejam incluídos os
seguintes
tópicos
- Contextualização
- Objetivos e metas
- Públicos-alvo
- Conteúdo(s), principal
e secundários, e sua
inter-relação
- Recursos humanos e
materiais

Secretaria
Municipal de
Educação,
Unidade
Escolar,
Coordenadoria
Regional

ASSINADO DIGITALMENTE

Quando
(W4)
Durante a
duração da
pandemia

Quem
(W5)
Comissão
Permanente de
Crise
Equipe de
Comunicação

Meios de
comunicação e
Redes Sociais

Durante a
duração da
pandemia

Comissão
Permanente de
Crise
Equipe de
Comunicação

Antes da
retomada
das aulas,
durante o
retorno até a
normalidade

Como
(H1)
Através de
votação, escolha,
ou indicação de
nomes para
atuarem na
função

Quanto
(H2)
Não haverá
custos

Conscientizar;
promover
atitudes
responsáveis;
combater a
propagação de
notícias falsas;

Custo de R$
200,00
(duzentos
reais)
mensais
para
investimento
em material
informativo
Não haverá
custos

Comissão
Permanente de
Crise

Definir um
fluxograma de
informações

Equipe de
Comunicação

Contactar com
meios de
comunicação
locais (rádios, tv,
imprensa)

Coordenadorias
regionais e
municipais etc.

Estabelecer quem
será o
interlocutor
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equipes de trabalhoe
responsáveis
- Canais de comunicação
e de informação
- Calendarização
- Avaliação, adaptação e
aprimoramento
4. Promover a
compreensão acerca do
que se sabe sobre o novo
Coronavírus e a
pandemia de COVID-19,
contribuindo para que a
população escolar e suas
fam lias possam a udar na
prevenção do cont gio e
na efetividade das
medidas implementadas
no estabelecimento de
ensino/ educação.
5. Promover a
compreensão, tanto
sobre as principais
formas de contágio
associadas CO ID-19,
como sobre as atitudes e
comportamentos mais
eficazes para a prevenção
desse cont gio.
6. Promover a adoção de
atitudes responsáveis e
equilibradas, que estejam
longe, tanto do pânico
paralisante, em que
muitas pessoas se deixam
mergulhar, como da
atitude negacionista,
sobre a dimensão do
desafio.
7. Incorporar a
comunicação de risco
dentro de um
planejamento, para
ocorrências graves e em
todos os aspectos de
resposta a uma epidemia.
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Na unidade de
ensino.

De forma
permanente

Comissão
Permanente de
Crise

De acordo com as
demandas
escolares e
seguindo critérios
técnicos de
comunicação

Não haverá
custos

Na unidade de
ensino.

De forma
permanente

Comissão
Permanente de
Crise

De acordo com as
demandas
escolares e
seguindo critérios
técnicos de
comunicação

Não haverá
custos

Na unidade de
ensino.

De forma
permanente

Comissão
Permanente de
Crise

De acordo com as
demandas
escolares e
seguindo critérios
técnicos de
comunicação

Custo de R$
200,00
(duzentos
reais)
mensais
para
investimento
em material
informativo

De acordo com as
demandas
escolares e
seguindo critérios
técnicos de
comunicação

Custo de R$
200,00
(duzentos
reais)
mensais
para
investimento
em material
informativo

Equipe de
Comunicação

Na unidade de
ensino.

De forma
permanente

Comissão
Permanente de
Crise
Equipe de
Comunicação
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8. Promover a
comunicação com o
público comunidade,
durante surtos
epidêmicos, deve ser no
sentido de criar, manter
ou resgatar a confiança e
a transparência, para
tanto, é importante
analisar e entender o
perfil do público-alvo.
9. Promover a ideia de
transparência da
informação, defendendo
a possibilidade de que
cada um tenha acesso
informação validada e,
mesmo assim,
submetendo a crí tica,
simultaneamente,
combatendo fake news e
notícias de natureza
especulativa variada.
10. Utilizar canais de
comunicação confiáveis e
eficazes, que o públicoalvo utiliza regularmente,
e que são de sua
preferência. Seguem
alguns canais que podem
ser utilizados com o
púlico interno e externo:
- Meios de
comunicação social
(rádio, televisão e
imprensa escrita).
- E-mail, Google forms
para comunicados e/ou
pesquisas; Google
Hangouts, chat online,
webinars, lives, canal
aberto.
- Mídias sociais (
Facebook , WhatsApp,
Twitter, Website,
Instagram, Youtube,
Telegram, SMS, Skype,
Messengeretc.).
- Intranet, linha

ASSINADO DIGITALMENTE
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Na unidade de
ensino.

De forma
permanente

Comissão
Permanente de
Crise
Equipe de
Comunicação

Na unidade de
ensino.

De forma
permanente

Comissão
Permanente de
Crise
Equipe de
Comunicação

Meios de
Comunicação

De forma
permanente

Comissão
Permanente de
Crise
Equipe de
Comunicação

Página 1856

De acordo com as
demandas
escolares e
seguindo critérios
técnicos de
comunicação

Custo de R$
200,00
(duzentos
reais)
mensais
para
investimento
em material
informativo

De acordo com as
demandas
escolares e
seguindo critérios
técnicos de
comunicação

Custo de R$
200,00
(duzentos
reais)
mensais
para
investimento
em material
informativo

De acordo com as
demandas
escolares e
seguindo critérios
técnicos de
comunicação

Custo de R$
200,00
(duzentos
reais)
mensais
para
investimento
em material
informativo
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telefônica específica,
quadros de comunicação,
boletins internos online,
ouvidoria.
- Pode-se, ainda, incluir
cartazes, folhetos, mupis
(mobiliário urbano para
informação), outdoors,
spots televisivos, micro
programas de rádio etc.
- Sistemas sonoros
móveis (motos, bicicletas,
carros de som etc.)
11. Identificar os
principais meios de
comunicação social mais
efetivos criar e/ou
atualizar uma lista de
contatos e fomentar boas
relações com os meios de
comunicação social,
fornecendo
informações regulares
sobre o retorno das aulas
e o grau de preparação
do estado, da região e do
município.
12. Avaliar a capacidade
de comunicação de todos
os atores internos e
parceiros externos
relevantes e os canais de
comunicação utilizados e
que possam ser
compartilhados.
13. Analisar e entender o
perfil do(s) público(s)
alvo, para poder ajustar
os objetivos e metas,
diversificar e especializar
a linguagem, os canais de
comunicação etc.
14. Fornecer ao públicoalvo canais regulares, por
meio dos quais possam
obter informação
atualizada (por exemplo:
linhas diretas ou um
website)
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Na unidade de
ensino.

De forma
permanente

Comissão
Permanente de
Crise
Equipe de
Comunicação

Na unidade de
ensino.

De forma
permanente

Comissão
Permanente de
Crise
Equipe de
Comunicação

Na unidade de
ensino.

De forma
permanente

Comissão
Permanente de
Crise
Equipe de
Comunicação

Na unidade de
ensino.

De forma
permanente

Comissão
Permanente de
Crise
Equipe de
Comunicação

Página 1857

De acordo com as
demandas
escolares e
seguindo critérios
técnicos de
comunicação

Não haverá
custos

De acordo com as
demandas
escolares e
seguindo critérios
técnicos de
comunicação

Não haverá
custos

De acordo com as
demandas
escolares e
seguindo critérios
técnicos de
comunicação

Não haverá
custos

De acordo com as
demandas
escolares e
seguindo critérios
técnicos de
comunicação

Custo de R$
200,00
(duzentos
reais)
mensais
para
investimento
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15. Manter a confiança,
levando em consideração
as reações do públicoalvo e modificando o
plano de comunicação de
risco, dependendo das
percepções e perguntas
das pessoas, prevendo
mecanismos para
desmentir rumores e
desinformação,
mitigando fake news.
16. Estabelecer o diálogo
em qualquer atividade
que venha a ser
implementada. De modo
sistemático coletar e dar
resposta a todas as
questões provenientes
dos atores internos e
externos
17. Promover o fluxo e a
integração entre
informações externas e
internas, possibilitando a
avaliação contínua das
estratégias, ações e
sistema operacional
definidos.

DOM/SC - Edição N° 3371

Na unidade de
ensino.

De forma
permanente

Comissão
Permanente de
Crise
Equipe de
Comunicação

Na unidade de
ensino

De forma
permanente

Comissão
Permanente de
Crise
Equipe de
Comunicação

Arquivos de
informações

Durante a
duração da
pandemia

Equipe de
comunicação
Equipe
permanente de
crise
Equipes de
supervisão
sanitária
Equipe de
capacitação

18. Definir um
mecanismo de
comunicação interna que
possibilite informar
adequadamente aos
alunos e servidores
acerca das medidas
preventivas de contenção
de contágio adotadas
pelo estabelecimento de
ensino.
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Meios de
comunicação e
Redes Sociais

Durante a
duração da
pandemia

Comissão
Permanente de
Crise
Equipe de
Comunicação

Página 1858

De acordo com as
demandas
escolares e
seguindo critérios
técnicos de
comunicação

De acordo com as
demandas
escolares e
seguindo critérios
técnicos de
comunicação

Anotar todas as
ações de
enfrentamento
da escola, através
da utilização de
planilhas e
relatórios diários,
como a finalidade
de registrar de
forma
consistente todas
as ocorrências e
as respectivas
ações sanitárias
mitigadoras
Promover um
mecanismo de
troca de
informações
eficientes entre
as equipes de
trabalho de
enfrentamento a
COVID-19 no
ambiente escolar,
possibilitando

em material
informativo
Custo de R$
200,00
(duzentos
reais)
mensais
para
investimento
em material
informativo

Custo de R$
200,00
(duzentos
reais)
mensais
para
investimento
em material
informativo
Custo de R$
200,00
(duzentos
reais)
mensais
para
investimento
em material
informativo

Custo de R$
200,00
(duzentos
reais)
mensais
para
investimento
em material
informativo
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Página 1859

informar
adequadamente
as ações
preventivas aos
públicos interno e
externo
19. Criar um canal
específico e de fácil
acesso para
esclarecimento de
dúvidas e contato
(inclusive sobre notícias
falsas e rumores) que
poder ser um e-mail ou
contato de WhatsApp, no
âmbito estadual, regional
e municipal ou da
unidade escolar,
divulgando informações
para a comunidade
interna e e terna,
assegurando mecanismos
confiáveis de feedback
20. Elaborar formas de
comunicação atraentes e
eficazes para promover o
uso de máscaras, de
higiene pessoal e de
convívio responsável
enquanto instrumento
que, de alguma forma, à
luz dos atuais
conhecimentos, pode
fornecer um certo grau
de proteção em
contextos de menor
distanciamento social.
21. Adequar a linguagem
e o formato das
mensagens,
considerando a existência
de pessoas com
deficiências auditivas,
visuais, cognitivas e de
outras etnias (indígenas)
ou de outros países.

ASSINADO DIGITALMENTE

Na unidade de
ensino

De forma
permanente

Comissão
Permanente de
Crise
Equipe de
Comunicação

Na unidade de
ensino

De forma
permanente

Comissão
Permanente de
Crise
Equipe de
Comunicação

Na unidade de
ensino.

De forma
permanente

Comissão
Permanente de
Crise
Equipe de
Comunicação

De acordo com as
demandas
escolares e
seguindo critérios
técnicos de
comunicação

Não haverá
custos

De acordo com as
demandas
escolares e
seguindo critérios
técnicos de
comunicação

Custo de R$
200,00
(duzentos
reais)
mensais
para
investimento
em material
informativo

De acordo com as
demandas
escolares e
seguindo critérios
técnicos de
comunicação

Custo de R$
200,00
(duzentos
reais)
mensais
para
investimento
em material
informativo
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22. Desenvolver
campanhas e peças de
multimídia que
apresentem informaçõeschave e que possam ser
compartilhadas online e
transmitidas por
diferentes mídias, com o
objetivo de informar,
envolver, e preparar para
o futuro. Essa medida
exige uma redefinição
regular dos seus
propósitos e da
adequação às
circunstâncias concretas.
23. Informar
continuamente ao
público interno e externo
acerca do processo de
gestão da crise sanitária,
suas fases, estratégias e
ações previstas para a
prevenção de contágio no
ambiente educacional e
para a manutenção das
atividades de ensino nos
diferentes cenários de
risco, bem como orientar
sobre os procedimentos a
serem seguidos em casos
suspeitos de
contaminação.
24. Providenciar que o
conteúdo das mensagens
enviadas pelas
instituições participantes
e pela unidade escolar
inclua informação sobre
as medidas tomadas pela
instituição para proteger
os seus membros
informação sobre o
impacto da situação de
emerg ncia na vida da
instituição informação
sobre as medidas
pedagógicas, de
transporte, de
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l

Antes da
retomada
das aulas,
durante o
retorno até a
normalidade

Equipe de
Comunicação

Meios de
comunicação e
Redes Sociais

Durante a
duração da
pandemia

Comissão
Permanente de
Crise
Equipe de
Comunicação

Na unidade de
ensino.

De forma
permanente

Comissão
Permanente de
Crise
Equipe de
Comunicação

Página 1860

Articular
parcerias
interinstitucionais
Utilizar diferentes
meios de
comunicação
(mídias sociais,
grupos de
whatsapp,
encontros
virtuais, etc)
Estabelecer o tipo
de comunicação
a ser feita: aviso,
alerta, news
letter, etc.
Através de
estudo e
planejamento de
ações da equipe
permanente em
conjunto com a
gestão escolar,
buscando criar
um canal de
comunicação
para informar e
esclarecer
dúvidas

Não haverá
custos

De acordo com as
demandas
escolares e
seguindo critérios
técnicos de
comunicação

Custo de R$
200,00
(duzentos
reais)
mensais
para
investimento
em material
informativo

Custo de R$
200,00
(duzentos
reais)
mensais
para
investimento
em material
informativo
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alimentação, de gestão
de pessoas, de
treinamento e
capacitação sobre o
possível período de
retorno às aulas, entre
outras.
25. Divulgar amplamente
e disponibilizar, nos sites
das organizações
parceiras que integram o
Comitê de Retorno das
Aulas e Comitê Técnico
Científico da Defesa Civil
de Santa Catarina, todos
os materiais produzidos e
elaborados para auxiliar
no processo de
planejamento,
organização e tomada de
decisão sobre o retorno
escolar quais sejam:
- Plano de Contingência
Educação Estadual –
Plancon-Edu Estadual
COVID-19 em que está
inserido o Caderno de
Diretrizes das Medidas
Sanitárias, Pedagógicas,
de Alimentação, de
Transporte Escolar, de
Gestão de Pessoas, de
Comunicação e
Informação, de
Treinamento,
Capacitação e Simulados
e de Finanças;
- Plano de Contingência
Educação Escolas –
Plancon-Edu Escolas
COVID- 19;
- Caderno de Apoio
Plancon COVID-19;
- Tutorial de
Metodologias Ativas para
Contextos de Eventos
Extremos.
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Na unidade de
ensino.

De forma
permanente

Comissão
Permanente de
Crise
Equipe de
Comunicação

Página 1861

De acordo com as
demandas
escolares e
seguindo critérios
técnicos de
comunicação

Não haverá
custos
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26. Comunicar as normas
de condutas relativas ao
uso dos espaços físicos e
prevenção e ao controle
do COVID-19, em
linguagem acessÍvel
comunidade escolar, e,
quando aplicável, afixar
cartazes com as mesmas
normas em locais visíveis
e de circulação, tais como
acessos aos
estabelecimentos, salas
de aula, banheiros,
refeitórios, corredores,
dentre outros (DAOP
Sanitária).
27. Divulgar amplamente,
para toda a comunidade
escolar, as estratégias
pedagógicas adotadas
pela Rede de Ensino e/ou
unidade escolar, a fim de
promover seu
engajamento na
realização das atividades
presenciais e não
presenciais, enquanto
perdurar o regime
especial de educação
decorrente da pandemia
de COVID-19 (DAOP
Pedagógica).
28. Incluir no plano de
comunicação indicações
para a comunidade
escolar relativas aos
procedimentos
alimentares, conforme as
diretrizes sanitárias,
planos de contingência e
protocolos escolares
(DAOP Alimentação).
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Na unidade de
ensino

De forma
permanente

Comissão
Permanente de
Crise
Equipe de
Comunicação

Na unidade de
ensino

De forma
permanente

Comissão
Permanente de
Crise
Equipe de
Comunicação

Meios de
comunicação e
Redes Sociais

Durante a
duração da
pandemia

Comissão
Permanente de
Crise
Equipe de
Comunicação

Página 1862

De acordo com as
demandas
escolares e
seguindo critérios
técnicos de
comunicação

Custo de R$
200,00
(duzentos
reais)
mensais
para
investimento
em material
informativo

De acordo com as
demandas
escolares e
seguindo critérios
técnicos de
comunicação

Custo de R$
200,00
(duzentos
reais)
mensais
para
investimento
em material
informativo

Analisar as ações
de
enfrentamento e
produzir
adequadamente
boletins de
esclarecimento
das ações
preventivas aos
públicos interno e
externo

Custo de R$
200,00
(duzentos
reais)
mensais
para
investimento
em material
informativo
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29. Levar ao
conhecimento dos
profissionais do
transporte escolar, quer
sejam servidores ou
prestadores de serviços
(e aplicar no que couber),
as medidas
recomendadas para os
demais profissionais
voltadas à atividade
escolar (DAOP
Transporte).
30. Realizar campanha de
conscientização para que
os pais responsáveis
priorizem, quando
possível, o transporte
próprio de seus filhos,
visando evitar o risco de
contaminação dentro do
transporte coletivo,
orientando para que não
transportem passageiros
fora do núcleo familiar
(DAOP Transporte).
31. Elaborar cartilha de
orientação sobre os
cuidados básicos de
prevenção da COVID-19
para disponibilizar pela
internet aos profissionais
da educação (DAOP
Gestão de Pessoas).

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

De forma
permanente

32. Afixar as medidas de
prevenção por meio de
materiais visuais nas
unidades escolares.

Na unidade de
ensino.

33. Informar de imediato
Secretaria de Saúde do
município a ocorrência de
caso suspeito de
contaminação no

Na unidade de
ensino.
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De forma
permanente

Comissão
Permanente de
Crise

De acordo com as
demandas
escolares e
seguindo critérios
técnicos de
comunicação

Custo de R$
200,00
(duzentos
reais)
mensais
para
investimento
em material
informativo

De acordo com as
demandas
escolares e
seguindo critérios
técnicos de
comunicação

Custo de R$
200,00
(duzentos
reais)
mensais
para
investimento
em material
informativo

Equipe de
Comunicação

De acordo com as
demandas
escolares e
seguindo critérios
técnicos de
comunicação

De forma
permanente

Equipe de
Comunicação

De acordo com as
demandas
escolares e
seguindo critérios
técnicos de
comunicação

De forma
permanente

Equipe de
Comunicação

De acordo com as
demandas
escolares e
seguindo critérios
técnicos de

Custo de R$
200,00
(duzentos
reais)
mensais
para
investimento
em material
informativo
Custo de R$
200,00
(duzentos
reais)
mensais
para
investimento
em material
informativo
Não haverá
custos

Equipe de
Comunicação

Na unidade de
ensino.

Página 1863

De forma
permanente

Comissão
Permanente de
Crise
Equipe de
Comunicação

Comissão
Permanente de
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estabelecimento de
ensino, para fins de
possível testagem e
acompanhamento de sua
evolução pelas
autoridades sanitárias
34. Informar de imediato
Secretaria de Educação
Estadual ou Municipal a
ocorrência de caso
suspeito de
contaminação no
estabelecimento de
ensino, para fins de
monitoramento e
controle da evolução da
pandemia na rede de
ensino, pela autoridades
35. Manter a
comunicação
motivacional e de
envolvimento para
promover a adoção de
medidas implementadas
pela unidade escolar e
adequadas a cada fase da
pandemia no estado, na
região e no município,
em todos os meios de
comunicação, para
lembrar que a unidade de
ensino está preocupada
com o bem-estar de
todos
36. Estruturar o sistema
de comunicação de modo
que a comunidade saiba
o que fazer ao receber a
informação e os alertas

37. Reforçar parcerias
com os órgãos de
comunicação social, por
meio de formação e
disponibilização de
materiais, visando à
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Na unidade de
ensino

De forma
permanente

Crise

comunicação

Equipe de
Comunicação

De acordo com as
demandas
escolares e
seguindo critérios
técnicos de
comunicação

Não haverá
custos

De acordo com as
demandas
escolares e
seguindo critérios
técnicos de
comunicação

Custo de R$
200,00
(duzentos
reais)
mensais
para
investimento
em material
informativo

De acordo com as
demandas
escolares e
seguindo critérios
técnicos de
comunicação

Custo de R$
200,00
(duzentos
reais)
mensais
para
investimento
em material
informativo
Não haverá
custos

Comissão
Permanente de
Crise

Na unidade de
ensino

De forma
permanente

Equipe de
Comunicação
Comissão
Permanente de
Crise

Na unidade de
ensino

De forma
permanente

Equipe de
Comunicação
Equipe de
Capacitação

Na unidade de
ensino

De forma
permanente

Página 1864

Equipe de
Comunicação
Comissão
Permanente de
Crise

De acordo com as
demandas
escolares e
seguindo critérios
técnicos de
comunicação
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maximização da
informação e mensagens
por meio destes canais
38. Elaborar cronogramas
para atividades e
produtos de
comunicação,
monitorando sua
implementação.

39. Monitorar o processo
de comunicação e
informação,
periodicamente, para que
ele possa ser avaliado e
melhorado

DOM/SC - Edição N° 3371

Na unidade de
ensino

De forma
permanente

Comissão
Permanente de
Crise
Equipe de
Comunicação

Escola

Durante a
Pandemia

Comissão
permanente de
crise
Equipe de
Comunicação

Quadro 7: Esquema de organização DAOP Informação e Comunicação

Página 1865

Informar com
clareza para a
comunidade
escolar todas as
ações de
enfrentamento
contra a COVID19
Aprimorar os
boletins de forma
a orientar e
informar com
clareza as ações
de
enfrentamento
realizadas pela
escola

Custo de R$
200,00
(duzentos
reais)
mensais
para
investimento
em material
informativo
Custo de R$
200,00
(duzentos
reais)
mensais
para
investimento
em material
informativo

7.1.8. DIRETRIZES PARA FINANÇAS
O quê (ação)
(W2)
1. Avaliar, com base nas ações
definidas pela Unidade de
Gestão Operacional (Sistema
de Comando de Operações SCO), para cada nível de
prontidão, os recursos
financeiros necessários para a
implementação das medidas
preventivas e de contenção de
contágio preconizadas
(medidas sanitárias, medidas
pedagógicas, medidas
excepcionais de gestão de
restaurantes refeitórios
cantinas, apoio logístico às
demais dinâmicas
operacionais previstas etc).
2. Dispor de um orçamento
prévio quanto aos recursos a
serem acionados para a
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Onde
(W3)
Na unidades
de ensino

Quando
(W4)
De forma
permanente

Quem
(W5)
Comissão
Permanente
de Crise

Como
(H1)
Conforme as
diretrizes
vigentes

Quanto
(H2)
De acordo
com as
demandas
escolares

Na unidade
de ensino

De forma
permanente

Instituição
mantenedora
Comissão

Conforme as
diretrizes
vigentes

Conforme as
demandas
escolares
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realização das atividades,
aquisição de Equipamentos de
Proteção Individuais (EPIs) e
Equipamentos de Proteção
Coletivas (EPCs), e todos os
itens recomendados nas
diretrizes sanitárias, de
alimentação, de transporte,
pedagógicas, gestão de
pessoas, de comunicação e de
capacitação e
treinamento
3. Fornecer dados e
informações financeiras para
subsidiar a captação de
recursos complementares
para a gestão da crise
sanitária no estabelecimento
de ensino, junto às instâncias
competentes.
4. Acionar os recursos
levantados pelo Sistema de
Comando Operacional, a fim
de executar os processos de
aquisição de materiais,
conforme as normas e
legislações vigentes, ou
direcionar ao órgão
competente, após a avaliação
do cenário e definição de
quais recursos necessários
serão acionados, sendo eles
pré-cadastrados ou não,
conforme demandas para o
atendimento seguro de
estudantes, familiares e
servidores.
5. Dimensionar e descrever
detalhadamente a quantidade
e a qualidade de itens
indispensáveis que precisam
ser adquiridos, e o período de
abastecimento, identificando
a quantidade de EPIs, EPCs,
materiais individuais,
materiais de limpeza, higiene
e desinfecção, materiais
coletivos, considerando o
número de servidores, alunos,
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Página 1866

Permanente
de Crise

Na unidade
de ensino

De forma
permanente

Instituição
mantenedora
Comissão
Permanente
de Crise

Na unidade
de ensino

De forma
permanente

Instituição
mantenedora
Comissão
Permanente
de Crise

Escola

De forma
permanente

Comissão
permanente
de crise

Conforme as
diretrizes
vigentes

Não haverá
custos

Conforme as
diretrizes
vigentes

Custos a
serem
calculados
conforme a
necessidade

Através de
planejamento,
cálculo e
estimativas
levando-se em
consideração o
número de
alunos,
funcionários e
quantidade
utilizada de
material em

Custos a
serem
calculados
conforme a
necessidade
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salas de aula, espaços fisicos,
entre outros, para que não
faltem equipamentos e
materiais unidade de ensino
até o retorno da normalidade
6. Apoiar o processo de
compra de materiais e demais
insumos que se façam
necessários para a
operacionali ação das medidas
definidas para enfrentamento
da crise sanitária, no âmbito
do estabelecimento de ensino
7. Auxiliar nos processos de
licitação, no sentido de definir
a necessidade elaboração dos
termos de Referência,
obtenção dos orçamentos
encaminhamento para o setor
financeiro para
aprovação e pré-empenho
encaminhamento para o setor
responsável para o
lançamento da licitação;
realização do contrato e
empenho, considerando o
tempo de tramitação e os
prazos dos fornecedores para
o fornecimento dos produtos
e materiais.
8. Proceder ao levantamento
de recursos necessários para
planejar, organizar e executar
as capacitações, treinamentos
e simulados de campo,
envolvendo equipes,
equipamentos, viaturas
(bombeiros e ambulâncias),
entre outros.
9.Considerar os
procedimentos estabelecidos
nas diretrizes sanitárias
quanto alimentação na escola
(recebimento,
armazenamento, preparo,
distribuição,
acompanhamento e
fiscalização), e os recursos
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determinado
período de
tempo
Nos órgãos
competentes

De forma
permanente

Profissionais
responsáveis
dos órgãos
competentes
Comissão
permanente
de crise

Nos órgãos
competentes

De forma
permanente

Profissionais
responsáveis
dos órgãos
competentes
Comissão
permanente
de crise

Nos órgãos
competentes

De forma
permanente

Profissionais
responsáveis
dos órgãos
competentes

Na unidade
de ensino

De forma
permanente

Instituição
mantenedora,
Equipe
diretiva e
Comissão
Escolar

Por meio da
participação ativa
e auxiliando no
processo em
conjunto com o
departamento de
compras no
processo
licitatório
Por meio da
participação ativa
e auxiliando no
processo em
conjunto com o
departamento de
compras no
processo
licitatório

Custos a
serem
calculados
conforme a
necessidade

Por meio da
participação ativa
e auxiliando no
processo em
conjunto com o
departamento de
compras no
processo
licitatório
Conforme as
diretrizes
vigentes

Custos a
serem
calculados
conforme a
necessidade

Custos a
serem
calculados
conforme a
necessidade

Custos a
serem
calculados
conforme a
necessidade
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demandados para este fim.
10. Considerar os
procedimentos estabelecidos
nas diretrizes de gestão de
pessoas quanto à necessidade
de contratação de servidores
substitutos para atender às
demandas dos grupos de
risco, identificando
orçamento, fonte de recursos
e legislação para contratação.

Escola

Durante a
Pandemia

Comissão
permanente
de crise
Secretaria da
Educação

Planejamento e
estruturação de
ações para a
acelerar a
contratação ou
remanejamento
de recursos
humanos no
ambiente escolar

Custos a
serem
calculados
conforme a
necessidade

Quadro 8: Esquema de organização DAOP Finanças

7.2 UNIDADE DE GESTÃO OPERACIONAL (SISTEMA DE COMANDO
OPERACIONAL/COMITÊS ESCOLARES)
A Escola Catarina Benedita Guerreiro adotou a seguinte estrutura de gestão operacional.

Comissão Permanente de Crise
Comando Geral SCO

Gabriela Antão
(47) 99929-2948

Gilberto M. Pinheiro
(47) 99955-9409

Equipe de Supervisão Sanitária

Maria C. Wolff
(47) 99635-8663

Marilse Guerreiro
(47) 99646-7532

Maria Cristina Wolff
(47) 99635-8663

Marina Gobbo Agnoletto
(47) 99175-5160

Equipe de Comunicação

Equipe de Capacitação

Gabriela Antão
(47) 99929-2948

Rodrigo M. Figueiró
(47) 99975-6397

Rodrigo M. Figueiró
(47) 99975-6397

Lisandra L. B. da Silva
(47) 98806-5409

Gilberto M. Pinheiro
(47) 99955-9409

Michela L. Pereira
(47) 99958-8820

Figura 2: Organograma de um Sistema de Comando Operacional (SCO)
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E-mail de cada Setor:
NOME

DIRETRIZ

FONE

E-MAIL

Gabriela Antão

Comissão Permanente de Crise

(47) 99929-2948

gabi.antao@gmail.com

Gilberto Manoel Pinheiro

Comissão Permanente de Crise

(47) 99635-8663

gibapinheiropb@gmail.com

Maria Cristina Wolff

Comissão Permanente de Crise

(47) 99635-8663

cristinamariawolff56@gmail.com

Marina Gobbo Agnoletto

Comissão Permanente de Crise

(47) 99175-5160

marinagobboagnoletto@gmail.com

Rodrigo Mainieri Figueiró

Comissão Permanente de Crise

(47) 99975-6397

rodrigomainieri@hotmail.com

Maria Cristina Wolff

Equipe de Supervisão Sanitária

(47) 99635-8663

cristinamariawolff56@gmail.com

Marilse Guerreiro

Equipe de Supervisão Sanitária

(47) 99646-7532

profpbtata@hotmail.com

Gabriela Antão

Equipe de Capacitação

(47) 99929-2948

gabi.antao@gmail.com

Rodrigo Mainieri Figueiró

Equipe de Capacitação

(47) 99975-6397

rodrigomainieri@hotmail.com

Lisandra Lídia Batista da Silva

Equipe de Capacitação

(47) 98806-5409

lisandralidia@gmail.com

Gilberto Manoel Pinheiro

Equipe de Comunicação

(47) 99635-8663

gibapinheiropb@gmail.com

Michela Láudia Pereita

Equipe de Comunicação

(47) 99958-8820

michela.pereira.pb@hotmail.com

DISPOSITIVOS PRINCIPAIS
SISTEMA DE VIGILÂNCIA E COMUNICAÇÃO (SISTEMA DE ALERTA E ALARME)
Nosso sistema de alerta e alarme está organizado em torno de 5 (cinco) dispositivos
principais de vigilância e comunicação:
saúde;

a. Indicações provenientes de instituições hierarquicamente superiores e das entidades de

b. Sistema de observações e controle de evidências (tosse persistente de alguém, queixa de
sintomas compatíveis com COVID-19, medição de temperatura em casos suspeitos;
c. Informações variadas plausíveis provenientes de diversas fontes (alunos e pais,
funcionários, autoridades locais, entidades representativas e acreditáveis);
d. Simulados de algumas ações (e protocolos);
e. Relatórios diários de responsáveis da Unidade de Gestão Operacional.
Com base nestes dispositivos procede-se um constante monitoramento das dinâmicas e
ações implementadas e, se necessário, seu ajuste. No quadro abaixo se apresenta como está
organizado o sistema de vigilância e comunicação.

NOME

FUNÇÃO

FONE

E-MAIL

Gabriela Antão

Professora (Comissão
permanente de Crise)
Supervisionar, encaminhar, e

(47) 99929-2948

gabi.antao@gmail.com
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Gilberto Manoel
Pinheiro

Maria Cristina Wolff

Marina Gobbo Agnoletto

Rodrigo Mainieri
Figueiró

Maria Cristina Wolff

Marilse Guerreiro

Gabriela Antão

Rodrigo Mainieri
Figueiró
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acompanhar os casos supeitos
na unidade escolar;
Orientar a tomada de decisões
na administração da crise;
Professor (Comissão
permanente de Crise)
Supervisionar, encaminhar, e
acompanhar os casos supeitos
na unidade escolar;
Orientar a tomada de decisões
na administração da crise;
Servente (Comissão
permanente de Crise)
Supervisionar, encaminhar, e
acompanhar os casos supeitos
na unidade escolar;
Orientar a tomada de decisões
na administração da crise;
Gestora (Comissão
permanente de Crise)
Supervisionar, encaminhar, e
acompanhar os casos supeitos
na unidade escolar;
Orientar a tomada de decisões
na administração da crise;
Professor (Comissão
permanente de Crise)
Supervisionar, encaminhar, e
acompanhar os casos supeitos
na unidade escolar;
Orientar a tomada de decisões
na administração da crise;
Servente (Equipe de
Supervisão Sanitária)
Observar, controlar e dar
encaminhamento a todos os
casos suspeitos na
comunidade escolar.
Professora (Equipe de
Supervisão Sanitária)
Observar, controlar e dar
encaminhamento a todos os
casos suspeitos na
comunidade escolar.
Professora (Equipe de
Capacitação)
Treinar, capacitar,
supervisionar e orientar a
comunidade escolar a respeito
das diretrizes sanitárias e
pedagógicas vigentes
Professor (Equipe de
Capacitação)
Treinar, capacitar,
supervisionar e orientar a
comunidade escolar a respeito
das diretrizes sanitárias e
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(47) 99635-8663

gibapinheiropb@gmail.com

(47) 99635-8663

cristinamariawolff56@gmail.com

(47) 99175-5160

marinagobboagnoletto@gmail.com

(47) 99975-6397

rodrigomainieri@hotmail.com

(47) 99635-8663

cristinamariawolff56@gmail.com

(47) 99646-7532

profpbtata@hotmail.com

(47) 99929-2948

gabi.antao@gmail.com

(47) 99975-6397

rodrigomainieri@hotmail.com
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pedagógicas vigentes
Professora (Equipe de
Capacitação)
Treinar, capacitar,
supervisionar e orientar a
comunidade escolar a respeito
das diretrizes sanitárias e
pedagógicas vigentes
Gilberto Manoel
Professor (Equipe de
Pinheiro
Comunicação)
Elaborar relatórios diários
internos e externos, contendo
informações a respeito de
todos os acontecimentos
relacionados à COVID-19
dentro da escola;
Informar corretamente para a
comunidade escolar sobre
formas de prevenir o contágio
da COVID-19
Michela Láudia Pereita
Professora (Equipe de
Comunicação)
Elaborar relatórios diários
internos e externos, contendo
informações a respeito de
todos os acontecimentos
relacionados à COVID-19
dentro da escola;
Informar corretamente para a
comunidade escolar sobre
formas de prevenir o contágio
da COVID-19
Quadro 1: sistema de vigilância e comunicação
Lisandra Lídia Batista da
Silva
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(47) 98806-5409

lisandralidia@gmail.com

(47) 99635-8663

gibapinheiropb@gmail.com

(47) 99958-8820

michela.pereira.pb@hotmail.com

7.3.2 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
Tendo em vista a imprevisibilidade da evolução da pandemia, é fundamental o
monitoramento constante do cenário de risco e das dinâmicas e ações operacionais adotadas, com
avaliações de processos e resultados e constantes ajustes que se demonstrem necessários, para
manter o plano de contingência atualizado. O registro das ações adotadas e das verificações
realizadas é também importante para salvaguardar futuras questões legais.
Os registros diários das atividades da escola, de maior ou menor eficácia das diferentes
dinâmicas e ações, de eventuais problemas detectados e como foram resolvidos, de questões que
seja necessário resolver ou aspectos a serem alterados, serão realizados em boletins de
preenchimento expedito e em relatórios conforme modelos que consta nos anexos 2 e 3 do Caderno
de Apoio Plancon Covid-19.
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7. Diretrizes Gerais para a Capacitação e Treinamentos; 8. Diretrizes para Finanças. Florianópolis, 2020.

SANTA CATARINA. Secretaria de Estado da Educação. 6. Diretrizes para Comunicação e Informação;

Pessoas. Florianópolis, Setembro de 2020

para o Transporte Escolar; 4- Diretrizes Pedagógicas para a Retorno das Aulas e 5-Diretrizes para Gestão de

5 Eixos: 1- Diretrizes Sanitárias; 2- Diretrizes Sanitárias para Alimentação Escolar; 3- Diretrizes Sanitárias

SANTA CATARINA. Secretaria de Estado da Educação. Diretrizes para Retorno às Aulas - Caderno dos

PLANCON-EDU/COVID-19. Florianópolis, Julho de 2020.

SANTA CATARINA. Secretaria de Estado da Educação. Plano Estadual de Contingência em Educação:
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ANEXO 1 - MODELO BOLETIM
BOLETIM DIÁRIO DE OCORRÊNCIAS
INFORME DE Nº
DIA:
/
/
DINÂMICAS E AÇÕES
OPERACIONAIS

OCORRÊNCIA

GESTÃO DE PESSOAS

Ex.: Atestado médico
Necessidade de
isolamento social
Apoio psicológico
Formação,
treinamento

ENCAMINHAMENTO

RESOLUÇÃO

ALTERAÇÕES
(SE HOUVER)

MEDIDAS SANITÁRIAS

ALIMENTAÇÃO

TRANSPORTE

QUESTÕES
PEDAGÓGICAS

OUTRAS

OBSERVAÇÕES OU PENDÊNCIAS

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES
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ANEXO 2 - MODELO DE RELATÓRIO

PERÍODO: DE

A

1. Aspectos facilitadores e dificultadores das Dinâmicas e Ações Operacionais:
DINÂMICAS E AÇÕES OPERACIONAIS

FACILITADORES

DIFICULTADORES

GESTÃO DE PESSOAS

MEDIDAS SANITÁRIAS

ALIMENTAÇÃO

TRANSPORTE

QUESTÕES PEDAGÓGICAS
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2. Dados Quantitativos:
DINÂMICAS E AÇÕES
OPERACIONAIS

ASPECTOS

GESTÃO DE PESSOAS

-

MEDIDAS SANITÁRIAS

- Quantidade de álcool gel
- Quantidade de máscaras

ALIMENTAÇÃO

- Quantidade de refeições servidas
- Quantidade de alimentos servidos em kg

TRANSPORTE

- Quantidade de alunos transportados
- Quantidade de motoristas mobilizados
- Quantidade de motoristas treinados

QUESTÕES PEDAGÓGICAS

-

TREINAMENTO E
CAPACITAÇÃO

- Quantidade de treinamentos oferecidos
- Quantidade de professores capacitados
- Quantidade de servidores em simulados
- Quantidade de horas de capacitação ofertadas
- % de aproveitamento das capacitações
ofertadas
- Quantidade de certificados
- Quantidade de material elaborado

ASSINADO DIGITALMENTE

NÚMERO

Professores envolvidos:
Servidores envolvidos:
Estudantes envolvidos:
Atendimentos realizados com professores:
Atendimentos realizados com servidores:
Atendimentos realizados com estudantes:
Atendimentos realizados com familiares:

Quantidade de atividades desenvolvidas
Quantidade de material produzido
Quantidade de equipamentos utilizados
Quantidade de horas presenciais
Quantidade de horas ensino híbrido
Quantidade de alunos presenciais
Quantidade de alunos em ensino híbrido
Quantidade de estudantes ensino remoto
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3. Destaques Evidenciados, Aspectos a Melhorar e Lições Aprendidas.
DINÂMICAS E AÇÕES
OPERACIONAIS

DESTAQUES
EVIDENCIADOS

ASPECTOS A
MELHORAR

LIÇÕES APRENDIDAS

GESTÃO DE PESSOAS

MEDIDAS SANITÁRIAS

ALIMENTAÇÃO

TRANSPORTE

QUESTÕES PEDAGÓGICAS

4 – Sugestões de alterações no Plano de Contingência

5 – Fotos, Registros, Depoimentos, Gráficos, ETC

Responsável pela Elaboração do Relatório

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 1877

ATA DE FORMAÇÃO DA COMISSÃO ESCOLAR
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ATA DE ALTERAÇÃO DA FORMAÇÃO DA COMISSÃO ESCOLAR
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TERMO DE COMPROMISSO
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Adriana S

Altino J

Adriana Schimiguel
016.106.329-23
Signatário

Altino Junior
005.551.719-65
Signatário

Andressa G

Bruna R

Andressa Godoi
040.551.839-09
Signatário

Bruna Rosa
091.313.139-30
Signatário

Claudio S
Claudio Silva
585.668.489-34
Signatário

Daniela Silva
032.613.839-09
Signatário

Eliane T
Eidi Domingues
027.218.379-23
Signatário
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Signatário
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Assinado eletronicamente

Marilene V

Mariane Camargo
041.270.989-96
Signatário

Marilene Viana
693.062.659-72
Signatário

Marina A

Assinado eletronicamente

Marina Agnoletto
913.051.879-20
Signatário

Mario Filho
533.100.049-53
Signatário

Osvaldo N
Nicésio Delfino
049.170.889-09
Signatário

Osvaldo Neto
065.384.389-54
Signatário

Patrícia A
Patrícia Araújo
035.401.139-16
Signatário

Rosane Grauppe
478.186.899-15
Signatário
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046.262.169-35
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Este Plano de Contingência foi construído com base no Modelo do Plano de Contingência
elaborado e aprovado no âmbito do Comitê Técnico Científico da Defesa Civil do Estado de
Santa Catarina.

1

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 1891

Governador do Estado de Santa Catarina
Carlos Moisés da Silva
Chefe da Defesa Civil do Estado de Santa Catarina
João Batista Cordeiro Junior
Diretor de Gestão de Educação
Alexandre Corrêa Dutra
Equipe que elaborou o Modelo de Plano de Contingência
Coordenação: Mário Jorge C. C. Freitas - Associação Brasileira de Pesquisa Científica, Tecnológica e
Inovação em Redução de Riscos e Desastre (ABP-RRD)
Sub- Coordenação: Cleonice Maria Beppler - Instituto Federal Catarinense (IFC)
Caroline Margarida - Defesa Civil do Estado de Santa Catarina (DCSC) (relatora)
Fabiana Santos Lima - Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
Francisco Silva Costa - Universidade do Minho (UMinho/Portugal)
Janete Josina de Abreu - Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
Leandro Mondini – Instituto Federal Catarinense (IFC Camboriú)
Pâmela do Vale Silva - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Paulo Henrique Oliveira Porto de Amorim - Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC)
Regina Panceri - Defesa Civil do Estado de Santa Catarina (DCSC) (relatora)

Colaboradores Externos
Prof. Eduardo R. da Cunha - Colégio Bom Jesus - Unidade Pedra Branca/Palhoça/SC
Prof. Josué Silva Sabino - Escola Básica Padre Doutor Itamar Luis da Costa - Imbituba/SC
Profa. Rute Maria Fernandes - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes (SEDUCE) Imbituba/SC.
MsC. Maria Cristina Willemann - Epidemiologista - Mestre em Saúde Pública

2

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 1892

Plano de contingência aplicável a
Núcleo de Desenvolvimento Infantil Antônio Manoel dos Santos
Estabelecimento
Equipe responsável pela elaboração e implementação do plano:
Vanesa Orandir dos Santos Marques
Diretora
Equipe responsável pela elaboração e implementação do plano:
Emerson Luciano Stein
Prefeito Municipal
Elias Cabral
Vice-Prefeito Municipal
Claudio Silvino da Silva
Defesa Civil
Jainara Soares Nordio
Secretária de Saúde
Bruna Carolina da Rosa
Assistência Social
Rosane Maria Grauppe
Secretária de Educação
Membros da Comissão Escolar:
Representantes do Administrativo:
Vanesa Orandir dos Santos Marques
Rafaela Ivone dos Santos

Representante da Higienização:
Maria Aparecida da Silva
Representante da Alimentação:
Alex Miranda Nacer

Representantes dos Professores:
Ana Carolina de Melo Serpa
Elisabete da Silva Mafra

Representantes das Famílias:
Adriana Eni Dias
Luana Geórgia Mateus Padilha
Rafaela Aparecida Moreira De Souza
Andrade
Vlaudineia Soares Martins Estácio

Representante dos Monitores:
Nathalia Gomes Lourenço

3

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 1893

Sumário
1.

INTRODUÇÃO

5

2.

ENQUADRAMENTO CONCEITUAL DE REFERÊNCIA

8

3.

ATORES/POPULAÇÃO ALVO

9

4.

OBJETIVOS

9

5.

6.
7.

4.1

OBJETIVO GERAL

9

4.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

9

CENÁRIOS DE RISCO

10

5.1

AMEAÇA (S)

10

5.2

CARACTERIZAÇÃO DO TERRITÓRIO

12

5.3

VULNERABILIDADES

13

5.4

CAPACIDADES INSTALADAS/ A INSTALAR

14

NÍVEIS DE PRONTIDÃO/AÇÃO

15

GOVERNANÇA E OPERACIONALIZAÇÃO DA RESPOSTA

17

7.1

DIRETRIZES, DINÂMICAS E AÇÕES OPERACIONAIS (DAOP)

17

7.1.1. DAOP- Medidas Sanitárias

18

7.1.2. DAOP- Medidas Pedagógicas

48

7.1.3. DAOP- Alimentação Escolar

55

7.1.4. DAOP- Transporte Escolar

59

7.1.5. DAOP- Gestão de Pessoas

65

7.1.6. DAOP- Capacitação e Treinamento

74

7.1.7. DAOP- Comunicação e Informação

78

7.1.8. DAOP- Finanças

86

7.2

88

UNIDADE DE GESTÃO OPERACIONAL (SISTEMA DE COMANDO

7.3
SISTEMA DE VIGILÂNCIA E COMUNICAÇÃO (SISTEMA DE ALERTA E
ALARME)

90

7.3.1. Dispositivos Principais

90

7.3.2. Monitoramento e avaliação

94

Anexo 1- Organograma- Sistema de Comando Operacional (SCO)

95

Anexo 2- Modelo de Boletim de Ocorrência

96

Anexo 3- Modelo do Relatório

98

4

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 1894

1. INTRODUÇÃO

A COVID-19 é uma doença infecciosa emergente, causada por um
vírus da família dos coronavírus — o SARS-CoV-2 (de forma simplificada,
como institui a OMS, 2019-nCoV) identificado pela primeira vez em Wuhan,
na China, em dezembro de 2019.
Em 30 de janeiro, o Comitê de Emergência da Organização Mundial de
Saúde

(OMS)

decretou

Emergência

de

Saúde

Pública

de

Âmbito

Internacional. Em 11 de março, levando em consideração a amplitude de sua
propagação mundial, veio a ser classificada como pandemia. Segundo a
OMS, para configurar uma pandemia são necessárias três condições:
a) Ser uma nova doença que afeta a população;
b) O agente causador ser do tipo biológico transmissível aos seres humanos e
causador de uma doença grave; e
c) Ter contágio fácil, rápido e sustentável entre os humanos.
A ocorrência da COVID-19, bem como as providências a serem
aplicadas, se integram na Política Nacional de Proteção e Defesa Civil,
definida pela Lei n° 12.608, de 10 de abril de 2012. Efetivamente estamos em
estado de calamidade pública decretada em decorrência de um desastre de
natureza biológica, que se insere na rubrica ―doenças infecciosas virais‖
(conforme o COBRADE nº 1.5.1.1.0). No Brasil, o Congresso Nacional
reconheceu, para fins específicos, por meio do Decreto Legislativo n° 6, de 20
de março de 2020, a ocorrência do estado de calamidade pública nos termos
da solicitação do Presidente da República.
Em Santa Catarina,

o acionamento do Centro Integrado de

Gerenciamento de Riscos e Desastres - CIGERD ocorreu no dia 14 de março,
quando foi deflagrada a ―Operação COVID-19 SC‖. No dia 17 de março, o
governo do Estado decretou emergência, através do Decreto n° 515, por
conta da pandemia de coronavírus. O Decreto nº 562, de 17 de abril de 2020,
declarou estado de calamidade pública em todo o território catarinense, nos
termos do COBRADE nº 1.5.1.1.0 - doenças infecciosas virais, para fins de
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enfrentamento à COVID-19, com vigência de 180 (cento e oitenta) dias,
suspendendo as aulas presenciais nas unidades das redes de ensino
públicas e privadas, sem prejuízodo cumprimento do calendário letivo, até 31
de maio. Este Decreto foi alterado por outro de número 587, de 30 de abril,
que suspendeu as aulas nas unidades das redes de ensino públicas e
privadas por tempo indeterminado. O Decreto n° 630, de 1º de junho,
suspendeu até 2 de agosto de 2020 as aulas presenciais nas unidades das
redes de ensino pública e privada, sem prejuízo do cumprimento do
calendário letivo, o qual deverá ser objeto de reposição oportunamente.
Em 16 de junho, o Ministério da Educação publicou a Portaria nº 544
que dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios
digitais, enquanto durar a situação de pandemia do novo corona vírus COVID-19. E, em 18 de junho, a Portaria n° 1.565 que estabeleceu
orientações gerais visando à prevenção, ao controle e à mitigação da
transmissão da COVID-19, e à promoção da saúde física e mental da
população brasileira, de forma a contribuir com as ações para a retomada
segura das atividades e o convívio social seguro.
O impacto potencial da COVID-19 é elevado devido a, entre outros aspectos:
a) A propagação de o vírus ser fácil e rápida;
b) A transmissão ocorrer enquanto o paciente está assintomático ou tem
sintomas leves (5 até 14 dias);
c) A doença ter consequências agravadas, para além de idosos, em certos
grupos populacionais com grande expressão no Brasil, como diabéticos,
hipertensos e com problemas cardíacos;
d) A possibilidade de gerar sobrecarga nos sistemas e serviços de saúde e
assistência social (podendo gerar sua ruptura), na fase exponencial da
contaminação;
e) A taxa de mortalidade pode atingir, em certos contextos, números
preocupantes.
Considerando que a transmissão do agente infeccioso se faz por
contágio interpessoal, é fundamental promover a preparação das instituições,
organizações e serviços para uma resposta efetiva e oportuna, que ajude a
diminuir a amplitude e ritmo da infecção e a mitigar seus impactos,
especialmente, o número de vítimas mortais. A estratégia a seguir deve estar
alinhada com as indicações do Ministério da Saúde (MS) e da Organização
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Mundial de Saúde (OMS) e outras indicações de órgãos de governos federal,
estadual e municipal. As atividades a desenvolver devem ser sempre
proporcionais ao nível de risco definido pelas instituições responsáveis.
As experiências já reconhecidas nos casos mais bem-sucedidos de
controle provam que a preparação para uma epidemia começa (ou deve
começar) antes dela ocorrer. Se tal não ocorreu (ou só ocorreu parcialmente),
mais importante se torna que a prevenção se inicie logo aos primeiros sinais
de casos provenientes de outros países (ou regiões), com reforço na fase de
transmissão local e, obviamente, maior destaque na fase de transmissão
comunitária ou sustentada. Entre as medidas adotadas desde cedo pelos
países melhor sucedidos no controle à COVID-19, constam-se a realização
massiva de testes com isolamento de casos detectados e quebra de cadeias
de transmissão, medidas de reforço da higiene individual e comunitária,
comunicação eficaz e adequada e conscientização efetiva, mas dando devido
realce a riscos e consequências em caso de negligência de medidas de
distanciamento social (de vários graus e ordem), obrigatórias ou voluntárias,
com proibição de aglomerações.
Um instrumento de planejamento e preparação de resposta a eventos
adversos de tipos, previstos na Codificação Brasileira de Desastres COBRADE, é o Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil
(PLANCON-PDC). Nele se define(m) e caracteriza(m) o(s) cenário(s) de risco,
se explicitam os níveis de risco/prontidão considerados e se estabelecem as
dinâmicas e ações operacionais a implementar em cada um desses níveis,
quando da iminência ou ocorrência do evento adverso a que o(s) cenário(s)
de risco(s) alude(m), incluindo questões de comunicação, protocolos
operacionais, recursos humanos a mobilizar, recursos/materiais a utilizar e
sistema de coordenação operacional, através da previsão e acionamento de
um Sistema de Comando de Operação (SCO) para gestão de crise. Os
planos de contingência deverão em princípio ser elaborados em fase de
normalidade ou, quando muito, prevenção, ou seja, antes da ocorrência do
evento extremo. Na presente situação estão sendo elaborados em plena
etapa de mitigação, já na fase de resposta.
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O Núcleo de Desenvolvimento Infantil Antônio Manoel dos Santos, face
à atual ameaça relacionada com a COVID-19, e tendo em conta a sua
responsabilidade

perante

a

comunidade

escolar/acadêmica

(alunos,

professores, funcionários e familiares destes), elaborou o presente PLANO
DE CONTINGÊNCIA (PLANCON-EDU/COVID-19). O Plano está alinhado
com as metodologias para elaboração de Planos de Contingência da Defesa
Civil de Santa Catarina e as orientações nacionais e internacionais
(nomeadamente, Ministério da Saúde e Organização Mundial de Saúde, bem
como Secretarias de Estado de Saúde e de Educação).
O Plano de Contingência Escolar para a COVID-19, a partir de
cenários de risco identificados, define estratégias, ações e rotinas de resposta
para o enfrentamento da epidemia da nova (COVID-19), incluindo eventual
retorno das atividades presenciais, administrativas e escolares. O conjunto de
medidas e ações ora apresentado deverá ser aplicado de modo articulado,
em cada fase da evolução da epidemia da COVID-19.

2. ENQUADRAMENTO CONCEITUAL DE REFERÊNCIA

A estrutura do PLACON-EDU do Núcleo de Desenvolvimento Infantil
Antônio Manoel dos Santos obedece ao modelo conceitual ilustrado na Figura
1.
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3. ATORES/POPULAÇÃO ALVO
Público alvo: alunos, professores, funcionários, fornecedores e
familiares deste Núcleo de Desenvolvimento Infantil Antônio Manoel dos
Santos.

4. OBJETIVOS
OBJETIVO GERAL

Fortalecer

os

processos

de

governança

da

escola,

definindo

estratégias, ações e rotinas de atuação para o enfrentamento da epidemia
enquanto persistirem as recomendações nacionais, estaduais e/ou regionais
de prevenção ao contágio da COVID-19, buscando assegurar a continuidade
da sua missão educacional pautada pela proteção e segurança da
comunidade escolar/acadêmica.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a. Identificar os cenários de riscos (com base nas ameaças, território envolvido,
vulnerabilidades e capacidades instaladas do estabelecimento de ensino);
b. Definir as dinâmicas e ações operacionais e adotar os protocolos
operacionais específicos, abrangendo todas as atividades do estabelecimento
e todos os membros da comunidade escolar e cumprindo todas as
recomendações oficiais;
c. Estabelecer uma Unidade de Gestão Operacional que assegure a
implementação das dinâmicas e ações definidas para diferentes fases, em
especial, na retomada de atividades presenciais;
d. Promover acesso à informação constante de boletins atualizados e outros
materiais de fontes oficiais sobre a pandemia, formas de contágio e formas de
prevenção;
e. Garantir uma eficiente comunicação interna (com alunos, professores e
funcionários) e externa (com pais e/ou outros familiares dos alunos,
fornecedores e população em geral);
f. Determinar quais os recursos necessários para dar uma resposta efetiva,
competente, adequada a cada fase de risco/prontidão associada à COVID-19;
g. Implementar as ações de resposta, mitigação e recuperação, em cada fase,
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abrangendo toda a atividade do estabelecimento;
h. Monitorar e avaliar as ações/medidas implementadas, possibilitando ajustes
nas estratégias frente aos resultados esperados;
i. Identificar eventuais casos suspeitos de COVID-19, orientando/encaminhando
para que de imediato possam usufruir de apoio da escola e por parte dos
serviços de saúde, evitando ou restringindo situações de contágio;
j. Assegurar a continuidade da missão educativa, estabelecendo estratégias e
metodologias pedagógicas adaptadas, buscando qualidade e equidade no
atendimento escolar;
k. Garantir condições sanitárias e profissionais compatíveiscom o momento da
pandemia e pós-pandemia, garantindo a segurança da comunidade escolar
nos aspectos sanitários e de higiene;
l. Ceder recursos tecnológicos, quando necessário e mediante agendamento
prévio;
m. Encaminhar à Secretaria Municipal de Educação/Psicóloga, quando
identificados a necessidade de apoio psicológico, garantindo saúde física e
mental/emocional.
5. CENÁRIOS DE RISCO

Este plano de contingência está elaborado para cenários de risco
específicos, que consideramos se aplicar ao nosso estabelecimento
educativo. Em tais cenários são considerados o território de alcance da
ameaça (COVID-19) com que se tem que lidar, bem como as vulnerabilidades
e capacidades instaladas/a instalar.

AMEAÇA (S)

A principal ameaça a que o plano de contingência visa dar resposta
uma ameaça biológica, uma pandemia, mais exatamente, a transmissão do
vírus 2019-nCoV, que tem impacto direto no sistema cardiorrespiratório1,
desencadeando no organismo humano a COVID-19.
A transmissão ocorre através:
1

Segundo dados da OMS, com base em análise possível de 56.000 pacientes, 80% têm ausência de sintomas ou sintomas
leves (febre, tosse, alguma dificuldade em respirar, etc.), 14% sintomas mais severos (sérias dificuldades em respirar,
grande falta de ar e pneumonias) e 6% doença grave (insuficiência pulmonar, choque séptico, falência de órgãos e risco de
morte).
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a. de gotículas ou micro gotículas de saliva e secreção nasal etc., projetadas por
uma pessoa infectada e que atingem diretamente a boca, nariz e/ou olhos de
outra pessoa. Essas gotículas podem atingir a boca, olhos ou nariz de
pessoas próximas ou por contato:
b. de contato físico com pessoa contaminada, como, por exemplo, ao apertar a
mão de uma pessoa contaminada e em seguida levar essa mão à boca, ao
nariz ou aos olhos.
c. de objetos ou superfícies contaminadas e posterior contato com a boca, nariz
ou olhos. Não podendo ser descartada a possibilidade de transmissão pelo ar
em locais públicos – especialmente locais cheios, fechados e mal ventilados.
Depois de o vírus atingir as mucosas, a maioria das pessoas desenvolve a
doença com sintomas amenos. Há, contudo, pessoas que desenvolvem quadros
de grande gravidade que, em certos casos, causam a morte do paciente. A
probabilidade de complicações graves é mais comum em pessoas de grupos
etários mais idosos e/ou na presença de outras doenças crônicas. Contudo,
começam a aparecer mais casos em outras faixas de idade e em pessoas sem
comorbidades aparentes.
Por outro lado, segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e a
OMS, calcula-se que a taxa de mortalidade associada à COVID-19 seja
substancialmente maior que a da gripe sazonal (0,02% para 3,6% ou mais). A
taxa de transmissão é elevada (cerca de 3, ou seja, 1 pessoa contamina, em
média, 3 pessoas). Sem estratégias de distanciamento físico, deixando o vírus se
transmitir livremente, a taxa de contaminação pode atingir, eventualmente, até 50
a 70%, o que teria por consequência a falência total de sistemas de saúde e
funerários, pois teríamos milhões de mortos e um cenário extremamente crítico.
Cabe ainda ressaltar que a falência dos sistemas de saúde e funerário não
depende somente da taxa de contaminação, mas sobretudo da capacidade de
atendimento dos casos graves da doença que podem atingir o nível de saturação
mesmo em contexto de taxas menores de contágio. Não existe ainda nenhuma
vacina disponível e provavelmente não estarão disponíveis ainda em 2020.
Também não existem tratamentos medicamentosos específicos suficientemente
testados, embora alguns medicamentos - tradicionalmente utilizados no
tratamento de outras doenças - tenham sido utilizados com aparente sucesso,
que não se sabe advir de qual ou de sua combinação com outros, e alguns novos
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medicamentos começam a ser testados.
Assim, a esta ameaça principal do vírus em si e da doença - por vezes
mortais - que ele desencadeia, juntam-se, no mínimo, mais duas:
a. A ameaça de uma profunda crise econômica e financeira;
b. A ocorrência de contextos de perturbações emocionais pessoais e
desequilíbrios sociais variados.
Nos dois últimos casos, o planejamento de estratégias mais adequadas para
prevenir e restringir novos contágios, quando da retomada gradual de atividades,
pode contribuir significativamente para o controle da doença e dirimir os impactos
colaterais, favorecendo um ambiente mais propício à recuperação econômica e
dos impactos psicossociais da pandemia.
Em síntese, a ameaça é real e de natureza complexa, uma vez que:
a. O vírus é novo, com elevada taxa de mutação (sem que saibamos,
totalmente, o que isso implica);
b. Seus impactos dependem das medidas de contingenciamento tomadas em
tempo;
c. Os efeitos potenciais de curvas de crescimento epidemiológico, súbito e alto,
sobre os sistemas de saúde são grandes, o que pode afetar a capacidade de
resposta e a resiliência individual e comunitária e, por retroação, aumentar
muito o risco;
d. Seu impacto na situação econômica global e de cada país pode gerar uma
forte crise;
e. O inevitável choque entre medidas de distanciamento social e preocupação
de dinamização da atividade econômica pode criar conflitos e impasses
difíceis de ultrapassar;
f. Aos períodos de distanciamento social mais extensivo têm que suceder-se
períodos de maior flexibilização e tentativa de retomar a normalidade que,
contudo, podem vir a gerar novas necessidades de distanciamento.
CARACTERIZAÇÃO DO TERRITÓRIO

No caso concreto do Núcleo de Desenvolvimento Infantil Antônio Manoel dos
Santos foi julgado como ajustada a descrição de território que segue: Localizado
na região sul do Brasil, no estado de Santa Catarina, no município de Porto Belo,
o bairro Araçá, onde encontra-se nossa unidade escolar, é uma vila litorânea,
pesqueira e turística, onde nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro e março, a

12

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 1902

população aumenta significativamente. Onde há uma Área de Proteção Ambiental
da Ponta do Araçá, que está localizada no extremo leste do município. Criada
através do Decreto 395 de 30 de abril de 2008, com aproximadamente 140,7
hectares, a APA da Ponta do Araçá é uma unidade de conservação de uso
sustentável que ainda não possui Plano de Manejo. Porto Belo tem como
principais fontes de renda, o turismo e a pesca, onde encontra-se características
de origem portuguesa. É um pequeno porto rodeado de belezas naturais,
formando uma baía com suas praias, ilhas e costões, por onde passa grandes e
luxuosos navios, principal roteiro de cruzeiros marinhos. Nossa cidade é
considerada um lugar charmoso e hospitaleiro para as famílias e pessoas de
terceira idade, que desejam ter um inverno tranquilo. A cidade de Porto Belo é
cortada pela BR 101 com tráfego intenso e tem desenvolvido muito do aspecto
imobiliário e industrial, sendo grande polo de compra e venda de imóveis,
atendendo a grandes empresários de diversas áreas.
Segundo IBGE (2019), no município de Porto Belo, há uma população de
aproximadamente 21 habitantes. Na rede municipal contamos com 3.448 alunos
matriculados, tendo em nossa unidade escolar 52 alunos, com total de 23
funcionários, sendo eles: 12 professores, 5 monitores 3 serventes, 1 cozinheiro, 1
gestora e 1 secretária escolar.

Tabela 1 – Turmas atendidas (total) e atendidas conforme retorno escalonado.
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Tabela 2 – Lista de funcionários do NDI Antônio Manoel dos Santos (2020).

A localização do Núcleo permite uma rápida locomoção até a Unidade Básica
de Saúde (UBS) do bairro. A UBS Manoel José Domingo localiza-se ao lado do
NDI, com distância mínima de 3 minutos.

VULNERABILIDADES

O Núcleo de Desenvolvimento Infantil Antônio Manoel dos Santos, toma em
consideração, na definição de seu cenário de risco, as vulnerabilidades gerais e
específicas que seguem:
a. Facilitação de condições que permitam a transmissão do vírus, através de
contatos diretos (aperto de mão, beijos, por partículas de pessoa infectada
que tosse ou espirra, etc.) ou mediados (toque em superfícies infectadas, etc.,
seguido de toque com as mãos na boca, nariz e olhos), particularmente, em
sociedades com hábitos sociais de maior interatividade física interpessoal.
Considerando que atendemos crianças de 4 meses a 5 anos e 11 meses,
conforme preconizam a Lei Federal n° 9.394/96. Tratando-se de crianças
pequenas possuem maior dificuldade em compreender e exercer protocolos
de prevenção;
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b. Falta de certos hábitos e cuidados de higiene pessoal e relacional ou
negligência no seu cumprimento, nomeadamente os hábitos associados à
lavagem regular e adequados das mãos, etiquetas corretas de tossir e
espirrar;
c. Insuficiente educação da comunidade escolar para a gestão de riscos e para
a promoção da saúde (em especial, contextos epidemiológicos) que, em
certos casos, se associa a baixa educação científica e dificuldades de
pensamento crítico;
d. Atitudes de negação do vírus, da COVID-19 e/ou de seu impacto, decorrente
de fakenews e difusão de informação não validada cientificamente;
e. Condições específicas dos estabelecimentos, tais como tipo e dimensões das
instalações físicas, condições de arejamento, espaço disponível para
suficiente espaçamento das pessoas etc.;
f. Baixa percepção de risco e o descumprimento de regras sociais (por
exemplo, distanciamento e isolamento social, uso de máscaras, entre outros);
g. Existência de atores pertencendo a grupos de risco;
h. Atividades essencialmente presenciais e desenvolvidas em grupos;
i. Dependência de meios de transporte coletivos urbanos, eventualmente
saturados;
j. Falta de formação dos professores para usar tecnologia na educação;
k. Alunos sem espaço adequado para estudo em casa, falta de equipamentos
como computadores e notebooks e problemas na conexão à internet;
l. Horário único de acesso às aulas e intervalos (recreios), causando possível
aglomeração na entrada e saída das pessoas;
m. Número insuficiente de funcionários para auxiliar na fiscalização das normas
de convivência exigidas.
CAPACIDADES INSTALADAS/ A INSTALAR

O NDI Antônio Manoel dos Santos, considera já ter instaladas e a instalar as
seguintes capacidades:
Capacidades instaladas
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Um acesso para entrada e saída;
Três salas de aula;
Um fraldário (anexo à sala do berçário);
Uma sala de direção;
Uma cozinha;
Uma lavanderia;
Três banheiros, sendo que o infantil há um único acesso e o adulto é
unissex e separado;
h) Um refeitório;
i) Um pátio aberto com Playground;
j) Um estacionamento com uso em conjunto com a Unidade Básica de
Saúde Manoel José Domingos.
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Capacidades a instalar
a) Dispor de ambiente específico para isolamento de pessoas que no meio do
expediente/aula possam vir a ter algum tipo de sintoma;
b) Dispor de um ambiente para depósito, para armazenar os materiais que não
possam ficar nas salas, por conta da higienização;
c) Formação específica para os funcionários;
d) Totem de álcool em gel na entrada da unidade escolar;
e) Frasco de álcool em gel disponível em todos os ambientes;
f) Toalhas de papel nos banheiros;
g) Tapete sanitizante;
h) Sinalização de todo o ambiente escolar;
i) Individualizar o acesso para os fornecedores;
j) Solicitar EPI’s (máscaras, luvas, aventais descartáveis, face shield), para o
órgão competente Secretaria de Educação/Administração;
k) Termômetro com sensor infravermelho;
l) Suporte de parede para colocar papel toalha e álcool em gel;
m) Biombo para adaptação do refeitório/ área de isolamento;
n) Na impossibilidade de um funcionário exercer a função, a direção informará à
Secretaria de Educação, a necessidade de repor urgente, para que não
interfira na manutenção da rotina escolar;
o) Disseminação e divulgação do Plano Escolar de Contingência, a fim de
contemplar todos da comunidade escolar;
p) Treinamento e capacitação para a comunidade escolar.
q) Estabelecer fluxos de encaminhamento de pessoas com sintomas à rede de
atenção pública ou privada;
r) Estabelecer protocolos internos de testagem e rastreamento e afastamento de
contatos de casos confirmados;
s) Uma servente para atender a demanda de higienização da unidade escolar
(banheiros, fraldário, sala de aula, etc);
t) Uma auxiliar de cozinha para atender a demanda de higienização de
alimentos e utensílios domésticos;

6. NÍVEIS DE PRONTIDÃO/AÇÃO

Este plano de contingência vincula-se aos níveis de prontidão/ação definidos
no Quadro 1, que estão baseados em indicações da OMS e correspondem à
terminologia que vem sendo utilizada pelo Ministério da Saúde em suas análises.
Tal terminologia parece-nos a mais adequada tanto à natureza da pandemia,
como para os estabelecimentos a que se destina: Preparação; Resposta
(subdividida em Contenção e Mitigação); e Recuperação.
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(podendo, se houver
medidas muito firmes
como testagem
generalizada,
isolamento de casos
e impedimento de
entradas chegar até à
Supressão)

Mitigação

(por vezes,
subdividida em
simples no início e
alargada quando já há
casos no país/estado)

Contenção

SUBFASES

Caracteriza-se inicialmente pela redução do contágio e óbitos e controle parcial da epidemia,
sustentada em indicadores oficiais de evolução de taxas de contágio e de ocupação de atendimento
hospitalar. Posteriormente, pela superação do surto epidêmico e/ou surgimento de vacina e/ou
descoberta de medicamentos adequados para o tratamento da COVID-19, comprovados
cientificamente pelas autoridades competentes podendo considerar-se consolidada (recuperação
plena). Até que isso aconteça, deve-se manter medidas preventivas adequadas para evitar o
surgimento de novos focos de infecção e reversão do achatamento da curva de contágio. Na
ocorrência de reversão da redução do contágio as medidas adequadas de prevenção e controle
deverão ser retomadas, em partes similares às previstas para a fase de Contenção.

Quando a situação de contágio está sob maior controle e caminha para uma fase de recuperação
estas medidas restritivas podem ser flexibilizadas.

Sabendo-se que não será possível evitar todos os contágios, tenta-se diminuir o avanço da pandemia,
com ações como suspensão de aulas, fechamento de comércio, bares e restaurantes, cancelamento
de eventos esportivos, congressos, shows e espetáculos, suspensão ou limitação de transportes etc.

A mitigação deve começar logo quando há transmissão local e intensificar-se quando há transmissão
sustentada ou comunitária.

Inclui medidas como o rastreamento (por meio de testes), isolamentos específicos (para evitar o
contágio da população a partir de casos importados) e vigilância de entradas, saídas e
deslocamentos de pessoas, buscando erradicar o vírus. O limite da contenção é quando as
autoridades perdem o controle do rastreamento, o vírus se propaga e entra em transmissão local.
Considera-se na fase de Contenção duas subfases Contenção Inicial e Contenção Alargada.

Pode ir desde quando há transmissão internacional em outros países ou casos importados em outros
estados (contenção inicial) até à situação da existência de cadeias secundárias de transmissão em
outros estados e/ou casos importados no estado, mas sem cadeias de transmissão secundária
(contenção alargada).

Não existe epidemia ou existe em outros países de forma ainda não ameaçadora

CARACTERÍSTICAS

Emergência de Saúde Pública

Perigo Iminente (quando há
casos importados no estado,
mas sem cadeias de transmissão
secundária)

e

Alerta (quando somente há
ocorrências em outros estados)

PLANCON ESTADUAL
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7. GOVERNANÇA E OPERACIONALIZAÇÃO DA RESPOSTA

A gestão de uma situação de crise, tão grave como a que nos confrontamos e
temos que lidar, exige um ajuste na governança, ou seja, nos processos de
governar neste tempo de crise. Referimo-nos, em especial, à interação e tomada
de decisão entre os atores envolvidos neste problema coletivo, acompanhada da
criação, reforço e/ou remodelação de diretrizes e normas e implementação de
ações adequadas.
Na governança, diretamente, relacionada com a operacionalização das
dinâmicas e ações operacionais de resposta, salientam-se três domínios
fundamentais:
a. o das diretrizes, dinâmicas e ações operacionais (e respectivos protocolos) a
implementar;
b. o do Sistema de Comando Operacional, propriamente dito, diferenciado do
―normal‖ sistema e processo de governo, mas com ele interligado, e que se
torna necessário constituir para coordenar toda a implementação a eventuais
ajustes do plano, indicando equipe e responsável em cada domínio;
c. o do Sistema de Alerta e Alarme, incluindo as dinâmicas de comunicação e os
processos de monitoramento e avaliação, que permite, identificar os
eventuais ajustes que se torna necessário implementar.

DIRETRIZES, DINÂMICAS E AÇÕES OPERACIONAIS (DAOP)

As diretrizes, dinâmicas e ações operacionais a serem implementadas
encontram-se indicadas na sequência.
No planejamento da implementação das diretrizes, dinâmicas e ações sugere-se
que seja usada, como referência, a ferramenta de qualidade 5W2H. Os 5 W (das
iniciais do nome em inglês) são: W1) porque será feito; W2) o que será feito;

18

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE

19

Após a homologação
do Plancon Escolar.

Na unidade
escolar.

1.3. Reenquadrar, dentro do possível, as grades de
horários de cada turma, de forma a condensar em
menores quantidades de dias possíveis as aulas do
mesmo professor.

Após a homologação
do Plancon Escolar.

Nas salas de aula.

1.2. Definir de um “espelho” para cada sala de aula,
de forma que cada aluno utilize todos os dias a mesma
mesa e a mesma cadeira.

Após a homologação
do Plancon Escolar.

Quando
(W4)

Na unidade
escolar.

1. MEDIDAS ADMINSTRATIVAS
O quê (ação)
Onde
(W2)
(W3)

DAOP - MEDIDAS SANITÁRIAS

1.1. Avaliar a possibilidade de retorno gradativo das
atividades escolares, com intervalos mínimos de 7
(sete) dias entre os grupos regressantes, em cada
estabelecimento. As medidas administrativas têm
como objetivo promover um alinhamento geral do
estabelecimento de ensino, com medidas gerais e
aplicáveis para a maioria da comunidade escolar e dos
ambientes do estabelecimento. São elas: (para os
diferentes níveis escolares, diferentes cursos, ou
outros), com o monitoramento da evolução do
contágio, tanto na comunidade escolar quanto na
comunidade geral da localidade, contemplando no

SANITÁRIAS:

Equipe gestora,
e comissão
escolar.

Professores
regentes e
Equipe gestora.

Equipe gestora
e Comissão
Escolar.

Quem
(W5)

Por meio de estudo da
gestão de pessoa.

Por meio de fixação de
cartaz e demarcação
de carteiras e cadeiras.

Com o monitoramento
da evolução do
contágio, na
comunidade geral.

Como
(H1)

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo

Quanto
(H2)

sendo que as diretrizes com mais detalhes estão disponíveis nos links de acesso.Segue as Diretrizes referente as MEDIDAS

Os quadros síntese que seguem resumem as principais dinâmicas e sugestões de ações que podem ser realizadas,

W3) onde será feito: W4) quando será feito: W5) quem o fará. Os dois H: H1) como será feito; H2) quanto custará.
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Após a homologação
do Plancon Escolar.

Após a homologação
do Plancon Escolar.

Em espaços
internos e
externos.

Em espaços
internos e
externos.

Após a homologação
do Plancon Escolar.

Na unidade
escolar e
ambiente digital.

1.8. Suspender as atividades esportivas coletivas
presenciais e de contato, tais como: lutas (artes
marciais), futebol, voleibol, ginástica, balé e outras,
devido à propagação de partículas potencialmente
infectantes, priorizando e incentivando atividades
individuais ao ar livre.

Após a homologação
do Plancon Escolar.

Na unidade
escolar.

1.5. Atualizar os contatos de emergência dos alunos
(também dos responsáveis quando aplicável), e dos
trabalhadores, antes do retorno das aulas, assim como
mantê-los permanentemente atualizados.
1.6. Priorizar a realização de reuniões por
videoconferência, evitando a forma presencial, quer
seja por alunos, docentes, trabalhadores ou
fornecedores e, em especial, quando não for possível,
reduzir ao máximo o número de participantes e sua
duração. Em extensão para as pessoas com
deficiência, buscar assessoria e suporte dos serviços
de Educação Especial para adequações e acesso a
informações.
1.7. Suspender todas as atividades que envolvam
aglomerações, tais como festas de comemorações,
reuniões para entrega de avaliações, formaturas,
feiras de ciências, apresentações teatrais, entre
outras.

Após a homologação
do Plancon Escolar.

Na unidade
escolar.

1.4. Adotar estratégias eficazes de comunicação com a
comunidade escolar, priorizando canais virtuais e a
audiodescrição para deficientes visuais e LIBRAS para
alunos surdos.

Equipe gestora.

Equipe gestora.

Equipe gestora,
comissão
escolar, equipe
pedagógica e
Atendimento
educacional
especializado.

Equipe diretiva
e pedagógica,
profissionais de
apoio e
Atendimento
educacional
especializado.
Equipe
administrativa.

Cancelando
previamente estas
ações, considerando a
Matriz de avaliação de
risco potencial para
COVID 19.
Cancelando
previamente estas
ações, considerando a
Matriz de avaliação de
risco potencial para
COVID 19

No ato da assinatura
do termo de aceite ou
não do retorno pela
família.
Por meio de
organização dos
tempos, espaços e
ambientes.

Por meio de redes
sociais.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Conforme
demanda

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

1.9. Implantar na primeira etapa do retorno, aulas
teóricas de educação física. Passados 21 dias, devem
ser planejadas para serem executadas
individualmente, sem contato físico, mantendo a
distância de 1,5 m entre os participantes e em espaços
abertos (ar livre). Fica proibida a prática de esportes
que envolvam superfícies que não possam ser limpas
e atividades que envolvam troca de objetos entre os
alunos.
1.10. Desestimular o uso de elevadores, por meio de
cartazes afixados em locais visíveis, contendo
orientações de utilização apenas para pessoas com
dificuldades ou limitações para deslocamento.
1.11. Adotar rotinas regulares de orientação de alunos
e trabalhadores sobre as medidas de prevenção,
monitoramento e controle da transmissão do COVID19, com ênfase na correta utilização, troca,
higienização e descarte de máscaras, bem como na
adequada higienização das mãos e de objetos, na
manutenção da etiqueta respiratória e no respeito ao
distanciamento social seguro, sempre em linguagem
acessível para toda a comunidade escolar.
1.12. Informar as alterações de rotina e mudanças de
trajeto e objetos, com antecedência, aos alunos com
deficiência visual e Transtorno de Espectro AutistaTEA.
Após a homologação
do Plancon Escolar.

Na unidade
escolar.
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Após a homologação
do Plancon Escolar.

Após a homologação
do Plancon Escolar.

Na unidade
escolar.

Professores,
monitores e
equipe gestora.

Avaliando os espaços,
tempos e conteúdos e
higienizando o
material após cada
uso.

Equipe gestora,
comissão
escolar e
atendimento
especializado.
Equipe gestora,
pedagógica e
comissão
escolar.

Equipe gestora
e comissão
escolar.

Por meio de reuniões
on-line e presenciais,
ligações ou mensagens
quando se fizerem
necessárias.
Por meio de afixação
de cartazes em
espaços de trânsito.

Por meio de cartazes
afixados em locais
visíveis, formação e
capacitação entre
outros.

O NDI não possui elevadores.

Após a homologação
do Plancon Escolar.

Na unidade
escolar.

Na unidade
escolar.

Orçamento para
30 dias:
Placa de
sinalização
R$ 6,90 a
unidade.
(18 placas).

Sem custo.

Orçamento para
30 dias:
Placa de
sinalização
R$ 6,90 a
unidade.
(18 placas).

Sem custo.
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Na unidade
escolar.

Após a homologação
do Plancon Escolar.

Toda a
comunidade
escolar que
retornará às
atividades
presenciais.
Equipe gestora
e Comissão
Escolar.

ASSINADO DIGITALMENTE

2.1. Divulgar para alunos e trabalhadores a
necessidade e a importância de evitar tocar olhos,
nariz e boca, além de higienizar sistematicamente as
mãos, especialmente nas seguintes situações: após o
uso de transporte público; ao chegar ao
estabelecimento de ensino; após tocar em superfícies
tais como: maçanetas das portas, corrimãos, botões
de elevadores, interruptores; após tossir, espirrar e/ou
assoar o nariz; antes e após o uso do banheiro; antes
de manipular alimentos; antes de tocar em utensílios
Na unidade
escolar.

2. MEDIDAS DE HIGIENE PESSOAL
O quê (ação)
Onde
(W2)
(W3)

Por meio de
comunicação visual e
placas informativas.

Equipe
pedagógica,
gestora e
comissão escolar.
Após a
homologação do
Plancon Escolar.

22

Como
(H1)

Quem
(W5)

Na unidade escolar
com informações
diretas da Secretária
da Saúde.

Por meio de
capacitação, reuniões
virtuais e presenciais
quando se fizerem
necessárias.

Quando
(W4)

1.15. Recomendar aos reitores, diretores escolares e
Na unidade
Após a homologação
administradores escolares acompanharem os casos
escolar.
do Plancon Escolar.
suspeitos ou confirmados, na comunidade escolar, e
com as autoridades locais, a evolução de casos
positivos, nos seus municípios e nos adjacentes, de
forma a gerenciar o funcionamento do
estabelecimento, avaliando a adequação da
continuidade das aulas, cancelando-as, se necessário,
e quando aplicável, contemplar o possível fechamento
temporário do estabelecimento, de forma total ou
parcial (apenas alguma sala, edifício ou instalação).
Quadro 2: Esquema de organização DAOP Medidas Sanitárias
Medidas administrativas.

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

Orçamento para
30 dias:
Placa de
sinalização
R$ 6,90 a
unidade.
(18 placas).

Quanto
(H2)

Sem custo.

Sem custo.
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2.5. Orientar os trabalhadores que devem manter as
unhas cortadas ou aparadas, os cabelos presos e evitar
o uso de adornos, como anéis e brincos.

2.3. Orientar sobre a obrigatoriedade do uso de
máscaras descartáveis ou de tecidos não tecido (TNT)
por alunos, trabalhadores e visitantes durante todo o
período de permanência no estabelecimento de
ensino. Orientar a troca de máscara a cada 2(duas)
horas ou quando tornar-se úmida (se antes desse
tempo). Não devem ser colocadas em bebês e crianças
menores de dois anos, pois há perigo de asfixia.
2.4. Disponibilizar álcool 70% para cada professor,
recomendando a frequente higienização das mãos.

higienizados; antes e após alimentar os alunos; antes
das refeições; antes e após cuidar de ferimentos; após
a limpeza de um local e/ou utilizar vassouras, panos e
materiais de higienização; após remover lixo e outros
resíduos; após trocar de sapatos; antes e após o uso
dos espaços coletivos; antes de iniciar e após uma
nova atividade.
2.2. Disponibilizar em pontos estratégicos, em diversos
ambientes do estabelecimento de ensino,
dispensadores de álcool 70%, devendo ser orientada e
estimulada a constante higienização das mãos.

23

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Na unidade
escolar.

Na unidade
escolar.

Enquanto perdurar
a pandemia.

Enquanto perdurar
a pandemia.

Em diversos
espaços da
unidade
escolar.

Em diversos
espaços da
unidade de
escolar.

Equipe gestora e
comissão escolar.

Secretaria de
Educação/nutrici
onistas e equipe
gestora.

Professor,
monitor, gestora
e comissão
escolar.

Equipe gestora e
comissão escolar.

Formação continuada
e/ou reuniões.

Disponibilizando o
material através da
secretaria municipal de
educação.

Cartazes informativos.

Em pontos estratégicos
como entradas da UE e
locais de maior
circulação.

Álcool em gel
R$ 56,90 – 5l
(Quimibel)
Orçamento para
30 dias:
20l – R$227,60
Sem custo.

Sem custo.

Álcool em gel
R$ 56,90 – 5l
(Quimibel)
Orçamento para
30 dias:
20l – R$227,60
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Na unidade
escolar.

Na unidade
escolar.

Na unidade
escolar.

2.6. Orientar cada professor a higienizar as mãos e
substituir a máscaras descartáveis ao final de cada
aula (a cada mudança de sala) e ao final do seu turno.

2.7. Orientar aos alunos, trabalhadores e visitantes,
que adentrarem ao estabelecimento, que deverão
usar máscaras descartáveis, ou de tecido não tecido
(TNT), ou de tecido de algodão, recomendando que
elas devem ser trocadas a cada 2 (duas) horas ou
quando tornar-se úmida (se antes deste tempo). Para
o uso de máscaras de tecido recomenda-se que seja
realizada em conformidade com o previsto na Portaria
SES nº 224, de 03 de abril de 2020, ou outros
regramentos que venham substituí-la.

ASSINADO DIGITALMENTE

2.8. Orientar a comunidade escolar sobre os cuidados
necessários a serem adotados em casa e no caminho
entre o domicílio e o estabelecimento de ensino.

24

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Equipe gestora e
comissão escolar.

Equipe gestora,
comissão escolar,
professores,
monitores,
serventes.

Equipe gestora e
comissão escolar.

Reuniões formativas e
material informativo.

Reuniões formativas e
material informativo.
Cada funcionário será
responsável pelas suas
máscaras.
A unidade escolar terá
um número limitado de
máscara reserva.
Reuniões formativas e
material informativo.

Sem custo.

*Máscara
descartável para
crianças:1 caixa
com 50un – R$
79,90 (Medi
Company)
Orçamento para
30 dias:
3 caixas (150un)
R$ 239,70

*Máscara
descartável para
adultos: 1 caixa
com 50un – R$
28,95 (NR
Hospitalares)
Orçamento para
30 dias:
3 caixas (150un)
R$86,85

Sem custo.
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Na unidade
escolar.

2.10. Orientar alunos e trabalhadores a usar lenços
descartáveis para higiene nasal e bucal e a descartálos imediatamente em lixeira com tampa,
preferencialmente de acionamento por pedal ou outro
dispositivo.
2.11. Orientar alunos com deficiência visual a
realizarem a higiene das mãos bem como de sua
bengala de uso pessoal após a utilização,
principalmente ao andar em espaços abertos.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Na unidade
escolar.

Na unidade
escolar.

2.13. Estabelecer e respeitar o teto de ocupação
compreendido como o número máximo permitido de
pessoas presentes simultaneamente no mesmo
ambiente, respeitando o distanciamento obrigatório.
Disponibilizar esta informação nos locais.
2.14. Organizar as salas de aula de forma que os
alunos se acomodem individualmente em carteiras e
em outros espaços respeitando o distanciamento
mínimo recomendado.
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Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Na unidade
escolar

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

2.12. Readequar os espaços físicos, respeitando o
distanciamento mínimo de 1,5 m (um metro e meio)
em sala de aula. Nas atividades de educação física e
em espaços abertos, deve-se manter distância de 1,5
m entre pessoas.

Na unidade
escolar

Na unidade
escolar.

2.9. Orientar e estimular os alunos, trabalhadores e
visitantes à aplicação da “etiqueta da tosse”

Equipe gestora,
comissão escolar,
professor e
monitor.

Equipe gestora e
comissão escolar.

Equipe gestora,
comissão escolar,
professor,
monitor e
atendimento
especializado.
Professor e
monitor.

Equipe gestora,
comissão escolar,
professor e
monitor.
Equipe gestora,
comissão escolar,
professor e
monitor.

Conforme o espelho de
classe.

Verificar a metragem e
calcular o espaço.

Verificar a metragem
quadrada de cada
espaço, onde o
professor tem a
autonomia para a
organização.

Reuniões formativas e
material informativo.

Reuniões formativas e
material informativo.

Reuniões formativas e
material informativo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.
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Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Na unidade
escolar.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

No portão de
entrada da
unidade.

Na unidade
escolar.

2.19. Definir pontos exclusivos para entradas e para
saídas para os estabelecimentos que disponham de
mais de um acesso. Para estabelecimentos que
disponham de um único acesso, definir e identificar
áreas para acessos e saídas, de forma a proporcionar
condições que evitem ou minimizem o cruzamento das
pessoas na mesma linha de condução.
2.20. Organizar, as entradas dos alunos, de forma que
não ocorram aglomerações, bem como escalonar os
horários de saída de alunos, de modo a evitar
congestionamentos e aglomerações.

26

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Na unidade
escolar.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Na unidade
escolar.

2.18. Implementar nos corredores o sentido único,
para coordenar os fluxos de entrada, circulação e saída
de alunos e trabalhadores, respeitando o
distanciamento mínimo entre pessoas

2.17. Disponibilizar alternativas de acessos e saídas
sem comandos com o contato das mãos, para
estabelecimentos que disponham de
estacionamentos, em especial se utilizarem sistemas
de digitação numérica ou de biometria digital, tanto
para alunos quanto para trabalhadores e visitantes.

2.15. Demarcar o piso dos espaços físicos, de forma a
facilitar o cumprimento das medidas de
distanciamento social, especialmente nas salas de
aula, carteiras, nas bibliotecas, nos refeitórios e em
outros ambientes coletivos.
2.16. Suspender a utilização de catracas de acesso e de
sistemas de registro de ponto, cujo acesso e registro
de presença ocorram mediante biometria.

Equipe gestora,
monitor e
comissão escolar.

Equipe gestora e
monitores.

Equipe gestora e
comissão escolar.

Substituir a biometria
por livro ponto.

Fitas sinalizadoras e
cartazes informativos.

Criar um cronograma com
os horários e turmas.

Demarcação do ambiente
com pintura.

Só possui um único corredor
e uma entrada e saída, por
isso, não há possibilidade de
implementar sentido único.

O NDI não possui.

Equipe gestora.

Equipe gestora,
comissão escolar,
professor e
monitor.

Orçamento
para 30 dias:
Tinta acrílica
sinalizadora
para piso 3,5l
(suvinil)
R$ 65,90.
Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Orçamento para
30 dias:
Fita sinalizadora
R$ 6,90 (200m)
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Secretaria da
unidade
escolar.

No portão de
entrada da
unidade.

Na unidade
escolar.

2.22. Evitar o acesso de pais, responsáveis, cuidadores
e/ou visitantes no interior das dependências dos
estabelecimentos de ensino, porém nos casos em que
o acesso ocorrer, devem ser preservadas as regras de
distanciamento mínimo obrigatório e o uso de
máscara.

2.23. Assegurar o respeito dos pais, responsáveis e/ou
cuidadores às regras de uso de máscara e de
distanciamento mínimo obrigatório nas dependências
externas do estabelecimento de ensino, quando da
entrada ou da saída de alunos, e, quando aplicável,
sinalizar no chão a posição a ser ocupada por cada
pessoa.

2.24. Assegurar que trabalhadores e alunos do Grupo
de Risco permaneçam em casa, sem prejuízo de
remuneração e de acompanhamento das aulas,
respectivamente.

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

Na unidade
escolar.

2.21. Organizar, quando necessário, os horários de
intervalo das refeições, de utilização de ginásios,
bibliotecas, pátios, entre outros, preservando o
distanciamento mínimo obrigatório entre pessoas,
evitando a aglomeração de alunos e trabalhadores nas
áreas comuns
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Equipe gestora,
previdência e
recursos
humanos.

Equipe gestora,
professores,
monitores,
serventes e
cozinheiro.

Equipe gestora.

Equipe gestora e
comissão escolar.

Informando e
encaminhando documentos
pertinentes ao setor
responsável.

Demarcação do ambiente
com pintura.

Atendimento
preferencialmente online ou
telefone.

Criar um cronograma com
os horários e turmas
escalonadas.

O NDI não possui de torneiras a jato bebedouros.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Quando for
estritamente
necessário.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Sem custo.

Orçamento
para 30 dias:
Tinta acrílica
sinalizadora
para piso 3,5l
(suvinil)
R$ 65,90.

Sem custo.

Sem custo.
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Na entrada da
unidade
escolar.

Na entrada da
unidade
escolar.

Na unidade
escolar.
Na unidade
escolar.

2.26. Aferir a temperatura de todas as pessoas
previamente a seu ingresso nas dependências do
estabelecimento de ensino, por meio de termômetro
digital infravermelho, vedando a entrada daquela cuja
temperatura registrada seja igual ou superior a 37,8
(trinta e sete vírgula oito) graus Celsius;

2.27. Caso o aluno, trabalhador ou visitante apresente
temperatura corporal maior ou igual a 37,8º ou
sintomas como tosse seca ou produtiva, dor no corpo,
dor de garganta, congestão nasal, dor de cabeça, falta
de ar, lesões na pele, diarréia, vômito, dor abdominal,
fica impedido de entrar no estabelecimento de ensino
e deve ser orientado a procurar uma unidade de
assistência à saúde do município.

2.28. Comunicar aos pais a obrigatoriedade de manter
os filhos em casa quando estiverem doentes.

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

do bebedouro, com recomendação de higienização
das mãos antes e após a retirada da água.
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Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Equipe gestora.

Equipe gestora.

Gestora,
secretária escolar
ou monitor.

Gestora,
secretária escolar
ou monitor.

Por meio de orientações
escritas e virtuais.

Mediante identificação das
sintomatologias, antes de
entrar no estabelecimento
fazendo os devidos registros
e comunicando os órgãos
responsáveis pelo controle
de casos, impedindo a
permanência do mesmo no
estabelecimento.
Por meio de orientações
escritas e virtuais.

Disponibilizando um
servidor que faça a aferição
da temperatura na entrada
da unidade de ensino.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Termômetro
infravermelho
R$ 68,90
(AIQURA).
Orçamento
para 30 dias:
5 unidades
R$ 344,50
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Na unidade
escolar.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.
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Na unidade escolar.
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Após a homologação
do Plancon Escolar.

Após a homologação
do Plancon Escolar.

Na unidade escolar.

3.4. Orientar alunos e trabalhadores a não
compartilhar material escolar, como canetas,
cadernos, réguas, borrachas entre outros; porém,
caso se faça necessário, recomendar que sejam
previamente higienizados.

Após a homologação
do Plancon Escolar.

Na unidade escolar.

3.2. Orientar alunos, professores, trabalhadores e
visitantes a manter o distanciamento recomendável
em todos os momentos, que é de 1,5 m (um metro e
meio) entre as pessoas.
3.3. Orientar alunos e trabalhadores a evitar
comportamentos sociais tais como aperto de mãos,
abraços e beijos.

Após a homologação
do Plancon Escolar.

Na unidade escolar.

Quando
(W4)

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

Onde
(W3)

3. MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL
O quê (ação)
(W2)

Equipe gestora e
atendimento
especializado.

Equipe gestora,
professores,
monitores,
serventes e
cozinheiro.

Equipe gestora
e comissão
escolar.

Equipe gestora
e comissão
escolar.

Equipe gestora
e comissão
escolar.

Quem
(W5)

Quadro 3: Esquema de organização DAOP – Medidas Sanitárias
Medidas de Higiene Pessoal

2.30. Assegurar o conhecimento das mudanças
realizadas nos espaços físicos de circulação social aos
alunos com deficiência.

Por meio de
materiais
informativos em
cada espaço.
Reunião de
orientações e
materiais
informativos.
Reunião de
orientações e
materiais
informativos.

Por meio de
materiais
informativos em
cada espaço.

Como
(H1)

Por meio de orientações
escritas e virtuais.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Quanto
(H2)

Sem custo.
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Equipe gestora,
professores e
monitores.

Equipe gestora
e comissão
escolar.

Após a homologação
do Plancon Escolar.

Equipe gestora,
comissão
escolar,
Secretaria de
Educação e
Recursos
Humanos.

4.1. Recomendar a todos os estabelecimentos a
fazer higienização de todas as suas áreas, antes da
retomada das atividades.

Na unidade
escolar.

Onde
(W3)
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Antes do início das
atividades
presenciais

Quando
(W4)

Professores,
monitores,
cozinheiro e
serventes.

Quem
(W5)

4. MEDIDAS DE HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES
O quê (ação)
(W2)

Reunião de
orientações e
materiais
informativos.
Reunião de
orientações e
materiais
informativos.

Higienização de
todos os ambientes.

Como
(H1)

Distribuição e ou
contratação de
novos funcionários
para comporem a
equipe conforme
urgência da unidade
para que não
interfira na rotina
escolar

O NDI não possui escadas rolantes.

Após a homologação
do Plancon Escolar.

Após a homologação
do Plancon Escolar.

Quadro 4: Esquema de organização DAOP – Medidas Sanitárias
Medidas de Distanciamento Social

3.8. Manter uma proporção adequada de
funcionários para os alunos para garantir a
segurança.
Na unidade escolar.

Na unidade escolar.

3.6. Orientar alunos a restringirem-se as suas salas
de aula, e evitando espaços comuns e outras salas
que não as suas.

3.7. Orientar alunos e trabalhadores a manter o
distanciamento mínimo de uma pessoa a cada 3
(três) degraus nas escadas rolantes, afixando
cartazes informativos.

Na unidade escolar.

3.5. Orientar alunos e trabalhadores a não
compartilhar objetos pessoais, como roupas, escova
de cabelo, maquiagens, brinquedos e semelhantes.

Sem custo.

Quanto
(H2)

Mensurável através
da contratação
pelo órgão
responsável.

Sem custo.

Sem custo.

05/01/2021 (Terça-feira)
DOM/SC - Edição N° 3371
Página 1919

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE

Na unidade
escolar.

4.6. Higienizar, uma vez a cada turno, as superfícies
de uso comum, tais como maçanetas das portas,
corrimãos, botõesde elevadores, interruptores,
puxadores, bancos, mesas, acessórios em instalações
sanitárias, com álcool 70%, ou preparações
antissépticas ou sanitizantes de efeito similar;
respeitando a característica quanto à escolha do
produto.

Diariamente.

Na unidade
escolar.
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Permanente.

Permanente.

Antes do início das
atividades
presenciais.

Na unidade
escolar.

Na unidade
escolar.

Antes do início das
atividades
presenciais.

Na unidade
escolar.

4.5. Higienizar o piso das áreas comuns a cada troca
de turno, com soluções de hipoclorito de sódio 0,1%
(água sanitária) ou outro desinfetante indicado para
este fim.

4.2. Garantir equipamentos de higiene, como
dispensadores de álcool em gel, lixeiras com tampa
com dispositivo que permita a abertura e
fechamento sem o uso das mãos (como lixeira com
pedal).
4.3. Prover treinamento específico sobre
higienização e desinfecção adequadas de materiais,
superfícies e ambientes, aos trabalhadores
responsáveis pela limpeza.
4.4. Utilizar exclusivamente produtos de limpeza e
higienização regularizados pela ANVISA e ao fim a
que se destinam.

Serventes.

Serventes.

Nutricionistas
da Secretaria
Municipal de
Educação.
Serventes.

Secretária de
Educação.

Conforme o
protocolo de
higienização.

Conforme as
orientações das
nutricionistas/SME,
ou gestora.
Conforme o
protocolo de
higienização.

Solicitar à Secretaria
de Educação,
material necessário
de acordo com o
espaço escolar.
Reunião online ou
presencial.

*Álcool 70% 5l
(Quimiobel) – 56,90.
Licitação pelo órgão
responsável.
Orçamento para 30
dias:
20 litros
R$ 227,60

*Água sanitária 5l (Da
casa) – 10,00.
Orçamento para 30
dias:
25 litros
R$ 50,00

Água sanitária 5l (Da
casa) – 10,00.
Orçamento para 30
dias:
25 litros
R$ 50,00

Mensurável através da
licitação pelo órgão
responsável.

Sem custo.

Mensurável através da
licitação pelo órgão
responsável.
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Na unidade
escolar.
Na unidade
escolar.

4.7. Intensificar a frequência da higienização das
instalações sanitárias.

4.8. Manter disponível nos banheiros sabonete
líquido, toalhas de papel e preparações alcoólicas
antissépticas 70% (setenta por cento) em formato de
gel, espuma ou spray.
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Permanente.

Permanente.
Serventes.

Serventes.

Conforme o
protocolo de
higienização.
Conforme o
protocolo de
higienização.

Licitação pelo órgão
responsável.

*Sabonete líquido
bactericida 5l (Domus)
– R$47,00.
Orçamento para 30
dias:
10 litros
R$ 94,00

*Toalhas de
papel:1000 folhas
(Mili) R$ 18,90.
Orçamento para 30
dias:
3 fardos (3000un)
R$ 56,70

*Álcool 70% 5l
(Quimiobel) – 56,90.
Orçamento para 30
dias:
20 litros
R$ 227,60

Sem custo.
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Na unidade
escolar.

Na unidade
escolar.

4.9. Manter os lavatórios dos refeitórios e sanitários
providos de sabonete líquido, toalha descartável,
álcool 70% ou preparações antissépticas de efeito
similar.

4.10. Higienizar, a cada uso, materiais e utensílios de
uso comum, como colchonetes, tatames, entre
outros.
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Antes e após o uso.

Diariamente.

Serventes,
professores e
monitores.

Serventes.

Conforme o uso
desses materiais.

Abastecendo os
recipientes
constantemente.

Álcool 70% 5l
(Quimiobel) – R$56,90
Orçamento para 30
dias:
20 litros
R$ 227,60

Licitação pelo órgão
responsável.

*Sabonete líquido
bactericida 5l (Domus)
– R$47,00.
Orçamento para 30
dias:
10 litros
R$ 94,00

*Toalhas de
papel:1000 folhas
(Mili) R$ 18,90.
Orçamento para 30
dias:
3 fardos (3000un)
R$ 56,70

*Álcool 70% 5l
(Quimiobel) – R$
56,90.
Orçamento para 30
dias:
20 litros
R$ 227,60
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Priorizar espaços
abertos e fazer
manutenção e
limpeza nos
aparelhos de ar
condicionado,
periodicamente.

Manutenção do ar
condicionado (quando
necessário)
Aproximadamente
R$200,00 a R$400,00

Na unidade escolar.

Na unidade escolar.

5.2. Estabelecer regras para que os alunos e
trabalhadores higienizem, a cada troca de usuário,
os computadores, tablets, equipamentos,
instrumentos e materiais didáticos empregados em
aulas práticas, de estudo ou pesquisa, com álcool
70% (setenta por cento) ou com soluções
sanitizantes de efeito similar, compatíveis com os
respectivos aparelhos, equipamentos ou
instrumentos.

Onde
(W3)

5.1. Orientar alunos e trabalhadores a higienizarem
regularmente os aparelhos celulares com álcool 70%
(setenta por cento) ou solução sanitizante de efeito
similar, compatíveis com os respectivos aparelhos.

O quê (ação)
(W2)
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Diariamente.

Diariamente.

Quando
(W4)

Equipe gestora
e Comissão
Escolar.

Equipe gestora
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Quem
(W5)

Reuniões
orientadoras e
materiais
informativos.

Formação
Continuada e
placas
informativas.

Como
(H1)

Orçamento para 30
dias:
Placa de sinalização
R$ 6,90 a unidade.
(18 placas).
Sem custo.

Quanto
(H2)

5. MEDIDAS DE HIGIENIZAÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTOS DIDÁTICOS E PESSOAIS

4.11. Intensificar, quando possível, a utilização de
Na unidade
Diariamente.
Serventes,
iluminação natural (entrada de sol) e a manutenção
escolar.
professores,
de portas e janelas abertas para a ventilação natural
monitores,
do ambiente, tanto para salas de aulas, ambientes
cozinheiro e
comuns e de deslocamento. Quando existir sistemas
equipe gestora.
de climatização artificial e forem aplicáveis os Planos
de Manutenção, Operação e Controle (PMOC), estes
devem estar implementados e atualizados
Quadro 5: Esquema de organização DAOP – Medidas Sanitárias
Medidas de Higienização e Sanitização de Ambientes.
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Na unidade escolar.

Professores,
monitores e
equipe gestora.

Retirar todo
material e
armazenar em um
local fechado.
Os materiais que
forem de uso
pessoal dos
professores, eles
devem guardar em
casa.

6.1. Capacitar os trabalhadores, disponibilizar e
exigir o uso dos Equipamentos de Proteção
Individuais (EPIs) apropriados, diante do risco de
infecção pela COVID-19, para a realização das
atividades, dentre eles máscaras e, quando
necessário, luvas.
Na unidade
escolar.
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Após a homologação
do Plancon Escolar.

Equipe da
Secretaria
Municipal de
Educação e equipe
gestora.

6. MEDIDAS DE PROTEÇÃO CONTRA INFECÇÃO DO COVID-19 EM TRABALHADORES
O quê (ação)
Onde
Quando
Quem
Como
(W2)
(W3)
(W4)
(W5)
(H1)
Capacitar por meio de
vídeos, reuniões,
cartazes entre outros,
exigindo o uso correto
dos equipamentos
fornecidos.

O NDI não possui biblioteca.

Antes do início das
aulas.

Quadro 6: Esquema de organização DAOP – Medidas Sanitárias
Medidas de higienização de materiais e instrumentos didáticos e pessoais.

5.4. Manter os livros de acervo da biblioteca após
sua utilização ou devolução por alunos em local
arejado e somente retornar a sua estante e
disponibilidade para nova utilização, após três dias.

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

Sem custo.

Quanto
(H2)

Sem custo.
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Na unidade
escolar.

Na unidade
escolar.

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

6.3. Manter uma distância de, no mínimo, 1,5 m
(um metro e meio) entre os trabalhadores. Se
não houver como atender a esta distância,
colocar barreiras físicas nas instalações de
trabalho e proteção com protetor facial rígido
(face shield), além do uso da máscara.

ASSINADO DIGITALMENTE
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Em todo o momento
que estiver exercendo
suas atribuições no
ambiente escolar.

No momento da
entrada de cada
profissional na unidade
de ensino e durante
permanência no
estabelecimento.

Todos os
profissionais que
estiverem
desenvolvendo
suas atividades
laborais.

Prestadores de
serviço deverão ter
seus EPIs.

A Secretaria
Municipal de
Educação fornecerá
os EPIs aos
colaboradores
quando necessário.

Por meio de
distanciamento de no
mínimo, 1,5 m (um
metro e meio) de raio
entre os trabalhadores.
Se não houver como
atender a esta distância,
colocar barreiras físicas
nas instalações de
trabalho e proteção com

Aos prestadores de
serviços e terceirizados
será exigido o uso dos
equipamentos de
proteção.

Aos profissionais
colaboradores da
unidade de ensino.

Face Shield: 1
unidade
R$ 10,00 (IKRO).
Orçamento
para 30 dias:

Biombo:
R$ 160,00 (1
unidade de 3
folhas)

*Máscara
descartável
para crianças:1
caixa com 50un
– R$ 79,90
(Medi
Company)
Orçamento
para 30 dias:
3 caixas
(150un)
R$ 239,70

*Máscara
descartável
para adultos: 1
caixa com 50un
– R$ 28,95 (NR
Hospitalares)
Orçamento
para 30 dias:
3 caixas
(150un)
R$86,85
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6.9. Monitorar os trabalhadores com vistas à
identificação precoce de sintomas compatíveis
com a COVID-19 (febre aferida ou referida,
calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse,
coriza, distúrbios olfativos ou gustativos).

Na entrada da
unidade escolar.

Na unidade
escolar.

6.8. Priorizar a ventilação natural nos postos de
trabalho.
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Diariamente.

Após a homologação
do Plancon Escolar.

Após a homologação
do Plancon Escolar.

Após a homologação
do Plancon Escolar.

Na unidade
escolar.
Na unidade
escolar.

Após a homologação
do Plancon Escolar.

Na unidade
escolar.

6.7. Programar a utilização dos refeitórios
respeitando o distanciamento de 1,5m (um e
meio) entre as pessoas.

6.5. Recomendar que os trabalhadores não
retornem às suas casas diariamente com suas
roupas de trabalho quando estes utilizarem
uniforme.
6.6. Orientar e estimular a constante higienização
das mãos por todos os trabalhadores.

6.4. Programar a utilização de vestiários a fim de
evitar agrupamento e cruzamento entre
trabalhadores (definir fluxos internos e de
entrada e saída), mantendo o distanciamento de
1,5 m (um metro e meio) entre os trabalhadores.
Caso a atividade necessite da utilização de
uniformes, é importante orientar aos
trabalhadores a ordem de desparamentação, e o
último equipamento de proteção a ser
descartado deve ser a máscara.

Equipe gestora.

Toda equipe
pedagógica.

Equipe gestora e
comissão escolar.

Equipe gestora e
comissão escolar.

Equipe gestora e
comissão escolar.

Manter vigilância de
sinais e sintomas,
conforme orientações.

Por meio de orientações
e reuniões sobre esta
necessidade.
De acordo com as
diretrizes sanitárias e
demarcando locais
permitidos.
Deixando portas e
janelas abertas para
ventilação dos espaços.

Por meio de orientações
e reuniões sobre esta
necessidade.

O NDI não possui vestiário.

protetor facial (face
shield), além do uso da
máscara.

Sem custo.

Orçamento
para 30 dias:
Fita sinalizadora
R$ 6,19 (200m).
Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

23 unidades
R$ 230,00
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Na unidade
escolar.
Diariamente.

Equipe gestora,
alunos e
profissionais da
unidade.
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Orientações do descarte,
após uso dos
equipamentos de
proteção no descarte e
troca de máscaras.

Sem custo.

Sem custo.

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

7.1. Os trabalhadores e alunos devem
informar ao responsável pelo
estabelecimento de ensino ou ao
profissional de referência no
estabelecimento, caso apresentem
sintomas de síndrome gripal e/ou
convivam com pessoas sintomáticas,
suspeitas ou confirmadas com COVID-19.
7.2. O estabelecimento de ensino deve
realizar o monitoramento diário dos
trabalhadores e alunos com sintomas de
síndrome gripal, em todos os turnos.
Após a
homologação
do Plancon
Escolar.

Diariamente.

Na unidade
escolar.

Na unidade
escolar.

Diariamente.

Na unidade
escolar.
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Secretaria
Municipal de
Educação e
Equipe gestora.

Equipe gestora e
monitor.

Equipe gestora.

Selecionar uma equipe para ser treinada e
orientada por meio de reuniões formativas,
elaborando protocolos de segurança de como
agir diante de determinados casos.

Verificando a temperatura na entrada do
estabelecimento ou quando for necessário,
durante o período de aula.

Comunicar as medidas de segurança e
sintomas deixando claro que pessoas com
sintomas tais como: febre aferida ou referida,
calafrios, dor de garganta, dor de cabeça,
tosse, coriza, distúrbios olfativos ou
gustativos, terão que avisar imediatamente a
equipe gestora para as devidas providências.

Sem custo.

Sem custo.

7. MEDIDAS PARA IDENTIFICAÇÃO E CONDUÇÃO DE CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS
PARA COVID -19.
O quê (ação)
Onde
Quando
Quem
Como
Quanto
(W2)
(W3)
(W4)
(W5)
(H1)
(H2)

Quadro 7: Esquema de organização DAOP – Medidas SanitáriasMedidas de Proteção contra infecção do COVID-19 em trabalhadores.

6.10. O estabelecimento deve seguir as
recomendações do Programa de Prevenção dos
Riscos Ambientais (PPRA) em especial as relativas
aos Equipamentos de Proteção Individual.
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7.6. Definir fluxos claros de condução e
saída dos casos suspeitos da sala de
isolamento e do estabelecimento escolar.

7.5. Promover o isolamento imediato de
qualquer pessoa que apresente os
sintomas gripais, e realizar as seguintes
ações: - se aluno menor de idade,
comunicar imediatamente aos pais ou
responsáveis, mantendo-o em área
segregada de outros alunos, sob
supervisão de um responsável trabalhador
da instituição, respeitando as medidas de
distanciamento e utilização de EPI,
aguardando a presença dos pais ou
responsáveis para os devidos
encaminhamentos pelos familiares ou
responsáveis; - se aluno maior de idade,
mantê-lo em área segregada, com
acompanhamento de um trabalhador do
estabelecimento, respeitando as medidas
de distanciamento e utilização de EPI até a
definição dos encaminhamentos; - se
trabalhador (inclusive professor) afastá-lo
imediatamente das suas atividades até
elucidação do diagnóstico.

7.4. Organizar o estabelecimento escolar
de forma a disponibilizar uma sala de
isolamento para casos que apresentem
sintomas de síndrome gripal

Na unidade
escolar.

Na unidade
escolar.

Na unidade
escolar.

Após a
homologação
do Plancon
Escolar.

Após a
homologação
do Plancon
Escolar.

Após a
homologação
do Plancon
Escolar.
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Equipe gestora e
comissão escolar.

Equipe gestora.

Equipe gestora.

Definir protocolo de fluxos por meio reuniões
com a Comissão Escolar.

Providenciar uma sala para isolamento
(capacidade a instalar) sob supervisão de um
profissional da unidade, até que o
responsável pelo menor que apresente
sintomas de síndrome gripal possa buscá-lo
com segurança na unidade.

Providenciar uma sala para isolamento
(capacidade a instalar) sob supervisão de um
profissional da unidade, até que o
responsável pelo menor que apresente
sintomas de síndrome gripal possa buscá-lo
com segurança na unidade.

Sem custo.

Capacidade a
instalar.

Capacidade a
instalar.
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Na unidade
escolar.

Em todos os
espaços
utilizados pelo
indivíduo com
suspeita da
COVID-19
Na unidade
escolar.

Na unidade
escolar.

7.7. Notificar imediatamente casos
suspeitos para a Vigilância Epidemiológica
local, para orientações e
encaminhamentos.

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

7.9. Para os casos confirmados e suspeitos
para COVID-19, tanto de alunos quanto
trabalhadores, seguir o preconizado no
manual de orientações da COVID-19 (vírus
SARS-CoV2) de Santa Catarina, disponível
e http://www.dive.sc.gov.br, ícone:
coronavírus.

ASSINADO DIGITALMENTE

7.10. Para a(s) turma(s) do(s)
professor(res) ou aluno(s) suspeitos
recomenda-se suspender as aulas por 7
(sete) dias ou até resultado negativo, ou
por 14 (quatorze) se positivo para
COVID19, como também os demais alunos
e seus responsáveis, quando aplicável,
deverão ser cientificados dos fatos.
Após a
homologação
do Plancon
Escolar.

Após a
homologação
do Plancon
Escolar.

40

Imediatamente.

Após
identificação do
caso.

Equipe gestora.

Todos os
profissionais com
orientação da
equipe gestora e
pedagógica.

Serventes.

Equipe gestora ou
comissão escolar.

Suspendendo o expediente da unidade
escolar, através de aviso prévio.

Por meio das orientações específicas do
manual COVID-19 de Santa Catarina.

Por meio de utilização de álcool 70% e
soluções sanitizantes com efeitos similares.

Após o caso ser identificado e isolado,
repassar à equipe gestora ou a comissão
escolar, que entrará em contato com a
vigilância sanitária.

Sem custo.

Sem custo.

Álcool 70% 5l
(Quimiobel) –
56,90.
Orçamento
para 30 dias:
20 litros
R$ 227,60

Sem custo.
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Na unidade
escolar.

Na unidade
escolar.

7.12. Questionar os trabalhadores e
alunos dos estabelecimentos escolares se
co-habitam ou têm outras formas de
contatos com pessoas suspeitas ou
sabidamente com diagnóstico de infecção
pelo COVID-19. Caso a resposta seja
positiva, é aconselhável que esta pessoa
fique afastada das atividades até que
tenha elucidação diagnóstica ou um
parecer médico liberando o retorno às
atividades laborais. Caso não ocorra a
elucidação diagnóstica, é indicado que
estas pessoas permaneçam afastadas por
14 (quatorze) dias a contar do último
contato com a pessoa suspeita, podendo
retornar às atividades após este período,
desde que estejam assintomáticas.

7.13. Garantir a notificação da rede de
saúde do município de residência, no caso
de trabalhadores e alunos que residam em
outros municípios.
7.14. Manter registro atualizado do
acompanhamento de todos os
trabalhadores e alunos afastados para
isolamento por COVID19.
Na unidade
escolar.

Na unidade
escolar.

7.11. Para as turmas dos alunos que cohabitam ou tiveram outras formas de
contatos com pessoas com diagnóstico de
infecção por COVID-19, recomenda-se
suspender as aulas por 14 (quatorze) dias,
bem como os demais alunos e seus
responsáveis, quando aplicável, deverão
ser cientificados dos fatos.

Após a
homologação
do Plancon
Escolar.
Após a
homologação
do Plancon
Escolar.

Após a
homologação
do Plancon
Escolar.

Após a
homologação
do Plancon
Escolar.
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Equipe gestora e
comissão escolar.

Equipe gestora e
comissão escolar.

Equipe gestora e
comissão escolar.

Equipe gestora.

Através de registros diários.

Através de registros e envio para a Secretaria
de Saúde do Município de residência.

Através de diálogo e orientações.

Suspendendo o expediente da unidade
escolar, através de aviso prévio.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.
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Na unidade
escolar.

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

Após a
homologação
do Plancon
Escolar.
Equipe gestora.

Seguir as normativas, decretos do Estado de
Santa Catarina ou Municipal.

ASSINADO DIGITALMENTE

Sem custo.

Sem custo.

8.2. Deve-se escalonar a entrada das turmas,
diferenciar os horários de outros níveis (se
ofertados pela unidade escolar) e, se possível,
estabelecer diferentes entradas para receber e
dispensar os alunos.
8.3. Os alunos de cada turma devem ficar
sempre na mesma sala, para evitar troca de
espaços e maior movimentação nos corredores.

8.1. No horário de chegada e saída dos alunos,
um ou mais profissionais escolares deve (m)
estar na entrada para receber os alunos não
sendo permitida a entrada de pais e/ou
responsáveis.

O quê (ação)
(W2)

Onde
(W3)

Quem
(W5)

Como
(H1)

42

Não se aplica, pois, não possuímos Ensino Fundamental em nossa unidade escolar.

Quando
(W4)

Quanto
(H2)

8. MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE RELACIONADOS AO ENSINO
FUNDAMENTAL.

Após a
Equipe gestora e
Seguir as orientações das diretrizes sanitárias
homologação
comissão escolar.
previstas.
do Plancon
Escolar.
Quadro 8: Esquema de organização DAOP- Medidas SanitáriasMedidas para identificação e condução de casos suspeitos ou confirmados para COVID-19.

Na unidade
escolar.

7.15. Garantir, sem prejuízos de
aprendizagem ou salarial, o retorno dos
alunos ou trabalhadores somente após a
alta e a autorização da área da saúde.
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8.11. Higienizar diariamente, após cada turno,
brinquedos e materiais utilizados pelas crianças
dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e

8.8. Realizar lanches e refeições,
preferencialmente na própria sala de aula. Caso
seja consumido no refeitório, manter o
distanciamento interpessoal preconizado de 1,5
metros.
8.9. É proibida a utilização de materiais didáticos
que sejam manuseados por vários alunos ao
mesmo tempo ou sequencialmente, a não ser
que eles possam ser limpos e desinfetados após
cada uso.
8.10. Priorizar atividades com material
audiovisual, para evitar manuseio de objetos
pelos alunos.

8.7. Estabelecer escalonamento dos intervalos
para as classes, evitando aglomerações em
corredores e outros espaços.

8.4. Sinalizar os corredores para que haja fila
única e definição prioritária de tráfego, visando
ajudar os alunos a seguir as normas e lembrar de
manter a distância mínima durante a
movimentação.
8.5. Os alunos devem interagir apenas para as
pessoas que estejam na mesma sala, sendo
vedada a interação de estudantes de diferentes
turmas e/ou com professores de outras classes.
8.6. Não é permitida a implementação dos
programas e projetos intersetoriais, que são
desenvolvidos por profissionais que não fazem
parte do corpo docente da unidade escolar.
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Não se aplica, pois, não possuímos Ensino Fundamental em nossa unidade escolar.
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Não se aplica, pois, não possuímos Ensino Fundamental em nossa unidade escolar.

Na unidade
escolar.

Na unidade
escolar.

9.2. Recomenda-se dividir as turmas em grupos
menores, sendo vedada a interação de crianças
de diferentes turmas e/ou com professores de
outras classes.

Onde
(W3)

9.1. Os estabelecimentos de ensino que
possuam em suas dependências crianças
menores de seis anos, ou com algum grau de
dependência, deverão adotar medidas para que
estas recebam auxílio para adequada higiene
de mãos, com a regularidade necessária.

O quê (ação)
(W2)

44

Após a homologação
do Plancon Escolar.

Após a homologação
do Plancon Escolar.

Quando
(W4)

Equipe gestora,
professores e
monitores.

Professores e
monitores.

Quem
(W5)

Por meio de um
planejamento logístico,
analisando a metragem
quadrada de cada espaço e
distanciamento de 1,5m.

Por meio da higienização das
mãos frequentemente.

Como
(H1)

Sem custo.

Sem custo.

Quanto
(H2)

9. MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE RELACIONADOS AO PÚBLICO
INFANTIL.

Quadro 9: Esquema de organização DAOP- Medidas SanitáriasMedidas específicas de prevenção e controle relacionados ao ensino fundamental.

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

higienizar imediatamente após o uso brinquedos
e materiais que forem levados à boca pelos
alunos.
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Na unidade
escolar.

Na unidade
escolar.

Na unidade
escolar.
Na unidade
escolar.

9.6. A alimentação deve ser oferecida
preferencialmente dentro da própria sala,
sendo sempre evitada a troca de espaços.

9.7. Escalonar o horário do parquinho, o qual
deverá ser higienizado completamente após
utilização de cada turma.

9.8. Estabelecer escalonamento na entrada e
saída das crianças de modo a evitar
aglomerações. Se possível, os profissionais
devem pegar a criança do lado de fora da
escola e levá-las para dentro, evitando que os

Na unidade
escolar.

9.5. As crianças matriculadas em período
integral devem permanecer no mesmo
grupamento e educador, durante o período de
permanência na escola.

9.4. Os estabelecimentos educacionais que
dispuserem de local destinado à amamentação,
devem mantê-lo ventilado, com assentos
adequados e distantes 1,5 m (um metro e
meio) de raio e disponibilizar, em pontos
estratégicos, local para a adequada
higienização das mãos e, na ausência ou
distância do local, disponibilizar álcool 70%
(setenta por cento) ou preparações
antissépticas de efeito similar. O local deve ser
higienizado após cada uso.

9.3. É proibida a circulação de profissionais
entre diferentes turmas na rotina diária de
atividades.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.
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Professores e
monitores.
Reorganização de horários.

Equipe gestora,
professor e
monitor.

Cozinheiro ou
auxiliar de
cozinha,
professor e
monitor.
Equipe gestora e
pedagógica.

Equipe gestora,
professor e
monitor.

Reorganizando os horários.
Após a utilização do espaço o
monitor ou servente realizará
a higienização.
Reorganizando os horários.

Reorganizando os espaços e
horários.

Reorganizando a logística e
avisando que qualquer
alteração de ambiente está
proibida.

O NDI não possui local destinado à amamentação.

Após a homologação
do Plancon Escolar.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.
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Após a
homologação do
Plancon Escolar.
Após a
homologação do
Plancon Escolar.
Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Na unidade
escolar.

Na unidade
escolar.
Na unidade
escolar.

Na unidade
escolar.

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

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

9.13. Não é permitido compartilhar objetos de
uso individual, como copos, talheres,
mamadeiras, babeiros, lençóis, travesseiros,
toalhas entre outros.

9.14. Trocar as roupas de bebês e crianças
quando estas tiverem sujas. Assim, os pais ou
cuidadores devem fornecer várias mudas de
roupa para a instituição.

46

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Na unidade
escolar.

9.10. Separar colchões ou berços das crianças
na hora do cochilo, colocando-os a pelo menos
1,5 metros (um metro e meio) de distância um
do outro, os quais deverão ser higienizados a
cada uso e no final do turno.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Na unidade
escolar.

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

pais/responsáveis entrem no ambiente.

Professor e
monitor.

Equipe gestora,
professor e
monitor.
Equipe gestora e
pedagógica.

Equipe gestora,
professor e
monitor.

Professor e
monitor.

Monitor,
professor e
servente.

Solicitar aos
pais/responsáveis que
mandem mais mudas de
roupa e sacolas plásticas para
colocar as roupas sujas.

Comunicar os pais a proibição
e se atentar na hora da
entrada.
Professores e monitores
deverão fazer este controle
durante a permanência na
unidade escolar.

Retirar os brinquedos e
materiais da sala que não
sejam passíveis de
higienização.

Conforme os procedimentos
operacionais para a limpeza
dos ambientes preconizando
as diretrizes sanitárias.

Realizando a higienização
conforme os procedimentos
operacionais para a limpeza
preconizando as diretrizes
sanitárias.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.
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Na unidade
escolar.

Na unidade
escolar.

9.15. Colocar as roupas sujas, tanto de
profissionais quanto de crianças em sacolas
plásticas até que se proceda a entrega aos pais
e/ou a lavagem.

9.16. Ao realizar troca de fraldas de bebês ou
crianças, os trabalhadores responsáveis devem:
- Definir um local fixo para esta atividade,
estruturado para tal;
- Realizar a adequada higiene das mãos antes e
após a troca de fraldas;
- Usar luvas descartáveis, trocando-as após o
atendimento de cada criança;
- Usar avental descartável ou impermeável e
higienizável (como “capa de chuvas”),
descontaminando-o após cada uso;
- Higienizar as mãos da criança após o
procedimento;
- Realizar o descarte adequado dos materiais
resultantes desta atividade;
- As fraldas de pano reutilizáveis não devem ser
limpas no local, mas sim colocadas em sacos
plásticos até o momento da lavagem;
- Realizar limpeza da superfície sempre após a
troca de fraldas. Recomenda-se que sejam
afixados material informativo com o passo-apasso adequado para efetuar a troca de fraldas

ASSINADO DIGITALMENTE
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Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Professor e
monitor.

Professor e
monitor.

Respeitando as diretrizes
sanitárias vigentes.

Solicitar que os
pais/responsáveis enviem
sacolas para os professores e
monitores armazenar essas
roupas quando necessário.

Luva descartável
R$ 61,74 – caixa com
100 un. (Descarpack).
Orçamento para 30
dias:
21 caixas – 2100 um
R$ 1296,54

Avental descartável
1 caixa com 10 un.
(Descarpack).
Orçamento para 30
dias:
20 caixas com 200
unidades
R$ 502,20

Sem custo.
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Na unidade
escolar.

9.18. Os alunos maiores de 02 anos devem
utilizar máscara durante toda a permanência no
estabelecimento de ensino, retirando-a apenas
no momento da refeição.
Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Equipe gestora e
pedagógica.

Equipe gestora e
pedagógica.

10.1.1.A instituição de ensino deve estabelecer,
entre escola e pais, as formas de condução das
atividades dos alunos com necessidades
especiais, de maneira a ampliar a segurança e
reintegração deste no ambiente escolar

Quando
(W4)

Quem
(W5)

Na unidade escolar.
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Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Equipe gestora,
pedagógica e
comissão escolar.

10.1. AÇÕES PARA EDUCANDOS DO ENSINO REGULAR:

Onde
(W3)

10. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL
O quê (ação)
(W2)

Conforme organização da
equipe gestora com parceria
dos professores e da
comissão escolar.

Como
(H1)

Os professores e monitores
tem a responsabilidade de
supervisionar as crianças.
Com auxílio dos demais
funcionários da unidade
escolar, quando necessário.

Os professores e monitores
tem a responsabilidade de
supervisionar as crianças.
Com auxílio dos demais
funcionários da unidade
escolar, quando necessário.

Quadro 10: Esquema de organização DAOP- Medidas Sanitárias
Medidas específicas de prevenção e controle relacionados ao Público Infantil.

Na unidade
escolar.

9.17. Os professores e funcionários devem
supervisionar o uso dos produtos a serem
utilizados na higiene de mãos, superfícies de
modo a garantir a utilização correta, bem como
evitar exposição e ingestão acidental.

Sem custo.

Quanto
(H2)

Sem custo.

Sem custo.
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Na unidade escolar.

Na unidade escolar.

Na unidade escolar.

Na unidade escolar.

Na unidade escolar.

Na unidade escolar.

10.1.2. Designar profissionais responsáveis pela
entrada e saída do aluno, evitando a entrada de
pais e ou responsáveis.

10.1.3. Garantir a limpeza da cadeira de rodas,
bem como de andadores e carrinhos dos alunos
cadeirantes.

10.1.4. Orientar os alunos sobre a higiene de
materiais de uso individual tais como: regletes,
sorobã, bengala, lupas, telescópios etc.

ASSINADO DIGITALMENTE

10.1.5. Organizar na da sala de aula, espaço
adequado para que o aluno com deficiência
visual possa guardar sua máquina Braille e
livros em Braille, bem como estabelecer uma
medida de cuidados de higienização deste
material.

10.1.6. Auxiliar o aluno quanto às medidas de
higienização de mãos e demais medidas de
prevenção e controle.

10.1.7. Garantir o distanciamento de 1,5m
entre um aluno e outro.

49

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Equipe gestora,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Equipe gestora e
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Equipe gestora,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Equipe gestora,
pedagógica,
profissionais da
limpeza e
profissionais de
apoio.

Equipe gestora,
pedagógica e
profissionais da
limpeza.

Equipe gestora e
pedagógica.

Os professores e monitores
tem a responsabilidade de
supervisionar as crianças.
Com auxílio dos demais
funcionários da unidade

Os professores e monitores
tem a responsabilidade de
supervisionar as crianças.
Com auxílio dos demais
funcionários da unidade
escolar, quando necessário.

Destinando espaços
específicos para este fim em
sala de aula.

Os profissionais da limpeza
deverão fazer higienização
periodicamente.

Os profissionais da limpeza
deverão fazer higienização
periodicamente.

Conforme organização da
equipe gestora.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

05/01/2021 (Terça-feira)
DOM/SC - Edição N° 3371
Página 1938

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE

Na unidade escolar.

10.1.9. Esclarecer ao segundo professor,
professor auxiliar e profissional Agente de
Apoio em Educação Especial, as medidas de
higienização necessárias no auxílio das
atividades pedagógicas, alimentação e na troca
de fraldas do aluno.
Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Equipe gestora,
pedagógica e
especialistas da SME
(psicóloga,
fonoaudióloga).

Equipe gestora,
pedagógica e
especialistas da SME
(psicóloga,
fonoaudióloga).

Por meio de orientação
acessível e estratégias
pedagógicas que deem a
real dimensão da
importância do uso da
máscara.
Por meio de orientações da
equipe gestora e
pedagógica respeitando as
diretrizes sanitárias.

Na unidade escolar.

Na unidade escolar.

Na unidade escolar.

10.2.1. Orientar quanto ao uso obrigatório de
máscaras. Os alunos que não aceitam máscaras,
devem passar por um trabalho de orientação,
bem como suas famílias.

10.2.2. Designar profissionais responsáveis pela
entrada e saída do aluno, evitando a entrada de
pais e ou responsáveis.

10.2.3. Garantir a limpeza da cadeira de rodas,
bem como de andadores e carrinhos dos alunos
cadeirantes.
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Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Equipe gestora,
pedagógica e
profissionais da
limpeza.

Equipe gestora e
pedagógica.

Equipe gestora,
pedagógica e
especialistas da SME
(psicóloga,
fonoaudióloga).

Os profissionais da limpeza
deverão fazer higienização
periodicamente.

Conforme organização da
equipe gestora.

Por meio de orientação
acessível e estratégias
pedagógicas que deem a
real dimensão da
importância do uso da
máscara.

10.2. AÇÕES PARA OS CENTROS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL

Na unidade escolar.

10.1.8. Orientar quanto ao uso obrigatório de
máscaras. Os alunos que não aceitam máscaras,
devem passar por um trabalho de orientação,
bem como suas famílias.

escolar, quando necessário.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.
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Na unidade escolar.

Na unidade escolar.

Na unidade escolar.

10.2.4. Destinar um local próprio para as trocas
de fraldas, com orientações quanto à
higienização.

10.2.5. Ao realizar troca de fraldas, os
trabalhadores responsáveis devem:
- Definir um local fixo para esta atividade,
estruturado para tal;
- Realizar a adequada higiene das mãos antes e
após a troca de fraldas;
- Usar luvas descartáveis e trocá-las após o
atendimento de cada criança;
- Usar avental descartável ou impermeável e
higienizável (tipo “capa de chuvas”),
descontaminando-o após cada uso;
- Higienizar as mãos do educando após o
procedimento;
- Realizar o descarte adequado dos materiais
resultantes desta atividade;
- Realizar limpeza da superfície sempre após a
troca de fraldas. Recomenda-se que sejam
afixados material informativo com o passo-apasso adequado para efetuar a troca de fraldas.

10.2.6. Iniciar os atendimentos presenciais com
os grupos do Programa de Educação
Profissional e os demais que possuem maior
autonomia, conscientização das medidas de
prevenção e que não pertençam ao grupo de
risco.

ASSINADO DIGITALMENTE
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Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Equipe gestora,
pedagógica e
especialistas da SME
(psicóloga,
fonoaudióloga).

Professor e monitor.

Equipe gestora,
pedagógica e
profissionais da
limpeza.

Respeitando as diretrizes
sanitárias vigentes.

Respeitando as orientações
afixadas das diretrizes
sanitárias vigentes.

Orientações conforme
diretrizes sanitárias
vigentes.

Sem custo.

Luva
descartável
R$ 61,74 – caixa
com 100 un.
(Descarpack).
Orçamento
para 30 dias:
21 caixas –
2100 un
R$ 1296,54

Avental
descartável
1 caixa com 10
un.
(Descarpack).
Orçamento
para 30 dias:
20 caixas com
200 unidades
R$ 502,20

Sem custo.
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Na unidade escolar.

Na unidade escolar.

Na unidade escolar.

10.2.11. Escalonar o horário do pátio, o qual
deverá ser higienizado completamente após
utilização de cada turma.

10.2.12. Garantir a supervisão por parte de
professores e funcionários quanto ao uso dos
produtos a serem utilizados na higiene de mãos
e superfícies de modo a garantir a utilização
correta, bem como evitar exposição e ingestão
acidental.

10.2.13. Higienizar, a cada uso, materiais e
utensílios de uso comum, como colchonetes,
tatames, trocadores, entre outros.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Na unidade escolar.
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Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Na unidade escolar.

Na unidade escolar.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Na unidade escolar.

10.2.10. Oferecer a alimentação
preferencialmente dentro da própria sala,
sendo sempre evitado a troca de espaços.

10.2.7. Observar o tamanho das salas
especialmente no que diz respeito à
necessidade de distanciamento (de no mínimo
1,5 metros), adequando a quantidade de
educandos por sala.
10.2.8. Organizar o atendimento dos
educandos da estimulação precoce por sessão
de forma individual, atendendo às medidas
sanitárias já estabelecidas em decretos da
Secretaria de Estado da Saúde.
10.2.9. Esclarecer aos professores as rotinas de
higienização necessárias durante o auxílio de
atividades pedagógicas.

Professor, monitor e
servente.

Equipe gestora,
pedagógica e
especialistas da SME
(psicóloga,
fonoaudióloga).
Equipe gestora,
pedagógica e
especialistas da SME
(psicóloga,
fonoaudióloga).
Equipe gestora,
pedagógica e
profissionais de
apoio.
Equipe gestora,
pedagógica e
profissionais da
limpeza.
Equipe gestora e
pedagógica.

Equipe gestora,
pedagógica e
comissão escolar.

Conforme os procedimentos
operacionais para a limpeza
dos ambientes e materiais
preconizando as diretrizes

Os professores e monitores
tem a responsabilidade de
supervisionar as crianças.
Com auxílio dos demais
funcionários da unidade
escolar, quando necessário.

Reorganizando os espaços e
horários.

Reorganizando os espaços e
horários.

Por organização da equipe
gestora respeitando as
diretrizes sanitárias.

Por meio de um
planejamento logístico,
analisando a metragem
quadrada de cada espaço e
distanciamento de 1,5m.
Por organização da equipe
gestora respeitando as
diretrizes sanitárias.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.
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7. DAOP – MEDIDAS PEDAGÓGICAS

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Equipe gestora e
pedagógica.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Na unidade
escolar.
Na unidade
escolar.

Na unidade
escolar e
ambiente virtual.

1.2. Assegurar a gestão democrática no
planejamento de retomada das aulas
presenciais.

1.3. Adequar metodologias pedagógicas e
implementar estratégias que garantam o
acesso à aprendizagem dos estudantes.

1.4. Realizar, para estudantes da Educação
Especial, uma avaliação com a equipe
pedagógica, professores e professores AEE,
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Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Quando
(W4)

Na unidade
escolar.

Onde
(W3)

Equipe gestora,
pedagógica e
profissionais de

Equipe gestora e
pedagógica.

Equipe gestora,
pedagógica e
comissão escolar.

Equipe gestora,
pedagógica e
comissão escolar.

Quem
(W5)

Conversa com as famílias através
de reuniões virtuais e explicando
as diretrizes que serão

Os professores com auxílio da
gestora, devem estabelecer as
estratégias metodológicas para
garantir aprendizagem dos alunos,
assim como garantir a todos os
estudantes acesso aos conteúdos e
monitorando a aprendizagem.

Por organização da equipe gestora
respeitando todas as diretrizes.

Através da mobilização para o
retorno gradativo com
comunicados nas mídias sociais.

Como
(H1)

Conforme organização da
equipe gestora com parceria
dos professores e da
comissão escolar.

1. GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO BÁSICA

1.1. Assegurar o acesso e a permanência na
Educação Básica.

O quê (ação)
(W2)

Na unidade escolar.

Quadro 11: Esquema de organização DAOP- Medidas Sanitárias
Medidas específicas para a Educação Especial.

10.2.14. Estabelecer entre instituição e pais,
formas de condução das atividades dos
educandos, de maneira a ampliar a segurança e
a reintegração destes.

sanitárias.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Quanto
(H2)

Sem custo.
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Na unidade
escolar.

1.7. Definir os grupos com prioridade para
serem atendidos presencialmente,
observando que os critérios devem ser
validados, preferencialmente em diálogo
com as comunidades escolares.
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Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Equipe gestora,
pedagógica e
comissão escolar.

Equipe gestora e
pedagógica.

Na unidade
escolar e
ambiente virtual.

1.6. Fazer o mapeamento dos estudantes
que não tiveram acesso às atividades
presenciais, durante o período de pandemia
e daqueles que tiveram acesso, mas não
realizaram as atividades propostas.
Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Equipe gestora e
pedagógica.

Na unidade
escolar e
ambiente virtual.

1.5. Realizar o mapeamento dos estudantes
que não apresentam condições para o
retorno às atividades escolares presenciais,
para auxiliar na definição das estratégias de
retomada.
Após a
homologação do
Plancon Escolar.

apoio.

colhendo a posição da família com relação
ao retorno presencial, com foco na
funcionalidade e autonomia, sendo
garantida a continuidade das atividades
remotas para os que estejam
impossibilitados de retornarem às
atividades presenciais.

Verificar os relatórios das
devolutivas das atividades
desenvolvidas e também checar a
ferramenta de envio das atividades
(Whatsapp).
Propor novas formas e propostas
de desenvolver as atividades para
que o desenvolvimento não seja
afetado.
Respeitar a Portaria nº 788, de 06
de outubro de 2020, que dispõe
sobre retorno às atividades
escolares presenciais escalonado e
gradativo; discutir com a
comunidade escolar a
periodicidade das aulas
presenciais, levando em
consideração a matriz de risco no
período do retorno e os decretos
vigentes.

Através de um mapeamento de
toda documentação da criança e
realizando um questionamento
com os pais/responsáveis
referente à volta as aulas.

integralmente seguidas na
retomada das aulas presenciais.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.
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Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Na unidade
escolar.

Na unidade
escolar.

Na unidade
escolar.

1.10. Garantir que as redes de ensino
ofereçam atividades presenciais e
atividades não presenciais enquanto
perdurar o regime especial de educação
decorrente da pandemia COVID- 19.

1.11. Orientar quanto à obrigatoriedade da
realização das atividades não presenciais
aos estudantes que, por determinado
motivo, não participarem das atividades
presencialmente.

1.12. Realizar busca ativa dos estudantes
que não retornarem às atividades
presenciais e/ou não estão realizando as
atividades não presenciais.
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Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Na unidade
escolar.

1.9. Orientar, quando necessário, os
estudantes que retornarem às atividades
presenciais para que, obrigatoriamente,
cumpram de forma concomitante as
atividades do regime de ensino não
presencial.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Na unidade
escolar e
ambiente virtual.

1.8. Assegurar as atividades escolares não
presenciais aos estudantes com
especificidades que não poderão retornar
aos estudos presencialmente.

Equipe gestora e
pedagógica.

Equipe gestora e
pedagógica.

Equipe gestora e
pedagógica.

Equipe gestora e
pedagógica.

Equipe gestora e
pedagógica.

Através das informações dos
professores regentes, a equipe
gestora entrará em contato com a
família.

Através de comunicados.

Através dos encontros semanais.

Criando um termo de compromisso
onde os pais/responsáveis possam
ler e assinar para que estejam
cientes e orienta-los e Incentiva-los
no acompanhamento dessas
atividades não presenciais,
reforçando a importância deste
período.

Planejar aulas online e
disponibilizar o acesso aos alunos.
Enviar material impresso aos
alunos, através dos pais ou
responsáveis.
Enviar por meio de Whatsapp ou
retirada na unidade escolar.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.
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Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.
Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Na unidade
escolar.

Na unidade
escolar.

Na unidade
escolar.

Na unidade
escolar.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Na unidade
escolar.

Equipe gestora e
pedagógica.

Equipe gestora e
pedagógica.

Equipe gestora e
pedagógica.

Equipe gestora e
pedagógica.

Equipe gestora e
pedagógica.

Por organização da equipe gestora,
agendando uma triagem com a
psicóloga da Educação.

Por organização da Equipe Gestora
e Secretaria Municipal de
Educação/Coordenação.

Através do Programa do Governo
“Educação Conectada”.

Através de informativos.

Através de normativa da Secretaria
Municipal de Educação.
Reuniões pedagógicas.
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Quadro 12: Esquema de organização DAOP- Medidas Pedagógicas
Garantia do Direito à Educação Básica

1.13. Definir estratégias de apoio
pedagógico aos estudantes que não
acompanharam ou não conseguiram
assimilar significativamente os
conhecimentos durante as atividades não
presenciais propostas.
1.14. Divulgar amplamente, para toda a
comunidade escolar, as estratégias
pedagógicas adotadas pela Rede de Ensino
e/ou unidade escolar, a fim de promover
seu engajamento na realização das
atividades presenciais e não presenciais,
enquanto perdurar o regime especial de
educação decorrente da pandemia da
COVID-19.
1.15. Ampliar o acesso à internet, a
dispositivos eletrônicos e à infraestrutura
adequada às TICs.
1.16. Estabelecer planejamento
organizacional e pedagógico adaptativo.
Visto que a volta às aulas deve ser gradual,
por etapas ou níveis, e escalonadas,
conforme determinações sanitárias.
1.17. Prever a necessidade de apoio
psicossocial a estudantes, familiares e
profissionais da educação.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.
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Na unidade
escolar.

Na unidade
escolar.

Na unidade
escolar.

2.3. Envolver a comunidade escolar na
reestruturação do calendário e quadro de
horários da escola.

2.4. Envidar esforços na reestruturação do
calendário, a fim de estabelecer períodos de
recesso e/ou férias escolares, observadas as
particularidades de cada rede e normas
vigentes.

2.5. Adotar, caso seja necessário, novas
estruturas de organização escolar previstas na
LDB e Diretrizes Curriculares Nacionais.

Após a homologação
do Plancon Escolar.

Após a homologação
do Plancon Escolar.

Após a homologação
do Plancon Escolar.

Após a homologação
do Plancon Escolar.

Após a homologação
do Plancon Escolar.

Quando
(W4)

Equipe
gestora,
pedagógica e
comissão
escolar.

Equipe
gestora,
pedagógica e
comissão
escolar.

Equipe
gestora.

Equipe
gestora e
pedagógica.

Quem
(W5)

Estudando a viabilidade do aumento
de carga horária diária, seja de forma
presencial ou híbrida.

Planejar aulas online e disponibilizar o
acesso aos alunos;
-Enviar material impresso aos alunos,
através dos pais ou responsáveis, ou
material para impressão;
-Enviar por meio de WhatsApp ou
retirada na unidade escolar.
Considerando a Matriz de risco; as
Diretrizes Sanitárias da Organização
Mundial da Saúde (OMS); (Portaria SES
nº 592 de 17 de agosto de 2020).
Orientando as famílias quanto aos
procedimentos adotados; ouvindo
sugestões da Comunidade Escolar;
disponibilizando o calendário para
consulta Pública por meio eletrônico.

Como
(H1)
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Equipe
Mapeando a necessidade de Novas
gestora,
Estruturas da Organização Escolar;
pedagógica e
estudando a possibilidade de aumento
comissão
de carga horária complementar a fim
escolar.
de prestar reforço escolar.
Quadro 13: Esquema de organização DAOP- Medidas Pedagógicas
Calendário Escolar.

Na unidade
escolar.

Ambiente virtual.

Onde
(W3)

2. CALENDÁRIO ESCOLAR

2.2. Observar as diretrizes sanitárias na
elaboração do novo calendário escolar.

2.1. Garantir a validação das atividades não
presenciais para cômputo do cumprimento da
carga horária mínima legal vigente estipulada
para cada etapa e modalidade de ensino.

O quê (ação)
(W2)

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Quanto
(H2)
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Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Na unidade
escolar.

Na unidade
escolar.

Na unidade
escolar.

3.3. Elaborar instrumentos de avaliação
diagnóstica que atendam às
especificidades dos estudantes e busquem
mitigar ou eliminar as desigualdades
educacionais.

3.4. Realizar avaliação diagnóstica de cada
estudante, por meio da observação do
desenvolvimento em relação aos objetivos
de aprendizagem e habilidades que se
procurou desenvolver com as atividades
pedagógicas não presenciais e construir
um programa de recuperação, caso
necessário.
3.5. Redefinir as estratégias do processo
pedagógico e os objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento, direitos
de aprendizagem e campo de
experiências, tendo em vista a BNCC, o
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Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Na unidade
escolar.

3.2. Adequar os critérios de promoção dos
estudantes, as avaliações para efeito de
decisões de final de ciclo, adotando
medidas que minimizem a evasão, o
abandono e a retenção escolar.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Quando
(W4)

Equipe gestora e
pedagógica.

Equipe gestora e
pedagógica.

Equipe gestora e
pedagógica.

Equipe gestora e
pedagógica.

Equipe gestora e
pedagógica.

Quem
(W5)

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

Na unidade
escolar.

3.

Onde
(W3)

3.1. Garantir o planejamento da avaliação
formativa e diagnóstica.

O quê (ação)
(W2)

Capacitar professores, supervisores e
toda comunidade escolar sobre as
diversas possibilidades e
procedimentos que podem ser
planejados e implementados por

Verificando os relatórios das
devolutivas das atividades
desenvolvidas e também checar a
ferramenta de envio das atividades
(Whatsapp).

Através de orientações e capacitações
para professores conforme a
necessidade da elaboração e aplicação
da avaliação formativa e diagnóstica.
Segundo A Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB), Diz no Art.
31. Na educação infantil a avaliação
far-se-á mediante acompanhamento e
registro do seu desenvolvimento, sem
o objetivo de promoção, mesmo para
o acesso ao ensino fundamental.
Capacitações, formações pedagógicas
afim de explorar habilidades e campos
de experiências;
Explorando o uso das tecnologias em
sala de aula;

Como
(H1)

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Quanto
(H2)
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Na unidade
escolar.
Na unidade
escolar.

3.9. Promover a autonomia pedagógica,
por local de trabalho, com valorização do
diálogo entre toda comunidade escolar.

3.10. Adotar estratégias eficientes para a
recuperação da aprendizagem,
principalmente dos estudantes em risco
de trabalho infantil, violência doméstica e
vulnerabilidade social.
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Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Na unidade
escolar.

3.8. Adequar o Projeto PolíticoPedagógico, considerando o contexto
vigente.

Equipe gestora,
pedagógica,
assistência social e
conselho tutelar.

Equipe gestora,
pedagógica e
comissão escolar.

Equipe gestora e
pedagógica.

Mapear as situações de
vulnerabilidade e redigir um
documento onde contemplem esses
casos, afim de garantir a recuperação
de aprendizagem e segurança da
criança;
Fazer abordagens na família com apoio
da Assistência Social e Conselho
Tutelar.

Leitura e revisão constante do Projeto
Político-Pedagógico, relacionando ao
PlanCon Escolar acrescentando às
especificidades da comunidade
escolar.
Através de orientações, diálogo e
reuniões.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.
Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Na unidade
escolar.

3.7. Reforçar a importância do
planejamento pedagógico interdisciplinar.
Equipe gestora e
pedagógica.

Capacitar professores e toda
comunidade escolar sobre as diversas
possibilidades de uso das TICs nos
processos de ensino e de
aprendizagem;

Equipe gestora e
pedagógica.

Na unidade
escolar.

3.6. Promover o aprimoramento do uso
das TICs nas propostas pedagógicas.
Após a
homologação do
Plancon Escolar.

educadores, com a finalidade de
atingir seus objetivos de ensino.

CBTC ou o Currículo de Referência,
levando, assim, à continuidade da
aprendizagem no percurso formativo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

05/01/2021 (Terça-feira)
DOM/SC - Edição N° 3371
Página 1948

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Na unidade
escolar.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Equipe gestora e
pedagógica.
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Onde
(W3)

Quando
(W4)

4. FORMAÇÃO CONTINUADA

Quem
(W5)
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4.1. Promover a formação das equipes
Ambiente
Durante e após a
Secretaria Municipal
Por meio de formações, tendo
pedagógicas e dos professores com foco em:
virtual.
homologação do
de Educação.
como objetivo a preparação dos
planejamento alinhado à BNCC, ao CBTC ou
Plancon Escolar.
profissionais para o retorno das
Currículo Referência, novas propostas
aulas, apresentando a nova
pedagógicas, incluindo metodologias ativas de
dinâmica de funcionamento da
ensino, aprendizagem e avaliações, avaliação
unidade escolar, propostas
diagnóstica e processual, avaliação na
pedagógicas, metodologia de
perspectiva do percurso formativo e uso das
avaliação, entre outros.
TICs.
Quadro 15: Esquema de organização DAOP- Medidas Pedagógicas
Formação Continuada.

O quê (ação)
(W2)

Como
(H1)

Produção de material informativo
(impresso e/ou audiovisual) distribuído
aos alunos e suas famílias, afim de
orientar toda comunidade escolar
quanto ao conjunto de medidas
comportamentais necessárias.
Divulgar o PLANCON para a
comunidade escolar e colaboradores.
Afixar cartazes de alerta pela unidade
escolar; orientar e estudar o assunto
de forma interdisciplinar.
Produção de material feito pelas
próprias crianças estimulando à
prevenção ao corona vírus.

3.12. Desenvolver estratégias pedagógicas
Na unidade
Após a
Equipe gestora,
de prevenção à COVID-19, de forma a
escolar.
homologação do
pedagógica e
estimular os estudantes e servidores a se
Plancon Escolar.
comissão escolar.
apropriarem dos conceitos estabelecidos
nas diretrizes sanitárias.
3.13. Estimular estudantes e servidores a
Na unidade
Após a
Equipe gestora e
se tornarem agentes multiplicadores de
escolar.
homologação do
pedagógica.
prevenção da COVID-19 na comunidade
Plancon Escolar.
escolar e local.
Quadro 14: Esquema de organização DAOP- Medidas Pedagógicas
Organização Curricular.

3.11. Promover atividades educativas
sobre higienização e etiqueta respiratória.

Sem custo.

Quanto
(H2)

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.
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Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Na unidade
escolar.

5.Orientar o trabalhador que os uniformes
devem ser trocados, no mínimo, diariamente e
usados e exclusivamente nas dependências de
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Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Na unidade
escolar.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Na unidade
escolar.

4.Orientar os trabalhadores a evitar tocar o
rosto, em especial os olhos e a máscara,
durante a produção e distribuição dos
alimentos, seguindo os procedimentos
estabelecidos no anual de Boas Práticas de
manipulação de alimentos de cada
estabelecimento.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Na unidade
escolar.

2.Orientar que cada estabelecimento de ensino
manipule e prepare os alimentos de acordo
com o manual de Boas Práticas e os
Procedimentos Operacionais Padronizados de
forma a combater a disseminação da COVID-19.
3.Utilizar utensílios higienizados conforme
definido no manual de Boas Práticas de
manipulação dos Alimentos de cada
estabelecimento.

Durante e após a
homologação do
Plancon Escolar.

Quando
(W4)

Na unidade
escolar.

Onde
(W3)

1. Recomendar que cada estabelecimento de
ensino atualize o manual de Boas Práticas de
manipulação e os Procedimentos Operacionais
Padronizados de forma a adequa - los para o
combate à disseminação da COVID-19.

O quê (ação)
(W2)

DAOP – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Nutricionistas e
equipe gestora.

Nutricionistas e
equipe gestora.

Cozinheiro e auxiliar
de cozinha.

Nutricionistas.

Nutricionistas.

Quem
(W5)

Por meio de orientações e termo
de responsabilidade.

Formações com os profissionais
da alimentação e também
atualização do manual de boas
práticas de manipulação de
alimentos.
Por meio de orientações das
nutricionistas da secretaria
municipal de educação,
respeitando todas as diretrizes e
seguindo o manual de Boas
Práticas de manipulação dos
Alimentos.
Por meio de orientações das
nutricionistas da secretaria
municipal de educação e equipe
gestora.
Respeitando todas as diretrizes e
seguindo o manual de Boas
Práticas de manipulação dos
Alimentos.

Formações com os profissionais
da alimentação e também
atualização do manual de boas
práticas de manipulação de
alimentos.

Como
(H1)

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Quanto
(H2)
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11.Programar a utilização dos refeitórios com
apenas 1/3 (um terço) da sua capacidade (por
vez). Organizar cronograma para sua utilização,
de forma a evitar agrupamento e cruzamento
entre os trabalhadores (fluxos interno e de
entradas e saídas), além de garantir a
manutenção da distância mínima de 1,5 m (um
metro e meio) de raio entre os trabalhadores.

8.Estabelecer horários alternados de
distribuição de alimentos e utilização de
refeitórios e praças de alimentação, com o
objetivo de evitar aglomerações
9.Organizar a disposição das mesas e cadeiras
no refeitório de modo a assegurar que a sua
utilização proporcione o distanciamento
mínimo de 1,5 metros (um metro e meio) entre
as pessoas.
10. Obedecer ao distanciamento mínimo de 1,5
metros (um metro e meio) entre pessoas no
refeitório em todas as atividades, da entrada à
saída.

6. Substituir os sistemas de autosserviço de
buffet utilizando porções individualizadas ou
disponibilizando funcionário (s) específico (s)
para servir todos os pratos e entregar os
utensílios.
7. Realizar higienização adequada das mesas,
cadeiras, bancos e similares, a cada uso. Não
utilizar toalhas de tecido ou outro material.

armazenamento, preparo e distribuição dos
alimentos.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.
Após a
homologação do
Plancon Escolar.
Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Na unidade
escolar.
Na unidade
escolar.

Na unidade
escolar.
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Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Na unidade
escolar.

Na unidade
escolar.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Na unidade
escolar.

Equipe gestora,
alunos, professores,
monitores,
serventes,
cozinheiro.
Cozinheiro, auxiliar
de cozinha e equipe
gestora.

Cozinheiro e auxiliar
de cozinha.

Equipe gestora.

Professor, monitor e
servente.

Cozinheiro e auxiliar
de cozinha.

Criando um cronograma afim de
evitar aglomeração e reorganizar
espaços e horários.

Reorganizando os espaços e
fazendo a escala de turmas.

Reorganizando os espaços.

Reorganizando os horários e
espaços.

Higienizar a cada uso.

O cozinheiro ou auxiliar de
cozinha servira cada criança e
entregará os utensílios.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.
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Após a
homologação do
Plancon Escolar.
Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Na unidade
escolar.
Na unidade
escolar.

15.Orientar a troca, higienização,
armazenamento e descarte das máscaras
conforme o estabelecido na Portaria SES nº
224/2020.
16.Orientar que entregadores e outros
trabalhadores externos não entrem no local de
manipulação dos alimentos.

17.Realizar formação/treinamento com os
profissionais envolvidos em todos os processos
da alimentação na escola (recebimento,
armazenamento, pré-preparo, preparo,
distribuição, acompanhamento e fiscalização),
seguindo os procedimentos estabelecidos nas
diretrizes sanitárias, planos de contingências e
protocolos escolares.
18.Organizar um plano de comunicação para
orientar a comunidade escolar sobre os
procedimentos alimentares, conforme as

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Na unidade
escolar.

14. Utilizar a máscara durante toda a
permanência no ambiente, retirando somente
no momento do consumo do alimento.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Na unidade
escolar ou
ambiente
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Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Na unidade
escolar ou
ambiente
virtual.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Na unidade
escolar.

13.Orientar alunos e trabalhadores a não
partilhar alimentos e não utilizar os mesmos
utensílios, como copos, talheres, pratos, entre
outros.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Na unidade
escolar.

12.Recomendar que preferencialmente não
sejam trazidos alimentos externos. Caso haja a
necessidade, este dever estar higienizado e
embalado conforme recomendações sanitárias.

Nutricionistas,
cozinheiro, auxiliar
de cozinha e equipe

Nutricionista,
cozinheiro, auxiliar
de cozinha e equipe
gestora.
Nutricionistas

Toda a equipe
escolar.

Toda a equipe
escolar e educandos.

Nutricionistas e toda
a equipe escolar.

Nutricionistas e toda
a equipe escolar.

Através da SME/Nutricionistas.

Por meio de orientações verbais
previamente ditas e cartazes
afixados na entrada da unidade
escolar.
Formações presenciais ou
virtuais.

Por meio de orientações verbais
e cartazes afixados nas paredes
do ambiente escolar.

Os alunos e trabalhadores
deverão ter sua garrafa de água.
A equipe gestora e pedagógica
orientará por meio de
reuniões/bilhetes na agenda, que
não devem partilhar alimentos,
etc.
Por meio de orientações verbais
e cartazes afixados nas paredes
do ambiente escolar.

Através de normativas da SME/
nutricionistas.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.
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1.1.Limitar e controlar a lotação mínima de cada
veículo da seguinte forma:
- Veículo de passeio resguardar intervalo de um
assento vazio entre os passageiros nos bancos
traseiros;
- Van (incluindo Kombi): resguardar intervalo de
um assento vazio entre os passageiros em todos os
bancos;
-Micro-ônibus priorizar ocupação alternada dos
assentos, até o limite de um ocupante por assento,
sendo vedado passageiros em pé;

O quê (ação)
(W2)

No trajeto
escolar.

Nos veículos de
transporte
escolar.
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Quando
(W4)

1. MEDIDAS GERAIS
Onde
(W3)

DAOP- TRANSPORTE ESCOLAR

Motorista dos
veículos e órgãos
competentes.

Quem
(W5)

Demarcando os bancos com
informativos, conforme as
diretrizes sanitárias.

Como
(H1)

19.Seguir os procedimentos de higienização do
kit de alimentação escolar (onde houver) de
Não haverá kits de alimentação.
acordo com as normas sanitárias.
20.Os estabelecimentos educacionais que
dispuserem de cantinas, lanchonetes,
restaurantes ou espaços equivalentes a praças
de alimentação, de forma terceirizada, deverão
O NDI não possui cantinas, lanchonetes.
também atender aos requisitos definidos na
Portaria SES nº 256 de 21/04/2020, ou outros
regulamentos que venham substituí-la.
Quadro 16: Esquema de organização DAOP- Alimentação Escolar

diretrizes sanitárias, planos de contingência e
protocolos escolares.

Sem custo.

Quanto
(H2)
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-Ônibus priorizar ocupação alternada dos assentos,
até o limite de um ocupante por assento, sendo
vedado passageiros em pé;
-Transporte coletivo adotar medidas previstas pela
SES;
- Em todas as modalidades de transporte, manter a
obrigatoriedade de ocupar o mesmo lugar todos os
dias, com registro dos ocupantes pelo monitor;
- A distribuição de estudantes nos assentos do
ônibus dever ser feita de forma a agrupar os alunos
de uma mesma escola na mesma região do veículo,
quando este atender a mais de um
estabelecimento escolar no mesmo deslocamento.
1.2. Adequar a frota de modo a compatibilizar o
quantitativo de veículos com o de passageiros a
serem transportados, respeitando a limitação
definida para cada modalidade de transporte,
inclusive disponibilizando linhas e extras, se
necessário.
1.3. Ordenar as entradas e saídas dos passageiros
de forma que, no embarque, os passageiros
ocupem inicialmente as partes traseiras dos
veículos, e que o desembarque inicie pelos
passageiros dos bancos da parte dianteira.
1.4. Manter os basculantes e as janelas dos
veículos abertas (exceto em dias de chuva frio e
tremo), com amplitude que permita a troca de ar
sem comprometer a segurança dos passageiros.
Caso o veículo disponha de sistema de ar
condicionado com renovação de ar, esta dever
estar ativa, bem como a higienização e a
substituição dos filtros dever estar em
conformidade com as recomendações dos
fabricantes.

ASSINADO DIGITALMENTE

No trajeto
escolar.

No trajeto
escolar.

Nos veículos de
transporte
escolar.
Nos veículos de
transporte
escolar.
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No trajeto
escolar.

Nos veículos de
transporte
escolar.

Motorista dos
veículos e
monitor do
transporte (se
houver)
Motorista dos
veículos e
monitor do
transporte (se
houver)

Motorista dos
veículos e órgãos
competentes.

O responsável deverá abrir
sempre as janelas antes de iniciar
o trajeto e no caso de ar
condicionado, com renovação de
ar, uma manutenção e limpeza
deverá acontecer
periodicamente.

Por meio de cartazes visuais e
avisos verbais.

Conforme demanda estabelecida
pela Mantenedora.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

05/01/2021 (Terça-feira)
DOM/SC - Edição N° 3371
Página 1954

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE

1.9. Disponibilizar álcool 70% ou sanitizantes de
efeito similar para a higienização das mãos, no
embarque e no interior do veículo.

1.7. Orientar que, nos pontos de embarque
(distantes da escola), ocorrendo e distância de
formação de filas, os usuários mantenham a
distância mínima de 1,5 metro (um metro e meio)
das demais pessoas.
1.8. Padronizar procedimentos e operações de
higienização, de forma que após cada itinerário
viagem, seja realizada a limpeza e desinfecção dos
veículos utilizados no transporte:
- Higienizar apoios de braço, maçanetas,
pegadores, janelas (vidros) e poltronas com álcool
70 ou produtos sanitizantes de efeitos similar, a
cada finalização de viagem;
- Definir periodicidade para higienização interna
completa do veículo, recomendando-se ao menos
uma vez ao dia.

1.5. Permitir que entrem e permaneçam nos
veículos somente pessoas com máscara, quer
sejam estudantes ou trabalhadores das escolas.
Orientar estes usuários que optarem por usar
máscara de tecido, que se a em conformidade com
o previsto na Portaria SES no 224, de 03 de abril de
2020, ou outros regramentos que venham
substitui-la.
1.6. Demarcar a distância de segurança de no
mínimo 1,5 metros (um metro e meio) nas áreas de
embarque e desembarque ou locais destinados
para fila (na escola), evitando a aglomeração de
pessoas.

Nos veículos de
transporte
escolar.

Garagem de
veículos.

No embarque e
desembarque.

Nas áreas de
embarque e
desembarque
ou locais
destinados para
fila.
Nos veículos de
transporte
escolar.
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Diariamente de
forma constante.

Antes e após a
utilização do
veículo.

No trajeto
escolar.

No trajeto
escolar.

Nos veículos de
transporte
escolar.

Órgãos
competentes

Órgãos
competentes

Motoristas dos
veículos e órgãos
competentes.

Equipe gestora e
motoristas.

Motorista dos
veículos e
monitor do
transporte (se
houver)

Disponibilizar álcool em Gel no
interior de cada veículo para
utilização dos alunos.

Higienização de apoios de braço,
maçanetas, pegadores, janelas
(vidros) e poltronas com álcool
70 ou produtos sanitizantes de
efeitos similar, a cada finalização
de viagem.

Avisos verbais.

Reorganizar os espaços e
demarcar com fita.

O responsável pelo transporte
deverá fazer essa exigência
verbalmente e também terá
cartazes afixados no interior do
transporte.

Álcool 70% 5l
(Quimiobel) –
56,90.
Orçamento

Álcool 70% 5l
(Quimiobel) –
56,90.
Orçamento
para 30 dias:
20 litros
R$ 227,60

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.
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2.1. Levar ao conhecimento dos profissionais do
transporte escolar, quer sejam servidores ou
prestadores de serviços (e aplicar no que couber),
as medidas recomendadas para os demais
profissionais voltados à atividade escolar.

O quê (ação)
(W2)

Motoristas dos
veículos e demais
funcionários
envolvidos no
transporte
escolar.
Equipe gestora.

A unidade escolar fornecerá uma
lista de presença para o
motorista.

Afixar cartazes no interior do
veículo.

Nos órgãos
competentes.

Onde
(W3)
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Sempre que
necessário.

Quando
(W4)

Órgãos
competentes.

Quem
(W5)

Como
(H1)

Capacitação e distribuição de
informativos aos motoristas.

2. MEDIDAS AOS SERVIDORES/PRESTADORES DE SERVIÇO

Diariamente.

Diariamente.

Diariamente.

Motoristas dos
Afixar cartazes informativos com
veículos e demais
a prioridade de assento.
funcionários
envolvidos no
transporte
escolar.
Quadro 17: Esquema de organização DAOP- Transporte EscolarMedidas Gerais

Na unidade
escolar.

1.11. Organizar e orientar escalonamento de
horários de chegadas e saídas dos estudantes nas
instituições de ensino, reduzindo a concentração
deles no local.
1.12. Dar prioridade às crianças da Educação
Infantil e crianças com necessidades especiais no
embarque e desembarque e na ocupação dos
bancos dianteiros do transporte coletivo.
Nos veículos de
transporte
escolar.

No interior dos
veículos de
transporte
escolar.

1.10. Afixar no espaldar de cada poltrona um
encarte com as orientações aos passageiros sobre
etiqueta da tosse, uso da máscara, higienização das
mãos e distanciamento social.

Sem custo.

Quanto
(H2)

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

para 30 dias:
20 litros
R$ 227,60
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Órgãos
competentes.

2.6. Capacitar os trabalhadores do transporte
escolar quanto forma adequada de uso dos
dispositivos de segurança sanitária (máscara, face
shield), tanto para a colocação quanto para a
retirada, troca, substituição, higienização e

Sempre que
necessário.

Nos órgãos
competentes.
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Sempre que
necessário.

Sempre que
necessário.

Sempre que
necessário.

Nos órgãos
competentes.

Nos órgãos
competentes.

Sempre que
necessário.

Nos órgãos
competentes.

2.5. Disponibilizar e exigir o uso de máscaras e
também face shield (protetor facial), utilizados
simultaneamente, tanto para o condutor do
veículo quanto para o monitor, durante todo o
deslocamento, desde as entradas no veículo até o
desembarque do último aluno. Orientar estes
profissionais que se optarem por usar máscara de
tecido, que se a em conformidade com o previsto
na Portaria SES no 224, de 03 de abril de 2020, ou
outros regramentos que venham substitui –la.

2.2. Orientar os trabalhadores do transporte
escolar a informar imediatamente ao
estabelecimento, caso apresentem sintomas de
síndrome gripal e ou convivam com pessoas
sintomáticas, suspeitas ou confirmadas da COVID19, aplicando para estes as mesmas condutas
relacionadas aos outros trabalhadores da atividade
escolar, no que se refere elucidação diagnóstica,
período de afastamento e notificação das
autoridades sanitárias e epidemiológicas.
2.3. Orientar para que motoristas, monitores e
demais prestadores de serviço do transporte
reforcem seus cuidados pessoais, lavando sempre
as mãos com água e sabão e que,
sistematicamente, utilizem o álcool 70 para
higienização das mãos.
2.4. Reforçar, para os monitores, a importância da
higienização sistemática das mãos.

Órgãos
competentes

Órgãos
competentes.

Órgãos
competentes.

Órgãos
competentes.

Órgãos
competentes.

Capacitação e distribuição de
informativos aos motoristas.

Capacitação e distribuição de
informativos aos motoristas.

Capacitação e distribuição de
informativos aos motoristas.

Capacitação e distribuição de
informativos aos motoristas.

Orientar por meio de reuniões e
normativas pré-estabelecidas.

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo.
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Órgãos
competentes.

Sempre que
necessário.

Órgãos
competentes.

Capacitação e distribuição de
informativos aos motoristas.

3.1. Orientar aos pais que os estudantes deverão
utilizar máscara facial como barreira, para a utilização
do transporte, seguindo todas as orientações de uso
dispostas na Portaria SES n° 224, de 03 de abril de
2020.
3.2. Os motoristas/monitores escolares deverão
realizar a aferição de temperatura corporal dos
estudantes, antes de adentrarem no transporte
escolar, com uso de termômetros infravermelhos ou
outro instrumento correlato fornecido pela

O quê (ação)
(W2)

Diariamente.

No embarque do
transporte.
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Sempre que
necessário.

Quando
(W4)

Nos veículos de
transporte escolar.

Onde
(W3)

Motorista dos
veículos e demais
funcionários
envolvidos no
transporte

Equipe gestora,
monitor e
motorista.

Quem
(W5)

Como
(H1)

Utilizando o
termômetro
infravermelho ou
outro instrumento
correlato.

Reuniões e distribuição
de informativo para as
famílias.

3. MEDIDAS AOS PAIS/RESPONSÁVEIS DE ALUNOS/ESTUDANTES:

2.8. Notificar os prestadores de serviço quando
Órgãos
Quando houver
Órgãos
Por meio de notificação,
houver confirmação de caso da COVID-19, bem
competentes.
confirmação de
competentes.
informando as famílias sobre o
como as pessoas que tiveram contato com este,
caso.
ocorrido e orientando o
em um raio de 1,5 metro, em todos os ambientes
isolamento para monitoramento.
em que a pessoa infectada tenha circulado.
2.9. Garantir que trabalhadores do transporte
Órgãos
Sempre que
Órgãos
A mantenedora deverá exigir a
escolar estejam com seus calendários vacinais em
competentes.
necessário.
competentes.
apresentação da carteira de
dia.
vacinação atualizada.
Quadro 18: Esquema de organização DAOP- Transporte EscolarMedidas aos servidores/prestadores de serviço

2.7. Recomendar a troca de roupa pelos
trabalhadores do transporte escolar ao final do
expediente para retorno as suas residências.

descarte.

Termômetro
infravermelho
R$ 68,90
(AIQURA).
Orçamento para

Sem custo.

Quanto
(H2)

Sem custo

Sem custo

Sem custo
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Ponto de
embarque.

3.4. Solicitar aos pais responsáveis que acompanhem
aguardem seus filhos no ponto de embarque, caso se a
detectada febre este não poder adentrar ao veículo e
dever buscar orientação com a vigilância
Epidemiológica Municipal.
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3.5. Realizar campanha de conscientização para que os Na unidade escolar.
Constantemente.
pais responsáveis priorizem o transporte próprio de
seus filhos, visando a evitar o risco de contaminação
dentro do transporte, orientando que não
transportem passageiros fora do núcleo familiar.
Sempre que
3.6. Proibir a entrada, nos veículos, de pais e
No embarque dos
Motorista dos
necessário.
responsáveis, a não ser em caso de extrema
veículos de
veículos e demais
necessidade para auxiliar estudante/criança com
transportes
funcionários
necessidade especial ou outra limitação, situação que
escolares.
envolvidos no
o monitor sozinho não consiga administrar, sendo que
transporte
os pais e responsáveis, para adentrar o veículo,
escolar.
deverão ser submetidos aferição de temperatura e
estar utilizando máscara.
Quadro 19: Esquema de organização DAOP- Transporte EscolarMedidas aos pais/responsáveis de alunos/estudantes

Antes do
embarque,
diariamente.

Motorista dos
veículos e demais
funcionários
envolvidos no
transporte
escolar.
Motorista dos
veículos e demais
funcionários
envolvidos no
transporte
escolar.
Equipe gestora e
pedagógica.

Ponto de
embarque ou nos
veículos de
transporte escolar.

3.3. No caso de o estudante apresentar temperatura
de 37, C (trinta e sete vírgula oito graus Celsius) ou
superior, o motorista monitor dever relatar o fato
equipe gestora da escola para que esta tome as
devidas providências.
Sempre que
necessário.

escolar.

mantenedora. Aferida a temperatura de 37, C (trinta e
sete vírgulas oito graus Celsius) ou superior, não ser
permitida a entrada no transporte.

Sem custo.

Sem custo.

Através comunicação
com os responsáveis,
realizando a
conferência dos alunos
no embarque.

Sem custo.

Através da
comunicação com os
responsáveis.

Impedir o embarque e
através de
relato/relatório, afim
de informar o
responsável pela
unidade escola.
Através da
comunicação com os
responsáveis.

30 dias:
5 unidades
R$ 344,50
(fornecido pela
mantenedora)
Sem custo.
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Onde
(W3)

Quando
(W4)

Quem
(W5)

ASSINADO DIGITALMENTE

Na unidade
escolar.

Onde
(W3)

Quando
(W4)

Quem
(W5)
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Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Equipe gestora,
pedagógica e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Como
(H1)

Sem custo.

Quanto
(H2)

Quanto
(H2)

Sem custo.

Informar todos os profissionais
através de reunião (presencial ou
online) conforme escolha da gestão.
Afixar cartazes informativos no
ambiente escolar para lembrar do
uso da máscara; como lavar as mãos;

1. DO ACOMPANHAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE:

1.1. Quanto à prevenção, recomenda-se que as
unidades de ensino reforcem as medidas de
prevenção da doença, orientando os profissionais
da educação a respeito de diretrizes como:
-Distanciamento social;
-Uso de máscaras;
-Higiene das mãos;
-Limpeza do ambiente de trabalho;
-Afastamento de sintomáticos;

O quê (ação)
(W2)

DAOP GESTÃO DE PESSOAS

Como
(H1)

Promovendo ações
e operações que
intensifiquem a
fiscalização.

4. MEDIDAS AS AUTORIDADES FISCALIZADORAS

4.1. Cabe aos órgãos de fiscalização municipal
Nos veículos de
Diariamente.
Órgãos
promoverem ações e operações que intensifiquem a
transporte escolar.
competentes.
fiscalização, sempre considerando o arcabouço legal
pertinente em vigor, em especial:
- Certificar-se de que trabalhadores e estudantes
conhecem as orientações relacionadas ao transporte
escolar;
- Verificar se estudantes e trabalhadores fazem uso
constante da máscara e os trabalhadores o uso do
faceshield, simultaneamente;
- Verificar a disponibilidade de álcool 70 nos veículos certificar que todos os produtos utilizados tenham
registro na ANVISA, quando couber.
Quadro 20: Esquema de organização DAOP- Transporte EscolarMedidas as autoridades fiscalizadoras

O quê (ação)
(W2)
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1.2. Realizar triagem dos servidores da escola,
sendo classificados de acordo com seu estado
individual inicial em relação à Covid-19, sendo
divididos em grupos:
1.2.1. Grupo 1 - Casos suspeitos ou confirmados:
profissionais da educação que apresentarem
sintomas como febre, dores no corpo, calafrios,
falta de ar, tosse, dor de garganta, diarreia,
alteração de paladar ou olfato e dificuldades
respiratórias, e também os profissionais que
tiveram contato, nos últimos 14 dias, com um
caso confirmado de COVID-19;
1.2.2. Grupo 2 - Grupo de Risco: São
considerados grupos de risco pessoas com 60
anos ou mais; os profissionais que sofram de
doenças crônicas (cardiopatias, diabetes,
hipertensão, imunossupressores), as gestantes
de alto risco, entre outros, conforme Decreto
SC/525/2020;
1.2.3. Grupo 3 - Não pertencem aos grupos
anteriores e tem permissão para realizar os
trabalhos presencialmente;
1.2.4. A triagem possui dois objetivos:
1.2.4.1 - Identificação de casos suspeitos,
permitindo o encaminhamento aos serviços de
saúde;
1.2.4.2- Isolamento dos casos suspeitos, evitando
a transmissão no ambiente de trabalho.
1.2.5. Recomendar que todos os profissionais da
educação respondam a um questionário auto
declaratório, antes de acessar o local de trabalho,

-Monitoramento dos sintomas;
-Boa ventilação dos ambientes.

Na unidade
escolar.

ASSINADO DIGITALMENTE

72

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Equipe gestora,
pedagógica e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Através de pesquisa prévia, fazer
triagem (no local de trabalho,
aferindo temperatura e isolando os
casos suspeitos), seguindo
organização da equipe diretiva
adotando todas as diretrizes
sanitárias relacionadas.

Sem custo.
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com o objetivo de identificar casos suspeitos de
COVID-19. O modelo do questionário encontra-se
no Anexo I;
Garantir monitoramento contínuo, adotando
mecanismos de controle que permitam ao
servidor informar ao gestor a presença de
sintomas;
Para aferir a temperatura de seus profissionais no
momento da chegada ao local de trabalho,
recomenda-se seguir as orientações do fabricante
quanto à calibragem do medidor de temperatura.
Dar preferência a medidores de temperatura sem
contato, porém caso não seja possível utilizar
medidores de temperatura sem contato, a
higienização do termômetro com álcool 70% deve
ser realizada a cada uso. Caso a temperatura
aferida de algum colaborador esteja igual ou
superior a 37,8°C, o colaborador deve
ser considerado um caso suspeito.
Orientar os profissionais da educação
identificados como casos suspeitos de COVID-19
a:
Buscar uma unidade de saúde;
Manter isolamento domiciliar por 14 dias, a
partir do início dos sintomas, e depois de três
dias sem sintomas. Após este período, o
profissional poderá voltar ao trabalho;
Os familiares (contato domiciliar) devem ser
orientados a realizar isolamento domiciliar por
14 dias e, se apresentarem sintomas, procurar
uma unidade de saúde.

ASSINADO DIGITALMENTE

Na unidade
escolar.

Na unidade
escolar.
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Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Equipe gestora.

Equipe gestora,
pedagógica e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Orientar verbalmente os
profissionais com suspeita de COVID19 a buscar a unidade de Saúde,
manter-se isolado por 14 dias a
partir do início dos sintomas e por
depois de três dias sem sintomas.
Após este período, o profissional
poderá voltar ao trabalho; assim
como os familiares (contato
domiciliar) devem ser orientados a
realizar isolamento domiciliar por 14
dias e, se apresentarem sintomas,
procurar uma unidade de saúde

Através de pesquisa prévia, fazer
triagem (no local de trabalho,
aferindo temperatura e isolando os
casos suspeitos), seguindo
organização da equipe diretiva
adotando todas as diretrizes
sanitárias relacionadas.

Sem custo.

Sem custo.
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Orientar a apresentação de comprovação para
o enquadramento no grupo de risco
estabelecido pelo Decreto SC/525/2020:
Cada rede de ensino poderá optar por aceitar
comprovantes tais como: Formulário de
Autodeclaração, Atestado Médico e/ou
Agendamento em Perícia Médica.
Recomendar que as Redes de Ensino realizem
diagnóstico para mapear quais e quantos
servidores e estudantes se enquadram no grupo
de risco estabelecido pelo Decreto nº
SC/525/2020:
Garantir que todos os setores estejam
contemplados no diagnóstico: professores,
servidores que ocupam funções administrativas e
pedagógicas, servidores que atuam na limpeza,
servidores que atuam com a alimentação,
servidores que atuam com o transporte escolar,
servidores que atuam na segurança e vigilância
das unidades escolares, servidores que atuam no
quadro civil ou técnico das unidades escolares,
estudantes de todas as etapas e níveis de ensino;
Orientar que sejam organizados formulários
diagnósticos padrão, pela mantenedora, e
aplicados pela unidade escolar.

ASSINADO DIGITALMENTE

Equipe gestora.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Na unidade
escolar.

Instituição
mantenedora.
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Quadro 21: Esquema de organização DAOP- Gestão de PessoasDo acompanhamento das condições de saúde

Equipe gestora.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Sem custo.

Sem custo

Serão cobrados a apresentação de
comprovantes como formulário de
autodeclaração, atestados médicos e
documento que comprove o
deferimento do afastamento.

Através de um formulário padrão,
contemplando toda a comunidade
escolar (estudantes e todos
servidores que tenham contato
direto com a unidade de ensino)
para coletar dados sobre quem e
quais pertencem ao grupo de risco.
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Na unidade
escolar ou em
home office.
Na unidade
escolar ou em
home office.
Na unidade
escolar.

Na unidade
escolar.

2.2. Distribuir tarefas administrativas, quando
necessário, que possam ser realizadas de forma
remota, como auxiliar na elaboração de
atividades, pesquisas e correções de atividades.

2.3. Planejar e ministrar aulas de forma remota,
bem como elaborar as aulas para as formas
impressas.

2.4. Orientar por carga horária diferenciada aos
servidores, em especial, aos professores que
estiverem atuando presencialmente, a fim de
garantir o planejamento das atividades para as
novas metodologias de ensino, conforme as
diretrizes pedagógicas.

2.5. Assegurar o planejamento democrático e
coletivo de carga horária e condições de
trabalho a toda comunidade escolar.

Após a homologação
do Plancon Escolar
de acordo com as
legislações vigentes.

Após a homologação
do Plancon Escolar
de acordo com as
legislações vigentes.

Após a homologação
do Plancon Escolar
de acordo com as
legislações vigentes.

Após a homologação
do Plancon Escolar
de acordo com as
legislações vigentes.

Quando
(W4)

Equipe gestora e
pedagógica.

Professor

Equipe gestora e
pedagógica.

SME e equipe
gestora.

Quem
(W5)

Conforme as normativas ou
orientações da
SME/Coordenação
pedagógica.

Através de publicação no
grupo de whatsApp ou aula
online.

Planejando atividades
remotas prioritariamente,
utilizando os professores de
risco para atendimento a
estudantes em ambiente
remoto, de modo que não
haja prejuízo ao serviço
público ou privado.

Como
(H1)
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Após a homologação
Equipe gestora e
Conforme as normativas ou
do Plancon Escolar
pedagógica.
orientações da
de acordo com as
SME/Coordenação
legislações vigentes.
pedagógica.
Quadro 22: Esquema de organização DAOP- Gestão de PessoasOrganizar a forma de trabalho aos profissionais da educação que se enquadram no grupo de risco

Home office.

Onde
(W3)

2.1. Priorizar o trabalho remoto, conforme
Decreto nº SC/525/2020, de forma que não
haja prejuízo ao serviço público.

O quê (ação)
(W2)

2. ORGANIZAR A FORMA DE TRABALHO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
QUE SE ENQUADRAM NO GRUPO DE RISCO

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Quanto
(H2)
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ASSINADO DIGITALMENTE

Órgãos
responsáveis.

Após a homologação
do Plancon Escolar.

Órgãos
responsáveis.

3.5.Considerar as especificidades
da legislação local quanto à
necessidade de reposição,
contratação e/ou realização e
prorrogação de processos
seletivos de servidores, para dar
continuidade ao processo

Após a homologação
do Plancon Escolar.

Órgãos
responsáveis.

3.3. Sistematizar mecanismos
para a compensação de horas, na
impossibilidade da realização de
trabalho remoto ou desempenho
de outra função.
3.4.Identificar possibilidades de
prorrogação de contratos dos
professores que já estão atuando
nas atividades não presenciais,
para dar continuidade ao
calendário letivo, conforme
estabelecido nos Pareceres CNE
nº 05 e 11/2020.
Após a homologação
do Plancon Escolar.

Após a homologação
do Plancon Escolar.

Órgãos
responsáveis.

3.2.Garantir no edital os critérios
para a substituição.

Após a homologação
do Plancon Escolar.

Quando
(W4)

Órgãos
responsáveis.

Onde
(W3)

3.1.Elaborar edital específico para
o período estabelecido.

O quê (ação)
(W2)
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Instituição
mantenedora.

Instituição
mantenedora.

Instituição
mantenedora.

Instituição
mantenedora.

Instituição
mantenedora.

Quem
(W5)

A Instituição mantenedora deve garantir
edital específico (para a rede pública) ou
contratação imediata que agilize o processo
de substituição de servidores afastados,
conforme encaminhamentos de cada rede de
ensino, bem como adotar todas as medidas
cabíveis para garantir a eficácia no processo
educativo.

Como
(H1)

Sem custo.

Sem custo.

Quanto
(H2)

3. ORGANIZAR CRITÉRIOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES
EM SUBSTITUIÇÃO, OU PARA A NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE NOVOS SERVIDORES EM REGIME DE
EXCEPCIONALIDADE, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES NO PERÍODO EM QUE PERDURAR O FORMATO DAS ATIVIDADES
ESCOLARES ESTABELECIDO NAS DIRETRIZES PEDAGÓGICAS E SANITÁRIAS
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3.6.Envolver representantes do
Poder Legislativo, tanto no
âmbito
estadual
quanto
municipal, nos Comitês de
Gerenciamento da COVID-19,
considerando a necessidade de
adequação legislativa enquanto o
regime especial de educação
decorrente
da
pandemia
perdurar.

educativo, de modo a reduzir o
risco e com menor prejuízo
possível à aprendizagem dos
estudantes, ponderando-se a
necessidade de frequentes
substituições de servidores em
função de licenças, óbitos e
ocorrência de eventos adversos,
que incidem em situações de
emergência, visando agilizar com
eficácia a continuidade do
processo de ensino.
Após a homologação
do Plancon Escolar.

Instituição
mantenedora.

A Instituição mantenedora deve garantir
edital específico (para a rede pública) ou
contratação imediata que agilize o processo
de substituição de servidores afastados,
conforme encaminhamentos de cada rede de
ensino, bem como adotar todas as medidas
cabíveis para garantir a eficácia no processo
educativo.

77

Quadro 23: Esquema de organização DAOP- Gestão de PessoasOrganizar critérios para a contratação de servidores em substituição...

Órgãos
responsáveis.

Sem custo.
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Na unidade
escolar e home
office.

4.5.Oferecer formação aos servidores para
a nova forma de ensino, conforme as
diretrizes pedagógicas.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Na unidade
escolar.
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Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.l.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Órgãos
competentes

Na unidade
escolar e home
office.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Na unidade
escolar ou através
de reunião online.

4.4. Oportunizar, a todos os servidores,
formação e treinamento para os planos de
contingenciamentos e protocolos escolares.

4.1.Capacitar a comunidade escolar a
respeito dos seguintes temas: ações de
higiene necessárias quando da utilização do
transporte público e transporte escolar,
utilização da máscara de proteção, troca da
máscara, tempo útil de proteção de
máscara, armazenamento/descarte de
máscara contaminada, higienização das
mãos e objetos, etiqueta respiratória e
como se alimentar com segurança.
4.2.Elaborar e/ou compartilhar uma cartilha
de orientação sobre os cuidados básicos de
prevenção à COVID-19, e disponibilizar pela
internet para as comunidades escolares.
4.3.Afixar as medidas de prevenção, por
meio de materiais visuais, nas unidades de
ensino.
Equipe gestora,
comissão escolar
e demais
profissionais que
se fizer
necessário.
Instituição
mantenedora.

Órgãos
competentes,
Equipe gestora e
pedagógica.
Equipe gestora e
comissão escolar.

SME, equipe
gestora,
pedagógica e
comissão escolar.

Através de formações necessárias aos
servidores para a nova forma de
ensino, conforme as diretrizes
pedagógicas.

Buscar apoio nas demais secretarias
(saúde, defesa civil, assistência social,
etc.) para capacitações se
treinamentos.

Os órgãos competentes deverão
desenvolver essa cartilha e a unidade
escolar encaminhará através das
mídias sociais.
Através de cartazes e placas
informativas.

Por meio de materiais informativos
para as famílias, enviados através de
WhatsApp, redes Sociais, Cartazes e
todos os materiais informativos
necessários

4. GARANTIR QUE TODA A COMUNIDADE ESCOLAR SEJA FORMADA, TREINADA
E PREPARADA PARA UM RETORNO SEGURO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS,
POR MEIO DAS SEGUINTES AÇÕES
O quê (ação)
Onde
Quando
Quem
Como
(W2)
(W3)
(W4)
(W5)
(H1)

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Quanto
(H2)
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Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Equipe gestora,
Buscar apoio nas demais secretarias
comissão escolar
(saúde, defesa civil, assistência social,
e demais
etc.) para fazer o simulado.
profissionais que
se fizer
necessário.
Quadro 24: Esquema de organização DAOP- Gestão de Pessoas-

Ambiente virtual.

ASSINADO DIGITALMENTE

Unidade
escolar.

5.4.Preparar um ambiente acolhedor para a
recepção da comunidade escolar no retorno das
atividades presenciais.

Ambiente
virtual.

5.2.Promover reflexões, por meio de formações
virtuais (interinstitucionais), sobre as incertezas
da comunidade escolar com relação à nova
realidade.
Unidade escolar
e /ou por meio
de comunicação
nas mídias.

Órgão
competente.

5.1.Disponibilizar serviços de apoio psicossocial
que abordam estigmatização/discriminação e
apoio aos servidores no enfrentamento das
incertezas da pandemia.

5.3.Promover campanhas motivacionais
constantes (tanto gerais como específicas) em
todos os meios de comunicação, para lembrar
que a unidade de ensino está preocupada com o
bem-estar de todos.

Onde
(W3)

O quê (ação)
(W2)

Após a
homologação do
Plancon Escolar.
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Equipe gestora,
pedagógica e
Comissão Escolar.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Equipe gestora,
pedagógica e
Comissão Escolar.

Instituição
mantenedora.

Quem
(W5)

Equipe gestora,
pedagógica,
Comissão Escolar e
demais profissionais
que se fizer
necessário.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Quando
(W4)

Elaborar estratégias para
atender as necessidades
frentes as dificuldades e
incertezas, acarretados por esta
nova realidade.

Como
(H1)

5. ENCAMINHAMENTOS PARA O ACOLHIMENTO E ACOMPANHAMENTO

Garantir que toda comunidade escolar seja formada, treinada e preparada para um retorno seguro

4.6.Realizar testes simulados em período
anterior à retomada das atividades
presenciais.

Sem custo.

Quanto
(H2)

Sem custo.
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ASSINADO DIGITALMENTE

1.Oportunizar, a todos os servidores,
capacitação e treinamento para os planos
de contingência, o Sistema de Comando de
Operações - SCO e protocolos escolares.
2.Capacitação e treinamento dos
integrantes da comunidade escolar
envolvidos na gestão da crise sanitária, com
especial atenção às equipes que compõem a
Unidade de Gestão Operacional/ Sistema de
Comando de Operações.
3.Identificar as principais funções a serem
desenvolvidas nas Unidades de Gestão
Operacional (Sistemas de Comando
Operacionais- SCO/ Comitês Escolares) e
propor tarefas/atividades para cada uma
das funções nos três níveis (estratégico,
tático e operacional) e capacitar para cada
função (framework).

O quê (ação)
(W2)

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Na unidade
escolar e
ambiente virtual.

Na unidade
escolar
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Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Quando
(W4)

Na unidade
escolar e
ambiente virtual.

Onde
(W3)

7.1.6 DAOP CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO

Equipe gestora,
pedagógica e
Comissão Escolar.

Equipe gestora,
pedagógica e
Comissão Escolar.

Equipe gestora,
pedagógica e
Comissão Escolar.

Quem
(W5)

Como
(H1)

Através da criação de um
Organograma de Comando
Operacional.

Encontros presenciais, remotos,
quando necessário; plataformas
digitais (Web conferência/webinar,
live); informativos em materiais
impressos ou eletrônicos.

5.5. Acompanhar o pós-retorno: direção e
colegas devem permanecer atentos a
comportamento, frequência, desempenho, etc.,
Após a
Equipe gestora,
Unidade
de alunos e professores, e realizar
homologação do
pedagógica e
escolar.
encaminhamento especializado imediatamente,
Plancon Escolar.
Comissão Escolar.
em caso de observação de depressão, tristeza,
ansiedade, medo, ou culpa, entre outros.
Quadro 24: Esquema de organização DAOP- Gestão de PessoasEncaminhamentos para o acolhimento e acompanhamento.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Quanto
(H2)
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4. Desenvolver programas de capacitação
para os alunos e para os professores e
servidores que não integrem o SCO, focando
nas respostas comportamentais esperadas
para cada segmento da comunidade
escolar.
5.Adotar rotinas regulares de capacitação e
treinamento dos alunos e servidores sobre
as medidas de prevenção, monitoramento e
controle da transmissão do COVID19, com
ênfase nas orientações, protocolos e
diretrizes estabelecidas, sempre em
linguagem acessível para toda a
comunidade escolar.
6.Capacitação da comunidade escolar nos
seguintes temas:
- Ações de higiene necessárias quando da
utilização do transporte público e
transporte escolar;
- Utilização da máscara de proteção, troca
da máscara, tempo útil de proteção de
máscara;
- Armazenamento/descarte de máscara
contaminada;
-Higienização das mãos e objetos;
- Etiqueta respiratória;
-Como se alimentar com segurança;
- Entre outros.
7.Treinamento das Comissões Escolares
para fiscalização dos regramentos e
diretrizes aplicáveis na unidade escolar que
se pretende o retorno do ensino, extensão e
pesquisas presenciais.

ASSINADO DIGITALMENTE

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Durante e após o
desenvolvimento
do Plancon.

Na unidade
escolar e
ambiente virtual.

Na unidade
escolar e
ambiente virtual.

Na unidade
escolar e
ambiente virtual.

81

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Na unidade
escolar e
ambiente virtual.

Comitê Estadual de
combate à COVID19.

Equipe gestora,
pedagógica e
Comissão Escolar.

Equipe gestora,
pedagógica e
Comissão Escolar.

Equipe gestora,
pedagógica e
Comissão Escolar.

Encontros presenciais, remotos,
quando necessário; plataformas
digitais (Web conferência/webinar,
live); informativos em materiais
impressos ou eletrônicos.

Encontros presenciais, remotos,
quando necessário; plataformas
digitais (Web conferência/webinar,
live); informativos em materiais
impressos ou eletrônicos.

Encontros presenciais, remotos,
quando necessário; plataformas
digitais (Web conferência/webinar,
live); informativos em materiais
impressos ou eletrônicos.

Encontros presenciais, remotos,
quando necessário; plataformas
digitais (Web conferência/webinar,
live); informativos em materiais
impressos ou eletrônicos.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.
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ASSINADO DIGITALMENTE

Na unidade
escolar

12. Realizar a capacitação/treinamentos dos
profissionais envolvidos em todos os
processos da alimentação na escola
(recebimento, armazenamento, prépreparo, preparo, distribuição,
acompanhamento e fiscalização), seguindo
os procedimentos estabelecidos nas
diretrizes sanitárias, planos de
contingências e protocolos escolares.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Na unidade
escolar
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Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Na unidade
escolar

Na unidade
escolar

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Na unidade
escolar e
ambiente virtual.

11.Capacitar os servidores ou prestadores
de serviço do transporte escolar quanto às
medidas/diretrizes recomendadas para o
retorno das aulas presenciais.

8.Treinamento específico sobre higienização
e desinfecção adequadas de materiais,
superfícies e ambientes, aos servidores
responsáveis pela limpeza.
9.Capacitar profissionais responsáveis pela
triagem dos servidores e alunos da escola,
sendo classificados de acordo com seu
estado individual inicial em relação à Covid19.
10.Capacitação e treinamento dos
servidores e alunos para procederem às
ações quando se depararem com indivíduos
com sintomas de síndrome gripal, de forma
a se protegerem e protegerem a
comunidade escolar de possível
contaminação.

Equipe gestora e
outros profissionais
que se perceberem
necessários para este
momento.

Equipe gestora e
outros profissionais
que se perceberem
necessários para este
momento.

Nutricionistas,
equipe gestora,
pedagógica e
Comissão Escolar.
Equipe gestora e
outros profissionais
que se perceberem
necessários para este
momento.
Equipe gestora e
outros profissionais
que se perceberem
necessários para este
momento.

Encontros presenciais, remotos,
quando necessário; plataformas
digitais (Web conferencia/webinar,
live) informativos em materiais
impressos ou eletrônicos. Seguindo
os procedimentos estabelecidos nas
Diretrizes Sanitárias, Planos de
Contingência e Protocolos Escolares.
Encontros presenciais, remotos,
quando necessário; plataformas
digitais (Web conferencia/webinar,
live) informativos em materiais
impressos ou eletrônicos. Seguindo
os procedimentos estabelecidos nas
Diretrizes Sanitárias, Planos de
Contingência e Protocolos Escolares.

Encontros presenciais, remotos,
quando necessário; plataformas
digitais (Web conferencia/webinar,
live); informativos em materiais
impressos ou eletrônicos.
Orientação e vigilância constantes
para monitoramento dos sintomas
da COVID. Seguindo os
procedimentos estabelecidos nas
Diretrizes Sanitárias.

Encontros presenciais, remotos, com
auxílio das nutricionistas da SME.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.
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Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Na unidade
escolar
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Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Ambiente virtual.

17.Realizar simulados de mesa/virtuais
envolvendo as Coordenadorias Regionais de
Educação, Saúde, Proteção e Defesa Civil,
entre outras.
18.Realizar exercícios simulados de campo
para a validação do plano de contingência e
dos protocolos, antes da retomada às aulas
com estudantes e servidores utilizando
diferentes cenários de risco nas simulações
e reunir o maior número de situações que
os alunos vivenciam na escola, visualizandoas na perspectiva de prevenção ao
Coronavírus.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Na unidade
escolar

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Na unidade
escolar

Na unidade
escolar

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Na unidade
escolar e
ambiente virtual.

16. Realizar simulados de preparação para
instalação, ativação e funcionamento do
Plano de Contingência e do SCO.

13. Oportunizar a capacitação de
professores e educadores para uso de novas
estratégias de aprendizagem, metodologias
ativas, ferramentas digitais, gamificação
(jogos digitais) etc.
14. Articulação e integração intersetorial
com outras instituições/políticas (saúde,
assistência social, segurança pública, criança
e adolescente etc.), uma vez que as ações
de resposta serão realizadas por instituições
diferentes e que, se acionadas, precisam
estar prontas para prestar o atendimento.
15. Treinamentos para os diferentes atores
envolvidos na gestão e comunicação de
casos suspeitos de COVID-19 no
estabelecimento de ensino.

Equipe gestora e
pedagógica.

Comissão Escolar.

Equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Equipe gestora e
outros profissionais
que se perceberem
necessários para este
momento.

Equipe gestora e
outros profissionais
que se perceberem
necessários para este
momento.

Equipe gestora e
pedagógica.

Exercício realizado unidade de
ensino. Testando os protocolos
estabelecidos, como por exemplo:
• trajeto de ida e volta da escola
carro, ônibus, carona, bicicleta na
escola: entrada, saída, durante as
aulas, intervalo, ida e volta ao
banheiro, momento do lanche;
• ao chegar em casa: medidas de

Realização em ambiente virtual

Criação de rede de comunicação
intersetorial, através de um
protocolo de rede de ações e
responsáveis, com a integração com
outras instituições para pronto
atendimento para possível
acionamento.
Promovendo simulados referentes às
medidas preventivas, protocolos e
diretrizes estabelecidas; encontros
presenciais, remotos, quando
necessário; plataformas digitais
(Web conference/webinar, Live).
Exercício realizado na unidade de
ensino, testando os protocolos
estabelecidos.

Possibilitando treinamento das
ferramentas para as novas
estratégias de ensino.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.
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ASSINADO DIGITALMENTE

1. Constituir uma equipe responsável pela
comunicação interna (entre atores envolvidos na
crise e na resposta) e pela comunicação e terna (ao
público), integrada ao Sistema de Comando em
Operações (SCO) Unidade de Gestão Operacional
(UGA) ou Comitê de Crise, definindo funções e
responsabilidades dos seus membros, se possível
utilizando procedimentos operacionais padrão
(POPs).

O quê (ação)
(W2)
Na unidade
escolar.

Onde
(W3)
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Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Quando
(W4)

DAOP E INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Equipe gestora e
Comissão escolar.

Quem
(W5)

Por organização da equipe
diretiva, respeitando as
diretrizes.

Como
(H1)

19. Garantir que toda a comunidade escolar
Na unidade
Após a
Equipe gestora e
Através da utilização de plataformas
seja formada, treinada e preparada para um
escolar e
homologação do
outros profissionais
virtuais.
retorno seguro às atividades presenciais,
ambiente virtual.
Plancon Escolar.
que se perceberem
sendo que a capacitação dos alunos e
necessários para este
professores poderá, ainda, ser reforçada
momento.
com o apoio do Programa Defesa Civil na
Escola, desenvolvido pela Defesa Civil de
Santa Catarina, por meio do módulo voltado
aos desastres de natureza biológica,
módulos de preparação e resposta a
eventos adversos.
Quadro 25: Esquema de organização DAOP- Capacitação e Treinamento

higienização e segurança.

Sem custo.

Quanto
(H2)

Sem custo.

05/01/2021 (Terça-feira)
DOM/SC - Edição N° 3371
Página 1973

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.
Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Na unidade
escolar.

Na unidade
escolar.
Na unidade
escolar.

4. Promover a compreensão acerca do que se sabe
sobre o novo Coronavírus e a pandemia de COVID19, contribuindo para que a população escolar e suas
famílias possam ajudar na prevenção do contágio e
na efetividade das medidas implementadas no
estabelecimento de ensino/educação.
5.Promover a compreensão, tanto sobre as
principais formas de contágio associadas COVID-19,
como sobre as atitudes e comportamentos mais
eficazes para a prevenção desse contágio.
6.Promover a adoção de atitudes responsáveis e
equilibradas, que estejam longe, tanto do pânico
paralisante, em que muitas pessoas se deixam
mergulhar, como da atitude negacionista, sobre a

ASSINADO DIGITALMENTE
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Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Na unidade
escolar.

3. Planejar a ativação e implementação de um plano
de comunicação, no âmbito do plano de ação
coordenado pelo SCO GO. Sugerimos que sejam
incluídos os seguintes tópicos:
- Contextualização;
- Objetivos e metas;
- Públicos-alvo;
- Conteúdo (s), principal e secundários e sua interrelação;
- Recursos humanos e materiais;
– Equipes de trabalho e responsáveis;
- Canais de comunicação e de informação;
- Calendarização;
- Avaliação, adaptação E aprimoramento.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Na unidade
escolar.

2.Promover a valorização do conhecimento científico
consolidado, como o melhor e mais qualificado saber
disponível para enfrentar, com êxito, a pandemia de
COVID-19.

Equipe gestora e
demais profissionais
quando se fizer
necessário.
Equipe gestora,
pedagógica e
Comissão Escolar.

Equipe gestora e
Comissão escolar.

Equipe gestora e
Comissão escolar.

Equipe gestora e
pedagógica.

Informar a população sobre
todos os procedimentos
tomados, a partir da Diretoria
de Imprensa.

Publicações conforme
demanda, com informações
sobre cuidados nas redes
sociais das escolas. (Artes
cedidas pelo Departamento de
Imprensa).

Publicações conforme
demanda, com informações
sobre cuidados nas redes
sociais das escolas. (Artes
cedidas pelo Departamento de
Imprensa.
Por organização da equipe
diretiva e Comissão escolar.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.
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Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Na unidade
escolar.

Na unidade
escolar.
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Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Na unidade
escolar.

8.Promover a comunicação com o público
comunidade, durante surtos epidêmicos, deve ser no
sentido de criar, manter ou resgatar a confiança e a
transparência, para tanto, é importante analisar e
entender o perfil do público-alvo.
9.Promover a ideia de transparência da informação,
defendendo a possibilidade de que cada um tenha
acesso informação validada e, mesmo assim,
submetendo-a crítica, simultaneamente,
combatendo fakenews e notícias de natureza
especulativa variada.
10. Utilizar canais de comunicação confiáveis e
eficazes, que o público-alvo utiliza regularmente, e
que são de sua preferência. Seguem alguns canais
que podem ser utilizados com o público interno e
externo:
- Meios de comunicação social (rádio, televisão e
imprensa escrita).
- E-mail, Google forms para comunicados e/ou
pesquisas; Google Hangouts, chat online, webinars,
lives, canal aberto.
-Mídias sociais ( faceboo ,WhatsApp,twitter, website,
Instagram, Youtube, Telegram, SMS, Skype,
Messenger etc.).
- Intranet, linha telefônica específica, quadros de
comunicação, boletins internos online, ouvidoria. Pode-se, ainda, incluir cartazes, folhetos, mupis

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Na unidade
escolar.

7.Incorporar a comunicação de risco dentro de um
planejamento, para ocorrências graves e em todos
os aspectos de resposta a uma epidemia.

dimensão do desafio.

Equipe gestora e
demais profissionais
quando se fizer
necessário.

Equipe gestora e
demais profissionais
quando se fizer
necessário.

Equipe gestora e
Comissão Escolar.

Equipe gestora e
Comissão Escolar.

Comunicação através das redes
sociais das escolas, bem como
redes sociais oficiais da
Prefeitura Municipal e
imprensa de forma geral.

Informar a população sobre
todos os procedimentos
tomados, a partir da Diretoria
de Imprensa.

Por meio de relatórios,
conforme situação necessária.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.
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Na unidade
escolar.
Na unidade
escolar.

14. Fornecer ao público-alvo canais regulares, por
meio dos quais possam obter informação atualizada
(por exemplo: linhas diretas ou um website).

15. Manter a confiança, levando em consideração as
reações do público-alvo e modificando o plano de
comunicação de risco, dependendo das percepções e
perguntas das pessoas, prevendo mecanismos para
desmentir rumores e desinformação, mitigando
fakenews.
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Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Na unidade
escolar.

Na unidade
escolar.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Na unidade
escolar.

13. Analisar e entender o perfil do (s) público (s) alvo, para poder ajustar os objetivos e metas,
diversificar e especializar a linguagem, os canais de
comunicação etc.

(mobiliário urbano para informação), outdoors, spots
televisivos, micro programas de rádio etc.
- Sistemas sonoros móveis (motos, bicicletas, carros
de som etc.).
11. Identificar os principais meios de comunicação
social mais efetivos criar e ou atualizar uma lista de
contatos e fomentar boas relações com os meios de
comunicação social, fornecendo informações
regulares sobre o retorno das aulas e o grau de
preparação do estado, da região e do município.
12. Avaliar a capacidade de comunicação de todos os
atores internos e parceiros externos relevantes e os
canais de comunicação utilizados e que possam ser
compartilhados.

Equipe gestora e
demais profissionais
quando se fizer
necessário.
Equipe gestora e
demais profissionais
quando se fizer
necessário.

Equipe gestora e
demais profissionais
quando se fizer
necessário.

Equipe gestora e
demais profissionais
quando se fizer
necessário.

Equipe gestora e
demais profissionais
quando se fizer
necessário.

A Diretora de Comunicação do
Município irá adaptar a
linguagem e o formato da
comunicação conforme o caso
e a localidade.

A Diretora de Comunicação do
Município irá adaptar a
linguagem e o formato da
comunicação conforme o caso
e a localidade

Monitorar os canais de
comunicação, conforme
situação.

Comunicação através das redes
sociais das escolas, bem como
redes sociais oficiais da
Prefeitura Municipal e
imprensa de forma geral.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.
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Após a
homologação do
Plancon Escolar.
Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Na unidade
escolar.

Na unidade
escolar.

Na unidade
escolar.

18. Definir um mecanismo de comunicação interna
que possibilite informar adequadamente aos alunos
e servidores acerca das medidas preventivas de
contenção de contágio adotadas pelo
estabelecimento de ensino.
19. Criar um canal específico e de fácil acesso para
esclarecimento de dúvidas e contato (inclusive sobre
notícias falsas e rumores) que poder ser um e-mail
ou contato de WhatsApp, no âmbito estadual,
regional e municipal ou da unidade escolar,
divulgando informações para a comunidade interna
e externa, assegurando mecanismos confiáveis de
feedback.
20. Elaborar formas de comunicação atraentes e
eficazes para promover o uso de máscaras, de
higiene pessoal e de convívio responsável enquanto
instrumento que, de alguma forma, à luz dos atuais
conhecimentos, pode fornecer um certo grau de
proteção em contextos de menor distanciamento
social.
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Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Na unidade
escolar.

17. Promover o fluxo e a integração entre
informações e ternas e internas, possibilitando a
avaliação contínua das estratégias, ações e sistema
operacional definidos.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Na unidade
escolar.

16. Estabelecer o diálogo em qualquer atividade que
venha a ser implementada, de modo a,
sistematicamente, coletar e dar resposta a todas as
questões provenientes dos atores internos e
externos.

Equipe gestora e
demais profissionais
quando se fizer
necessário.

Equipe gestora e
demais profissionais
quando se fizer
necessário.

Equipe gestora e
demais profissionais
quando se fizer
necessário.

Equipe gestora e
demais profissionais
quando se fizer
necessário.

Equipe gestora e
demais profissionais
quando se fizer
necessário.

Com publicações conforme
demanda, com informações
sobre cuidados nas redes
sociais das escolas. (Artes
cedidas pelo Departamento de
Imprensa.

Lista de transmissão no
WhatsApp com contatos da
equipe da Secretaria de
Educação e gestores das
escolas, para que a informação
seja encaminhada diretamente,
de forma rápida a todos

Informações para a população
sobre todos os procedimentos
tomados, a partir da Diretoria
de Imprensa. Responder todos
os comentários com dúvidas
em publicações nas redes
sociais oficiais das escolas e
Prefeitura.
Compilação das informações
por meio de tabelas e relatórios
possibilitando maior agilidade
na avaliação destas
informações.
Toda comunicação oficial deve
partir da Diretoria de Imprensa,
após contato com equipe da
Secretaria de Educação.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.
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Na unidade
escolar.
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Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Na unidade
escolar.

24.Providenciar que o conteúdo das mensagens
enviadas pelas instituições participantes e pela
unidade escolar inclua:
-Informação sobre as medidas tomadas pela
instituição para proteger os seus membros;
-Informação sobre o impacto da situação de
emergência na vida da instituição;
-Informação sobre as medidas pedagógicas, de
transporte, de alimentação, de gestão de pessoas,
de treinamento e capacitação sobre o possível

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Na unidade
escolar.

22. Desenvolver campanhas e peças de multimídia
que apresentem informações-chave e que possam
ser compartilhadas online e transmitidas por
diferentes mídias, com o objetivo de informar,
envolver, e preparar para o futuro. Essa medida
exige uma redefinição regular dos seus propósitos e
da adequação às circunstâncias concretas.
23. Informar continuamente ao público interno e
externo acerca do processo de gestão da crise
sanitária, suas fases, estratégias e ações previstas
para a prevenção de contágio no ambiente
educacional e para a manutenção das atividades de
ensino nos diferentes cenários de risco, bem como
orientar sobre os procedimentos a serem seguidos
em casos suspeitos de contaminação.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Na unidade
escolar.

21. Adequar a linguagem e o formato das
mensagens, considerando a existência de pessoas
com deficiências auditivas, visuais, cognitivas e de
outras etnias (indígenas) ou de outros países.

Equipe gestora e
demais profissionais
quando se fizer
necessário.

Equipe gestora e
demais profissionais
quando se fizer
necessário.

Equipe gestora e
demais profissionais
quando se fizer
necessário.

Equipe gestora e
demais profissionais
quando se fizer
necessário.

Informar a população através
das redes sociais oficiais da
Prefeitura Municipal, bem
como redes sociais das escolas
e imprensa da região, sobre
todos os procedimentos
tomados, criando um elo de
confiança entre o
Departamento de Imprensa e
comunidade.
Conforme demanda, a
informação será enviada,
adaptando linguagem e
formato.

Com publicações conforme
demanda, com informações
sobre cuidados nas redes
sociais das escolas. (Artes
cedidas pelo Departamento de
Imprensa com adaptação da
linguagem para pessoas com
deficiências.
Publicações conforme
demanda, com informações
sobre cuidados nas redes
sociais das escolas. (Artes
cedidas pelo Departamento de
Imprensa.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.
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25. Divulgar amplamente e disponibilizar, nos sites
das organizações parceiras que integram o Comitê
de Retorno às Aulas e Comitê Técnico Científico da
Defesa Civil de Santa Catarina, todos os materiais
produzidos e elaborados para auxiliar no processo de
planejamento, organização e tomada de decisão
sobre o retorno escolar quais sejam:
- Plano de Contingência Educação Estadual;
– Plancon-Edu Estadual CO ID-19 em que está
inserido o Caderno de Diretrizes das Medidas
Sanitárias, Pedagógicas, de Alimentação, de
Transporte Escolar, de Gestão de Pessoas, de
Comunicação e Informação, de Treinamento,
Capacitação e Simulados e de Finanças;
- Plano de Contingência Educação Escolas;
–Plancon-Edu Escolas COVID- 19;
- Caderno de Apoio Plancon COVID-19;
- Tutorial de Metodologias Ativas para Contextos de
Eventos Extremos.
26. Comunicar as normas de condutas relativas ao
uso dos espaços físicos e prevenção e ao controle do
COVID-19, em linguagem acessível comunidade
escolar, e, quando aplicável, afixar cartazes com as
mesmas normas em locais visíveis e de circulação,
tais como acessos aos
estabelecimentos, salas de aula, banheiros,
refeitórios, corredores, dentre outros (DAOP
Sanitária).

período de retorno às aulas, entre outras.

ASSINADO DIGITALMENTE

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Na unidade
escolar.

90

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Na unidade
escolar.

Equipe gestora,
pedagógica e demais
profissionais quando
se fizer necessário.

Equipe gestora e
demais profissionais
quando se fizer
necessário.

Cartazes afixados em locais
visíveis.

Criar um espaço no site oficial
do Município, onde consta
todas as informações vinda da
Secretaria de Educação e
órgãos pertinentes.

Sem custo.

Sem custo.
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Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Na unidade
escolar.
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Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Na unidade
escolar.

Na unidade
escolar.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Na unidade
escolar.

28. Incluir no plano de comunicação indicações para
a comunidade escolar relativas aos procedimentos
alimentares, conforme as diretrizes sanitárias, planos
de contingência e protocolos escolares (DAOP
Alimentação).
29. Levar ao conhecimento dos profissionais do
transporte escolar, quer sejam servidores ou
prestadores de serviços (e aplicar no que couber), as
medidas recomendadas para os demais profissionais
voltados à atividade escolar (DAOP Transporte).

30. Realizar campanha de conscientização para que
os pais responsáveis priorizem, quando possível, o
transporte próprio de seus filhos, visando evitar o
risco de contaminação dentro do transporte
coletivo, orientando para que não transportem
passageiros fora do núcleo familiar (DAOP
Transporte).
31. Elaborar cartilha de orientação sobre os cuidados
básicos de prevenção da COVID-19 para
disponibilizar pela internet aos profissionais da
educação (DAOP Gestão de Pessoas).

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Na unidade
escolar.

27. Divulgar amplamente, para toda a comunidade
escolar, as estratégias pedagógicas adotadas pela
Rede de Ensino e/ou unidade escolar, a fim de
promover seu engajamento na realização das
atividades presenciais e não presenciais, enquanto
perdurar o regime especial de educação decorrente
da pandemia de COVID-19 (DAOP Pedagógica).

Equipe gestora,
pedagógica e demais
profissionais quando
se fizer necessário.

Equipe escolar e
Comissão Escolar

Equipe escolar e
Comissão Escolar

Equipe gestora,
pedagógica e
Comissão Escolar

Equipe gestora,
pedagógica e demais
profissionais quando
se fizer necessário.

Cartilha deverá ser
desenvolvida pelos órgãos
competentes.

Lista de transmissão no
WhatsApp com contatos dos
responsáveis pelo transporte
escolar, bem como motoristas,
para que sejam informados
sobre todos os procedimentos.
Toda informação deve partir da
Diretoria de Imprensa.
Divulgação de informações
através de portais de
comunicação oficial e cartazes
afixados em locais estratégicos.

Informações para população
sobre todos os procedimentos
tomados, a partir da Diretoria
de Imprensa, bem como,
responder todas as dúvidas que
surgem nas publicações em
redes sociais.
Cartazes afixados em locais
visíveis.
Divulgação de informações
através de portais de
comunicação oficial e cartazes
afixados em locais estratégicos.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

05/01/2021 (Terça-feira)
DOM/SC - Edição N° 3371
Página 1980

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE

Na unidade
escolar.

37. Reforçar parcerias com os órgãos de
comunicação social, por meio de formação e
disponibilização de materiais, visando à maximização
da informação e mensagens por meio destes canais.

92

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Na unidade
escolar.

Na unidade
escolar.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Na unidade
escolar.

36. Estruturar o sistema de comunicação de modo
que a comunidade saiba o que fazer ao receber a
informação e os alertas.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Na unidade
escolar.

33. Informar de imediato Secretaria de Saúde do
município a ocorrência de caso suspeito de
contaminação no estabelecimento de ensino, para
fins de possível testagem e acompanhamento de sua
evolução pelas autoridades sanitárias.
34. Informar de imediato Secretaria de Educação
estadual municipal a ocorrência de caso suspeito de
contaminação no estabelecimento de ensino, para
fins de monitoramento e controle da evolução do
contexto pandêmico municipal e regional na rede de
ensino, pela Secretaria.
35. Manter a comunicação motivacional e de
envolvimento para promover a adoção de medidas
implementadas pela unidade escolar e adequadas a
cada fase da pandemia no estado, na região e no
município, em todos os meios de comunicação, para
lembrar que a unidade de ensino está preocupada
com o bem-estar de todos.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

Na unidade
escolar.

32. Afixar as medidas de prevenção por meio de
materiais visuais nas unidades escolares.

Equipe gestora,
pedagógica e demais
profissionais quando
se fizer necessário.

Equipe gestora.

Equipe gestora e
pedagógica.

Equipe gestora

Equipe gestora,
pedagógica e demais
profissionais quando
se fizer necessário.
Equipe gestora

Informações para população
sobre todos os procedimentos
tomados, a partir da Diretoria
de Imprensa, bem como,
responder todas as dúvidas que
surgem nas publicações em
redes sociais.
Cartazes afixados em locais
visíveis.
Divulgar todos os
procedimentos tomados, para
desenvolver uma linha de
confiança entre comunidade e
Poder Público.
Criação de campanhas de
conscientização, a partir da
Diretoria e Imprensa.

Via telefone, por iniciativa da
equipe da Secretaria de
Educação.

Divulgação de cartazes com
informações oficiais.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.
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Na unidade
escolar.

Após a
homologação do
Plancon Escolar.

ASSINADO DIGITALMENTE

3. Fornecer dados e informações financeiras para
subsidiar a captação de recursos complementares para a

1. Avaliar, com base nas ações definidas pela Unidade de
Gestão Operacional (Sistema de Comando de Operações SCO), para cada nível de prontidão, os recursos
financeiros necessários para a implementação das
medidas preventivas e de contenção de contágio
preconizadas (medidas sanitárias, medidas pedagógicas,
medidas excepcionais de gestão de restaurantes
refeitórios cantinas, apoio logístico às demais dinâmicas
operacionais previstas etc.).
2. Dispor de um orçamento prévio quanto aos recursos a
serem acionados para a realização das atividades,
aquisição de Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs)
e Equipamentos de Proteção Coletivas (EPCs), e todos os
itens recomendados nas diretrizes sanitárias, de
alimentação, de transporte, pedagógicas, gestão de
pessoas, de comunicação e de capacitação e treinamento.

O quê (ação)
(W2)

DAOP FINANÇAS

93

No processo de
elaboração do

No processo de
elaboração do
Plancon da
unidade escolar.

Na unidade
escolar.

Na unidade
escolar.

No processo de
elaboração do
Plancon da
unidade escolar e
na homologação.

Quando
(W4)

Na unidade
escolar.

Onde
(W3)

Instituição
mantenedora.

Instituição
mantenedora.
Equipe gestora
e Comissão
Escolar.

Equipe gestora
e Comissão
Escolar.

Quem
(W5)

Por meio de relatórios que
serão solicitados pela

O Gestor da unidade deve
deliberar ao setor competente
solicitando a listagem de
materiais necessários para a
implementação das medidas
preventivas e de contenção.
Relacionar também o que já
possui que pode ser utilizado
na mesma.
Através do orçamento prévio
dos itens inseridos no Plancon,
onde será encaminhado para o
órgão responsável.

Como
(H1)

Equipe gestora,
Monitoração por meio de
pedagógica e demais
cronogramas e relatórios.
profissionais quando
se fizer necessário.
39. Monitorar o processo de comunicação e
Na unidade
Após a
Equipe gestora,
Acompanhar as publicações em
informação, periodicamente, para que ele possa ser
escolar.
homologação do
pedagógica e demais
redes sociais e imprensa para
avaliado e melhorado.
Plancon Escolar.
profissionais quando
medir o retorno do público
se fizer necessário.
alvo.
Quadro 26: Esquema de organização DAOP- Comunicação e Informação

38. Elaborar cronogramas para atividades e produtos
de comunicação, monitorando sua implementação.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Quanto
(H2)

Sem custo.

Sem custo.
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No processo de
elaboração do
Plancon da
unidade escolar.

Na unidade
escolar.

Na unidade
escolar.

Na unidade
escolar.

4. Acionar os recursos levantados pelo Sistema de
Comando Operacional, a fim de executar os processos de
aquisição de materiais, conforme as normas e legislações
vigentes, ou direcionar aos órgãos competentes, após a
avaliação do cenário e definição de quais recursos
necessários serão acionados, sendo eles pré-cadastrados
ou não, conforme demandas para o atendimento seguro
de estudantes, familiares e servidores.

5. Dimensionar e descrever detalhadamente a quantidade
e a qualidade de itens indispensáveis que precisam ser
adquiridos, e o período de abastecimento, identificando a
quantidade de EPIs, EPCs, materiais individuais, materiais
de limpeza, higiene e desinfecção, materiais coletivos,
considerando o número de servidores,
alunos, salas de aula, espaços físicos, entre outros, para
que não faltem equipamentos e materiais unidade de
ensino até o retorno da normalidade (ver anexo
exemplo).

6. Apoiar o processo de compra de materiais e demais
insumos que se façam necessários para a
operacionalização das medidas definidas para
enfrentamento da crise sanitária, no âmbito do
estabelecimento de ensino.

94

No processo de
elaboração do
Plancon da
unidade escolar.

No processo de
elaboração do
Plancon da
unidade escolar.

Plancon da
unidade escolar.

gestão da crise sanitária no estabelecimento de ensino,
junto às instâncias competentes.

Profissionais
responsáveis
dos órgãos
competentes.

Instituição
mantenedora.
Equipe gestora
e Comissão
Escolar.

Instituição
mantenedora.
Equipe gestora
e Comissão
Escolar.

Equipe gestora
e Comissão
Escolar.

Por meio do departamento de
compras ou processo licitatório.

Através de umpré orçamento
que será encaminhado para o
órgão responsável.

mantenedora sempre que
necessário, o relatório de dados
com as devidas informações
para garantir os recursos
necessários à manutenção das
medidas sanitárias.
Por meio do departamento de
compras ou processo licitatório.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

05/01/2021 (Terça-feira)
DOM/SC - Edição N° 3371
Página 1983

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE

Após homologação
do Plancon Escolar.

No processo de
elaboração do
Plancon da
unidade.

Nos órgãos
competentes.

Na unidade
de ensino.

Nos órgãos
competentes.

Após homologação
do Plancon Escolar.

Nos órgãos
competentes.

Instituição
mantenedora,
equipe diretiva
e comissão
escolar.

Profissionais
responsáveis
dos órgãos
competentes.

Profissionais
responsáveis
dos órgãos
competentes.
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Quando se fizer
Órgãos
necessário
competentes.
conforme a
demanda prevista
em acordo com as
diretrizes sanitárias
vigentes.
Quadro 27: Esquema de organização DAOP- Finanças

7. Auxiliar nos processos de licitação, no sentido de
definir a necessidade elaboração dos termos de
Referência, obtenção dos orçamentos encaminhamento
para o setor financeiro para aprovação e pré-empenho
encaminhamento para o setor responsável para o
lançamento da licitação; realização do contrato e
empenho, considerando o tempo de tramitação e os
prazos dos fornecedores para o fornecimento dos
produtos e materiais.
8. Proceder ao levantamento de recursos necessários
para planejar, organizar e executar as capacitações,
treinamentos e simulados de campo, envolvendo
equipes, equipamentos, viaturas (bombeiros e
ambulâncias), entre outros.
9. Considerar os procedimentos estabelecidos nas
diretrizes sanitárias quanto alimentação na escola
(recebimento, armazenamento, pré-preparo, preparo,
distribuição, acompanhamento e fiscalização), e os
recursos demandados para este fim.
10. Considerar os procedimentos estabelecidos nas
diretrizes de gestão de pessoas quanto à necessidade de
contratação de servidores substitutos para atender às
demandas dos grupos de risco, identificando orçamento,
fonte de recursos e legislação para contratação.

Sem custo.

Conforme a
demanda.

De acordo com a demanda
da unidade escolar.

Sem custo.

Sem custo.

Conforme as diretrizes
vigentes.

Por meio do departamento de
compras ou processo licitatório.

Por meio do departamento de
compras ou processo licitatório.
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O Núcleo de Desenvolvimento Infantil Antônio Manoel dos Santos, adotou a seguinte estrutura de gestão operacional.

UNIDADE DE GESTÃO OPERACIONAL (SISTEMA DE COMANDO OPERACIONAL/COMITES ESCOLARES)
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Para a devida aplicação da metodologia proposta, cada uma das
caixas no organograma deve ser devidamente nominada (responsável) e
identificada com telefone, e-mail, WhatsApp da pessoa com poder de
decisão. Para facilitar a utilização e visibilidade pode-se criar um mural para
comunicações, avisos, indicação dos responsáveis e contatos de emergência.

SISTEMA DE VIGILÂNCIA E COMUNICAÇÃO (SISTEMA DE ALERTA E
ALARME)

Dispositivos Principais
Nosso sistema de alerta e alarme está organizado em torno de
5 dispositivos principais de vigilância e comunicação:
a) Indicações provenientes de instituições hierarquicamente superiores e das
entidades de saúde;
b) Sistema de observações e controle de evidências, como tosse persistente de
alguém, queixa de sintomas compatíveis com COVID-19, medição
de temperatura em casos suspeitos;
c) Informações variadas plausíveis provenientes de diversas fontes (alunos e
pais, funcionários, autoridades locais, entidades representativas e
acreditáveis);
d) Simulados de algumas ações (e protocolos);
e) Relatórios diários de responsáveis da Unidade de Gestão Operacional.
Com

base

nestes

dispositivos

procede-se

um

constante

monitoramento das dinâmicas e ações implementadas e, se necessário,
seu ajuste. No quadro 10 apresenta-se como está organizado o sistema de
vigilância e comunicação:
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GESTORA

SECRETÁRIA

PROFESSORA REGENTE

PROFESSOR REGENTE

MONITORA/
REPRESENTANTE DOS
PAIS
COZINHEIRO

SERVENTE

MONITORA

VANESA ORANDIR DOS SANTOS MARQUES

RAFAELA IVONE DOS SANTOS

ANA CAROLINA DE MELO SERPA

ELISABETE DA SILVA MAFRA

RAFAELA APARECIDA MOREIRA DE SOUZA
ANDRADE

ALEX MIRANDA NACER

MARIA APARECIDA DA SILVA

NATHALIA GOMES LOURENÇO

98

FUNÇÃO

NOME

TELEFONE/WHATSAPP
E-MAIL

(47) 996546127
gnathalia612@gmail.com

TELEFONE/WHATSAPP

E-MAIL

alexmnacer@hotmail.com
(47) 999624699

TELEFONE/WHATSAPP

E-MAIL
rafaelaapmsandrade@outlook.
com
(47) 997890311

TELEFONE/WHATSAPP

E-MAIL

eaibete@hotmail.com
(47) 997932324

TELEFONE/WHATSAPP

(47) 988498047

profanaserpa@gmail.com

WHATSAPP OU E-MAIL

E-MAIL

rafaelaivones@gmail.com
(47)99241-6170

TELEFONE/WHATSAPP

E-MAIL

nessadeporto@hotmail.com
(47)992612038

TELEFONE/WHATSAPP

DISPOSITIVO

(47) 999043838

CONTATO
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REPRESENTANTE DOS
PAIS
REPRESENTANTE DOS
PAIS

PRESIDENTE DA APP

SECRETÁRIA DE SAÚDE

RESPONSÁVEL DEFESA
CIVIL DE PORTO BELO

SECRETÁRIA DE
EDUCAÇÃO

NUTRICIONISTA SME

NUTRICIONISTA SME

ADRIANA ENI DIAS

VLAUDINEIA SOARES MARTINS ESTÁCIO

THAYS DOS SANTOS

JAINARA SOARES NORDIO

CLAUDIO SILVINO DA SILVA

ROSANE MARIA GRAUPPE

JUÇARA JAQUES

MARIANE SOUZA DE LIZ

99

REPRESENTANTE DOS
PAIS

LUANA GEÓRGIA MATEUS PADILHA

(47) 999484502
alimentacaoescolar@portobel
o.sc.gov.br

(47) 999620796
alimentacaoescolar@portobel
o.sc.gov.br

(47)99982-4344

(47) 3369-4344

defesacivil@portobelo.sc.gov.
br

(47)988699046

(47) 999887761

E-MAIL

TELEFONE/WHATSAPP

E-MAIL

TELEFONE/WHATSAPP

TELEFONE OU
WHATSAPP

E-MAIL

TELEFONE OU
WHATSAPP

E-MAIL

th4ysantoss@gmail.com
(47) 3369-6020

TELEFONE/WHATSAPP

TELEFONE

TELEFONE/WHATSAPP

TELEFONE/WHATSAPP

(47) 991371795

(47) 997363937

(47) 999963807

(47) 992081405
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ADMINISTRATIVO

ASSISTÊNCIA SOCIAL

ELIANE TOMAZ

BRUNA CAROLINA DA ROSA

(48) 991344160

(48) 984251093
adm.sec@portobelo.sc.gov.br

(47)996227293
imprensa@portobelo.sc.gov.br

(48) 996228059
patypbelo@gmail.com
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Tabela 3 – Participantes do SCO.

ACESSORA DE IMPRENSA

DEFESA EPIDEMIOLÓGICA

ANA MARIA CORDEIRO

PATRÍCIA DA SILVA

TELEFONE/WHATSAPP

E-MAIL

TELEFONE/WHATSAPP

E-MAIL

TELEFONE/WHATSAPP

E-MAIL

TELEFONE/WHATSAPP
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Monitoramento e avaliação
Tendo em vista a imprevisibilidade da evolução da pandemia,
é fundamental o monitoramento constante do cenário
das dinâmicas e ações operacionais
de processos

e

resultados

e

adotadas,

constantes

de

com

risco

e

avaliações

ajustes

que

se

demonstrem necessários, para manter o plano de contingência atualizado.
O registro das ações

adotadas

e

das

verificações

realizadas

é

também importante para salva e guardar futuras questões legais.
Os registros diários da atividade da escola, de maior ou menor
eficácia das diferentes dinâmicas e ações, de eventuais problemas
detectados e como foram resolvidos, de questões que seja necessário
resolver ou aspectos que a serem alterados, serão realizados em boletins
de preenchimento expedito como o modelo do anexo 2.
As avaliações mais detalhadas, de periodicidade serão realizadas
em

relatórios

como

modelo

disponibilizado

anexo

3.

Além

do

monitoramento, a efetiva fiscalização do cumprimento das diretrizes e
protocolos

estabelecidos

neste

plano

contingência

e

possíveis

documentos complementares colaboram para o êxito no combate à
disseminação do Corona vírus.
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ANEXO 1ORGANOGRAMA DO SISTEMA DE COMANDO OPERACIONAL
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TRANSPORTE

ALIMENTAÇÃO

MEDIDAS SANITÁRIAS

DINÂMICAS E AÇÕES
OPERACIONAIS
GESTÃO DE PESSOAS
Ex.: Atestado médico
Necessidade de
isolamento social
Apoio psicológico
Formação, treinamento

OCORRÊNCIA
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ENCAMINHAMENTO

RESOLUÇÃO

ANEXO 2BOLETIM DE OCORRÊNCIA
ALTERAÇÕES (SE HOUVER)
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DIA:

/
OBSERVAÇÕES OU PENDÊNCIAS:

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

/
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BOLETIM DIÁRIO DE OCORRÊNCIAS INFORME DE Nº

OUTRAS

QUESTÕES
PEDAGÓGICAS
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QUESTÕES PEDAGÓGICAS

TRANSPORTE

ALIMENTAÇÃO

MEDIDAS SANITÁRIAS

GESTÃO DE PESSOAS
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FACILITADORES

ASPECTOS FACILITADORES E DIFICULTADORES DAS DINÂMICAS E AÇÕES OPERACIONAIS:

A

DINÂMICAS E AÇÕES OPERACIONAIS

1.

RELATÓRIO
PERÍODO: DE

ANEXO 3- MODELO DE RELATÓRIO

DIFICULTADORES
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2.
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- Quantidade de refeições servidas
- Quantidade de alimentos servidos em kg
- Quantidade de alunos transportados
- Quantidade de motoristas mobilizados
- Quantidade de motoristas treinados

- Professores envolvidos:
- Servidores envolvidos:
- Estudantes envolvidos:
- Atendimentos realizados com professores:
- Atendimentos realizados com servidores:
- Atendimentos realizados com estudantes:
- Atendimentos realizados com familiares.
- Quantidade de álcool gel
- Quantidade de máscaras

ASPECTOS

NÚMERO
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- Quantidade de treinamentos oferecidos
- Quantidade de professores capacitados
- Quantidade de servidores em simulados
- Quantidade de horas de capacitação ofertadas
- % de aproveitamento das capacitações ofertadas
- Quantidade de certificados
- Quantidade de material elaborado

- Quantidade de atividades desenvolvidas
- Quantidade de material produzido
- Quantidade de equipamentos utilizados
- Quantidade de horas presenciais
- Quantidade de horas ensino híbrido
- Quantidade de alunos presenciais
- Quantidade de alunos em ensino híbrido
- Quantidade de estudantes ensino remoto

GESTÃO DE PESSOAS

DINÂMICAS E AÇÕES
OPERACIONAIS
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DESTAQUES EVIDENCIADOS

ASPECTOS A
MELHORAR

3. DESTAQUES EVIDENCIADOS, ASPECTOS A MELHORAR E LIÇÕES APRENDIDAS

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO

QUESTÕES PEDAGÓGICAS

LIÇÕES APRENDIDAS
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QUESTÕES PEDAGÓGICAS

TRANSPORTE

ALIMENTAÇÃO

MEDIDAS SANITÁRIAS
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RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO

5. FOTOS, REGISTROS, DEPOIMENTOS, GRÁFICOS, ETC.
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4. SUGESTÕES DE ALTERAÇÕES NO PLANO DE CONTINGÊNCIA
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Página de assinaturas

Adriana S

Altino J

Adriana Schimiguel
016.106.329-23
Signatário

Altino Junior
005.551.719-65
Signatário

Andressa G

Bruna R

Andressa Godoi
040.551.839-09
Signatário

Bruna Rosa
091.313.139-30
Signatário

Claudio S
Claudio Silva
585.668.489-34
Signatário

Daniela Silva
032.613.839-09
Signatário

Eliane T
Eidi Domingues
027.218.379-23
Signatário

Eliane Tomaz
798.662.129-04
Signatário

Josiane R

Mariana V

Josiane Rocha

Mariana Voltiolini
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056.391.939-64
Signatário

119.443.719-23
Signatário

Assinado eletronicamente

Marilene V

Mariane Camargo
041.270.989-96
Signatário

Marilene Viana
693.062.659-72
Signatário

Marina A

Assinado eletronicamente

Marina Agnoletto
913.051.879-20
Signatário

Mario Filho
533.100.049-53
Signatário

Osvaldo N
Nicésio Delfino
049.170.889-09
Signatário

Osvaldo Neto
065.384.389-54
Signatário

Patrícia A
Patrícia Araújo
035.401.139-16
Signatário

Rosane Grauppe
478.186.899-15
Signatário

Selma P
Selma Pereira
024.902.599-03

Vanesa Marques
046.262.169-35
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Signatário

Signatário

Vera A
Vera Andrade
614.215.379-15
Signatário

HISTÓRICO
12 Dec 2020
17:37:43
14 Dec 2020
16:35:02
14 Dec 2020
16:35:20
12 Dec 2020
19:35:09
12 Dec 2020
19:35:20
12 Dec 2020
23:44:56
12 Dec 2020
23:45:50
14 Dec 2020
18:31:15
14 Dec 2020
18:31:15
14 Dec 2020
16:21:15
14 Dec 2020
16:22:03
14 Dec 2020
09:26:05
14 Dec 2020
09:26:28

Comite Municipal PlanCon Porto Belo criou este documento. (Empresa: Comite Municipal PlanCon Porto
Belo, E-mail: comiteportobelo@gmail.com, CPF: 027.218.379-23)
Adriana Aparecida Schimiguel (E-mail: drikamppt@gmail.com, CPF: 016.106.329-23) visualizou este
documento por meio do IP 186.251.108.35 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.
Adriana Aparecida Schimiguel (E-mail: drikamppt@gmail.com, CPF: 016.106.329-23) assinou este
documento por meio do IP 186.251.108.35 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.
Altino Torquato Dos Santos Junior (E-mail: altinodeporto@hotmail.com, CPF: 005.551.719-65) visualizou
este documento por meio do IP 186.225.225.73 localizado em Tijucas - Santa Catarina - Brazil.
Altino Torquato Dos Santos Junior (E-mail: altinodeporto@hotmail.com, CPF: 005.551.719-65) assinou este
documento por meio do IP 186.225.225.73 localizado em Tijucas - Santa Catarina - Brazil.
Andressa Mateus Godoi (E-mail: dressasc@gmail.com, CPF: 040.551.839-09) visualizou este documento por
meio do IP 2804:1ac:580f:1c7:a5ae:79e:635b:9815 localizado em Canelinha - Santa Catarina - Brazil.
Andressa Mateus Godoi (E-mail: dressasc@gmail.com, CPF: 040.551.839-09) assinou este documento por
meio do IP 2804:1ac:580f:1c7:a5ae:79e:635b:9815 localizado em Canelinha - Santa Catarina - Brazil.
Bruna Carolina da Rosa (E-mail: brunarosa.sc@gmail.com, CPF: 091.313.139-30) visualizou este documento
por meio do IP 187.55.58.90 localizado em Balneário Camboriú - Santa Catarina - Brazil.
Bruna Carolina da Rosa (E-mail: brunarosa.sc@gmail.com, CPF: 091.313.139-30) assinou este documento
por meio do IP 187.55.58.90 localizado em Balneário Camboriú - Santa Catarina - Brazil.
Claudio Silvino Da Silva (E-mail: defesacivil@portobelo.sc.gov.br, CPF: 585.668.489-34) visualizou este
documento por meio do IP 170.245.14.133 localizado em Sao Jose - Santa Catarina - Brazil.
Claudio Silvino Da Silva (E-mail: defesacivil@portobelo.sc.gov.br, CPF: 585.668.489-34) assinou este
documento por meio do IP 170.245.14.133 localizado em Sao Jose - Santa Catarina - Brazil.
Daniela da Silva (E-mail: edu.inclusao@portobelo.sc.gov.br, CPF: 032.613.839-09) visualizou este documento
por meio do IP 170.245.14.133 localizado em Sao Jose - Santa Catarina - Brazil.
Daniela da Silva (E-mail: edu.inclusao@portobelo.sc.gov.br, CPF: 032.613.839-09) assinou este documento
por meio do IP 170.245.14.133 localizado em Sao Jose - Santa Catarina - Brazil.
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13 Dec 2020
12:55:22
13 Dec 2020

Eidi Gizele Sanches Domingues (E-mail: eidi.tecnologiaeducacional@gmail.com, CPF: 027.218.379-23)
visualizou este documento por meio do IP 186.251.110.140 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.
Eidi Gizele Sanches Domingues (E-mail: eidi.tecnologiaeducacional@gmail.com, CPF: 027.218.379-23)

12:55:23

assinou este documento por meio do IP 186.251.110.140 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.

13 Dec 2020

Eliane Tomaz (E-mail: adm.sec@portobelo.sc.gov.br, CPF: 798.662.129-04) visualizou este documento por

12:25:40
13 Dec 2020
12:25:45
14 Dec 2020
14:34:46
14 Dec 2020
14:34:55
16 Dec 2020
10:57:09
16 Dec 2020
10:57:09
12 Dec 2020
18:43:33
12 Dec 2020
18:43:42
14 Dec 2020
19:48:59
14 Dec 2020
19:49:10
14 Dec 2020
16:16:53
14 Dec 2020
16:17:00
12 Dec 2020
17:40:32
12 Dec 2020
17:40:45
14 Dec 2020
16:31:05
14 Dec 2020
16:31:06
12 Dec 2020
20:25:47

meio do IP 2804:1ac:580f:c11:78be:e408:a404:f5c4 localizado em Canelinha - Santa Catarina - Brazil.
Eliane Tomaz (E-mail: adm.sec@portobelo.sc.gov.br, CPF: 798.662.129-04) assinou este documento por
meio do IP 2804:1ac:580f:c11:78be:e408:a404:f5c4 localizado em Canelinha - Santa Catarina - Brazil.
Josiane de Fátima Guerreiro Rocha (E-mail: profjosianeguerreiro@gmail.com, CPF: 056.391.939-64)
visualizou este documento por meio do IP 177.74.240.129 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.
Josiane de Fátima Guerreiro Rocha (E-mail: profjosianeguerreiro@gmail.com, CPF: 056.391.939-64)
assinou este documento por meio do IP 177.74.240.129 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.
Mariana Voltiolini (E-mail: danielabruneto@gmail.com, CPF: 119.443.719-23) visualizou este documento por
meio do IP 45.237.108.21 localizado em Bombinhas - Santa Catarina - Brazil.
Mariana Voltiolini (E-mail: danielabruneto@gmail.com, CPF: 119.443.719-23) assinou este documento por
meio do IP 45.237.108.21 localizado em Bombinhas - Santa Catarina - Brazil.
Mariane Vera Longhi Camargo (E-mail: marianelonghicamargo@gmail.com, CPF: 041.270.989-96) visualizou
este documento por meio do IP 2804:77c:802:601:28fe:aadd:2f41:689a localizado em Brazil.
Mariane Vera Longhi Camargo (E-mail: marianelonghicamargo@gmail.com, CPF: 041.270.989-96) assinou
este documento por meio do IP 2804:77c:802:601:28fe:aadd:2f41:689a localizado em Brazil.
Marilene Pereira Viana (E-mail: edu.adm2@portobelo.sc.gov.br, CPF: 693.062.659-72) visualizou este
documento por meio do IP 2804:1ac:5819:5ec:d881:714a:dc98:a558 localizado em Brazil.
Marilene Pereira Viana (E-mail: edu.adm2@portobelo.sc.gov.br, CPF: 693.062.659-72) assinou este
documento por meio do IP 2804:1ac:5819:5ec:d881:714a:dc98:a558 localizado em Brazil.
Marina Gobbo Agnoletto (E-mail: marinagobboagnoletto@gmail.com, CPF: 913.051.879-20) visualizou este
documento por meio do IP 191.37.174.49 localizado em Tijucas - Santa Catarina - Brazil.
Marina Gobbo Agnoletto (E-mail: marinagobboagnoletto@gmail.com, CPF: 913.051.879-20) assinou este
documento por meio do IP 191.37.174.49 localizado em Tijucas - Santa Catarina - Brazil.
Mario Mafaldo de Carvalho Filho (E-mail: mario_prorrogacao@yahoo.com.br, CPF: 533.100.049-53)
visualizou este documento por meio do IP 45.230.27.184 localizado em Bombinhas - Santa Catarina - Brazil.
Mario Mafaldo de Carvalho Filho (E-mail: mario_prorrogacao@yahoo.com.br, CPF: 533.100.049-53) assinou
este documento por meio do IP 45.230.27.184 localizado em Bombinhas - Santa Catarina - Brazil.
Nicésio Delfino (E-mail: ndbio@hotmail.com, CPF: 049.170.889-09) visualizou este documento por meio
do IP 2804:214:85e1:11eb:c11b:b9a0:3e8a:a6a localizado em Joinville - Santa Catarina - Brazil.
Nicésio Delfino (E-mail: ndbio@hotmail.com, CPF: 049.170.889-09) assinou este documento por meio do
IP 2804:214:85e1:11eb:c11b:b9a0:3e8a:a6a localizado em Joinville - Santa Catarina - Brazil.
Osvaldo Francisco dos Santos Neto (E-mail: edu.transporte@portobelo.sc.gov.br, CPF: 065.384.389-54)
visualizou este documento por meio do IP 2804:214:85e6:3f43:c9ab:e977:e04b:8b5e localizado em Itajaí Santa Catarina - Brazil.
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12 Dec 2020
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Osvaldo Francisco dos Santos Neto (E-mail: edu.transporte@portobelo.sc.gov.br, CPF: 065.384.389-54)
assinou este documento por meio do IP 2804:214:85e6:3f43:c9ab:e977:e04b:8b5e localizado em Itajaí Santa Catarina - Brazil.

14 Dec 2020
12:48:04
14 Dec 2020
12:48:12
12 Dec 2020
22:02:28
12 Dec 2020
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11:17:45
16 Dec 2020
11:17:55
14 Dec 2020
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Patrícia da Silva de Araújo

(E-mail: patypbelo@gmail.com, CPF: 035.401.139-16) visualizou este

documento por meio do IP 170.245.14.133 localizado em Sao Jose - Santa Catarina - Brazil.
Patrícia da Silva de Araújo

(E-mail: patypbelo@gmail.com, CPF: 035.401.139-16) assinou este documento

por meio do IP 170.245.14.133 localizado em Sao Jose - Santa Catarina - Brazil.
Rosane Maria Grauppe (E-mail: rosane_pb@hotmail.com, CPF: 478.186.899-15) visualizou este documento
por meio do IP 186.251.110.249 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.
Rosane Maria Grauppe (E-mail: rosane_pb@hotmail.com, CPF: 478.186.899-15) assinou este documento por
meio do IP 186.251.110.249 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.
Selma Cristina da Cunha Pereira (E-mail: selma_3005@hotmail.com, CPF: 024.902.599-03) visualizou este
documento por meio do IP 186.251.110.50 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.
Selma Cristina da Cunha Pereira (E-mail: selma_3005@hotmail.com, CPF: 024.902.599-03) assinou este
documento por meio do IP 186.251.110.50 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.
Vanesa Orandir dos Santos Marques (E-mail: nessadeporto12@gmail.com, CPF: 046.262.169-35) visualizou
este documento por meio do IP 170.245.14.133 localizado em Sao Jose - Santa Catarina - Brazil.
Vanesa Orandir dos Santos Marques (E-mail: nessadeporto12@gmail.com, CPF: 046.262.169-35) assinou
este documento por meio do IP 170.245.14.133 localizado em Sao Jose - Santa Catarina - Brazil.

12 Dec 2020

Vera Regina Evaristo de Andrade (E-mail: veraandradepb@gmail.com, CPF: 614.215.379-15) visualizou este

17:38:50

documento por meio do IP 2804:214:8637:369f:1:0:aa3f:6997 localizado em Itajaí - Santa Catarina - Brazil.

12 Dec 2020
17:38:51

Vera Regina Evaristo de Andrade (E-mail: veraandradepb@gmail.com, CPF: 614.215.379-15) assinou este
documento por meio do IP 2804:214:8637:369f:1:0:aa3f:6997 localizado em Itajaí - Santa Catarina - Brazil.

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #23cf5be3924a495181c010085fab5a50c108c6c825d22d3eb57fc32eb148665f
https://painel.autentique.com.br/documentos/11ec3045a4e5f218c435787909589cc6947a0f28fd13d54e9

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

PLANO DE CONTINGÊNCIA 009-2020 - APLICÁVEL A APAE PORTO BELO/ BOMBINHAS

Página 2004

Publicação Nº 2788508

PLANCON EDU ESCOLAR

HOMOLOGADO

COMITÊ MUNICIPAL DO PLANCONEDU/COVID-19 PORTO BELO / SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 2005

APAE –Porto Belo/Bombinhas

MANTENEDORA DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO

PLANO DE CONTINGÊNCIA
para a COVID-19

Estabelecimento de Educação
APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
Porto Belo/Bombinhas

PLANCON-EDU/ESCOLAS COVID-19

Porto Belo, outubro de 2020

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 2006

APAE –Porto Belo/Bombinhas

MANTENEDORA DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO

Este Plano de Contingência foi construído com base no Modelo do Plano de Contingência elaborado e
aprovado no âmbito do Comitê Técnico Científico da Defesa Civil do Estado de Santa Catarina.

Governador do Estado de Santa Catarina
Carlos Moisés
Chefe da Defesa Civil do Estado de Santa Catarina
João Batista Cordeiro Junior
Diretor de Gestão de Educação
Alexandre Corrêa Dutra
Equipe que elaborou o Modelo de Plano de Contingência
Coordenação: Mário Jorge C. C. Freitas - Associação Brasileira de Pesquisa Científica, Tecnológica e Inovação em Redução
de Riscos e Desastre (ABP-RRD)
Sub- Coordenação: Cleonice Maria Beppler - Instituto Federal Catarinense (IFC)
Caroline Margarida - Defesa Civil do Estado de Santa Catarina (DCSC) (relatora)
Fabiana Santos Lima - Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
Francisco Silva Costa - Universidade do Minho (UMinho/Portugal)
Janete Josina de Abreu - Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
Leandro Mondini – Instituto Federal Catarinense (IFC Camboriú)
Pâmela do Vale Silva - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Paulo Henrique Oliveira Porto de Amorim - Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC)
Regina Panceri - Defesa Civil do Estado de Santa Catarina (DCSC) (relatora)

Colaboradores Externos
Prof. Eduardo R. da Cunha - Colégio Bom Jesus - Unidade Pedra Branca/Palhoça/SC
Prof. Josué Silva Sabino - Escola Básica Padre Doutor Itamar Luis da Costa - Imbituba/SC
Profa. Rute Maria Fernandes - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes (SEDUCE) - Imbituba/SC.
MsC. Maria Cristina Willemann - Epidemiologista - Mestre em Saúde Pública

Plano de contingência aplicável a APAE Porto Belo/ Bombinhas

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 2007

APAE –Porto Belo/Bombinhas

MANTENEDORA DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO

Equipe responsável pela elaboração e implementação do plano:

Flaviana Maria Grando
Presidente da APAE

Equipe responsável pela elaboração e implementação do plano:
Emerson Luciano Stein
Prefeito Municipal
Cláudio Silvino da Silva
Proteção Defesa Civil
Jainara Soares Nordio
Saúde
Rosane Maria Graupe
Educação
Membros da Comissão Escolar:
Flaviana Maria Grando Santos – Presidente da APAE
Laudicéia Poluceno – Diretora Administrativa
Mariane Vera Longhi Camargo – Diretora Pedagógica
Patrícia Cézar – Representante Funcionários
Tamara Santos Napp – Representante dos Professores
Vanda Givarolli –Representante Voluntários APAE

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 2008

APAE –Porto Belo/Bombinhas

MANTENEDORA DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO ...................................................................................................................
05
2 ENQUADRAMENTO CONCEITUAL DE REFERÊNCIA .........................................................
07
3 ATORES/POPULAÇÃO ALVO .............................................................................................
08
4 OBJETIVOS ........................................................................................................................
08
4.1 Objetivo Geral ..................................................................................................................
08
4.2 Objetivos Específicos ...................................................................................................................08
5 CENÁRIOS DE RISCO .........................................................................................................
09
5.1 Ameaças ...........................................................................................................................
09
5.2 Caracterização Do Território ............................................................................................
11
5.3 Vulnerábilidades ................................................................................................................. 12
5.4 Capacidades Instaladas/ A Instalar ..................................................................................
13
6 NÍVEIS DE PRONTIDÃO .....................................................................................................
15
7 GOVERNANÇA E OPERACIONALIZAÇÃO DA RESPOSTA ...................................................
17
7.1 Diretrizes, Dinâmicas E Ações Operacionais (DAOP) .......................................................
17
DAOP – Medidas Pedagógicas ........................................................................................................ 34
DAOP – Alimentação Escolar .......................................................................................................... 35
DAOP – Transporte Escolar ............................................................................................................ 37
DAOP – Gestão De Pessoas ............................................................................................................ 41
DAOP – Capacitação E Treinamento............................................................................................... 44
DAOP – Comunicação E Informação............................................................................................... 47
DAOP – Finanças ............................................................................................................................ 51
7.2 Unidade de Gestão Operacional (Sistema De Comando Operacional Sco) ....................
52
7.3 Sistema de Vigilância e Comunicação (Alerta E Alarme) .................................................
53
Dispositivos Principais .................................................................................................................... 53
Monitoramento e Avaliação ........................................................................................................... 53
ANEXOS ............................................................................................................................
54

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 2009

APAE –Porto Belo/Bombinhas

MANTENEDORA DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO

INTRODUÇÃO
A COVID-19 é uma doença infecciosa emergente, causada por um vírus da família dos coronavírus — o
SARS-CoV-2 (de forma simplificada, como institui a OMS, 2019-nCoV) identificado pela primeira vez em Wuhan,
na China, em dezembro de 2019.
Em 30 de janeiro, o Comitê de Emergência da Organização Mundial de Saúde (OMS) decretou
Emergência de Saúde Pública de Âmbito Internacional. Em 11 de março, levando em consideração a amplitude
de sua propagação mundial, veio a ser classificada como pandemia. Segundo a OMS, para configurar uma
pandemia são necessárias três condições:
a. ser uma nova doença que afeta a população;
b. o agente causador ser do tipo biológico transmissível aos seres humanos e causador de uma doença
grave; e
c. ter contágio fácil, rápido e sustentável entre os humanos.
A ocorrência da COVID-19, bem como as providências a serem aplicadas, se integram na Política
Nacional de Proteção e Defesa Civil, definida pela Lei n° 12.608, de 10 de abril de 2012. Efetivamente estamos
em estado de calamidade pública decretada em decorrência de um desastre de natureza biológica, que se insere
na rubrica “doenças infecciosas virais” (conforme o COBRADE nº 1.5.1.1.0). No Brasil, o Congresso Nacional
reconheceu, para fins específicos, por meio do Decreto Legislativo n° 6, de 20 de março de 2020, a ocorrência
do estado de calamidade pública nos termos da solicitação do Presidente da República.
Em Santa Catarina, o acionamento do Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos e Desastres CIGERD ocorreu no dia 14 de março, quando foi deflagrada a “Operação COVID-19 SC”. No dia 17 de março, o
governo do Estado decretou emergência, através do Decreto n° 515, por conta da pandemia de coronavírus. O
Decreto nº 562, de 17 de abril de 2020, declarou estado de calamidade pública em todo o território catarinense,
nos termos do COBRADE nº 1.5.1.1.0 - doenças infecciosas virais, para fins de enfrentamento à COVID-19, com
vigência de 180 (cento e oitenta) dias, suspendendo as aulas presenciais nas unidades das redes de ensino
pública e privada, sem prejuízo do cumprimento do calendário letivo, até 31 de maio. Este Decreto foi alterado
por outro de número 587, de 30 de abril, que suspendeu as aulas nas unidades das redes de ensino pública e
privada por tempo indeterminado. O Decreto n° 630, de 1º de junho, suspendeu até 2 de agosto de 2020 as
aulas presenciais nas unidades das redes de ensino pública e privada, sem prejuízo do cumprimento do
calendário letivo, o qual deverá ser objeto de reposição oportunamente.
Em 16 de junho, o Ministério da Educação publicou a Portaria nº 544 que dispõe sobre a substituição
das aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de pandemia do novo coronavírus
- COVID-19. E, em 18 de junho, a Portaria n° 1.565 que estabeleceu orientações gerais visando à prevenção, ao
controle e à mitigação da transmissão da COVID-19, e à promoção da saúde física e mental da população
brasileira, de forma a contribuir com as ações para a retomada segura das atividades e o convívio social seguro.
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O impacto potencial da COVID-19 é elevado devido a, entre outros aspectos:
a. a propagação do vírus ser fácil e rápida;
b. a transmissão ocorrer enquanto o paciente está assintomático ou tem sintomas leves (5 até 14 dias);
c. a doença ter consequências agravadas, para além de idosos, em certos grupos populacionais com
grande expressão no Brasil, como diabéticos, hipertensos e com problemas cardíacos;
d. a possibilidade de gerar sobrecarga nos sistemas e serviços de saúde e assistência social (podendo gerar
sua ruptura), na fase exponencial da contaminação;
e. a taxa de mortalidade pode atingir, em certos contextos, números preocupantes.
Considerando que a transmissão do agente infeccioso se faz por contágio interpessoal, é fundamental
promover a preparação das instituições, organizações e serviços para uma resposta efetiva e oportuna, que
ajude a diminuir a amplitude e ritmo da infecção e a mitigar seus impactos, especialmente, o número de vítimas
mortais. A estratégia a seguir deve estar alinhada com as indicações do Ministério da Saúde (MS) e da
Organização Mundial de Saúde (OMS) e outras indicações de órgãos de governos federal, estadual e municipal.
As atividades a desenvolver devem ser sempre proporcionais ao nível de risco definido pelas instituições
responsáveis.
As experiências já reconhecidas nos casos mais bem-sucedidos de controle provam que a preparação
para uma epidemia começa (ou deve começar) antes dela ocorrer. Se tal não ocorreu (ou só ocorreu
parcialmente), mais importante se torna que a prevenção se inicie logo aos primeiros sinais de casos
provenientes de outros países (ou regiões), com reforço na fase de transmissão local e, obviamente, maior
destaque na fase de transmissão comunitária ou sustentada. Entre as medidas adotadas desde cedo pelos países
melhor sucedidos no controle à COVID-19, constam-se a realização massiva de testes com isolamento de casos
detectados e quebra de cadeias de transmissão, medidas de reforço da higiene individual e comunitária,
comunicação eficaz e adequada e conscientização efetiva, mas dando devido realce a riscos e consequências em
caso de negligência de medidas de distanciamento social (de vários graus e ordem), obrigatórias ou voluntárias,
com proibição de aglomerações.
Um instrumento de planejamento e preparação de resposta a eventos adversos de quaisquer tipos,
previstos na Codificação Brasileira de Desastres - COBRADE, é o Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil
(PLANCON-PDC). Nele se define(m) e caracteriza(m) o(s) cenário(s) de risco, se explicitam os níveis de
risco/prontidão considerados e se estabelecem as dinâmicas e ações operacionais a implementar em cada um
desses níveis, quando da iminência ou ocorrência do evento adverso a que o(s) cenário(s) de risco(s) alude(m),
incluindo questões de comunicação, protocolos operacionais, recursos humanos a mobilizar, recursos/materiais
a utilizar e sistema de coordenação operacional, através da previsão e acionamento de um Sistema de Comando
de Operação (SCO) para gestão de crise. Os planos de contingência deverão em princípio ser elaborados em fase
de normalidade ou, quando muito, prevenção, ou seja, antes da ocorrência do evento extremo. Na presente
situação estão sendo elaborados em plena etapa de mitigação, já na fase de resposta.
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A APAE de Porto Belo/Bombinhas, face à atual ameaça relacionada com a COVID-19, e tendo em conta
a sua responsabilidade perante à Comunidade Apaeana/acadêmica (alunos, professores, funcionários e
familiares destes), elaborou o presente PLANO DE CONTINGÊNCIA (PLANCON-EDU/COVID-19). O Plano está
alinhado com as metodologias para elaboração de Planos de Contingência da Defesa Civil de Santa Catarina e as
orientações nacionais e internacionais (nomeadamente, Ministério da Saúde e Organização Mundial de Saúde,
bem como Secretarias de Estado de Saúde e de Educação).
O Plano de Contingência Escolar para a COVID-19, a partir de cenários de risco identificados, define
estratégias, ações e rotinas de resposta para o enfrentamento da epidemia da nova (COVID-19), incluindo
eventual retorno das atividades presenciais, administrativas e escolares. O conjunto de medidas e ações ora
apresentado deverá ser aplicado de modo articulado, em cada fase da evolução da epidemia da COVID-19.

2. ENQUADRAMENTO CONCEITUAL DE REFERÊNCIA
A estrutura do PLACON-EDU da APAE de Porto Belo/Bombinhas obedece ao modelo conceitual ilustrado
na Figura 1.

Figura 1: Mapa conceitual de estrutura do plano (organograma do plano de contingência)

3. ATORES/POPULAÇÃO ALVO
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Público alvo: 122 alunos (85 residentes do município de Porto Belo e 37 de Bombinhas), 21 professores
cedidos pela FCEE (15 moradores de Porto Belo e 06 de Itapema), 02 funcionários cedidos pela PMPB (todos
residentes em Porto Belo), 15 funcionários contratados pela APAE (8 moradores de Porto Belo, 03 Bombinhas,
01 Tijucas, 01 Balneário Camboriú e 02 Itapema) e familiares destes da APAE Porto Belo/Bombinhas.

4.

OBJETIVOS
Objetivo Geral
Fortalecer os processos de governança da escola, definindo estratégias, ações e rotinas de atuação para

o enfrentamento da epidemia enquanto persistirem as recomendações nacionais, estaduais e/ou regionais de
prevenção ao contágio da COVID-19, buscando assegurar a continuidade da sua missão educacional pautada
pela proteção e segurança da Comunidade Apaeana/acadêmica.

Objetivos Específicos
a. Identificar os cenários de riscos (com base nas ameaças, território envolvido, vulnerabilidades e
capacidades instaladas do estabelecimento de ensino);
b. Definir as dinâmicas e ações operacionais e adotar os protocolos operacionais específicos, abrangendo
todas as atividades do estabelecimento e todos os membros da Comunidade Apaeana e cumprindo
todas as recomendações oficiais;
c. Estabelecer uma Unidade de Gestão Operacional que assegure a implementação das dinâmicas e ações
definidas para diferentes fases, em especial, na retomada de atividades presenciais;
d. Promover acesso à informação constante de boletins atualizados e outros materiais de fontes oficiais
sobre a pandemia, formas de contágio e formas de prevenção;
e. Garantir uma eficiente comunicação interna (com alunos, professores e funcionários) e externa (com
pais e/ou outros familiares dos alunos, fornecedores e população em geral);
f.

Determinar quais os recursos necessários para dar uma resposta efetiva e competente, adequada a cada
fase de risco/prontidão associada à COVID-19;

g. Implementar as ações de resposta, mitigação e recuperação, em cada fase, abrangendo toda a atividade
do estabelecimento;
h. Monitorar e avaliar as ações/medidas implementadas, possibilitando ajustes nas estratégias frente aos
resultados esperados;
i.

Identificar eventuais casos suspeitos de COVID-19, orientando/encaminhando para que de imediato
possam usufruir de apoio da escola e por parte dos serviços de saúde, evitando ou restringindo situações
de contágio;
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j.

Assegurar a continuidade da missão educativa, estabelecendo estratégias e metodologias pedagógicas
adaptadas, buscando qualidade e equidade no atendimento escolar;

k. Garantir condições sanitárias, profissionais, tecnológicas e apoio psicológico compatíveis com o
momento da pandemia e pós-pandemia, garantindo a segurança da Comunidade Apaeana nos aspectos
sanitários, de higiene, saúde física e mental/emocional.

5.

CENÁRIOS DE RISCO
Este plano de contingência está elaborado para cenários de risco específicos, que consideramos se

aplicar ao nosso estabelecimento educativo. Em tais cenários são considerados o território de alcance da ameaça
(COVID-19) com que se tem que lidar, bem como as vulnerabilidades e capacidades instaladas/a instalar.

Ameaças
A principal ameaça a que o plano de contingência visa dar resposta é uma ameaça biológica, uma
pandemia, mais exatamente, a transmissão do vírus 2019-nCoV, que tem impacto direto no sistema
cardiorrespiratório1, desencadeando no organismo humano a COVID-19.
A transmissão ocorre através:
a. de gotículas ou micro gotículas de saliva e secreção nasal etc., projetadas por uma pessoa infectada e
que atingem diretamente a boca, nariz e/ou olhos de outra pessoa. Essas gotículas podem atingir a boca,
olhos ou nariz de pessoas próximas ou por contato:
b. de contato físico com pessoa contaminada, como, por exemplo, ao apertar a mão de uma pessoa
contaminada e em seguida levar essa mão à boca, ao nariz ou aos olhos.
c.

de objetos ou superfícies contaminadas e posterior contato com a boca, nariz ou olhos. Não podendo
ser descartada a possibilidade de transmissão pelo ar em locais públicos – especialmente locais cheios,
fechados e mal ventilados.
Depois do vírus atingir as mucosas, a maioria das pessoas desenvolve a doença com sintomas amenos.

Há, contudo, pessoas que desenvolvem quadros de grande gravidade que, em certos casos, causam a morte do
paciente. A probabilidade de complicações graves é mais comum em pessoas de grupos etários mais idosos e/ou
na presença de outras doenças crônicas. Contudo, começam a aparecer mais casos em outras faixas de idade e
em pessoas sem comorbidades aparentes.
Por outro lado, segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e a OMS, calcula-se que a taxa
1
Segundo dados da OMS, com base em análise possível de 56.000 pacientes, 80% têm ausência de sintomas ou
sintomas leves (febre, tosse, alguma dificuldade em respirar, etc.), 14% sintomas mais severos (sérias dificuldades
em respirar, grande falta de ar e pneumonias) e 6% doença grave (insuficiência pulmonar, choque séptico, falência
de órgãos e risco de morte).
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de mortalidade associada à COVID-19 seja substancialmente maior que a da gripe sazonal (0,02% para 3,6% ou
mais). A taxa de transmissão é elevada (cerca de 3, ou seja, 1 pessoa contamina, em média, 3 pessoas). Sem
estratégias de distanciamento físico, deixando o vírus se transmitir livremente, a taxa de contaminação pode
atingir, eventualmente, até 50 a 70º INPM, o que teria por consequência a falência total de sistemas de saúde e
funerários, pois teríamos milhões de mortos e um cenário extremamente crítico.
Cabe ainda ressaltar que a falência dos sistemas de saúde e funerário não depende somente da taxa de
contaminação, mas sobretudo da capacidade de atendimento dos casos graves da doença que podem atingir o
nível de saturação mesmo em contexto de taxas menores de contágio. Não existe ainda nenhuma vacina
disponível e provavelmente não estarão disponíveis ainda em 2020. Também não existem tratamentos
medicamentosos específicos suficientemente testados, embora alguns medicamentos - tradicionalmente
utilizados no tratamento de outras doenças - tenham sido utilizados com aparente sucesso, que não se sabe
advir de qual ou de sua combinação com outros, e alguns novos medicamentos começam a ser testados.
Assim, a esta ameaça principal do vírus em si e da doença - por vezes mortais - que ele desencadeia,
juntam-se, no mínimo, mais duas:
a. a ameaça de uma profunda crise econômica e financeira;
b. a ocorrência de contextos de perturbações emocionais pessoais e desequilíbrios sociais variados.
Nos dois últimos casos, o planejamento de estratégias mais adequadas para prevenir e restringir novos
contágios, quando da retomada gradual de atividades, pode contribuir significativamente para o controle da
doença e dirimir os impactos colaterais, favorecendo um ambiente mais propício à recuperação econômica e
dos impactos psicossociais da pandemia.
Em síntese, a ameaça é real e de natureza complexa, uma vez que:
a. o vírus é novo, com elevada taxa de mutação (sem que saibamos, totalmente, o que isso implica);
b. seus impactos dependem das medidas de contingenciamento tomadas em tempo;
c. os efeitos potenciais de curvas de crescimento epidemiológico, súbito e alto, sobre os sistemas de saúde
são grandes, o que pode afetar a capacidade de resposta e a resiliência individual e comunitária e, por
retroação, aumentar muito o risco;
d. seu impacto na situação econômica global e de cada país pode gerar uma forte crise;
e. o inevitável choque entre medidas de distanciamento social e preocupação de dinamização da atividade
econômica pode criar conflitos e impasses difíceis de ultrapassar;
f.

aos períodos de distanciamento social mais extensivo têm que suceder-se períodos de maior
flexibilização e tentativa de retomar a normalidade que, contudo, podem vir a gerar novas necessidades
de distanciamento.

g. Porto Belo é uma cidade turística, reconhecida nacionalmente, em feriados, férias e verão, recebe
pessoas de diferentes lugares do Brasil;

h. A cidade é conhecida como capital catarinense de Transatlânticos, recebe anualmente diversos
navios de cruzeiro e neles milhares de turistas de várias partes do Brasil e do mundo;
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i.

Com a alteração do Plano Diretor, a construção de edifícios maiores impulsionou a quantidade
de investidores e a contratação de mão de obra para a execução dos projetos, aumentando
mais ainda o fluxo de pessoas no município.

Caracterização do Território
No caso concreto da APAE de Porto Belo/Bombinhas foi julgada como ajustada a descrição de território
que segue:
A APAE conta hoje com duas construções, sendo agora nominadas como edificação 01 e edificação 02
para melhor elucidação.
A edificação 01 é composta por:
Piso inferior:
•

Hall de entrada;

•

Secretaria;

•

Sala da Assistente Social;

•

Banheiro para funcionários;

•

Refeitório,

•

Cozinha;

•

Sala de café para profissionais,

•

Laboratório de Informática;

•

Área Coberta;

•

Banheiro para Educandos (3 sanitários masculinos/ 03 femininos / 06 pias individuais);

•

01 Sala (17m2);

•

01 Sala de Aula SAE/SAE (aproximadamente 16m2) – 05 alunos matutino e 06 vespertino;

•

01 Sala de Artes (aproximadamente 19 m2);

•

01 Sala de Aula – IPT/SAE (aproximadamente 17m2); 12 alunos matutino e 06 vespertino;

•

01 Sala de Aula – SAE/SAE (aproximadamente 17m2); 06 alunos matutino e 08 vespertino;

•

01 Sala de Aula – ProAl (aproximadamente 24m2); 13 alunos integral;

•

01 Sala de Aula – SAE (aproximadamente 17m2); 04 alunos vespertino;

•

02 Salas de depósito

Piso Superior:
•
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•

01 Sala de Aula Estimulação (aproximadamente 20m 2); 06 alunos matutino;

•

01 Sala de Aula Estimulação/Estimulação (aproximadamente 20m2); 07 alunos matutino

e 07 vespertino;
•

01 Sala de Aula Estimulação (aproximadamente 25m 2) 07 alunos vespertino;

•

01 Secretaria Administrativa/Financeiro

•

Banheiro para Educandos (2 sanitários masculinos/ 02 femininos / 05 pias individuais);

•

01 bebedor;

Edificação 2:
•

4 salas de atendimento (fonoaudiologia, fisioterapia, Terapia Ocupacional e Psicologia);

•

01 Banheiro (01 Sanitário masculino/feminino, 01 pia individual);

•

01 cozinha pedagógica (01 pia individual);

•

Espaço aberto com grama;

Vulnerábilidades
A APAE Porto Belo/Bombinhas toma em consideração, na definição de seu cenário de risco, as
vulnerabilidades gerais e específicas que seguem:
a. facilitação de condições que permitam a transmissão do vírus, através de contatos diretos (aperto de
mão, beijos, atingimento por partículas de pessoa infectada que tosse ou espirra, etc.) ou mediados
(toque em superfícies infectadas, etc., seguido de toque com as mãos na boca, nariz e olhos),
particularmente, em sociedades com hábitos sociais de maior interatividade física interpessoal;
b. falta de certos hábitos e cuidados de higiene pessoal e relacional ou negligência no seu cumprimento,
nomeadamente os hábitos associados à lavagem regular e adequada das mãos, etiquetas corretas de
tossir e espirrar;
c.

insuficiente educação da Comunidade Apaeana para a gestão de riscos e para a promoção da saúde (em
especial, contextos epidemiológicos) que, em certos casos, se associa a baixa educação científica e
dificuldades de pensamento crítico;

d. atitudes de negação do vírus, da COVID-19 e/ou de seu impacto, decorrente de fake news e difusão de
informação não validada cientificamente;
e. condições específicas dos estabelecimentos, tais como tipo e dimensões das instalações físicas,
condições de arejamento, espaço disponível para suficiente espaçamento das pessoas etc.;
f.

baixa percepção de risco e o descumprimento de regras sociais (por exemplo, distanciamento e
isolamento social, uso de máscaras, entre outros);

g. existência de atores pertencendo a grupos de risco;
h. atividades essencialmente presenciais e desenvolvidas em grupos;
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i.

dependência de meios de transporte coletivos urbanos, eventualmente saturados;

j.

falta de formação dos professores para usar tecnologia na educação;

k.

alunos sem espaço adequado para estudo em casa, falta de equipamentos como computadores e
notebooks e problemas na conexão à internet;

l.

horário único de acesso às aulas e intervalos (recreios), causando possível aglomeração na entrada e
saída das pessoas;

m. número insuficiente de funcionários para auxiliar na fiscalização das normas de convivência exigidas;
n. Uma única porta para entrada e saída;
o. Transporte de educandos realizado mais de 90% pela instituição;
p. 21 Educandos com Baixa Funcionalidade;
q. 03 funcionários se autodeclaram grupo de risco;
r.

04 professores se autodeclaram grupo de risco;

s.

09 professores coabitam com pessoas idosas e, destes idosos, 05 pertencem ao grupo de risco;

t.

35 educandos apresentam dificuldades quanto a utilização da máscara;

Capacidades Instaladas/ A Instalar
A APAE Porto Belo/Bombinhas, considera já ter instaladas e a instalar as seguintes capacidades:
Capacidades instaladas

A APAE desde março está adequando-se às medidas estabelecidas pelos órgãos competentes, sendo
elas:
a) Uso obrigatório de máscaras em todas as dependências da instituição;
b) Aquisição de termômetro digital para aferição de temperatura de todas as pessoas que
adentrarem ao CAESP, proibindo a entrada de pessoas com cuja a temperatura seja igual
ou superior a 37,8oC;
c) Utilização de álcool gel 70o INPM em todas os ambientes;
d) Suspensão do uso do relógio ponto com biometria;
e) Aquisição de lixeiras com acionadores de pedal;
f) Utilização de sabonete líquido e papel toalha;
g) Aquisição de EPI’s para os funcionários da APAE (máscaras, face Shields, luvas, aventais
descartáveis, entre outros) conforme orienta os respectivos conselhos dos técnicos de
saúde da APAE;
h) Distribuição de máscaras de tecido para educandos e familiares;
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i)

Atividades encaminhadas aos educandos com o intuito de conscientizar a forma adequada
de lavar as mãos, e de prevenir o contágio do COVID-19;

Capacidades a instalar
a. dispor de ambiente específico para isolamento de pessoas que no meio do expediente/aula possam vir
a ter algum tipo de sintoma;
b. formação específica, de acordo com o planejamento que segue: treinamento, incluindo simulados;
c.

estabelecer fluxos de encaminhamento de pessoas com sintomas à rede de atenção pública ou privada;

d. estabelecer protocolos internos de testagem e rastreamento e afastamento de contatos de casos
confirmados;
e. e. compartilhar informativos e comunicados às famílias dos alunos sobre os procedimentos adotados
pela escola e os protocolos que deverão seguir diariamente para a permanência da criança na escola;
f.

retorno gradativo das atividades com mínimo de 7 dias entre os grupos regressantes, com
monitoramento da evolução do contágio;

g. retorno das atividades em semanas alternadas de forma a ampliar a possibilidade de distanciamento;
h. definir um “espelho” para cada sala de aula, de forma que cada aluno utilize todos os dias a mesma
mesa e a mesma cadeira;
i.

afixar cartazes com o número máximo permitido de pessoas presentes simultaneamente no interior de
um mesmo ambiente.

j.

A relação de alunos atendidos ao dia será estabelecida da seguinte forma:

Estimulação Precoce: Todos os educandos voltam nos horários estabelecidos – Sessões de 40’ 2x por semana (os
atendimentos acontecem de forma individual);
AEE – Nenhum aluno volta ao atendimento presencial, enquanto a matriz de risco estiver em amarelo, laranja
ou vermelho pois todos recebem atendimento no contraturno do Ensino Regular; Para estes, será mantido as
atividades remotas;
SAE – Cada turma será dividida em 3 grupos: Grupo 1 – Frequentarão Segundas e Quartas, Grupo 2 – Terças e
Quintas e Grupo 3 – Sextas-feiras – O grupo 3 serão atendimentos individuais aos educandos que, por sua
condição, não aceitam o uso da máscara.
Garantindo assim a capacidade das salas respeitará a proporção alunos x espaço físico.
Programa de Atividades Laborais e Mercado de Trabalho – As turmas serão divididas em 2 grupos, em uma
semana o Grupo 1 frequentará segundas, quartas e sextas e na semana seguinte, nas terças e quintas-feiras. O
Grupo 2 frequentará os dias opostos aos de frequência do Grupo 1.

6.

NÍVEIS DE PRONTIDÃO/AÇÃO
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Este plano de contingência vincula-se aos níveis de prontidão/ação definidos no Quadro 1, que estão baseados
em indicações da OMS e correspondem à terminologia que vem sendo utilizada pelo Ministério da Saúde em
suas análises. Tal terminologia parece-nos a mais adequada tanto à natureza da pandemia, como para os
estabelecimentos a que se destina: Preparação; Resposta (subdividida em Contenção e Mitigação); e
Recuperação. .

FASES

SUBFASES

CARACTERÍSTICAS

PREPARAÇÃO

PLANCON ESTADUAL

Não existe epidemia ou existe em outros países
de forma ainda não ameaçadora

RESPOSTA

Contenção

Pode ir desde quando há transmissão

Alerta (quando somente há

internacional em outros países ou casos

ocorrências

importados em outros estados (contenção

estados)

simples no início e

inicial) até à situação da existência de cadeias

e

alargada quando já há

secundárias de transmissão em outros estados

Perigo Iminente (quando há

casos no país/estado)

e/ou casos importados no estado, mas sem

casos importados no estado,

cadeias de transmissão secundária (contenção

mas

alargada).

transmissão secundária)

(por

vezes,

subdividida

em

sem

em

outros

cadeias

de

Inclui medidas como o rastreamento (por meio
de testes), isolamentos específicos (para evitar o
contágio da população a partir de casos
importados) e vigilância de entradas, saídas e
deslocamentos de pessoas, buscando erradicar
o vírus. O limite da contenção é quando as
autoridades

perdem

o

controle

do

rastreamento, o vírus se propaga e entra em
transmissão local. Considera-se na fase de
Contenção duas subfases Contenção Inicial e
Contenção Alargada.
Mitigação

A mitigação deve começar logo quando há

(podendo, se houver

transmissão local e intensificar-se quando há

medidas muito firmes

transmissão sustentada ou comunitária.

como

Sabendo-se que não será possível evitar todos

testagem

generalizada,

os contágios, tenta-se diminuir o avanço da

isolamento de casos e

pandemia, com ações como suspensão de aulas,

impedimento

fechamento de comércio, bares e restaurantes,

de

entradas chegar até à

cancelamento

Supressão)

congressos, shows e espetáculos, suspensão ou

de

eventos

Emergência de Saúde Pública

esportivos,

limitação de transportes etc.
Quando a situação de contágio está sob maior
controle e caminha para uma fase de
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recuperação estas medidas restritivas podem
ser flexibilizadas.

RECUPERAÇÃO

Caracteriza-se inicialmente pela redução do
contágio e óbitos e controle parcial da epidemia,
sustentada em indicadores oficiais de evolução
de taxas de contágio e de ocupação de
atendimento hospitalar. Posteriormente, pela
superação do surto epidêmico e/ou surgimento
de vacina e/ou descoberta de medicamentos
adequados para o tratamento da COVID-19,
comprovados cientificamente pelas autoridades
competentes

podendo

considerar-se

consolidada (recuperação plena). Até que isso
aconteça, deve-se manter medidas preventivas
adequadas para evitar o surgimento de novos
focos de infecção e reversão do achatamento da
curva de contágio. Na ocorrência de reversão da
redução do contágio as medidas adequadas de
prevenção e controle deverão ser retomadas,
em partes similares às previstas para a fase de
Contenção.
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7.

GOVERNANÇA E OPERACIONALIZAÇÃO DA RESPOSTA

A gestão de uma situação de crise, tão grave como a que nos confrontamos e temos que lidar, exige
um ajuste na governança, ou seja, nos processos de governar neste tempo de crise. Referimo-nos, em
especial, à interação e tomada de decisão entre os atores envolvidos neste problema coletivo,
acompanhada da criação, reforço e/ou remodelação de diretrizes e normas e implementação de ações
adequadas.
Na governança, diretamente, relacionada com a operacionalização das dinâmicas e ações operacionais
de resposta, salientam-se três domínios fundamentais:
a. o das diretrizes, dinâmicas e ações operacionais (e respectivos protocolos) a implementar;
b. o do Sistema de Comando Operacional, propriamente dito, diferenciado do “normal” sistema e processo
de governo, mas com ele interligado, e que se torna necessário constituir para coordenar toda a
implementação a eventuais ajustes do plano, indicando equipe e responsável em cada domínio;
c. o do Sistema de Alerta e Alarme, incluindo as dinâmicas de comunicação e os processos de
monitoramento e avaliação, que permite, identificar os eventuais ajustes que se torna necessário
implementar.

DIRETRIZES, DINÂMICAS E AÇÕES OPERACIONAIS (DAOP)
As diretrizes, dinâmicas e ações operacionais a serem implementadas encontram-se indicadas na
sequência.
No planejamento da implementação das diretrizes, dinâmicas e ações sugere-se que seja usada, como
referência, a ferramenta de qualidade 5W2H. Os 5 W (das iniciais do nome em inglês) são: W1) porque será
feito; W2) o que será feito; W3) onde será feito: W4) quando será feito: W5) quem o fará. Os dois H: H1) como
será feito; H2) quanto custará.
Os quadros síntese que seguem resumem as principais dinâmicas e sugestões de ações que podem ser
realizadas, sendo que as diretrizes com mais detalhes estão disponíveis nos links de acesso.
Porquê (domínios): MEDIDAS SANITÁRIAS (promover a saúde e prevenir a transmissão do vírus)
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1.5. Providenciar a atualização dos contatos de emergência dos
alunos/crianças e também dos responsáveis (quando aplicável), e dos
trabalhadores, antes do retorno às aulas,
assim como mantê-los permanentemente atualizados.

Adotar estratégias eficazes de comunicação com a Comunidade
Apaeana, prioriza
ndo canais virtuais e a
audiodescrição para deficientes visuais e LIBRAS para alunos/crianças
surdos(as).

1.3. Readequar, sempre que possível, as grades de horários de cada
turma, de forma a condensar em menores
quantidades de dias possíveis as aulas do mesmo professor.

1.2. Definição de um “espelho” para cada sala de aula, de forma que
cada aluno/criança utilize todos os dias a mesma
mesa e a mesma cadeira.

1.1. Avaliar a possibilidade de retorno gradativo das atividades
escolares, com intervalos mínimos de 7 (sete)
dias entre os grupos regressantes, em cada estabelecimento. As
medidas administrativas têm como objetivo promover um alinhamento
geral do estabelecimento de ensino, com medidas gerais e aplicáveis
para a maioria da Comunidade Apaeana e dos ambientes do
estabelecimento. São elas: (para os diferentes níveis escolares,
diferentes cursos, ou outros), com o monitoramento da evolução do
contágio, tanto na Comunidade Apaeana quanto na comunidade geral
da
localidade, contemplando novos alinhamentos, se necessário.

1. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

O quê (ação) (W2)

Após a homologação
do PlanConEdu.

Após a homologação
do PlanConEdu.

Após
a
homologação do
PlanConEdu

Quando (W4)

Equipe gestora
pedagógica e

Equipe gestora
pedagógica e SCO

SCO

Equipe gestora e

Quem
(W5)

Secretaria da
APAE

Permanentemente

Secretário Escolar

Não aplicável (não temos educandos que utilizem Lingua de Sinais)

No CAESP

Nas salas de
Aula do CAESP

APAE

Onde (W3)
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e

e

Sem custos.

Quanto (H2)

Entrar em contato com todas as
famílias, mantendo atualizado os
dados, bem como, manter os dados de
funcionários da APAE contratados e
Sem Custos.
cedidos para agilizar a comunicação em
uma possível necessidade. Atualizar os
contatos de WhatsApp e dados do
Argus.

Demarcação
de
distanciamento nas turmas que
Sem Custos.
essa prática seja possível.
Nas turmas que possuem Educação
Física, Artes, e Informática, estes
horários serão organizados de Sem Custos.
forma que haja menor quantidade
possível de troca de professor.

Monitoramento de contágio.

Como (H1)

05/01/2021 (Terça-feira)
DOM/SC - Edição N° 3371
Página 2022

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE

1.11. Adotar rotinas regulares de orientação de alunos/crianças e
trabalhadores sobre as medidas de
prevenção, monitoramento e controle da transmissãodo COVID19, com ênfase na correta utilização, troca, higienização e
Em todos os espaços
descarte de máscaras, bem como na adequada higienização das
da APAE
mãos e de objetos, na manutenção da etiqueta respiratória e no
respeito ao
distanciamento social seguro, sempre em linguagem acessível para
toda a Comunidade Apaeana.

a

a

Após a homologação
do PlanConEdu.

Ítem não apicável no CAESP da APAE

1.10. Desestimular o uso de elevadores, por meio de cartazes
afixados em locais visíveis, contendo orientações
de utilização apenas para pessoas com dificuldades ou
limitações para deslocamento.

Enquanto durar
Pandemia.

Enquanto durar
Pandemia.

Ítem não apicável no CAESP da APAE

Em
espaços
internos
e
externos.

Na APAE e nos
domicilios

1.9. Avaliar a possibilidade pedagógica das aulas de educação
física serem teóricas no primeiro momento de retorno às aulas.
As mesmas devem ser planejadas para serem executadas
individualmente, sem contato físico, mantendo a distância de 2m
entre os participantes e em
espaços abertos (ar livre). Fica proibida a prática de esportes que
envolvam superfícies que não possam ser limpas e atividades que
envolvam troca de objetos entre os
alunos/crianças.

1.8. Suspender as atividades esportivas coletivas presenciais e de
contato, tais como: lutas (artes marciais),
futebol, voleibol, ginástica, balé e outras, devido à propagação de
partículas potencialmente infectantes, priorizando e incentivando
atividades individuais ao ar livre.

1.7. Suspender todas as atividades que envolvam aglomerações, tais
como festas de comemorações, reuniões para entrega de avaliações,
formaturas, feiras de ciências,
apresentações teatrais, bem como, passeios externo e
excursões.

1.6. Priorizar a realização de reuniões por videoconferência,
evitando a forma presencial, quer seja por alunos, docentes,
trabalhadores ou fornecedores e, em especial, quando não for
possível, reduzir ao máximo o número de participantes e sua
duração. Em extensão para as pessoas com deficiência,
buscar assessoria e suporte dos serviços de Educação Especial
para adequações e acesso a informações.
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Equipe
gestora,
pedagógica
e
administrativa.

Equipe gestora.

Equipe
gestora,
equipe
pedagógica,
funcionários, alunos e
famílias.

Sem Custos

Sem Custos

Através de capacitações com os
professores, reuniões com as
famílias, falas constantes com os Impressões de Informativos.
alunos, fixação de cartazes
lembrando das medidas de controle
da transmissão do COVID-19

Seguir as orientações quanto
ao número de pessoas de
acordo
com
as
recomendações dos órgãos
competentes, seguindo a
matriz de risco.

Incentivar
a
realização
de
enacontros online e, quando não for
possível a realização não presencial,
os espaços serão adequados para
este fim.
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MEDIDAS DE HIGIENE PESSOAL

2.1. Divulgar para alunos/crianças e trabalhadores a
necessidade e a importância de evitar tocar olhos, nariz e boca,
além de higienizar sistematicamente as mãos, especialmente nas
seguintes situações: após o uso de transporte público; ao chegar ao
estabelecimento de ensino; após tocar em superfícies tais como:
maçanetas das portas, corrimãos, botões de elevadores,
interruptores; após tossir, espirrar e/ou assoar o nariz; antes e após
o uso do banheiro; antes de manipular alimentos; antes de tocar

2.

1.15. Recomendar aos reitores, diretores escolares e
administradores escolares acompanharem os casos
suspeitos ou confirmados, na Comunidade Apaeana, e com as
autoridades locais, a evolução de casos positivos, nos seus
municípios e nos adjacentes, de forma a gerenciar o funcionamento
do estabelecimento, avaliando a adequação da continuidade das
aulas, cancelando-as, se necessário, e quando aplicável, contemplar
o possível fechamento temporário do estabelecimento, de forma
total ou parcial
(apenas alguma sala, edifício ou instalação), de acordo com a Matriz
de Risco da localidade.

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

1.13. Comunicar as normas de condutas relativas ao uso dos
espaços físicos e à prevenção e ao controle da COVID19, em linguagem acessível à Comunidade Apaeana e, quando
aplicável, afixar cartazes com as mesmas normas em locais visíveis
e de circulação, tais como: acessos aos estabelecimentos, salas de
aula, banheiros, refeitórios,
corredores, dentre outros.

1.12. Informar as alterações de rotina e mudanças de trajeto e
objetos, com antecedência, aos alunos/crianças com deficiência
visual e Transtorno de Espectro Autista-TEA.

os
da

Após a homologação
do PlanCon

Constantemente

Na instituição de

Após a homologação
do PlanConEdu

Ítem não apicável no CAESP da APAE

APAE

Em todos
ambientes
APAE

Equipe
orientação
professores

Informar
aos
educandos
e
funcionários da APAE e cedidos as
normas através de reuniões,
palestras e cartazes afixados em
lugares de circulação da APAE

Registrar sistematicamente toda e
qualquer intercorrência de não
cumprimento destas.

Disponibilizar eletrnicamente as
diretrizes sanitárias a todos os
funcionários
e
famílias
que
solicitarem;

Afixar cartazes;
Informar todos os educandos sobre as
e normas, com linguagem acessível;

gestora,
e

SCO Comunicação

Equipe Gestora

Equipe gestora
pedagógica.

Ítem já realizado rotineiramente no CAESP da APAE
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APAE

APAE

2.7. Orientar aos alunos/crianças, trabalhadores e visitantes, que
adentrarem ao estabelecimento, que deverão usar
máscaras descartáveis, ou de tecido não tecido (TNT), ou de tecido
de algodão, recomendando que elas devem ser trocadas a cada 2 APAE
(duas) horas ou quando tornar-se úmida (se antes deste tempo). Para
o uso de máscaras de tecido recomenda-se que seja realizada em
conformidade com o previsto na Portaria SES nº 224, de 03 de abril
de 2020, ou outros regramentos que venham substituí-la.

2.6.
Orientar cada professor a higienizar as mãos e substituir a
máscaras descartáveis ao final de cada aula (a
cada mudança de sala) e ao final do seu turno.

2.5. Orientar os trabalhadores que devem manter as unhas
cortadas ou aparadas, os cabelos presos e evitaro
uso de adornos, como anéis e brincos.

2.4.
Disponibilizar álcool a 70% para cada professor,
recomendando a frequente higienização das mãos.

Em
todos
os
espaços dentro da
APAE.

Nos locais com
maior circulação:
Entrada
e
corredores.

2.2. Disponibilizar em pontos estratégicos, em diversos ambientes
do estabelecimento de ensino,
dispensadores de álcool 70%, devendo ser orientada e
estimulada a constante higienização das mãos.

2.3. Orientar sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras
descartáveis ou de tecidos não tecido (TNT) por crianças/alunos,
trabalhadores e visitantes durante todo o período de
permanência no estabelecimento de ensino. Orientar a troca de
máscara a cada 2 (duas)
horas ou quando tornar-se úmida (se antes desse tempo). Não
devem ser colocadas em bebês e crianças
menores de dois anos, por perigo de asfixia.

ensino.

em utensílios higienizados; antes e após alimentar os
alunos/crianças; antes e após cuidar de ferimentos; após a limpeza
de um local e/ou utilizar vassouras, panos e materiais de
higienização; após remover lixo e outros resíduos; após trocar de
sapatos; antes e após o uso dos espaços coletivos; antes de iniciar
e após uma nova atividade.

Enquanto
pandemia

durar

Após a homologação
do PlanConEdu.

Enquanto
durar
a
pandemia

Constantemente

Enquanto durar
pandemia

Enquanto durar
pandemia.
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Equipe
gestora
pedagógica.

Equipe
gestora
Comissão Escolar.

Equipe gestora
Professores

Equipe
gestora
pedagógica.

Equipe gestora,
Serviços Gerais.

a Equipe
gestora
pedagógica.

a

a

SCO

e

e

e

e

Funcionário responsável pela entrada só
permitirá o ingresso a unidade de pessoas
que estejam com suas máscaras, exceto
às pessoas descritas no Projeto de Lei
183/2020.

Informativos através do grupo de
WhatsApp para as famílias e funcionários;

Formação, orientações e/ou reuniões
sobre práticas de higiene.

Formação, orientações e/ou reuniões
sobre práticas de higiene.

Cada
profissional
ficará
responsável por avisar da
necessidade de recarregar seu
frasco de álcool.

Identificar os francos de álcool em gel
com o nome dos professores e
mantê-los abastecidos.

Fixação de cartazes informativos e
orientações.

Disponibilização de álcool 70% nas
áreas já mencionadas.

Sem Custos

Sem Custos

Sem Custos

Álcool 70%

De acordo com
necessidade.

Álcool 70%

a
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2.16. Suspender e/ou adequar de forma segura a utilização
de catracas de acesso e de sistemas de registro
de ponto, cujo acesso e registro de presença ocorram
mediante biometria.

2.15. Demarcar o piso dos espaços físicos, de forma a facilitar
o cumprimento das medidas de distanciamento social,
especialmente nas salas de aula, nasbibliotecas,
nos refeitórios e em outros ambientes coletivos.

2.14. Organizar as salas de aula de forma que os
alunos/crianças se acomodem individualmente em
carteiras e mesas, respeitando o distanciamento mínimo
recomendado.

2.13. Estabelecer e respeitar o teto de ocupação
compreendido como o número máximo permitido de
pessoas presentes simultaneamente no mesmo ambiente,
respeitando o distanciamento obrigatório. Disponibilizar esta
informação nos locais.

2.12. Readequar os espaços físicos, respeitando o
distanciamento mínimo de 1,5 m (um metro e meio) em sala
de aula. Nas atividades de educação física e em
espaços abertos, deve-se manter distância de 1,5 m entre
pessoas.

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

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

2.9. Orientar e estimular os alunos/crianças, trabalhadores e
visitantes à aplicação da “etiqueta da tosse”.

2.8. Orientar a Comunidade Apaeana sobre os cuidados
necessários a serem adotados em casa e no caminho
entre o domicílio e o estabelecimento de ensino.

Entrada da APAE

APAE

Na sala de aula.

APAE

APAE

Em
todos
ambientes

APAE

Permanente.

APAE
durar

a

a

Enquanto
durar
a
pandemia

Enquanto durar
pandemia

Enquanto durar
pandemia

a

a

Durante a elaboração
do Plancon

Enquanto durar
pandemia

Permanente.

Permanente.

De forma
contínua

Enquanto
pandemia.
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Equipe gestora

Equipe
gestora
pedagógica.

Equipe
gestora
pedagógica.

Equipe
gestora
pedagógica.

e

e

e

e

Lacrar o acesso de ponto biométrico
para os funcionários, adotando outras
medidas para registro dos mesmos.

Verificação da metragem dos espaços.

Verificação da metragem dos espaços
organizando
da
maneira
mais
adequada possível, respeitando as
características peculiares de cada
turma.

Verificação da metragem dos
espaços.

Verificação da metragem dos espaços.

Orientação através de formação e
material informativo.

Orientação através de formação e
material informativo.

O setor competente descrito na SCO
criará informativos e disparará nas redes
sociais para as famílias e funcionários,
disparados pelo setor competente.

e Orientação através de formação e
material informativo.

Comunidade
Apaeana.

Equipe
gestora
pedagógica.

Toda

Comunidade
Apaeana

Toda Comunidade
Apaeana e
SCO

Equipe
gestora
pedagógica.

Sem custos

Fitas para demarcação

Sem custos

Sem custos

De acordo com
necessidade.

Não se aplica.

Não se aplica

Sem Custos

Impressão de Material
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2.23. Assegurar o respeito dos pais, responsáveis e/ou
cuidadores às regras de uso de máscara e de
distanciamento mínimo obrigatório nas dependências externas
do estabelecimento de ensino, quando da entrada ou da saída
de alunos/crianças, e, quando aplicável, sinalizar no chão a
posição a ser ocupada por
cada pessoa.

2.22. Evitar o acesso de pais, responsáveis, cuidadores e/ou
visitantes no interior das dependências dos
estabelecimentos de ensino, porém nos casos em que o acesso
ocorrer, devem ser preservadas as regras de distanciamento mínimo
obrigatório e o uso de máscara.

2.21. Organizar, quando necessário, os horários de intervalo
das refeições, de utilização de ginásios,
bibliotecas, pátios, parques, brinquedotecas entre outros,
preservando o distanciamento mínimo obrigatório entre pessoas,
evitando a aglomeração de alunos/crianças e
trabalhadores nas áreas comuns.

2.20. Organizar, as entradas dos alunos/crianças, de forma
que não ocorram aglomerações, bem como
escalonar os horários de saída de alunos/crianças, de modo a
evitar congestionamentos e aglomerações.

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

2.18. Implementar nos corredores o sentido único, para
coordenar os fluxos de entrada, circulação e saída de
alunos/crianças e trabalhadores, respeitando o
distanciamento mínimo entre pessoas.

2.17. Disponibilizar alternativas de acessos e saídas sem
comandos com o contato das mãos, para
estabelecimentos que disponham de estacionamentos, em especial
se utilizarem sistemas de digitação numérica ou
de biometria digital, tanto para alunos/crianças quanto para
trabalhadores e visitantes.

APAE

APAE

APAE

APAE

Enquanto
pandemia.

durar

Enquanto durar
pandemia.

Enquanto durar
pandemia

Enquanto durar
pandemia
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a

a

a

a

e

e

Infomar às famílias às medidas
adotadas à partir da aprovação do
PlanCon.

Sem custos

Informativos através do grupo de
WhatsApp para as famílias e
Profissional responsável funcionários;
pela entrada
Sem custos
Funcionário responsável pela entrada só
permitirá o ingresso a unidade de
pessoas que estejam com suas máscaras,
exceto às pessoas descritas no Projeto de
Lei 183/2020

Equipe
gestora
Comissão Escolar.

Sem custos

Definição da entrada e saída de forma
Sem custos
escalonada.

Equipe
gestora, Organizar horários dos trabalhadores
pedagógica e Comissão para utilização do espaço para
intervalo/café,
evitando
Escolar.
aglomerações.

Equipe
gestora
Comissão Escolar.

Ítem não apicável no CAESP da APAE

Ítem não apicável no CAESP da APAE

Ítem não apicável no CAESP da APAE
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2.29. Comunicar à equipe a importância de estar vigilante
quanto aos sintomas e de manter contato com a
administração da unidade caso apresentem algum
sintoma.
2.30. Assegurar o conhecimento das mudanças realizadas nos
espaços físicos de circulação social aos
alunos/crianças com deficiência.

2.27. Caso o aluno/criança, trabalhador ou visitante apresente
temperatura corporal maior ou igual a 37,8º ou sintomas como
tosse seca ou produtiva, dor no corpo, dor de garganta, congestão
nasal, dor de cabeça, falta de ar,
lesões na pele, diarreia, vômito, dor abdominal, fica impedido
de entrar no estabelecimento de ensino e deve ser orientado a
procurar uma unidade de assistência à saúde do município.
2.28. Comunicar aos pais e responsáveis a obrigatoriedade de
manter os filhos em casa quando estes
estiverem doentes.

2.26. Aferir a temperatura de todas as pessoas previamente
a seu ingresso nas dependências do
estabelecimento de ensino, por meio de termômetro digital
infravermelho, vedando a entrada daquela cuja temperatura
registrada seja igual ou superior a 37,8 (trinta e sete vírgula oito)
graus Celsius;

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

2.24. Assegurar que trabalhadores e alunos/crianças do Grupo de
Risco que permaneçam em casa, sem prejuízo
de remuneração e de acompanhamento das aulas,
respectivamente.

APAE

APAE

APAE

APAE

APAE

A partir do retorno
das atividades
presenciais e
enquanto durar a
pandemia.

No retorno das
atividades
presenciais,
enquanto durar a
pandemia.

Após a homologação
do PlanConEdu.
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Rastreamento de trabalhadores e
alunos/crianças do grupo de risco.

Professores
e
profissionais
que
tenham contato com
educandos.

Gestão e Responsável
pela comunicação SCO

Responsável
pela
comunicação SCO

Responsável pela
entrada, monitor e gestor

Orientar conforme prática do
CAESP, as mudanças de ambiente
e rotina na instituição

Orientar
constatnemente
os
profissionais através de fomação e
informativos..

Por meio de orientações escritas e
virtuais.

Verificar a temperatura de todos os
que entrarem na APAE, caso ela seja
igual ou superior a 37,8o, não será
permitida a entrada e será orientado
a ir ao Centro de Triagem do COVID19, no caso de alunos, ficará em
isolamento, em espaço criado para
este fim, na companhia de um
monitor e, na sua falta, da gestão
escolar, até que um responsável
venha busca-lo para ser levado ao
centro de triagem do COVID-19

Ítem não aplicável a esta APAE

Equipe
gestora,
pedagógica e Comissão
Escolar.

Sem Custos

Sem Custos

Sem custos

Não aplicável
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4.1.
Recomendar a todos os estabelecimentos a fazer
higienização de todas as suas áreas, antes daretomada das

4. MEDIDAS DE HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES

3.8. Manter uma proporção adequada de funcionários para os
alunos/crianças para garantir a segurança.

3.6.
Orientar alunos/crianças a restringirem-se as suas
salas de aula, e evitando espaços comuns eoutras salas que não
as suas.
3.7. Orientar alunos/crianças e trabalhadores a manter o
distanciamento mínimo de uma pessoa a cada 3 (três)
degraus nas escadas rolantes, afixando cartazes
informativos.

3.5. Orientar alunos/crianças e trabalhadores a não
compartilhar objetos pessoais, como roupas, escova de
cabelo, maquiagens, brinquedos e semelhantes.

3.4.
Orientar alunos/crianças e trabalhadores a não
compartilhar material escolar, como canetas, cadernos,
réguas, borrachas entre outros; porém, caso se faça necessário,
recomendar que sejam previamente higienizados.

3.3. Orientar alunos/crianças e trabalhadores a evitar
comportamentos sociais tais como aperto de mãos, abraços e
beijos.

3.2. Orientar alunos/crianças, professores, trabalhadores e
visitantes a manter o distanciamento recomendável em todos os
momentos, que é de 1,5 m (um metro e meio) entre as pessoas.

3.1.
Respeitar o limite definido para capacidade máxima
de pessoas em cada ambiente, em especial, em salas de aulas,
bibliotecas, ambientes compartilhados, afixando cartazes
informativos nos locais.

3. MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL

APAE

Em todos os
ambientes da
APAE

Sempre

Após a
aprovação do
PlanCon,
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os
e

Informar através de capacitações com
os professores, reuniões com as famílias
– de forma on line falas constantes com
os alunos, fixação de cartazes
lembrando das medidas de controle da
transmissão do COVID-19

Definir o limite de capacidade por
espaços; Informar através de
cartazes em cada espaço.

Equipe
Gestora
Administrativa

e

A responsável pral limeza realizará a

Seguir
as
proporção
recomendada
pelos
órgãos
competentes

Não aplicável ao CAESP da APAE

Gestão escolar
Orientação Pedagógica
Responsável pela
Comunicação SCO
Professores

Gestão,
todos
profissionais
educandos.

Não aplicável

Sem custos
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4.11. Intensificar, quando possível, a utilização de iluminação
natural (entrada de sol) e a manutenção de portas e janelas

4.10. Higienizar, a cada uso, materiais e utensílios de uso comum,
como colchonetes, tatames, entre outros.

4.8. Manter disponível nos banheiros sabonete líquido, toalhas
de papel e preparações alcoólicasantissépticas 70% (setenta por
cento) em formato de gel, espuma ou spray.
4.9. Manter os lavatórios dos refeitórios e sanitários providos de
sabonete líquido, toalha descartável, álcool
70% ou preparações antissépticas de efeito similar.

4.7.
Intensificar a frequência da higienização das
instalações sanitárias.

4.6.
Higienizar, uma vez a cada turno, as superfícies
de uso comum, tais como maçanetas das portas,
corrimãos, botões de elevadores, interruptores, puxadores,
bancos, mesas, acessórios em instalações sanitárias, com álcool
70%, ou preparações antissépticas ou sanitizantes
de efeito similar; respeitando a característica quanto à escolha do
produto.

4.5.
Higienizar o piso das áreas comuns a cada troca de
turno, com soluções de hipoclorito de sódio 0,1%(água
sanitária) ou outro desinfetante indicado para este fim.

4.4.
Utilizar exclusivamente produtos de limpeza e
higienização regularizados pela ANVISA e ao fim a que se
destinam.

4.3. Prover treinamento específico sobre higienização e
desinfecção adequadas de materiais, superfícies e
ambientes, aos trabalhadores responsáveis pela limpeza.

4.2. Garantir equipamentos de higiene, como
dispensadores de álcool em gel, lixeiras com tampa com
dispositivo que permita a abertura e fechamento sem o uso das
mãos (como lixeira com pedal).

atividades.

APAE

APAE

APAE

APAE

APAE

APAE

APAE

APAE

APAE

APAE

Antes e após o
uso.

Diariamente

Permanentemente

Permanentemente

Diariamente, a cada
troca de turno.

Diariamente, a cada
troca de turno

Diariamente, a cada
troca de turno

Diariamente

Antes do início das
atividades presenciais.

Antes do início das
atividades presenciais.

Antes do início das
atividades presenciais.
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Profissional responsável
pela limpeza

Profissional responsável
pela limpeza

Profissional responsável
pela limpeza

Profissional responsável
pela limpeza

Equipe gestora.

Equipe gestora.

Equipe gestora.

Conforme
os
procedimentos
operacionais de limpeza, atualizado.

Conferir diariamente a quantidade
disponível de produtos de higiêne e
limpeza em cada espaço e repor
quando necessário.

O profissional responsável pela
limpeza do ambiente deverá utilizar
somente os produtos recomendados
como desinfectantes e higiennizar
todo o ambiente seguindo os
protocolos estabelecidos pelos
órgãos regulamentadores.

Reunião de orientação ocm o
grupo de funcionários.

Os profissionais do setor administrativo
fincianceiro farão as cotações de preço
necessárias e as comprar conforme
solicitação

cada troca de turno ou grupo realizar a
higienização de todos os ambientes.

Adquirir sempre que
necessário os produtos
de limpeza e higienização
regularizados
pela
ANVISA

Adquirir
sempre
que
necessário os produtos de
limpeza e higienização
regularizados pela ANVISA

Adquirir
sempre
que
necessário os produtos de
limpeza e higienização
regularizados pela ANVISA

Não aplicável
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APAE

APAE

APAE

Laboratório
informática

APAE

6.1.
Capacitar os trabalhadores, disponibilizar e exigir o uso
dos Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs) apropriados,
diante do risco de infecção pela COVID-19, para a realização das

APAE

6. MEDIDAS DE PROTEÇÃO CONTRA A INFECÇÃO DA COVID-19 EM TRABALHADORES

5.4.
Manter os livros de acervo da biblioteca, após sua
utilização ou devolução por alunos/crianças, em local arejado e
somente retornar a sua estante edisponibilidade
para nova utilização, após três dias.

5.3.
Manter em sala de aula apenas os materiais
didáticos estritamente necessários para as atividades
didático pedagógicas

5.2.
Estabelecer regras para que os alunos e
trabalhadores higienizem, a cada troca de usuário, os
computadores, tablets, equipamentos, instrumentos e
materiais didáticos empregados em aulas práticas, de estudo ou
pesquisa, com álcool 70% (setenta por cento)
ou com soluções sanitizantes de efeito similar, compatíveis com
os respectivos aparelhos, equipamentos ou instrumentos.

5.1. Orientar alunos e trabalhadores a higienizarem
regularmente os aparelhos celulares com álcool 70%
(setenta por cento) ou solução sanitizante de efeito similar,
compatíveis com os respectivos aparelhos.

5. MEDIDAS DE HIGIENIZAÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTOS DIDATICOS E PESSOAIS

abertas para a ventilação natural do
ambiente, tanto para salas de aulas, ambientes comuns e de
deslocamento. Quando existir sistemas de climatização artificial e
forem aplicáveis os Planos de Manutenção,
Operação e Controle (PMOC), estes devem estar implementados
e atualizados.

de

Equipe
pedagógica
professores

gestora,
e

Após
homologação
PlanCon

a
do

Equipe
gestora
e
profissionais do SCO.

Não aplicável

Os professores organizarão suas salas
para que fiquem com todos os
materiais
didáticos
pedagógicos
fiquem gardados e só fiquem À
disposição os materiais a serem
utilizado naquele dia. Após o uso, serão
higienizados pelo professor.

Capacitar os colaboradores
Disponibilizar EPIs
Fiscalizar o uso correto dos EPIs

EPIs

Sem custos

Sem custos

Informativos disparados através do
WhatsApp nos grupos de professores e Sem custos
funcionários.

Utilização de espaços abertos e
iluminados

e Orientação
à
professora
do
do Laboratório de informática quanto ao
de procedimento de higienização a cada
troca de usuário.

gestora,
escolar,

Equipe
Gestora
Professora
Laboratório
Informática

Equipe
comissão
professores

Equipe
gestora,
pedagógica e professores

Ítem não aplicável ao CAESP da APAE pois o mesmo não dispõe de biblioteca.

Após
a
homologação do
PlanCon

Após o retorno das
atividades
presenciais.

Diariamente

Diariamente
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Priorizar a ventilação natural nos postos de
trabalho.

6.9.
Monitorar os trabalhadores com vistas à
identificação precoce de sintomas compatíveis com a
COVID-19 (febre aferida ou referida, calafrios, dor de
garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou
gustativos).

6.8.

6.7.
Programar a utilização dos refeitórios respeitando o
distanciamento de 1,5m (um e meio) entre as pessoas.

6.6. Orientar e estimular a constante higienização das mãos
por todos os trabalhadores.

6.5.
Recomendar que os trabalhadores não retornem às
suas casas diariamente com suas roupas de trabalho quando
estes utilizarem uniforme.

6.4.
Programar a utilização de vestiários a fim de
evitar agrupamento e cruzamento entretrabalhadores
(definir fluxos internos e de entrada e saída), mantendo o
distanciamento de 1,5 m (um metro e meio) entre os
trabalhadores. Caso a atividade necessite da utilizaçãode
uniformes, é importante orientar aos trabalhadores a ordem de
desparamentação, e o último equipamento de proteção a ser
descartado deve ser a máscara.

6.3.
Manter uma distância de, no mínimo, 1,5 m (um
metro e meio) entre os trabalhadores. Se não houver como
atender a esta distância, colocar barreirasfísicas nas
instalações de trabalho e proteção com protetor facial rígido
(face shield), além do uso da máscara.

6.2.
Disponibilizar e exigir que todos ostrabalhadores
(trabalhadores, prestadores de serviço, entre outros)
utilizem máscaras durante todo o período de permanência no
estabelecimento, sendo estas substituídas conforme
recomendação de uso, sem prejuízo da utilização de outros EPIs
necessários ao desenvolvimento das atividades.

atividades, dentre eles máscarase quando necessário, luvas.

Na entrada da
unidade de ensino
e no decorrer
do dia.

APAE

APAE

APAE

APAE

No início das atividades
presenciais

Em
todos
os Após a aprovação do
PlanCon
ambientes da APAE

APAE

No
momento
da
entrada
de
cada
profissional APAE
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Equipe gestora.

Equipe gestora e
todos os
trabalhadores

Equipe gestora.

Responsável pela
comunicação SCO

Gestão Escolar

EPIs

De acordo com as diretrizes
sanitárias.

Deixar portas e janelas abertas para
ventilação dos espaços.

Organizar os horários para que o
refeitório/sala de lanche sejam
utilizados respeitando o
distanciamento.

Afixar cartazes em pontos
estratégicos

Informar sobre os riscos da
contaminação através da vestimenta e a
importância de sua troca no retorno
para casa.

Sem custos

Sem custos

Sem custos

Impressões

Sem custos

Por meio de distanciamento de no
mínimo, 1,5 m (um metro e meio) de
raio entre os trabalhadores. Se não
Barreira física, caso necessite e
houver como atender a esta distância,
protetor facial
colocar
barreiras
físicas
nas
instalações de trabalho eproteção com
protetor facial (face shield), além do
uso da máscara.

Ítem não aplicável ao CAESP da APAE

Todos os profissionais
que
estiverem
desenvolvendo
suas
atividades laborais.

Profissional designado Os profissionais receberão os EPIs
pela equipe gestora da necessários para sua segurança,
repeitando as normas vigentes.
unidade de ensino.
Aos prestadores de serviço, será
exigido a utilização de EPIs durante a
permanencia na APAE
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7.6. Definir fluxos claros de condução e saída dos casos

7.4. Organizar o estabelecimento escolar de forma a
disponibilizar uma sala de isolamento para casos que
apresentem sintomas de síndrome gripal
7.5.
Promover o isolamento imediato de qualquer
pessoa que apresente os sintomas gripais, e realizar as
seguintes ações:
se aluno menor de idade, comunicar imediatamente aos pais ou
responsáveis, mantendo-o em
área segregada de outros alunos/crianças, sob supervisão de um
responsável trabalhador da instituição, respeitando as medidas de
distanciamento e utilização de EPI, aguardando a presença dos pais
ou responsáveis para os devidos encaminhamentos pelos familiares
ouresponsáveis;
se aluno maior de idade, mantê-lo em área segregada, com
acompanhamento de um trabalhador do estabelecimento,
respeitando as medidas de distanciamento e utilização de EPI até a
definição dosencaminhamentos;
se trabalhador (inclusive professor) afastá-lo imediatamente
das suas atividades até elucidação do diagnóstico.

7.1.
Os trabalhadores e alunos devem informar ao
responsável pelo estabelecimento de ensino ou ao
profissional de referência no estabelecimento, caso
apresentem sintomas de síndrome gripal e/ou convivam com
pessoas sintomáticas, suspeitas ou confirmadascom COVID-19.
7.2.
O estabelecimento de ensino deve realizar o
monitoramento diário dos trabalhadores ealunos/crianças
com sintomas de síndrome gripal, em todos os turnos.
7.3.
Selecionar e treinar trabalhadores, como pontos
focais, para conduzirem as ações quando se depararem
com indivíduo com síndrome gripal.

APAE

APAE

APAE

APAE

APAE

No retorno das

No retorno das
atividades
presenciais,
enquanto durar a
pandemia.

No retorno das
atividades
presenciais,
enquanto durar a
pandemia.

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

6.10. O estabelecimento deve seguir as recomendações do
Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais
(PPRA) em especial as relativas aos Equipamentos de Proteção
Individual.
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gestora,

Equipe Gestora

Equipe gestora,
Monitores e
Professores

Equipe gestora

Equipe gestora

Equipe
professores

Equipe Gestora

Equipe gestora,
pedagógica, alunos e
profissionais

de

isolamento

Ao serem apresentados sinais de
quadro gripal ou de febre no
decorrer do período, o profissional
será encaminhado imediatamente
para o centro de triagem do
COVID-19, caso os sintomas sejam
apresentados pelo aluno, este
ficará em isolamento, em espaço
criado para este fim, na companhia
de um monitor e, na sua falta, da
gestão escolar, até que um
responsável venha busca-lo para
ser levado ao centro de triagem do
COVID-19.

Criar espaço
(biombo)

Orientar todos os professores e o
responsável pela entrada a perceber
sintomas gripais e encamiar para o
isolamento.

Permanecer em constante em
contato com os profissionais e
famílias para registrar os casos que
apresentem sintomas de síndrome
gripal e/ou convivam com pessoas
sintomáticas,
suspeitas
ou
confirmadascom COVID-19.

Após uso dos EPIs providenciar o
descarte correto

Sem custos

Sem custos

Biombo

Sem custos

Sem custos

Sem custos
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suspeitos da sala de isolamento e do estabelecimento
escolar.
7.7.
Notificar imediatamente casos suspeitos para a
Vigilância Epidemiológica local, para orientações e
encaminhamentos.
7.8.
Reforçar a limpeza dos ambientes, de objetos e das
superfícies utilizadas pelo caso suspeito, bem como da área de
isolamento.
7.9.
Para os casos confirmados e suspeitos para COVID19, tanto de alunos/crianças quanto trabalhadores,seguir o
preconizado no manual de orientações da COVID-19 (vírus SARSCoV 2) de Santa Catarina, disponível e http://www.dive.sc.gov.br,
ícone: coronavírus.
7.10. Para a(s) turma(s) do(s) professor(res) ou
alunos/crianças suspeitos recomenda-se suspender as
aulas por 7 (sete) dias ou até resultado negativo, ou por 14
(quatorze) se positivo para COVID-19, como também os demais
alunos/crianças e seus responsáveis, quando aplicável, deverão ser
cientificados dos fatos.
7.11. Para as turmas dos alunos/crianças que coabitam ou tiveram
outras formas de contatos com pessoas com diagnóstico de
infecção por COVID-19, recomenda-se suspender as aulas por 14
(quatorze) dias, bem como os demais alunos/crianças e seus
responsáveis, quando aplicável, deverão ser cientificados dos
fatos.
7.12. Questionar os trabalhadores e alunos dos
estabelecimentos escolares se coabitam ou têm outras
formas de contatos com pessoas suspeitas ou sabidamente com
diagnóstico de infecção pelo COVID-19. Caso a resposta seja
positiva, é aconselhável que esta pessoa fique afastada das
atividades até que tenha elucidação diagnóstica ou um parecer
médico liberando o retorno às atividades laborais. Caso não
ocorra a elucidação diagnóstica, é indicado que estas pessoas
permaneçam afastadas por 14 (quatorze) dias a contar do último
contato com a pessoa suspeita, podendo retornar às atividades
após este período, desde que estejam
assintomáticas.
7.13. Garantir a notificação da rede de saúde do município de
residência, no caso de trabalhadores que residam em
outros municípios.
7.14. Manter registro atualizado do acompanhamento de todos
os trabalhadores e alunos/crianças afastados para
isolamento por COVID-19.
7.15. Garantir, sem prejuízos de aprendizagem ou salarial, o

ASSINADO DIGITALMENTE
APAE

APAE

APAE

Em espaços utilizado
pelo indivíduo com
suspeita da COVID

APAE

No retorno das
atividades
presenciais,
enquanto durar a
pandemia.

atividades
presenciais,
enquanto durar a
pandemia.
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Manter os registros organizados.
Equipe gestora
Coletar dados
Todos os profissionais
Seguir as orientações sanitárias
que trabalham na APAE
previstas.

Sem custos

Ao termos um caso suspeito, avisar os
professores da turma e informar Sem custos
também às familias para manter os
educandos em casa respeitando os
períodos pré-estabelecidos.

Equipe gesora/
Secretaria

Sem custos

Sem custos

Sem custos

Manter os dados atualizados

Criar uma rotina de limpeza
intensificando as áreas que possam
estar contaminadas.

Notificar através de contato telefônico
os casos suspeitos

Equipe gestora

Equipe Gestora

Responsável
pela
comunicação SCO
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10.2.1. Esclarecer quanto ao uso obrigatório de máscaras. Os
alunos/crianças que não aceitam máscaras, devem passar por um
trabalho de orientação, bem como suas famílias.
APAE

No retorno das
atividades
presenciais,
enquanto durar a
pandemia.

Funcionário responsável pela entrada só
permitirá o ingresso a unidade de
pessoas que estejam com suas máscaras,
exceto às pessoas descritas no Projeto
de Lei 183/2020.

Equipe
gestora, Informativos através do grupo de
pedagógica
e WhatsApp para as famílias e
profissionais de apoio. funcionários;

Não Aplicáveis ao CAESP da APAE de Porto Belo/Bombinhas

10.2. Ações para os Centros de Atendimento Educacional Especializado em Educação Especial

10.1. Ações para alunos/crianças nas escolas regulares:

10. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Não Aplicáveis ao CAESP da APAE de Porto Belo/Bombinhas

9.MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE RELACIONADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL

Não Aplicáveis ao CAESP da APAE de Porto Belo/Bombinhas

8.MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PREVENÇÂO E CONTROLE RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL

retorno dos alunos/crianças ou trabalhadores somente
após a alta e a autorização da área da saúde.
7.16. Monitorar o retorno dos alunos/crianças após a alta e a
autorização da área da saúde, evitando evasão e
abandono escolar.

MANTENEDORA DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO
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Sem custos
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10.2.4. Destinar um local próprio para as trocas de fraldas, com
orientações quanto à higienização.
10.2.5. Ao realizar troca de fraldas, os trabalhadores
responsáveis devem:
Definir um local fixo para esta atividade, estruturado para tal; realizar a adequada higiene das mãos antes e após a troca de
fraldas;
usar luvas descartáveis e trocá-las após o atendimento de cada
criança;
usar avental descartável ou impermeável e higienizável (tipo
“capa de chuvas”), descontaminando-o após cada uso;
Higienizar as mãos do educando após o procedimento; - realizar o
descarte adequado dosmateriais resultantes desta atividade;
Realizar limpeza da superfície sempre após a troca de fraldas.
Recomenda-se que sejam afixados material informativo com o
passo-a-passo adequado para efetuar a troca de fraldas.
10.2.6. Iniciar os atendimentos presenciais com os grupos do
Programa de Educação Profissional e os demais que possuem
maior autonomia, conscientização das medidas
de prevenção e que não pertençam ao grupo de risco.

10.2.3. Garantir a limpeza da cadeira de rodas, bem como de
andadores e carrinhos dos alunos/crianças cadeirantes.

10.2.2. Designar profissionais responsáveis pela entrada e saída do
aluno/criança, evitando a entrada de pais e ou responsáveis.
Estes profissionais também deverão aferir a temperatura antes
do aluno/criança entrar na unidade de ensino, onde os que
apresentarem temperatura acima de 37,8ºC não será permitida a
entrada.

APAE

No retorno das
atividades
presenciais,
enquanto durar a
pandemia.
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Equipe gestora e
pedagógica.

Equipe gestora,
profissional
responsável pela
entrada.

Dar intervalo de uma semana para o
retorno das turmas dos diferentes níveis
iniciando pelas turmas com maior
independência (IPT, ProAl) e a turmas
com atendimento individualizado
(Estimulação Precoce)

Aplicar as normativas vigentes

Sem custos

EPIs
Profutos par higienização
das mãos;
Materiais informativos

Higienizar cadeiras de rodas, andadores
e carrinhos com produtos destinados a
Produtos destinados a este
este fim.
fim
Destinar um local específico para troca
Sem custos
de fraldas.

Verificar a temperatura de cada pessoa
ao entrar (Educandos, Pacientes do
rahabilitatório e integrante do Clube de
Mães Abelhinhas, prestadores de serviço
e quaisquer pessoas que adrentem ao Sem custos
CAESP) , se a temperatura for igual ou
superior a 37, 8º, não permitir a entrada
e orientar a procurar o Centro de
Triagem do COVID-19.
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10.2.14. Estabelecer entre instituição e pais, formas de condução
das atividades dos educandos, de maneira a ampliar a segurança
e a reintegração destes.

10.2.13. Higienizar, a cada uso, materiais e utensílios de uso
comum, como colchonetes, tatames, trocadores, entre
outros.

10.2.12. Garantir a supervisão por parte de professores e
funcionários quanto ao uso dos produtos a serem utilizados na
higiene de mãos e superfícies de modo a garantir a utilização
correta, bem como evitar exposição e ingestão acidental.

10.2.11. Escalonar o horário do pátio, o qual deverá ser
higienizado completamente após utilização de cada turma.

10.2.10. Oferecer a alimentação preferencialmente dentro da
própria sala, sendo sempre evitado a troca de espaços.

10.2.9. Esclarecer aos professores as rotinas de
higienização necessárias durante o auxílio de atividades
pedagógicas.

10.2.7. Observar o tamanho das salas especialmente no que diz
respeito à necessidade de distanciamento (de no mínimo 1,5
metros), adequando a quantidade de educandos por sala.
10.2.8. Organizar o atendimento dos educandos da
estimulação precoce por sessão de forma individual,
atendendo às medidas sanitárias já estabelecidas em
decretos da Secretaria de Estado da Saúde.

CAESP da APAE

No retorno das
atividades
presenciais,
enquanto durar a
pandemia.
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Equipe Gestora
Orientação Pedagógica
e professores

Para os educandos que não podem
participar das atividades presenciais,
etratégias que garantam a continuidade
das atividades visando o pleno
desenvolvimento e segurança.

Os professores e profissionais que estarão
acompanhando no momento da refeição,
devem manter-se atentos para evitar que
os educandos compartilhem objetos e
alimentos.

Orientação organizará a utilização do
pátio com prévio agendamento dos
Sem custos
professoes
Monitorar
com
frequência
o
armazenamento dos materiais de
higiene evitando o exposição e uso
acidental.
Orientar em reunião destinada a este fim,
todos as recomendações para este
período.

O professor monitorará o horário do
lanche, revezando com seu colega de sala
(quando possível) o período de intervalo.

A merendeira levará a cada sala a
alimentação dos educandos.

Organizar as salas adequando a
quantidade de alunos e professores por
sala.
A orientação pedagógica organizará os
horários para atendimento, de forma
que possa ser realizado a sanitização do
ambiente entre um atendimento e
outro
Informar a equipe pedagógica os
protocolos e rotinas de higienização;
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Quando (W4)

1. GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO BÁSICA

Onde (W3)

Quem (W5)

Como (H1)

3.6. Promover o aprimoramento do uso das TICs nas propostas
pedagógicas.

3.1.
Garantir o planejamento da avaliação formativa e
diagnóstica.
Na APAE

No CAESP da APAE

*Alguns ítem foram suprimidos por não serem aplicáveis ao CAESP da APAE

3.

Orientação Pedagógica e
professores
Orientação e professora
do aboratório de
Informática

Continuamente
Após o início das
atividades
presenciais

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

Este ítem não sera descrito neste PlanCon porque é específico para a Educação Básica, modalidade diferente da oferecida no CAESP da APAE

Elaborar estratégicas para promover a
utilização das TICs.

Avaliar os educandos conforme os
parâmetros da instiuição
obedecendo as normas vigentes
para a Educação Especial

As ações descritas abaixo têm como objetivo dar recomendações para a efetivação do calendário escolar da Educação Básica e Profissional.

2. CALENDÁRIO ESCOLAR

Este ítem não sera descrito neste PlanCon porque é específico para a Educação Básica, modalidade diferente da oferecida no CAESP da APAE

O quê (ação)
(W2)

DAOP Medidas Pedagógicas
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Sem custos

Sem custos

(H2)

Quanto
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2. Orientar que cada estabelecimento de ensino manipule e
prepare os alimentos de acordo com o Manual de Boas Práticas
e os Procedimentos Operacionais Padronizados de forma a
combater a disseminação da COVID-19.

No CAESP da APAE.

(W3)

1. Recomendar que cada estabelecimento de ensino atualize o Manual
de Boas Práticas de Manipulação e os Procedimentos Operacionais
Padronizados de forma a adequá-los para o combate à disseminação da
COVID-19.

Onde

(W2)

No CAESP da APAE.

O quê (ação)

DAOP Alimentação Escolar

3.12. Desenvolver estratégias pedagógicas de prevenção à
COVID-19, de forma a estimular os estudantes e servidores a se
apropriarem dos conceitos estabelecidos nas diretrizes sanitárias.
3.13. Fomentar o empenho dos estudantes e servidores a se
tornarem agentes multiplicadores de prevenção da COVID-19 na
Comunidade Apaeana e local.

3.11. Promover atividades educativas sobre higienização e etiqueta
respiratória.

3.10. Adotar estratégias eficientes para a recuperação da
aprendizagem, principalmente dos estudantes em risco de trabalho
infantil, violência doméstica e vulnerabilidade social.

3.9. Promover a autonomia pedagógica, por local de trabalho,
com valorização do diálogo entre toda Comunidade Apaeana.

3.7.
Reforçar a importância do planejamento pedagógico
interdisciplinar.
3.8. Adequar o Projeto Político-Pedagógico, considerando o
contexto vigente.

Após a
homologação do
PlanConEdu.

(W4)

Quando

Após a
homologação do
PlanConEdu.
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Equipe
gestora
pedagógica.

Equipe
gestora,
pedagógica e SCO.

(W5)

Quem

Gestão Escolar
Orientação Pedagógica
Equipe técnica
Professores

e

Orientar a equipe da cozinha através
de formação sobre as normas do
Manual de Boas Práticas
.

(H1)

Como

Envolver os grupos de Auto-gestão e
auto-cuidados em atividades práticas
para higiênização e etiqueta respiratória.
Para os demais grupos (infantis)
receberão orientações específicas das
professoras.
Criar e afixar materiais informativos.
Divulgar as ações nas redes sociais.

Rever o PPP adequando ao contexto
vigente
Manter um espaço de contrução
coletiva, troca de saberes, respeitoso,
onde todos se sintam acolhidos e
encorajados a desenvolver-se pessoal
e coletivamente.
Fortalecer
os mecanismos
já
desenvolvidos de proteção de direitos.

Elaborar os PEIs com todas as áreas
que possam ser contempladas.

Sem custos

(H2)

Quanto

Materiais pedagógico, de
higiêne e de consumo.
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13. Orientar alunos/crianças e trabalhadores a não partilhar
alimentos e não utilizar os mesmos utensílios, como copos,
talheres, pratos, entre outros.

12. Recomendar que preferencialmente não sejam trazidos
alimentos externos. Caso haja a necessidade, este deverá estar
higienizado e embalado conforme recomendações sanitárias.

11. Programar a utilização dos refeitórios com apenas 1/3 (um
terço) da sua capacidade (por vez). Organizar cronograma para sua
utilização, de forma a evitar agrupamento e cruzamento entre os
trabalhadores (fluxos interno e de entradas e saídas), além de
garantir a manutenção da distância mínima de 1,5m (um metro e
meio) de raio entre os trabalhadores.

9. Organizar a disposição das mesas e cadeiras/bancos no
refeitório de modo a assegurar que a sua utilização proporcione o
distanciamento mínimo de 1,5 metros (um metro e meio) entre as
pessoas.
10. Obedecer ao distanciamento mínimo de 1,5 metros (um
metro e meio) entre pessoas no refeitório em todas as atividades,
da entrada à saída.

5. Orientar o trabalhador que os uniformes devem ser trocados,
no mínimo, diariamente e usados exclusivamente nas
dependências de armazenamento, preparo e distribuição dos
alimentos.
7
Realizar higienização adequada das mesas, cadeiras, bancos
e similares, a cada uso. Não utilizar toalhas de tecido ou outro
material.
8. . Estabelecer horários alternados de distribuição de alimentos e
utilização de refeitórios e praças de alimentação, com o objetivo de
evitar aglomerações.

4. Orientar os trabalhadores a evitar tocar o rosto, em especial os
olhos e a máscara, durante a produção e distribuição dos alimentos,
seguindo os procedimentos estabelecidos no Manual de Boas Práticas
de Manipulação de Alimentos de cada estabelecimento.

3. Utilizar utensílios higienizados conforme definido no Manual de
Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos de cada
estabelecimento.

APAE

Refeitório da APAE

Refeitório e
demais áreas que
sejam realizada
alimentação na
APAE

Na cozinha,

Após a homologação do
PlanConEdu e Enquanto
durar a Pandemia
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de

Orientar para que não haja partilha de
alimentos e não utilizar os mesmos utensílios, como copos, talheres, pratos,
entre outros;

Elaborar e enviar comunicação para as
famílias orientando às mesmas a não
encaminhar alimentação para o CAESP. Nos
casos específicos, de educandos que fazem
uso de alimentação especial, está deverá
seguir as recomendações das diretrizes.

A orientação Pedagógica, com a
supervisão da gestão, organizará
horários para as turmas que não
realizarem a alimentação nas suas
respectivas salas de aula.

Equipe de Gestão,
Merendeiras e
profissionais envolvidos na
alimentação;
Respeitar/cumprir
orientações
distanciamento mínimo de 1,5m
em todos os ambientes

Capacitar todos os envolvidoa par que
possam seguir as orientações
estabelecidas nas diretrizes;

Sem custos
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Onde
(W3)

*Alguns ítem foram suprimidos por não serem aplicáveis ao CAESP da APAE

O quê (ação)
(W2)

DAOP Transporte Escolar

17. Realizar formação/treinamento com os profissionais envolvidos APAE
em todos os processos da alimentação na escola (recebimento,
armazenamento,
pré-preparo,
preparo,
distribuição,
acompanhamento e fiscalização), seguindo os procedimentos
estabelecidos nas diretrizes sanitárias, planos de contingências e
protocolos escolares.
18. Organizar um plano de comunicação para orientar a
Comunidade Apaeana sobre os procedimentos alimentares,
conforme as diretrizes sanitárias, planos de contingência e
protocolos escolares.

1. MEDIDAS GERAIS

Quando
(W4)

Como
(H1)

Quem
(W5)

Orientar/formar/ educar para o
cumprimento das diretrizes sanitárias
vigentes para esta finalidade

Seguindo as orientações da equipe
gestora, respeitando

16. Orientar que entregadores e outros trabalhadores externos
não entrem no local de manipulação dos alimentos.
Equipe de Gestão,
Merendeiras e
profissionais
envolvidos na
alimentação;

Seguindo as orientações da equipe
gestora, respeitando
todas as diretrizes.

15. Orientar a troca, higienização, armazenamento e descarte
das máscaras conforme o estabelecido na Portaria SES nº
224/2020.
Após a homologação do
PlanConEdu e Enquanto
durar a Pandemia

Seguindo as orientações da equipe
gestora, respeitando
todas as diretrizes.

14. Utilizar a máscara durante toda a permanência no
ambiente, retirando somente no momento do consumo do
alimento.
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Sem custos

Quanto
(H2)
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1.5. Manter os basculantes e as janelas dos veículos abertas
(exceto em dias de chuva/frio extremo), com amplitude que
permita a troca de ar sem comprometer a segurança dos
passageiros. Caso o veículo disponha de sistema de ar
condicionado com renovação de ar, esta deverá estarativa,
bem como a higienização e a substituição dos filtros deverá
estar em conformidade com as recomendações dos
fabricantes.
1.6. Permitir que entrem e permaneçam nos veículos somente
pessoas com máscara, quer sejam estudantes ou
trabalhadores das escolas. Orientar estes usuários que
optarem por usar máscara de tecido, que seja em
conformidade com o previsto na Portaria SES no 224, de 03 de
abril de2020, ou outros regramentos que venham substituí-la.

1.1.2. Limitar e controlar a lotação máxima de cada veículo da
seguinte forma:
Veículo de passeio: resguardar intervalo de um assento
vazio entreos passageiros nos bancos traseiros;
Van (incluindo Kombi): resguardar intervalo de um assento
vazio entre os passageiros em todos os bancos;
Micro-ônibus: priorizar ocupação alternada dos
́́́́
assentos, até́́́́́́́ o limite de um ocupante por assento, sendo vedado
́́́́
passageiros em pé́́́;́́́́
́́́́
Ônibus: priorizar ocupação alternada dos assentos, até́́́́́́́ o
limite de um ocupante por assento, sendo vedado passageiros em
pé́́́́́́́;
́́́́
Transporte coletivo: adotará medidas já́́́́́́́ previstas pela SES;
Manter a obrigatoriedade de ocupar o mesmo lugar
todos osdias, quando possível;
A distribuição de estudantes nos assentos do ônibus deverá ser
feita de forma a agrupar os alunos/crianças de uma mesma escola
na mesmaregião do veículo, quando este atender a mais de um
estabelecimento escolar no mesmo deslocamento.
1.4.
Ordenar as entradas e saídas dos passageiros de
forma que, no embarque, os passageiros ocupem
inicialmente as partes traseiras dos veículos, e que o
desembarque inicie pelos passageiros dos bancos da parte
dianteira
Nos veículos de
transporte escolar
Entradas e saídas

No retorno das
atividades presenciais
e enquanto durar a
pandemia
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Motoristas e
monitores de
trnsporte .

Para os demais alunos que mencionados
no Projeto de Lei 183/2020, será
recomendado às famílias que realizem o
transporte dos mesmos, garantindo assim
a segurança dos demais usuários do
transporte.

Ao realizar o embarque e durante todo o
percurso, verificar se todos estão
utilizando a máscara.

Executar a descrição da coluna “O quê”
desta mesma linha.

O monitor de transporte, sempre que
possível, respeitando as peculiaridades de
cada educando, orientará que os
primeiros bancos a serem ocupados sejam
os da parte de trás do transporte.

Realizar mapeamento de educandos para
que possam utilizar o transporte
preferencialmente provindos da mesmas
localidade, evitando grande circulação de
entradas e saídas do veículo.

Sem custos
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1.9. Padronizar procedimentos e operações de higienização, de
forma que após cada itinerário/viagem, seja realizada a
limpeza e desinfecção dos veículos utilizados no transporte:
Higienizar apoios de braço, maçanetas, pegadores,
janelas (vidros) e poltronas com álcool 70% ou produtos
sanitizantes de efeitos similar, a cada finalização de viagem;
Definir periodicidade para higienização interna
completa do veículo, recomendando-se ao menos uma
vez ao dia.

1.7.
Demarcar a distância segurança de no mínimo 1,5
metros (um metro e meio) nas áreas de embarque e
desembarque ou locais destinadospara fila (na escola), evitando
a aglomeração de pessoas.
1.8. Orientar que, nos pontos de embarque (distantes da
escola), ocorrendo existência de formação de filas, os
usuários mantenham a distância mínima de 1,5 metro (um
metro e meio) das demais pessoas.

Antes e após a
utilização do veículo.

No trajeto escolar.

Na
entrrada e
calçada da APAE
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Executar a descrição da coluna “O quê”
desta mesma linha.

Órgãos
competentes

Fitas para demarcação

A equipe gestora disponibilizará
formulário criado para este fim, contendo
um checklist dos itens a serem
Produtos para higienização
higienizados, seguindo o protocolo
dos veículos.
específico.

Motoristas dos veículos
Executar a descrição da coluna “O quê”
e órgãos competentes.
desta mesma linha.

Motoristas

Equipe gestora.

As famílias dos usuários que se
enquadram no Projeto de Lei supracitado,
serão informados previamente e
assinarão termos afirmando ciência da
sua responsabilidade pelo transporte de
seu filho.
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2.

Gestão Escolar
Motoristas e
Monitores

No retorno das
atividades presenciais
e enquanto durar a
pandemia.

Motorista dos veículos
e demais funcionários
envolvidos no
transporte escolar.

MEDIDAS AOS PAIS/RESPONSÁVEIS DE ALUNOS/CRIANÇAS

3.2. Os motoristas/monitores escolares deverão realizar a
aferição de temperatura corporal dos alunos/crianças, antes de
adentrarem no transporte escolar, com uso de termômetros
infravermelhos ou outro instrumento correlato fornecido pela No embarque.
mantenedora. Aferida a temperatura de 37,8 ºC (trinta e sete vírgula
oito graus Celsius) ou superior, não será́́́́ permitida a entrada no
transporte.

3.

Diariamente.

Diariamente

MEDIDAS AOS SERVIDORES/PRESTADORES DE SERVIÇO

No interior dos
veículos de
transporte escolar.

Nos veículos de
transporte
escolar.

*Alguns ítens suprimidos por não serem aplicáveis ao CAESP da APAE

1.11. Afixar no espaldar de cada poltrona um encarte com as
orientações aos passageiros sobre etiqueta da tosse, uso da
máscara, higienização das mãos
e distanciamento social.

1.10. Disponibilizar álcool 70% ou sanitizantes de efeito
similar para a higienização das mãos, no embarque e no
interior do veículo.
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Caso apresente febre, não será
permitido o embrarque.

- Utilizar o termômetro infravermelho
de acordo com as especificações do
INMETRO.

Afixar no veículo encarte com as
orientações descritas por meio de
desenhos, facilitando a
compreensão de todos.

Para aqueles que possuem mobilidade
reduzida, deverá ser respeitado cada
situação específica, evitando qualquer
tipo de situação que possa expor o
educando ao constrangimento.

Os monitores de transporte receberão um
recipiente contendo álcool a 70º INPM
(que deverá ser reabastecido sempre que
necessário) e, disponibilizado a todos os
educandos no momento do embarque.

Termômetro

Encartes

Álcool 70%
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O quê (ação)
(W2)
Realizar triagem dos servidores da escola, sendo classificados de
acordo com seu estado individual inicial em relação à Covid-19,
sendodivididos em grupos:
Grupo 1 - Casos suspeitos ou confirmados: profissionais da educação
que apresentarem sintomas como febre, dores no corpo, calafrios,
falta de ar, tosse, dor de garganta, diarreia, alteração de paladar ou
olfato e dificuldades respiratórias, e também osprofissionais que
tiveram contato, nos últimos 14 dias, com um caso confirmado de
COVID-19;
1.2.2. Grupo 2 - Grupo de Risco: São considerados grupos de risco
pessoas com 60 anos ou mais; os profissionais que sofram de doenças
crônicas (cardiopatias,
diabetes,
hipertensão,
imunossupressores), as gestantes de alto risco, entre outros,
conforme Decreto SC/525/2020;Grupo 3 - Não pertencem aos grupos
anteriores e tem permissão para realizar os trabalhos
presencialmente;

DAOP Gestão de Pessoas

3.5. Realizar campanha de conscientização para que os
pais/responsáveis priorizem o transporte próprio de seus filhos,
visando a evitar o risco de contaminação dentro do transporte,
orientando que não transportem passageiros fora do núcleo
familiar.

3.4. Solicitar aos pais/responsáveis que acompanhem/aguardem seus
filhos no ponto de embarque, caso seja detectada febre este não
poderá́́́́́́́ adentrar ao veículo e deverá buscar orientação com a
Vigilância Epidemiológica Municipal.

3.3. No caso de o estudante apresentar temperatura de 37,8 ºC
(trinta e sete vírgula oito graus Celsius) ou superior, o
motorista/monitor deverá relatar o fato à equipe gestora da escola
para que esta tome as devidas providências.

APAE

Onde
(W3)

Não aplicável

Pontos
de
desembarque

Transporte da APAE

Após a homologação do
PlanConEdu

Quando
(W4)

No retorno das
atividades
presenciais e
enquanto
durar a
pandemia.
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e

Gestão Escolar

Quem (W5)

Equipe
gestora,
pedagógica e SCO

Equipe gestora
pedagógica.

Motorista dos veículos
e demais funcionários
envolvidos
no
transporte
escolar.

Cumprir os protocolos estabelecidos pelas
órgãos competentes

Determinar os funcionários que exercerão
atividades remotas e atividades
presenciais;

Encaminhar para o centro de Triagem os
sintomáticos e afastar os positivados;

Aplicar formulários criados para este fim.

(H1)

Como

Orientar/informar para o cumprimento
as diretrizes sanitárias.

Comunicar para os pais para que
respeitem e cumpram as diretrizes
sanitárias.

Comunicar todos os casos de
alteração de temperatura a equipe
gestora.

Sem Custos

Quanto
(H2)

Sem custos
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Orientar a apresentação de comprovação para o enquadramento no
grupo de risco estabelecido pelo Decreto SC/525/2020:
Cada rede de ensino poderá optar por aceitar comprovantes tais
como: Formulário de Autodeclaração, Atestado Médico
e/ouAgendamento em Perícia/Junta Médica.

Orientar os profissionais da educação identificados como casos
suspeitos de COVID-19 a:
buscar uma unidade de saúde;
manter isolamento domiciliar de 11 a 14 dias, conforme orientação
médica, a partir do início dos sintomas. Depois de três dias
semsintomas, o profissional poderá voltar ao trabalho;
os familiares (contato domiciliar) devem ser orientados a realizar
isolamento domiciliar em igual período e se apresentarem
sintomas, procurar uma unidade de saúde.

1.2.4.2. isolamento dos casos suspeitos, evitando a transmissão no
ambiente de trabalho.
Recomendar que todos os profissionais da educação respondam a um
questionário auto declaratório, antes de acessar o local de
trabalho, com o objetivo de identificar casos suspeitos de COVID-19.
O modelo do questionário encontra-se no Anexo I;
Garantir monitoramento contínuo, adotando mecanismos de
controle que permitam ao servidor informar ao gestor a
presençadesintomas;
. Para aferir a temperatura de seus profissionais no momento da
chegada ao local de trabalho, recomenda-se seguir as orientações
dofabricante quanto à calibragem do medidor de temperatura. Dar
preferência a medidores de temperatura sem contato, porém caso
não seja possível utilizar medidores de temperatura com contato e
a higienização do termômetro com álcool 70% deve ser realizada a
cada uso. Caso a temperatura aferida de algum colaborador esteja
igual ou superior a 37,8°C, o colaborador deve ser considerado um
casosuspeito.
APAE

Após homologação
do PlanConEdu e
enquanto durar a
pandemia
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Equipe gestora.

Executar a descrição da coluna
“O quê” desta mesma linha.

Sem custos
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Na APAE e ou Home
Office.

Após
homologação do
PlanConEdu e
enquanto durar a
pandemia
Funcionários

Pedagógica

Equipe gestora

Executar a descrição da coluna
“O quê” desta mesma linha.

Dar continuidade e adequar o
trabalho remoto de acordo com as
diretrizes vigentes
Oportunizar e organizar o
trabalho remoto de acordo com
as necessidades dos
colaboradores e alunos
Estruturar e adequar as aulas
não presenciais, bem como
material impresso para as
necessidades existentes

Sem Custos

*Alguns ítens foram suprimidos por não serem aplicáveis ao CAESP da APAE

3. ORGANIZAR CRITÉRIOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES EM SUBSTITUIÇÃO, OU PARA A NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE NOVOS SERVIDORES EM REGIME DE EXCEPCIONALIDADE, A FIM DE ATENDER ÀS
NECESSIDADES NO PERÍODO EM QUE PERDURAR O FORMATO DAS ATIVIDADES ESCOLARES ESTABELECIDO NAS DIRETRIZESPEDAGÓGICAS E SANITÁRIAS

2.4 Orientar por carga horária diferenciada aos servidores, em especial,
aos professores que estiverem atuando presencialmente, afim de garantir o
planejamento das atividades para as novas metodologias de ensino, conforme
as diretrizes pedagógicas.

2.3. Planejar e ministrar aulas de forma remota, bem como elaborar as aulas
para as formas impressas.

2.2. Distribuir tarefas administrativas, quando necessário, que possam ser
realizadas de forma remota, como auxiliar na elaboração de atividades,
pesquisas e correções de atividades.

2.1. Priorizar o trabalho remoto, conforme Decreto nº SC/525/2020, de forma
que não haja prejuízo ao serviço público.

2. ORGANIZAR A FORMA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE SE ENQUADRAM NO GRUPO DE RISCO
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6. Capacitar a Comunidade Apaeana nos seguintes temas: ações de higiene
necessárias quando da utilização do transporte público e transporte
escolar; utilização da máscara de proteção, troca da máscara; tempo útil de
proteção de máscara; armazenamento/descarte de máscara contaminada;
higienização das mãos e objetos; etiqueta respiratória; como se alimentar com
segurança; entre outros.

4. Desenvolver programas de capacitação para os alunos/crianças e para os
professores e servidores que não integrem o SCO, focando nas respostas
comportamentais esperadas para cada segmento da Comunidade Apaeana.
5. Adotar rotinas regulares de capacitação e treinamento dos alunos e
servidores sobre as medidas de prevenção, monitoramento e controle da
transmissão do COVID19, com ênfase nas orientações, protocolos e
diretrizes estabelecidas, sempre em linguagem acessível para toda a
Comunidade Apaeana.

No CAESP da
APAE ou em
encontros
virtuais

Equipe gestora,
pedagógica

Como (H1)

Encontros presenciais, remotos,
quando necessário; plataformas
digitais
(Google
Meet)
Informativos disparados em redes
sociais.

Com o SCO desenvolver e organizar
formações remotas (e presenciais de
modo seguro) e meios informativos
para mobilizar todos os servidores
quanto ao PlanCon

Desenvolver e organizar formações
remotas e meios informativos para
mobilizar todos os servidores para o
conhecimento e aplicação do plano
de contingência

Após
homologação
do PlanConEdu
e enquanto
durar a
pandemia

Quem
(W5)

3.
Identificar as principais funções a serem desenvolvidas nas
Unidades de Gestão Operacional (Sistemas de Comando OperacionaisSCO/ Comitês Escolares) e propor tarefas/atividades para cada uma das
funções nos três níveis (estratégico, tático e operacional) e capacitar para cada
função (framework).

Quando
(W4)

Encontros presenciais, remotos,
quando necessário; plataformas
digitais (Google Meet)

Onde (W3)

1.Oportunizar, a todos os servidores, capacitação e treinamento para os
planos de contingência, o Sistema de Comando de Operações - SCO e
protocolos escolares.
2.
Capacitação e treinamento dos integrantes da Comunidade
Apaeana envolvidos na gestão da crise sanitária, com especial atenção às
equipes que compõem a Unidade de Gestão Operacional/ Sistema de
Comando de Operações.

O quê (ação) (W2)

DAOP Capacitação e Treinamento
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19. Garantir que toda a Comunidade Apaeana seja formada, treinada e preparada
para um retorno seguro às atividades presenciais, sendo que a capacitação dos
alunos e professores poderá, ainda, ser reforçada com o apoio do Programa Defesa
Civil na Escola, desenvolvido pela Defesa Civil de Santa Catarina, por meio do
módulo voltado aos desastres de natureza biológica, módulos de preparação e
resposta a eventos adversos.

17. Realizar simulados de mesa/virtuais envolvendo as Coordenadorias Regionais
de Educação, Saúde, Proteção e Defesa Civil, entre outras.
18. Realizar exercícios simulados de campo para a validação do plano de
contingência e dos protocolos, antes da retomada às aulas com estudantes e
servidores utilizando diferentes cenários de risco nas simulações e reunir o
maior número de situações que os alunos/crianças vivenciam na escola,
visualizando-as na perspectiva de prevenção ao Coronavírus.

16. Realizar simulados de preparação para instalação, ativação e
funcionamento do Plano de Contingência e do SCO.

15.
Treinamentos para os diferentes atores envolvidos na gestãoe
comunicação de casos suspeitos de COVID-19 no estabelecimento de ensino.

13. Oportunizar a capacitação de professores e educadores para uso de novas
estratégias de aprendizagem, metodologias ativas, ferramentas digitais,
gamificação (jogos digitais) etc.

9. Capacitar profissionais responsáveis pela triagem dos servidores e alunos/
crianças da escola, sendo classificados de acordo com seu estado individual
inicial em relação à Covid-19.
10. Capacitação e treinamento dos servidores e alunos para procederem às ações
quando se depararem com indivíduos com sintomas de síndrome gripal, de forma a se
protegerem e protegerem a Comunidade Apaeana de possível contaminação.
11. Capacitar os servidores ou prestadores de serviço do transporte escolar quanto às
medidas/diretrizes recomendadas para o retorn o dasaulas presenciais.
12. Realizar a capacitação/treinamentos dos profissionais envolvidos em todos os
processos da alimentação na escola (recebimento, armazenamento, pré-preparo,
preparo, distribuição, acompanhamento e fiscalização), seguindo os procedimentos
estabelecidos nas diretrizes sanitárias, planos de contingências e protocolos escolares.

Virtualmente

Presecial ou

APAE
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Após
homologação
do
PlanConEdu e
enquanto
durar a
pandemia
Gestão e
responsável pelo
SCO –
Comunicação
Capacitação e
Treinamento

Executar a descrição da coluna
“O quê” desta mesma linha.

Desenvolver simulados com vistas as
medidas de prevenção e disseminação da
covid-19, bem como formações remotas
e presenciais de forma segura para
ampliar o diálogo sobre as diretrizes de
segurança

Realização em ambiente virtual.

Promover simulados referentes às medidas
preventivas, protocolos e diretrizes
estabelecidas; encontros presenciais,
remotos, quando necessário; plataformas
digitais (Google Meet)
Exercício realizado na unidade de
ensino,
testando
os
protocolos
estabelecidos.

Executar a descrição da coluna
“O quê” desta mesma linha.

Encontros presenciais, remotos, quando
necessário; plataformas digitais (Google
Meet) Informativos em materiais
impressos ou eletrônicos, visando
capacitar e treinar os servidores para
conhecimento e execução do PlanCon.

Sem custos
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10. Utilizar canais de comunicação confiáveis e eficazes, que o público- alvo
utiliza regularmente, e que são de sua preferência. Seguemalguns
canais que podem ser utilizados com o público interno e externo:
Meios de comunicação social (rádio, televisão e imprensa escrita).
E-mail, Google forms para comunicados e/ou pesquisas; Google Hangouts, chat
online, webinars, lives, canal aberto. - Mídias sociais (Facebook, WhatsApp,
Twitter, Website, Instagram, Youtube, Telegram, SMS, Skype, Messenger etc.). Intranet, linha telefônica especifica, quadros de comunicação, boletins internos
online, ouvidoria.
Pode-se, ainda, incluir cartazes, folhetos, mupis (mobiliário urbano para
informação), outdoors, spots televisivos, microprogramas de rádio etc.
Sistemas sonoros móveis (motos, bicicletas, carros de som etc.).
11. Identificar os principais meios de comunicação social mais efetivos; criar e/ou
atualizar uma lista de contatos e fomentar boas relações com os meios de
comunicação social, fornecendo informações regulares sobre o retorno às aulas
e o grau de preparação do estado, da região e do município.

6. Promover a adoção de atitudes responsáveis e equilibradas, que estejam
longe, tanto do pânico paralisante, em que muitas pessoas se deixam
mergulhar, como da atitude negacionista, sobre a dimensão do desafio.

5. Promover a compreensão, tanto sobre as principais formas de
contágio associadas à COVID-19, como sobre as atitudes e
comportamentos mais eficazes para a prevenção desse contágio.

1. Constituir uma equipe responsável pela comunicação interna (entre atores
envolvidos na crise e na resposta) e pela comunicação externa (ao público),
integrada ao Sistema de Comando em Operações (SCO) /Unidade de Gestão
̂̂̂̂
Operacional (UGA) ou Comitê̂̂̂̂̂̂̂ de Crise, definindo funções e responsabilidades
dos seus membros, se possível utilizando procedimentos operacionais padrão
(POPs).

O quê (ação) (W2)

DAOP Comunicação e Informação

APAE

APAE

Onde (W3)

Quando
(W4)

do

Após homologação
do PlanConEdu.

Após homologação
do PlanConEdu.

Após homologação
do PlanConEdu.

Após
homologação
PlanConEdu.
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Equipe Gestora
e SCO.

Quem (W5)

Realizar a ação descrita na coluna
“O quê”, nesta mesma linha.

Socializar e estabelecer diálogo
permanente com os membros do SCO e
bem como Comunidade Apaeana
informando os avanços nas atitudes
positivas d e combate a COVID-19.

Estabelecer diálogo permanente com
os membros do SCO e comissão escolar
bem como Comunidade Apaeana

Estabelecer diálogo permanente com os
membros do SCO, comissão escolar e
toda Comunidade Apaeana.

Como (H1)

Sem custos

Quanto (H2)
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21. Adequar a linguagem e o formato das mensagens, considerando a
existência de pessoas com deficiências auditivas, visuais, cognitivas ede outras
etnias (indígenas) ou de outros países.

20. Elaborar formas de comunicação atraentes e eficazes para promover o
uso de máscaras, de higiene pessoal e de convívio responsável enquanto
instrumento que, de alguma forma, à luzdos atuais conhecimentos, pode
fornecer um certo grau de proteçãoem contextos de menor
distanciamento social.

18. Definir um mecanismo de comunicação interna que possibilite informar
adequadamente aos alunos/crianças e servidores acerca das medidas preventivas
de contenção de contágio adotadas pelo estabelecimento de ensino.

17. Promover o fluxo e a integração entre informações externas e internas,
possibilitando a avaliação contínua das estratégias, ações e sistema
operacional definidos.

16. Estabelecer o diálogo em qualquer atividade que venha a ser implementada,
de modo a, sistematicamente, coletar e dar resposta a todas as questões
provenientes dos atores internos e externos.

15. Manter a confiança, levando em consideração as reações do público-alvo
e modificando o plano de comunicação de risco, dependendo das
percepções e perguntas das pessoas, prevendo mecanismos para desmentir
rumores e desinformação, mitigando fake news.

14. Fornecer ao público-alvo canais regulares, por meio dos quais possam obter
informação atualizada (por exemplo: linhas diretas ou um website).

13. Analisar e entender o perfil do(s) público(s)-alvo, para poder ajustar os
objetivos e metas, diversificar e especializar a linguagem, os canais de
comunicação etc.

APAE

Gestão Escolar
Comissão Escolar
Profissionais
Comunidade
Apaeana

Manter diálogo permanente, em
quaisquer das situações que se
apresentem com os membros do SCO
e comissão escolar bem como
Comunidade Apaeana

Após
homologação do
PlanConEdu.

Após
homologação do
PlanConEdu.

Após
homologação do
PlanConEdu.

Realizar as ações descritas na
coluna “O quê” desta mesma
linha.

Estabelecer diálogo permanente com
os membros do SCO e comissão
escolar bem como Comunidade
Apaeana
Criar mecanismos de diálogo
permanente com os membros do
SCO e comissão escolar bem como
Comunidade Apaeana

Estabelecer diálogo permanente
com os membros do SCO e
comissão escolar bem como
Comunidade Apaeana

Informar sobre os meios de
comunicação com os membros do
SCO e comissão escolar bem
como Comunidade Apaeana

Após
homologação do
PlanConEdu.
Após
homologação do
PlanConEdu.

Criar mecanismo de avaliação
permanente sobre a eficiência da
comunicação com os membros do
SCO e comissão escolar bem como
Comunidade Apaeana

Após
homologação do
PlanConEdu.

Após
homologação do
PlanConEdu.
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31. Elaborar cartilha de orientação sobre os cuidados básicos de

30. Realizar campanha de conscientização para que os pais/responsáveis
priorizem, quando possível, o transporte próprio de seus filhos, visando evitar
o risco de contaminação dentro do transporte coletivo, orientando para que
não transportempassageiros fora do núcleo familiar (DAOP Transporte).

29. Levar ao conhecimento dos profissionais do transporte escolar, quer
sejam servidores ou prestadores de serviços (e aplicar no que couber), as
medidas recomendadas para os demais profissionais
voltadas à atividade escolar (DAOP Transporte).

28. Incluir no plano de comunicação indicações para a Comunidade Apaeana
relativas aos procedimentos alimentares, conforme as
diretrizes sanitárias, planos de contingência e protocolos escolares (DAOP
Alimentação).

26. Comunicar as normas de condutas relativas ao uso dos espaços físicos e à
prevenção e ao controle do COVID-19, em linguagem
acessível à Comunidade Apaeana, e, quando aplicável, afixar cartazes com as
mesmas normas em locais visíveis e de circulação, tais como: acessos aos
estabelecimentos, salas de aula, banheiros, refeitórios, corredores, dentre
outros (DAOP Sanitária).
27. Divulgar amplamente, para toda a Comunidade Apaeana, as estratégias
pedagógicas adotadas pela Rede de Ensino e/ou unidade
escolar, a fim de promover seu engajamento na realização das atividades
presenciais e não presenciais, enquanto perdurar o regime especial de
educação decorrente da pandemia de COVID-19 (DAOP Pedagógica).

25. Divulgar amplamente e disponibilizar, nos sites das organizações parceiras
que integram o Comitê̂̂̂̂̂̂̂ de Retorno às Aulas e Comitê̂̂̂̂̂̂̂ Técnico
Cientifico da Defesa Civil de Santa Catarina, todos os materiais produzidos e
elaborados para auxiliar no processo de planejamento, organização e tomada
de decisão sobre o retorno escolar quaissejam:
Plano de Contingência Educação Estadual – PlanCon-Edu Estadual COVID-19
em que está inserido o Caderno de Diretrizes das Medidas Sanitárias,
Pedagógicas, de Alimentação, de Transporte Escolar, de Gestão de Pessoas,
de Comunicação e Informação, de Treinamento, Capacitação e Simulados e
de Finanças;
Plano de Contingência Educação Escolas – PlanCon-Edu Escolas COVID- 19;
Caderno de Apoio PlanCon COVID-19;
Tutorial de Metodologias Ativas para Contextos de Eventos Extremos.

APAE

APAE

APAE

APAE

Após
homologação do
PlanConEdu.

APAE

Após
homologação do
PlanConEdu.

Após
homologação do
PlanConEdu.

Após
homologação do
PlanConEdu.

Após
homologação do
PlanConEdu.

Após
homologação do
PlanConEdu.

APAE

APAE
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Gestão Escolar
Comissão Escolar
Profissionais
Comunidade Apaeana

Informar a Comunidade Apaeana as

Desenvolver
campanha
de
sensibilização para que priorizem,
quando possível, o transporte
próprio de seus filhos, visando evitar
o risco de contaminação dentro do
transporte da APAE.

Por meio do membro do Comitê,
representante do Transporte Escolar
e dos membros do SCO, as medidas
recomendadas para
esse serviço.

Divulgara para a Comunidade
Apaeana
indicações
dos
procedimentos
alimentares,
conforme as diretrizes sanitárias.

Divulgar pelos meios de comunicação
vigentes, para esse período, as
estratégias pedagógicas adotadas
pela Rede de Ensino para toda a
comunidade escolar.

Informar
a
Comunidade
Apaeana as normas de condutas
relativas ao uso dos espaços
físicos

Manter a Comunidade Apaeana
informada de todas sobre as
medidas tomadas pela instituição
para proteger os seus membros;
informação sobre o impacto da
situação de emergência na vida
da instituição, sobre o PLANCON e
possível retorno as aulas.

Sem custos
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36. Estruturar o sistema de comunicação de modo que a comunidade saiba o que
fazer ao receber a informação e os alertas.

35. Manter a comunicação motivacional e de envolvimento para promover a
adoção de medidas implementadas pela unidade escolar e adequadas a cada fase
da pandemia no estado, na região e no município, em todos os meios de
comunicação, para lembrar que a unidade de ensino está preocupada com o bemestar de todos.

34. Informar de imediato à Secretaria de Educação estadual/municipal a
ocorrência de caso suspeito de contaminação no estabelecimentode ensino,
para fins de monitoramento e controle da evolução do contexto pandêmico
municipal e regional na rede de ensino, pela Secretaria.

33. Informar de imediato à Secretaria de Saúde do Município a ocorrência
de caso suspeito de contaminação no estabelecimento de
ensino, para fins de possível testagem e acompanhamento de sua
evolução pelas autoridades sanitárias.

32. Afixar as medidas de prevenção por meio de materiais visuais nas unidades
escolares.

prevenção da COVID-19 para disponibilizar pela internet aos
profissionais da educação (DAOP Gestão de Pessoas).

APAE

APAE

APAE

APAE

APAE

APAE

Após
homologação do
PlanConEdu.

Após
homologação do
PlanConEdu.

Após
homologação do
PlanConEdu.

Após
homologação do
PlanConEdu.

Após
homologação do
PlanConEdu.

Responsável SCO
Comunicação

Após
homologação do Gestão Escolar
Comissão Escolar
PlanConEdu.
Profissionais
Comunidade
Apaeana
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Informar
permanente
a
comunidade para que saiba o que
fazer aoreceber a informação e os
alertas.

Criar a comunicação motivacional e
de envolvimento para promover a
adoção de medidas implementadas
pelas unidades
Escolares

Manter diálogo permanente com
todos os órgãos da Saúde do
Município para no caso suspeito de
contaminação na APAE logo iniciar
monitoramento dos envolvidos.

Afixar e informar a Comunidade
Apaeana as normas de condutas
relativas
a
necessidade
da
prevenção e ao controle do COVID19

normas de condutas relativas ao uso
dos espaços e materiais e a
necessidade da prevenção e ao
controle do COVID-19

05/01/2021 (Terça-feira)
DOM/SC - Edição N° 3371
Página 2053

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE
APAE

APAE

5. Dimensionar e descrever detalhadamente a quantidade e a qualidade de itens
indispensáveis que precisam ser adquiridos, e o período de abastecimento,
identificando a quantidade de EPIs, EPCs, materiais individuais, materiais de
limpeza, higiene e desinfecção, materiais coletivos, considerando o número de
servidores, alunos/crianças, salas de aula, espaços físicos, entre outros, para
́́́́
que não faltem equipamentos e materiais unidade de ensino até́́́́́́́ o retorno da
normalidade.

4. Acionar os recursos levantados pelo Sistema de Comando Operacional,
a fim de executar os processos de aquisição de materiais,
conforme as normas e legislações vigentes, ou direcionar ao órgão
competente, após a avaliação do cenário e definição de quais recursos
necessários serão acionados, sendo eles pré-cadastrados ou não, conforme
necessidades para o atendimento seguro de estudantes,
familiares e servidores.

3. Fornecer dados e informações financeiras para subsidiar a captação de recursos
complementares para a gestão da crise sanitária no
estabelecimento de ensino, junto às instâncias competentes.

2. Dispor de um orçamento prévio quanto aos recursos a serem acionados
para a realização das atividades, aquisição de Equipamentos de Proteção
Individuais (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletivas
(EPCs), e todos os itens recomendados nas diretrizes sanitárias, de
alimentação, de transporte, pedagógicas, gestão de pessoas, de
comunicação e de capacitação e treinamento.

O quê (ação) (W2)

APAE

APAE

APAE

APAE

Onde (W3)

No processo de
elaboração do
PlanCon
das
unidades.

Na elaboração
do PlanCon

Quando
(W4)

Após
homologação do
PlanConEdu.
Após
homologação do
PlanConEdu.

Caderno de FINANÇAS (o Porquê fazer cada uma das medidas descritas):

DAOP Finanças

39. Monitorar o processo de comunicação e informação, periodicamente, para que
ele possa ser avaliado e melhorado.

38. Elaborar cronogramas para atividades e produtos de comunicação,
monitorando sua implementação.

MANTENEDORA DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO

APAE –Porto Belo/Bombinhas

Equipe
gestora e
Comissão
Escolar.

Equipe
gestora
Financeiro da
APAE

Que
m
(W5)

Conforme as diretrizes vigentes.

Conforme as diretrizes vigentes.

Conforme as diretrizes vigentes.

Conforme as diretrizes vigentes.

Como (H1)

Divulgar os cronogramas das atividades e
de monitorando da implementação do
Equipe gestora
plano.
Responsável
pela
Criar
mecanismos
de
avaliação
comunicação monitoramento
do
processo
de
SCO
comunicação e informação implementado
pelo plano.

Conforme
necessidade.

Conforme
necessidade.

Conforme
necessidade.

Conforme
necessidade.

Quanto (H2)

Sem custos
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APAE
Quando se fizer
necessário
conforme a
demanda prevista
em acordo com as
diretrizes anitárias
vigentes.

Após
homologação do
PlanConEdu.
No processo de
elaboração do
PlanCon da
unidade.
Equipe gestora
Financeiro da
APAE

Conforme necessidade.

De acordo com a demanda das
unidades escolares.

Conforme necessidade.

Respeitar/cumprir as diretrizes
sanitárias vigentes para esta finalidade Conforme necessidade.

Por meio do departamento de
compras ou processo licitatório.

periódica, visando diagnosticar possíveis ajustes necessários durante a aplicação da proposta de retorno, envolvendo a Comunidade Apaeana.

Considerando as recomendações descritas neste documento, sugere-se a realização de um processo de monitoramento contínuo e avaliação

10. Considerar os procedimentos estabelecidos nas diretrizes de gestão de
pessoas quanto à necessidade de contratação de servidores substitutos para
atender às demandas dos grupos de risco, identificando orçamento, fonte de
recursos e legislação para contratação.

8. Proceder ao levantamento de recursos necessários para planejar, organizar e
executar as capacitações, treinamentos e simulados de campo, envolvendo
equipes, equipamentos, viaturas (bombeiros e ambulâncias), entre outros.
9. Considerar os procedimentos estabelecidos nas diretrizes sanitárias quanto à
alimentação na escola (recebimento, armazenamento, pré- preparo, preparo,
distribuição, acompanhamento e fiscalização), e os recursos demandados para
este fim.
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UNIDADE DE GESTÃO OPERACIONAL (SISTEMA DE COMANDO OPERACIONAL/COMITES
ESCOLARES)
A APAE Porto Belo/Bombinhas adotou a seguinte estrutura de gestão operacional.
Figura 2: Organograma de um Sistema de Comando Operacional

Comando
Flaviana
Comunicação

Comunicação

Laudicéia

Diretrizes Sanitárias

Diretizes
Pedagógicas

Laudicéia

Diretizes Gestão de
Pessoas

Mariane
Gislaine
Lia

Laudicéia
Nartno
Mariane

Diretizes
Comunicação e
Informação

Diretizes
Alimentação

Diretizes Finanças

Laudicéia
Mariane

Nartino
Valquíria

Laudicéia
Patrícia

Mariane

Diretrizes de
Capacitação e
Treinamento
Mariane

Diretrizes de
Transporte

Laudicéia

Tamara

Comando

Flaviana Maria Grando

(47)99164-5411

apae@apaepb.com.br

Diretrizes Sanitárias

Laudicéia A. C Poluceno

(47) 99968-4561

dirgeral@apaepb.com.br

Diretrizes Pedagógicas

Mariane Longhi Camargo

(49) 98829-9393

dirgeral@apaepb.com.br

Gislaine F Sidor

(49) 9966-4975

orientadora2@apaepb.com.br

Lia Carla Coser

(47) 99675-6911

orientadora1@apaepb.com.br

Diretrizes de Comunicação

Laudicéia A. C Poluceno

(47) 99968-4561

dirgeral@apaepb.com.br

Diretrizes de Finanças

Nartino V Paschoal Neto

(47) 99983-8343

secretaria2@apaepb.com.br

Valquiria T. Gaviolli

(47) 98816-3420

financeiro@apaepb.com.br

Laudicéia A. C Poluceno

(47) 99968-4561

dirgeral@apaepb.com.br

Nartino V Paschoal Neto

(47) 99983-8343

secretaria2@apaepb.com.br

Mariane Longhi Camargo

(49) 98829-9393

dirgeral@apaepb.com.br

Laudicéia A. C Poluceno

(47) 99968-4561

dirgeral@apaepb.com.br

Patrícia Cezar

(47) 99226-9377

fono@ apaepb.com.br

Diretrizes de Transporte

Laudicéia A. C Poluceno

(47) 99968-4561

dirgeral@apaepb.com.br

Diretrizes Capacitação e

Mariane Longhi Camargo

(49) 98829-9393

dirgeral@apaepb.com.br

Treinamento

Tamara Santos Napp

(47) 99143-1669

tamara.napp@hotmail.com.br

Diretrizes de Gestão de Pessoas

Diretrizes de Alimentação

Quadro 1: sistema de vigilância e comunicação
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MANTENEDORA DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO

Para a devida aplicação da metodologia proposta, cada uma das caixas no organograma deve
ser devidamente nominada (responsável) e identificada com telefone, e-mail, watasapp da pessoa com
poder de decisão. Para facilitar a utilização e visibilidade pode-se criar um mural para comunicações,
avisos, indicação dos responsáveis e contatos de emergência.

SISTEMA DE VIGILÂNCIA E COMUNICAÇÃO (SISTEMA DE ALERTA E ALARME)
Dispositivos Principais
Nosso sistema de alerta e alarme está organizado em torno de 5 dispositivos principais de
vigilância e comunicação:
a. indicações provenientes de instituições hierarquicamente superiores e das entidades de saúde;
b. sistema de observações e controle de evidências (tosse persistente de alguém, queixa de
sintomas compatíveis com COVID-19, medição de temperatura em casos suspeitos;
c.

informações variadas plausíveis provenientes de diversas fontes (alunos e pais, funcionários,
autoridades locais, entidades representativas e acreditáveis);

d. simulados de algumas ações (e protocolos);
e. relatórios diários de responsáveis da Unidade de Gestão Operacional.
Com base nestes dispositivos procede-se um constante monitoramento das dinâmicas e ações
implementadas e, se necessário, seu ajuste. No quadro abaixo apresenta-se como está organizado o
sistema de vigilância e comunicação, já descritos no quadro 01 desta página.

Monitoramento e avaliação
Tendo em vista a imprevisibilidade da evolução da pandemia, é fundamental o monitoramento
constante do cenário de risco e das dinâmicas e ações operacionais adotadas, com avaliações de
processos e resultados e constantes ajustes que se demonstrem necessários, para manter o plano de
contingência atualizado. O registro das ações adotadas e das verificações realizadas é também
importante para salvaguardar futuras questões legais.
Os registros diários das atividades da escola, de maior ou menor eficácia das diferentes
dinâmicas e ações, de eventuais problemas detectados e como foram resolvidos, de questões que seja
necessário resolver ou aspectos a serem alterados, serão realizados em boletins de preenchimento
expedito e em relatórios conforme modelos que consta nos anexos 2 e 3 do Caderno de Apoio PlanCon
Covid-19.
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ANEXO I
Eu, devidamente qualificado abaixo, na condição de funcionário da APAE sendo: servidor público
(Estadual, Municipal) ou CLT, atesto, para os devidos fins, que faço parte de grupo de risco (COVID-19),
conforme declaro a seguir.
Declaro, ainda, que estou ciente de que a inveracidade da informação contida neste documento, por
mim firmado, constitui prática de infração disciplinar, passível de punição na forma da lei.
_, _

de

de 2020.

Assinatura Servidor Requerente
Nome do Servidor Requerente:
CPF:_
Matrícula: _

_
_ Cargo-Função:_

Local de Trabalho:

_

Tem mais de sessenta anos? ( ) Sim ( ) Não
Está grávida? ( ) Sim ( ) Não
Tem doenças respiratórias? ( ) Sim ( ) Não
Tem diabetes? ( ) Sim ( ) Não
Sofre de alguma doença crônica? ( ) Sim ( ) Não
Quais:

_

Faz uso de imunossupressores? ( ) Sim ( ) Não
Quais:

ASSINADO DIGITALMENTE
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Ex.:
Atestado
médico Necessidade
de
isolamento social
Apoio psicológico
Formação,
treinamento

DINÂMICAS
E OCORRÊNCIA
AÇÕES
OPERACIONAIS

DIA:
ENCAMINHAMENTO

MODELO BOLETIM DIÁRIO DE OCORRÊNCIAS INFORME DE Nº

RESOLUÇÃO
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RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

OBSERVAÇÕES OU PENDÊNCIAS:

OUTRAS

QUESTÕES
PEDAGÓGICAS

MANTENEDORA DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO

APAE –Porto Belo/Bombinhas

_

05/01/2021 (Terça-feira)
DOM/SC - Edição N° 3371
Página 2060

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE

A

TRANSPORTE

ALIMENTAÇÃO
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DINÂMICAS E AÇÕES OPERACIONAIS

FACILITADORES

1. Aspectos facilitadores e dificultadores das Dinâmicas e Ações Operacionais:

PERÍODO: DE

MODELO DE RELATÓRIO

ANEXO 2
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2. Dados Quantitativos:
DINÂMICAS E AÇÕES
OPERACIONAIS

QUESTÕES PEDAGÓGICAS

- Quantidade de motoristas mobilizados
- Quantidade de motoristas treinados

- Quantidade de alimentos servidos em kg
- Quantidade de alunos transportados

- Professores envolvidos:
- Servidores envolvidos:
- Estudantes envolvidos:
- Atendimentos realizados com professores:
- Atendimentos realizados com servidores:
- Atendimentos realizados com estudantes:
- Atendimentos realizados com familiares:
- Quantidade de álcool gel
- Quantidade de máscaras
- Quantidade de refeições servidas

ASPECTOS
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E

GESTÃO DE PESSOAS

DINÂMICAS E AÇÕES OPERACIONAIS DESTAQUES EVIDENCIADOS

ASPECTOS
MELHORAR

- Quantidade de professores capacitados
- Quantidade de servidores em simulados
- Quantidade de horas de capacitação ofertadas
- % de aproveitamento das capacitações
ofertadas
- Quantidade de certificados
- Quantidade de material elaborado

- Quantidade de material produzido
- Quantidade de equipamentos utilizados
- Quantidade de horas presenciais
- Quantidade de horas ensino híbrido
- Quantidade de alunos presenciais
- Quantidade de alunos em ensino híbrido
- Quantidade de estudantes ensino remoto
- Quantidade de treinamentos oferecidos

- Quantidade de atividades desenvolvidas

3 – Destaques Evidenciados, Aspectos a Melhorar e Lições Aprendidas

TREINAMENTO
CAPACITAÇÃO

QUESTÕES
PEDAGÓGICAS
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RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO:

5 – FOTOS, REGISTROS, DEPOIMENTOS, GRÁFICOS, ETC.

4 – SUGESTÕES DE ALTERAÇÕES NO PLANO DE CONTINGÊNCIA

QUESTÕES PEDAGÓGICAS

TRANSPORTE

ALIMENTAÇÃO

MEDIDAS SANITÁRIAS
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Página de assinaturas

Adriana S

Altino J

Adriana Schimiguel
016.106.329-23
Signatário

Altino Junior
005.551.719-65
Signatário

Andressa G

Bruna R

Andressa Godoi
040.551.839-09
Signatário

Bruna Rosa
091.313.139-30
Signatário

Claudio S
Claudio Silva
585.668.489-34
Signatário

Daniela Silva
032.613.839-09
Signatário

Eliane T
Eidi Domingues
027.218.379-23
Signatário

Eliane Tomaz
798.662.129-04
Signatário

Josiane R

Mariana V

Josiane Rocha

Mariana Voltiolini
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056.391.939-64
Signatário

119.443.719-23
Signatário

Assinado eletronicamente

Marilene V

Mariane Camargo
041.270.989-96
Signatário

Marilene Viana
693.062.659-72
Signatário

Marina A

Assinado eletronicamente

Marina Agnoletto
913.051.879-20
Signatário

Mario Filho
533.100.049-53
Signatário

Osvaldo N
Nicésio Delfino
049.170.889-09
Signatário

Osvaldo Neto
065.384.389-54
Signatário

Patrícia A
Patrícia Araújo
035.401.139-16
Signatário

Rosane Grauppe
478.186.899-15
Signatário

Selma P
Selma Pereira
024.902.599-03

Vanesa Marques
046.262.169-35
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Signatário

Signatário

Vera A
Vera Andrade
614.215.379-15
Signatário

HISTÓRICO
08 Dec 2020
14:10:15
08 Dec 2020
14:38:54
08 Dec 2020
14:39:07
12 Dec 2020
09:04:15
12 Dec 2020
09:04:23
08 Dec 2020
22:49:43
08 Dec 2020
22:49:43
08 Dec 2020
18:00:16
08 Dec 2020
18:00:16
08 Dec 2020
18:40:43
08 Dec 2020
18:40:50
12 Dec 2020
08:53:46
12 Dec 2020
08:53:54

Comite Municipal PlanCon Porto Belo criou este documento. (Empresa: Comite Municipal PlanCon Porto
Belo, E-mail: comiteportobelo@gmail.com, CPF: 027.218.379-23)
Adriana Aparecida Schimiguel (E-mail: drikamppt@gmail.com, CPF: 016.106.329-23) visualizou este
documento por meio do IP 187.52.130.1 localizado em Vargeao - Santa Catarina - Brazil.
Adriana Aparecida Schimiguel (E-mail: drikamppt@gmail.com, CPF: 016.106.329-23) assinou este
documento por meio do IP 187.52.130.1 localizado em Vargeao - Santa Catarina - Brazil.
Altino Torquato Dos Santos Junior (E-mail: altinodeporto@hotmail.com, CPF: 005.551.719-65) visualizou
este documento por meio do IP 186.225.225.73 localizado em Tijucas - Santa Catarina - Brazil.
Altino Torquato Dos Santos Junior (E-mail: altinodeporto@hotmail.com, CPF: 005.551.719-65) assinou este
documento por meio do IP 186.225.225.73 localizado em Tijucas - Santa Catarina - Brazil.
Andressa Mateus Godoi (E-mail: dressasc@gmail.com, CPF: 040.551.839-09) visualizou este documento por
meio do IP 2804:214:85ea:4bd7:60e8:4cf0:be2:924e localizado em Navegantes - Santa Catarina - Brazil.
Andressa Mateus Godoi (E-mail: dressasc@gmail.com, CPF: 040.551.839-09) assinou este documento por
meio do IP 2804:214:85ea:4bd7:60e8:4cf0:be2:924e localizado em Navegantes - Santa Catarina - Brazil.
Bruna Carolina da Rosa (E-mail: brunarosa.sc@gmail.com, CPF: 091.313.139-30) visualizou este documento
por meio do IP 177.202.228.241 localizado em Botuvera - Santa Catarina - Brazil.
Bruna Carolina da Rosa (E-mail: brunarosa.sc@gmail.com, CPF: 091.313.139-30) assinou este documento
por meio do IP 177.202.228.241 localizado em Botuvera - Santa Catarina - Brazil.
Claudio Silvino Da Silva (E-mail: defesacivil@portobelo.sc.gov.br, CPF: 585.668.489-34) visualizou este
documento por meio do IP 186.251.110.167 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.
Claudio Silvino Da Silva (E-mail: defesacivil@portobelo.sc.gov.br, CPF: 585.668.489-34) assinou este
documento por meio do IP 186.251.110.167 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.
Daniela da Silva (E-mail: edu.inclusao@portobelo.sc.gov.br, CPF: 032.613.839-09) visualizou este documento
por meio do IP 186.251.109.135 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.
Daniela da Silva (E-mail: edu.inclusao@portobelo.sc.gov.br, CPF: 032.613.839-09) assinou este documento
por meio do IP 186.251.109.135 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.
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Eidi Gizele Sanches Domingues (E-mail: eidi.tecnologiaeducacional@gmail.com, CPF: 027.218.379-23)
visualizou este documento por meio do IP 186.251.108.79 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.

08 Dec 2020

Eidi Gizele Sanches Domingues (E-mail: eidi.tecnologiaeducacional@gmail.com, CPF: 027.218.379-23)

17:30:28

assinou este documento por meio do IP 186.251.108.79 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.

08 Dec 2020
15:32:51
08 Dec 2020
15:33:11
08 Dec 2020
14:32:22

Eliane Tomaz (E-mail: adm.sec@portobelo.sc.gov.br, CPF: 798.662.129-04) visualizou este documento por
meio do IP 170.245.14.133 localizado em Sao Jose - Santa Catarina - Brazil.
Eliane Tomaz (E-mail: adm.sec@portobelo.sc.gov.br, CPF: 798.662.129-04) assinou este documento por
meio do IP 170.245.14.133 localizado em Sao Jose - Santa Catarina - Brazil.
Josiane de Fátima Guerreiro Rocha (E-mail: profjosianeguerreiro@gmail.com, CPF: 056.391.939-64)
visualizou este documento por meio do IP 177.67.203.85 localizado em Balneário Camboriú - Santa
Catarina - Brazil.

08 Dec 2020
14:32:30

Josiane de Fátima Guerreiro Rocha (E-mail: profjosianeguerreiro@gmail.com, CPF: 056.391.939-64)
assinou este documento por meio do IP 177.67.203.85 localizado em Balneário Camboriú - Santa
Catarina - Brazil.

11 Dec 2020
23:15:47
11 Dec 2020
23:15:47
08 Dec 2020
15:50:12

Mariana Voltiolini (E-mail: danielabruneto@gmail.com, CPF: 119.443.719-23) visualizou este documento por
meio do IP 186.251.22.20 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.
Mariana Voltiolini (E-mail: danielabruneto@gmail.com, CPF: 119.443.719-23) assinou este documento por
meio do IP 186.251.22.20 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.
Mariane Vera Longhi Camargo (E-mail: marianelonghicamargo@gmail.com, CPF: 041.270.989-96) visualizou
este documento por meio do IP 2804:18:188a:3a3d:2be1:6d07:6039:dfcf localizado em Florianópolis Santa Catarina - Brazil.

08 Dec 2020
15:50:19

Mariane Vera Longhi Camargo (E-mail: marianelonghicamargo@gmail.com, CPF: 041.270.989-96) assinou
este documento por meio do IP 2804:18:188a:3a3d:2be1:6d07:6039:dfcf localizado em Florianópolis Santa Catarina - Brazil.

08 Dec 2020
15:04:15
08 Dec 2020
15:04:24
08 Dec 2020
17:35:17
08 Dec 2020
17:35:24
08 Dec 2020
14:43:23

Marilene Pereira Viana (E-mail: edu.adm2@portobelo.sc.gov.br, CPF: 693.062.659-72) visualizou este
documento por meio do IP 2804:1ac:5819:220:83e:f1d1:65a:289 localizado em Brazil.
Marilene Pereira Viana (E-mail: edu.adm2@portobelo.sc.gov.br, CPF: 693.062.659-72) assinou este
documento por meio do IP 2804:1ac:5819:220:83e:f1d1:65a:289 localizado em Brazil.
Marina Gobbo Agnoletto (E-mail: marinagobboagnoletto@gmail.com, CPF: 913.051.879-20) visualizou este
documento por meio do IP 191.37.175.54 localizado em Tijucas - Santa Catarina - Brazil.
Marina Gobbo Agnoletto (E-mail: marinagobboagnoletto@gmail.com, CPF: 913.051.879-20) assinou este
documento por meio do IP 191.37.175.54 localizado em Tijucas - Santa Catarina - Brazil.
Mario Mafaldo de Carvalho Filho (E-mail: mario_prorrogacao@yahoo.com.br, CPF: 533.100.049-53)
visualizou este documento por meio do IP 2804:214:8637:877e:d97f:feb6:244b:fb61 localizado em Itajaí Santa Catarina - Brazil.

08 Dec 2020
14:43:23

Mario Mafaldo de Carvalho Filho (E-mail: mario_prorrogacao@yahoo.com.br, CPF: 533.100.049-53) assinou
este documento por meio do IP 2804:214:8637:877e:d97f:feb6:244b:fb61 localizado em Itajaí - Santa
Catarina - Brazil.

08 Dec 2020
14:38:20

Nicésio Delfino (E-mail: ndbio@hotmail.com, CPF: 049.170.889-09) visualizou este documento por meio
do IP 2804:214:85e1:3222:c12a:fcde:f17c:c9b9 localizado em Joinville - Santa Catarina - Brazil.
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1. INTRODUÇÃO
A COVID-19 é uma doença infecciosa emergente, causada por um
vírus

da

família

dos

coronavírus

—

o

SARS-CoV-2

(de

forma

simplificada, como institui a OMS, 2019-nCoV) identificado pela primeira
vez em Wuhan, na China, em dezembro de 2019.
Em 30 de janeiro, o Comitê de Emergência da Organização Mundial
de Saúde (OMS) decretou Emergência de Saúde Pública de Âmbito
Internacional. Em 11 de março, levando em consideração a amplitude de
sua propagação mundial, veio a ser classificada como pandemia.
Segundo a OMS, para configurar uma pandemia são necessárias três
condições:
a) ser uma nova doença que afeta a população;
b) o agente causador ser do tipo biológico transmissível aos seres

humanos e causador de uma doença grave; e
c) ter contágio fácil, rápido e sustentável entre os humanos.

A ocorrência da COVID-19, bem como as providências a serem
aplicadas, se integram na Política Nacional de Proteção e Defesa Civil,
definida pela Lei n° 12.608, de 10 de abril de 2012. Efetivamente estamos
em estado de calamidade pública decretada em decorrência de um
desastre de natureza biológica, que se insere na rubrica ―doenças
infecciosas virais‖ (conforme o COBRADE nº 1.5.1.1.0). No Brasil, o
Congresso Nacional reconheceu, para fins específicos, por meio do
Decreto Legislativo n° 6, de 20 de março de 2020, a ocorrência do estado
de calamidade pública nos termos da solicitação do Presidente da
República.
Em Santa Catarina, o acionamento do Centro Integrado de
Gerenciamento de Riscos e Desastres - CIGERD ocorreu no dia 14 de
março, quando foi deflagrada a ―Operação COVID-19 SC‖. No dia 17 de
março, o governo do Estado decretou emergência, através do Decreto n°
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515, por conta da pandemia de coronavírus. O Decreto nº 562, de 17 de
abril de 2020, declarou estado de calamidade pública em todo o território
catarinense, nos termos do COBRADE nº 1.5.1.1.0 - doenças infecciosas
virais, para fins de enfrentamento à COVID-19, com vigência de 180
(cento e oitenta) dias, suspendendo as aulas presenciais nas unidades
das redes de ensino pública e privada, sem prejuízo do cumprimento do
calendário letivo, até 31 de maio. Este Decreto foi alterado por outro de
número 587, de 30 de abril, que suspendeu as aulas nas unidades das
redes de ensino pública e privada por tempo indeterminado. O Decreto n°
630, de 1º de junho, suspendeu até 2 de agosto de 2020 as aulas
presenciais nas unidades das redes de ensino pública e privada, sem
prejuízo do cumprimento do calendário letivo, o qual deverá ser objeto de
reposição oportunamente.
Em 16 de junho, o Ministério da Educação publicou a Portaria nº
544 que dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em
meios digitais, enquanto durar a situação de pandemia do novo
coronavírus - COVID-19. E, em 18 de junho, a Portaria n° 1.565 que
estabeleceu orientações gerais visando à prevenção, ao controle e à
mitigação da transmissão da COVID-19, e à promoção da saúde física e
mental da população brasileira, de forma a contribuir com as ações para a
retomada segura das atividades e o convívio social seguro.
O impacto potencial da COVID-19 é elevado devido a, entre outros aspectos:
a) a propagação do vírus ser fácil e rápida;
b) a transmissão ocorrer enquanto o paciente está assintomático ou tem

sintomas leves (5 até 14 dias);
c) a doença ter consequências agravadas, para além de idosos, em

certos grupos populacionais com grande expressão no Brasil, como
diabéticos, hipertensos e com problemas cardíacos;
d) a possibilidade de gerar sobrecarga nos sistemas e serviços de saúde

6

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 2078

e assistência social (podendo gerar sua ruptura), na fase exponencial da
contaminação;
e) a taxa de mortalidade pode atingir, em certos contextos, números

preocupantes.
Considerando que a transmissão do agente infeccioso se faz por
contágio interpessoal,

é fundamental

promover a preparação das

instituições, organizações e serviços para uma resposta efetiva e
oportuna, que ajude a diminuir a amplitude e ritmo da infecção e a mitigar
seus impactos, especialmente, o número de vítimas mortais. A estratégia
a seguir deve estar alinhada com as indicações do Ministério da Saúde
(MS) e da Organização Mundial de Saúde (OMS) e outras indicações de
órgãos de governos federal, estadual e municipal. As atividades a
desenvolver devem ser sempre proporcionais ao nível de risco definido
pelas instituições responsáveis.
As experiências já reconhecidas nos casos mais bem-sucedidos de
controle provam que a preparação para uma epidemia começa (ou deve
começar) antes dela ocorrer. Se tal não ocorreu (ou só ocorreu
parcialmente), mais importante se torna que a prevenção se inicie logo
aos primeiros sinais de casos provenientes de outros países (ou regiões),
com reforço na fase de transmissão local e, obviamente, maior destaque
na fase de transmissão comunitária ou sustentada. Entre as medidas
adotadas desde cedo pelos países melhor sucedidos no controle à
COVID-19, constam-se a realização massiva de testes com isolamento
de casos detectados e quebra de cadeias de transmissão, medidas de
reforço da higiene individual e comunitária, comunicação eficaz e
adequada e conscientização efetiva, mas dando devido realce a riscos e
consequências em caso de negligência de medidas de distanciamento
social (de vários graus e ordem), obrigatórias ou voluntárias, com
proibição de aglomerações.
Um instrumento de planejamento e preparação de resposta a
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eventos adversos de quaisquer tipos, previstos na Codificação Brasileira
de Desastres - COBRADE, é o Plano de Contingência de Proteção e
Defesa Civil (PLANCON- PDC). Nele se define(m) e caracteriza(m) o(s)
cenário(s)

de

risco,

se

explicitam

os

níveis

de

risco/prontidão

considerados e se estabelecem as dinâmicas e ações operacionais a
implementar em cada um desses níveis, quando da iminência ou
ocorrência do evento adverso a que o(s) cenário(s) de risco(s) alude(m),
incluindo questões de comunicação, protocolos operacionais, recursos
humanos

a

mobilizar,

recursos/materiais

a

utilizar

e

sistema

de

coordenação operacional, através da previsão e acionamento de um
Sistema de Comando de Operação (SCO) para gestão de crise. Os
planos de contingência deverão em princípio ser elaborados em fase de
normalidade ou, quando muito, prevenção, ou seja, antes da ocorrência
do evento extremo. Na presente situação estão sendo elaborados em
plena etapa de mitigação, já na fase de resposta.
A Escola Municipal Fidélis Antônio Garcia e NDI Profª Isa Henning
Timmermans, face à atual ameaça relacionada com a COVID-19, e tendo
em

conta

a

sua

responsabilidade

comunidadeescolar/acadêmica

(alunos,

perante

professores,

funcionários

à
e

familiares destes), elaborou o presente PLANO DE CONTINGÊNCIA
(PLANCON-EDU/COVID-19).

O

Plano

está

alinhado

com

as

metodologias para elaboração de Planos de Contingência da Defesa Civil
de

Santa

Catarina

e

as

orientações

nacionais

e

internacionais

(nomeadamente, Ministério da Saúde e Organização Mundial de Saúde,
bem como Secretarias de Estado de Saúde e de Educação).
O Plano de Contingência Escolar para a COVID-19, a partir de
cenários de risco identificados, define estratégias, ações e rotinas de
resposta para o enfrentamento da epidemia da nova (COVID-19),
incluindo eventual retorno das atividades presenciais, administrativas e
escolares. O conjunto de medidas e ações ora apresentado deverá ser
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aplicado de modo articulado, em cada fase da evolução da epidemia da
COVID-19.
2. ENQUADRAMENTO CONCEITUAL DE REFERÊNCIA
A estrutura do PLACON-EDU do(a) Escola Municipal Fidélis Antônio
Garcia e NDI Profª Isa Henning Timmermans obedece ao modelo
conceitual ilustrado na Figura 1.

3. ATORES/POPULAÇÃO ALVO
Público

alvo:

alunos,

professores,

funcionários

e

familiares

destes do(a) Escola Municipal Fidélis Antônio Garcia e NDI Profª Isa
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Henning Timmermans.

4. OBJETIVOS
Objetivo Geral
Fortalecer os processos de governança da escola, definindo
estratégias, ações e rotinas de atuação para o enfrentamento da
epidemia enquanto persistirem as recomendações nacionais, estaduais
e/ou regionais de prevenção ao contágio da COVID-19, buscando
assegurar a continuidade da sua missão educacional pautada pela
proteção e segurança da comunidade escolar/acadêmica.
Objetivos Específicos
a.

Identificar os cenários de riscos (com base nas ameaças, território
envolvido, vulnerabilidades e capacidades instaladas do estabelecimento
de ensino);

b.

Definir as dinâmicas e ações operacionais e adotar os protocolos
operacionais

específicos,

estabelecimento

e

todos

abrangendo
os

membros

todas
da

as

atividades

comunidade

escolar

do
e

cumprindo todas as recomendações oficiais;
.c

Estabelecer uma Unidade de Gestão Operacional que assegure a
implementação das dinâmicas e ações definidas para diferentes fases,
em especial, na retomada de atividades presenciais;

d.

Promover acesso à informação constante de boletins atualizados e outros
materiais de fontes oficiais sobre a pandemia, formas de contágio e
formas de prevenção;

e.

Garantir uma eficiente comunicação interna (com alunos, professores e
funcionários) e externa (com pais e/ou outros familiares dos alunos,
fornecedores e população em geral);
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Determinar quais os recursos necessários para dar uma resposta efetiva e

.f

competente, adequada a cada fase de risco/prontidão associada à
COVID- 19;
Implementar as ações de resposta, mitigação e recuperação, em cada

g.

fase, abrangendo toda a atividade do estabelecimento;
Monitorar e avaliar as ações/medidas implementadas, possibilitando

h.

ajustes nas estratégias frente aos resultados esperados;
Identificar

i.

eventuais

casos

suspeitos

de

COVID-19,

orientando/encaminhando para que de imediato possam usufruir de apoio
da

escola

e

por

parte

dos

serviços

de

saúde,

evitando

ou

restringindo situações de contágio;
Assegurar

.j

a

continuidade

da

missão

educativa,

estabelecendo

estratégias e metodologias pedagógicas adaptadas, buscando qualidade
e equidade no atendimento escolar;
Garantir

k.

condições

sanitárias,

profissionais,

tecnológicas

e

apoio

psicológico compatíveis com o momento da pandemia e pós-pandemia,
garantindo a segurança da comunidade escolar nos aspectos sanitários,
de higiene, saúde física e mental/emocional.
5. CENÁRIOS DE RISCO
Este plano de contingência está elaborado para cenários de risco
específicos, que consideramos se aplicar ao nosso estabelecimento
educativo. Em tais cenários são considerados o território de alcance da
ameaça

(COVID-19)

com

que

se

tem

que

lidar,

bem

como

as

vulnerabilidades e capacidades instaladas/a instalar.
Ameaça(s)
A principal ameaça a que o plano de contingência visa dar resposta
é

uma

ameaça

biológica,

uma

pandemia,

mais

exatamente,

a

transmissão do vírus 2019- nCoV, que tem impacto direto no sistema
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cardiorrespiratório1, desencadeando no organismo humano, a COVID-19.
A transmissão ocorre por meio de gotículas e micro gotículas de
saliva e secreções nasais etc, projetadas por uma pessoa infectada e
que atingem, diretamente, a boca, nariz e/ou olhos de outra pessoa.
Essas gotículas podem atingir a boca, olhos ou nariz de pessoas
próximas ou por contato: físico com pessoa contaminada, como, por
exemplo, ao apertar a mão de uma pessoa contaminada e em seguida
levar essa mão à boca, ao nariz ou aos olhos; e/ou contato de objetos ou
superfícies contaminadas e posterior contato com a boca, nariz ou olhos.
Não se descarta a possibilidade de transmissão pelo ar em locais
públicos – especialmente locais cheios, fechados e mal ventilados.
Depois do vírus atingir as mucosas, a maioria das pessoas desenvolve a
doença com sintomas amenos. Há, contudo, pessoas que desenvolvem
quadros de grande gravidade que, em certos casos, resultam em óbito. A
probabilidade de complicações graves é mais comum em pessoas de
grupos etários mais idosos e/ou na presença de outras doenças crônicas.
Contudo, começam a aparecer mais casos em outras faixas de idade e
em pessoas sem comorbidades aparentes.
Por outro lado, segundo a Organização Pan-Americana da Saúde
(Opas) e a OMS1, calcula-se que a taxa de mortalidade associada à
COVID-19 seja substancialmente maior que a da gripe sazonal (0,02%
para 3,6% ou mais). A taxa de transmissão é elevada: 1 pessoa
contamina, em média, 3 pessoas. Sem estratégias de distanciamento
físico, deixando o vírus se transmitir livremente, a taxa de contaminação
pode atingir, eventualmente, até 50 a 70%, o que teria por consequência
a falência total de sistemas de saúde e funerários, pois haveria milhões de
mortos e um cenário extremamente crítico. Cabe ainda ressaltar que a
falência dos sistemas de saúde e funerário não depende somente da taxa
de contaminação, mas sobretudo da capacidade de atendimento dos
casos graves da doença que podem atingir o nível de saturação mesmo
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em contexto de taxas menores de contágio. Não existe, ainda, nenhuma
vacina disponível e provavelmente não estarão disponíveis tão cedo.
Também

não

suficientemente

existem

tratamentos

testados,

embora

medicamentosos
alguns

específicos,

medicamentos,

tradicionalmente utilizados no tratamento de outras doenças, tenham sido
utilizados com aparente sucesso, que não se sabe advir de qual ou de
sua combinação com outros, e alguns novos comecem a ser testados.
Assim, a essa ameaça principal do vírus, em si, e da doença, por
vezes mortal, que ele desencadeia, juntam-se, no mínimo, mais duas
ameaças: a) a ameaça de uma profunda crise econômica e financeira; b)
a ocorrência de contextos de perturbações emocionais pessoais e
desequilíbrios sociais variados. Nos dois últimos casos o planejamento
de

estratégias

mais

adequadas

para

prevenir

e

restringir

novos

contágios, quando da retomada gradual de atividades, pode contribuir
significativamente para o controle da doença e dirimir os impact os
colaterais, favorecendo um ambiente mais propício à recuperação
econômica e dos impactos psicossociais da pandemia.
Em síntese, a ameaça é real e de natureza complexa, uma vez
que:
a) o vírus é novo, com elevada taxa de mutação (sem que se saiba,
totalmente, o que isso implica);
b) seus impactos dependem das medidas de contingenciamento tomadas
em tempo;
c) os efeitos potenciais de curvas de crescimento epidemiológico, súbito
e alto, sobre os sistemas de saúde, são grandes, o que pode afetar a
capacidade de resposta e a resiliência individual e comunitária e, por
retroação, aumentar muito o risco;
d) seu impacto na situação econômica global e de cada país pode gerar
uma forte crise;
e) o inevitável choque entre medidas de distanciamento social e
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preocupação de dinamização da atividade econômica pode criar conflitos
e impasses difíceis de ultrapassar;
f) aos períodos de distanciamento social mais extensivo há que sucederse períodos de maior flexibilização e tentativa de retomar a normalidade
que, contudo, podem vir a gerar novas necessidades de distanciamento.

Caracterização do Território
No caso concreto do(a) Escola Municipal Fidélis Antônio Garcia e NDI
Profª Isa Henning Timmermans foi julgada como ajustada a descrição de
território que segue:
•

As unidades escolares mencionadas são situadas no
Bairro do Sertão de Santa Luzia captando alunos
também do Bairro do Sertão do Valongo.

•

A escola Municipal Fidélis Antônio Garcia atua com
Educação Infantil através do pré escolar e do ensino
fundamental séries iniciais do 1º ao 5º ano

•

O

núcleo

de

desenvolvimento

infantil

Profª

Isa

Henning

Timmermans consta com a turma mista de maternal e turma mista
de berçário.
•

Sala 1: 5° ano – 21 alunos com 2 professoras, sendo uma de
Inclusão; Matutino.

•

Sala 1: 3° ano – 24 alunos com 1 professora; Vespertino.

•

Sala 2: Pré II – 18 alunos com 1 professora e 1 monitora;
Matutino.

•

Sala 2: Pré I – 23 alunos com 1 professora e 1 monitora;
Vespertino.

•

Sala 3: 4° ano – 21 alunos com 1 professora;Matutino.

•

Sala 3: 1º ano – 14 alunos com 1 professora; Vespertino.
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•

Sala 4: 2° ano – 23 alunos com 1 professora;Matutino.

•

Laboratório de Informática: 1 professor e demanda de
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alunos; Diurno.
•

Cozinha: 1 cozinheira e 1 auxiliar de cozinha; Diurno.

•

Almoxarifado e área de serviço: 3 auxiliar de limpeza; Diurno.

•

Refeitório: demanda de alunos em alimentação; Diurno.

•

Sala de Projeto: 1 professora com demanda de alunos; Diurno.

•

Bloco administrativo: 1 secretária e 1 gestor escolar;

Diurno. DO NDI Profª Isa Henning Timmermans:
Integral.
•

Sala 1: Berçário Misto: 8 crianças com 2 professoras e 1 monitora;

•

Sala 2: Maternal Misto: 21 com 2 professoras e 1 monitora;
Integral.

•

Cozinha: 1 cozinheiro; Diurno.

•

Área de serviço: 1 auxiliar de limpeza; Diurno.

•

Secretaria: 1 secretária e 1 gestor escolar; Diurno.

•

Ambas as unidades escolares possuem um total de 173 alunos
que frequentam assiduamente o espaço.

Vulnerabilidades
O/A Escola Municipal Fidélis Antônio Garcia e NDI Profª Isa
Henning Timmermans toma em consideração, na definição de seu
cenário de risco, as vulnerabilidades gerais e específicas que seguem:
a.

facilitação de condições que permitam a transmissão do vírus, através
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de contatos diretos (aperto de mão, beijos, atingimento por partículas
de pessoa infectada que tosse ou espirra, etc.) ou mediados (toque
em superfícies infectadas, etc., seguido de toque com as mãos na
boca, nariz e olhos), particularmente, em sociedades com hábitos
sociais de maior interatividade física interpessoal;
b.

falta de certos hábitos e cuidados de higiene pessoal e relacional ou
negligência

no

seu

cumprimento,

nomeadamente

os

hábitos

associados à lavagem regular e adequada das mãos, etiquetas
corretas de tossir e espirrar;
.c

insuficiente educação da comunidade escolar para a gestão de riscos
e para a promoção da saúde (em especial, contextos epidemiológicos)
que, em certos casos, se associa a baixa educação científica e
dificuldades de pensamento crítico;

d.

atitudes de negação do vírus, da COVID-19 e/ou de seu impacto,
decorrente de fake news e difusão de informação não validada
cientificamente;

e.

condições

específicas

dos

estabelecimentos,

tais

como tipo

e

dimensões das instalações físicas, condições de arejam ento, espaço
disponível para suficiente espaçamento das pessoas etc.;
.f

baixa percepção de risco e o descumprimento de regras sociais (por
exemplo, distanciamento e isolamento social, uso de máscaras, entre
outros);

g.

existência de atores pertencendo a grupos de risco;

h.

atividades essencialmente presenciais e desenvolvidas em grupos;

i.

dependência

de

meios

de

transporte

coletivos

urbanos,

eventualmente saturados;
.j

Falta de formação dos professores para usar tecnologia na educação;

k.

Alunos sem espaço adequado para estudo em casa, falta de equipamentos
como computadores e notebooks e problemas na conexão à internet;

l.

Horário único de acesso às aulas e intervalos (recreios), causando possível
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aglomeração na entrada e saída das pessoas;
m.

Número insuficiente de funcionários para auxiliar na fiscalização das normas
de convivência exigidas.
Capacidades Instaladas/ a Instalar

O(a) Escola Municipal Fidélis Antônio Garcia e NDI Profª Isa
Henning Timmermans considera já ter instaladas e a instalar as
seguintes capacidades:
Capacidades instaladas

A Escola Municipal Fidélis Antônio Garcia e NDI Profª Isa Henning
Timmermans será o foco da discussão nesse material, servindo como cenário

para a criação de planos e tomada de decisões. Neste capítulo vamos discutir
os detalhes principais sobre esta escola e núcleo de desenvolvimento infantil
que será adotada para todos as turmas e diversos exercícios.
Esta escola adota o modelo físico de uma escola padrão que possui
Laboratório de Informática, refeitório, cozinha, almoxarifado, área de serviços,
parque infantil, pátio aberto, bloco administrativo e salas de aulas. Já o NDI
possui cozinha, refeitório, secretaria, área de serviço e parque infantil.
O dimensionamento de pessoas que ocupam os espaços da escola
segue como a seguir:
•

Sala 1: 5° ano;

•

Sala 1: 3° ano;

•

Sala 2: Pré II;

•

Sala 2: Pré I;

•

Sala 3: 4° ano;

•

Sala 3: 1º ano;
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•

Sala 4: 2° ano;

•

Laboratório de Informática;

•

Cozinha;

•

Almoxarifado e área de serviço;

•

Refeitório;

•

Sala de Projeto;

•

Bloco administrativo;
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Diurno. DO NDI Profª Isa Henning Timmermans:
Integral.
•
•

Sala 1; Berçário;
Sala 2: Maternal;

•

Cozinha;

•

Área de serviço;

•

Secretaria;

Capacidades a instalar
a) Dispor de ambiente específico para isolamento de pessoas que no
meio do expediente/aula possam vir a ter algum tipo de sintoma;
b) Formação específica para os funcionários;
c) Totem de álcool em gel na entrada da unidade escolar;
d) Frasco de álcool em gel disponível em todos os ambientes;
e) Toalhas de papel nos banheiros;
f) Tapete sanitizante;
g) Sinalização de todo o ambiente escolar;
h) Individualizar o acesso para os fornecedores;
i) Solicitar EPI’s para o órgão competente (Secretaria de
Educação/Administração);
j) Termômetro com sensor infravermelho;
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k) Suporte de parede para colocar papel toalha e álcool em gel;
l) Biombo para adaptação do refeitório/ área de isolamento;
m) Na impossibilidade de um funcionário exercer a função, a direção
informará à Secretaria de Educação, a necessidade de repor urgente,
para que não interfira na manutenção da rotina escolar;
n) Disseminação e divulgação do Plano Escolar de Contingência, a fim
de contemplar todos da comunidade escolar;
o) Treinamento e capacitação para a comunidade escolar.
p) Estabelecer fluxos de encaminhamento de pessoas com sintomas à
rede de atenção pública ou privada;
q) Estabelecer protocolos internos de testagem e rastreamento e
afastamento de contatos de casos confirmados;
r) Uma servente para atender a demanda de higienização da unidade
escolar (banheiros, fraldário, sala de aula, etc);
s) Uma auxiliar de cozinha para atender a demanda de higienização de
alimentos e utensílios domésticos.

6. NÍVEIS DE PRONTIDÃO/AÇÃO
Este

plano

de

contingência

vincula-se

aos

níveis

de

prontidão/ação definidos no Quadro 1, que estão baseados

em

indicações da OMS e correspondem à terminologia que vem sendo
utilizada pelo Ministério da Saúde em suas análises. Tal terminologia
parece-nos a mais adequada tanto à natureza da pandemia, como
para

os

estabelecimentos

a

que se destina: Preparação; Resposta

(subdividida em Contenção e Mitigação); e Recuperação.
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(podendo, se houver
medidas muito firmes
como testagem
generalizada,
isolamento de casos e
impedimento de
entradas chegar até à
Supressão)

Mitigação

(por vezes,
subdividida em
simples no início e
alargada quando já há
casos no país/estado)

Contenção

SUBFASES

Caracteriza-se inicialmente pela redução do contágio e óbitos e controle parcial da epidemia,
sustentada em indicadores oficiais de evolução de taxas de contágio e de ocupação de
atendimento hospitalar.
Posteriormente, pela superação do surto epidêmico e/ou surgimento de vacina e/ou descoberta
de medicamentos adequados para o tratamento da COVID-19, comprovados cientificamente
pelas autoridades competentes podendo considerar-se consolidada (recuperação plena).
Até que isso aconteça, deve-se manter medidas preventivas adequadas para evitar o
surgimento de novos focos de infecção e reversão do achatamento da curva de contágio. Na
ocorrência de reversão da redução do contágio as medidas adequadas de prevenção e controle
deverão ser retomadas, em partes similares às previstas para a fase de Contenção.

Quando a situação de contágio está sob maior controle e caminha para uma fase de
recuperação estas medidas restritivas podem ser flexibilizadas.

Sabendo-se que não será possível evitar todos os contágios, tenta-se diminuir o avanço da
pandemia, com ações como suspensão de aulas, fechamento de comércio, bares e
restaurantes, cancelamento de eventos esportivos, congressos, shows e espetáculos,
suspensão ou limitação de transportes etc.

A mitigação deve começar logo quando há transmissão local e intensificar-se quando há
transmissão sustentada ou comunitária.

Inclui medidas como o rastreamento (por meio de testes), isolamentos específicos (para evitar o
contágio da população a partir de casos importados) e vigilância de entradas, saídas e
deslocamentos de pessoas, buscando erradicar o vírus. O limite da contenção é quando as
autoridades perdem o controle do rastreamento, o vírus se propaga e entra em transmissão
local. Considera-se na fase de Contenção duas subfases Contenção Inicial e Contenção
Alargada.

Pode ir desde quando há transmissão internacional em outros países ou casos importados em
outros estados (contenção inicial) até à situação da existência de cadeias secundárias de
transmissão em outros estados e/ou casos importados no estado, mas sem cadeias de
transmissão secundária (contenção alargada).

Não existe epidemia ou existe em outros países de forma ainda não ameaçadora

CARACTERÍSTICAS
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Quadro 1. Níveis de prontidão/ação a considerar no PLACON-EDU para a COVID-19.
Fonte: Adaptado de um modelo geral de fases considerado pela OMS e, como base nos quais, muitos países elaboraram seus planos de contingência.

RECUPERAÇÃO

RESPOSTA

PREPARAÇÃO

FASES

Emergência de
Saúde Pública

e Perigo
Iminente (quando há
casos importados no
estado, mas sem
cadeias de
transmissão
secundária)

Alerta (quando
somente há
ocorrências em
outros estados)

PLANCON
ESTADUAL
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7. GOVERNANÇA E OPERACIONALIZAÇÃO DA RESPOSTA
Ações Adequadas.
Na governança, diretamente, relacionada com a operacionalização
das dinâmicas
três

e

ações

operacionais

de

resposta,

salientam-se

domínios fundamentais:

a) o das diretrizes, dinâmicas e ações operacionais (e respectivos

protocolos) a implementar;
b) o

do

Sistema

de

Comando

Operacional,

propriamente

dito,

diferenciado do ―normal‖ sistema e processo de governo, mas com
ele interligado, e que se torna necessário constituir para coordenar
toda a implementação a eventuais ajustes do plano, indicando
equipe e responsável em cada domínio;
c) o do Sistema de Alerta e Alarme, incluindo as dinâmicas de

comunicação e os processos de monitoramento e avaliação, que
permite, identificar os eventuais ajustes que se torna necessário
implementar.
Diretrizes, Dinâmicas e Ações Operacionais (DAOP)

As

diretrizes,

dinâmicas

e

ações

operacionais

a

serem

implementadas encontram-se indicadas na sequência.
No planejamento da implementação das diretrizes, dinâmicas e ações
sugere-se que seja usada, como referência, a ferramenta de qualidade
5W2H. Os 5 W (das iniciais do nome em inglês) são: W1) porque será
feito; W2) o que será feito; W3) onde será feito: W4) quando será feito: W5)
quem o fará. Os dois H: H1) como será feito; H2) quanto custará.
Os quadros síntese que seguem resumem as principais dinâmicas
e sugestões de ações que podem

ser realizadas, sendo que as

diretrizes com mais detalhes estão disponíveis nos links deacesso.
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Na
unidade de
ensino.

Na unidade
de ensino.

1.3. Reenquadrar, dentro do possível, as grades de horários de
cada turma, de forma a condensar em menores quantidades de
dias possíveis as aulas do mesmo professor.

1.4.Adotar estratégias eficazes de comunicação com a
comunidade escolar, priorizando canais virtuais e a
audiodescrição para deficientes visuais e LIBRAS para alunos
surdos.

Nas salas
deaula.

Na unidade
de ensino.

1.1.
Avaliar a possibilidade de retorno gradativo das atividades
escolares, com intervalos mínimos de 7 (sete) dias entre os grupos
regressantes, em cada estabelecimento. As medidas administrativas
têm como objetivo promover um alinhamento geral do
estabelecimento de ensino, com medidas gerais e aplicáveis para a
maioria da comunidade escolar e dos ambientes do
estabelecimento. São elas: (para os diferentes níveis escolares,
diferentes cursos, ou outros), com o monitoramento da evolução do
contágio, tanto na comunidade escolar quanto na comunidade geral
da localidade, contemplando novos alinhamentos, se
necessário.

1.2.
Definir de um “espelho” para cada sala de aula, de forma que
cada aluno utilize todos os dias a mesma mesa e a mesma
cadeira.

Onde
(W3)

O quê
(ação) (W2)

Acesse ao documento na íntegra.
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Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após
homologação do
PlanCon
Municipal.

Quando
(W4)

Quem
(W5)

Equipe diretiva e
pedagógica,
profissionais de
apoio e
Atendimento
educacional
especializado.

Equipe diretiva,
pedagógica e
comissão escolar.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
comissão escolar

DAOP DE MEDIDAS SANITÁRIAS (Por quê? - W1).

Por meio de avaliação das
especificidades.

Por meio de estudo da gestão de
pessoas.

Por meio de fixação de cartaz e
demarcação de carteiras e cadeiras.

Com o monitoramento da evolução
do contágio, tanto na comunidade
escolar quanto na comunidade geral
da localidade, contemplando novos
alinhamentos.

Como
(H1)

Sem custos

Sem custo.

Sem custo

Sem custo.

Quanto (H2)
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1.10. Desestimular o uso de elevadores, por meio de cartazes
afixados em locais visíveis, contendo orientações de utilização
apenas para pessoas com dificuldades ou limitações para
deslocamento.

1.9.
Implantar na primeira etapa do retorno, aulas teóricas de
educação física. Passado 21 dias, devem ser planejadas para serem
executadas individualmente, sem contato físico, mantendo a
distância de 1,5 m entre os participantes e em espaços abertos (ar
livre). Fica proibida a prática de esportes que envolvam superfícies
que não possam ser limpas e atividades que envolvam troca de
objetos entre os alunos.
Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Em espaços
internos e
externos.

Em espaços
internos e
externos.

1.7.
Suspender todas as atividades que envolvam
aglomerações, tais como festas de comemorações, reuniões
para entrega de avaliações, formaturas, feiras de ciências,
apresentações teatrais, entre outras.

1.8.
Suspender as atividades esportivas coletivas presenciais e
de contato, tais como: lutas (artes marciais), futebol, voleibol,
ginástica, balé e outras, devido à propagação de partículas
potencialmente infectantes, priorizando e incentivando atividades
individuais ao ar livre.

Nas
unidades e
ambientes
digitais.

Na unidade
de ensino.

Onde
(W3)

1.6.
Priorizar a realização de reuniões por videoconferência,
evitando a forma presencial, quer seja por alunos, docentes,
trabalhadores ou fornecedores e, em especial, quando não for
possível, reduzir ao máximo o número de participantes e sua
duração. Em extensão para as pessoas com deficiência, buscar
assessoria e suporte dos serviços de Educação Especial para
adequações e acesso a informações.

1.5.
Atualizar os contatos de emergência dos alunos (também
dos responsáveis quando aplicável), e dos trabalhadores, antes do
retorno das aulas, assim como mantê- los permanentemente
atualizados.

O quê
(ação) (W2)
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Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Quando
(W4)

Equipe diretiva e
administrativa.

Equipe diretiva,
pedagógica e
professores de
Educação
Física.

Equipe diretiva,
pedagógica e
comissão escolar.

Equipe diretiva.

Equipe diretiva,
comissão escolar,
equipe pedagógica
e Atendimento
educacional
especializado.

Equipe
administrativa.

Quem
(W5)

Por meio de cartazes afixados em
locais visíveis.

Avaliando os espaços, tempos e
conteúdos.

Cancelando previamente estas
ações, considerando a Matriz
de avaliação de risco potencial
para COVID 19

Cancelando previamente estas
ações, considerando a Matriz
de avaliação de risco potencial
para COVID 19

Por meio de organização dos
tempos, espaços e ambientes.

No ato da assinatura do termo de
aceite ou não do retorno pela
família.

Como
(H1)

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Quanto (H2)
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1.15. Recomendar aos reitores, diretores escolares e
administradores escolares acompanharem os casos suspeitos ou
confirmados, na comunidade escolar, e com as autoridades locais, a
evolução de casos positivos, nos seus municípios e nos adjacentes,
de forma a gerenciar o funcionamento do estabelecimento,
avaliando a adequação da continuidade das aulas, cancelando-as, se
necessário, e quando aplicável, contemplar o possível fechamento
temporário do estabelecimento, de forma total ou parcial (apenas
alguma sala,
edifício ou instalação).

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

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

1.12. Informar as alterações de rotina e mudanças de trajeto e
objetos, com antecedência, aos alunos com deficiência visual e
Transtorno de Espectro Autista-TEA.

1.11. Adotar rotinas regulares de orientação de alunos e
trabalhadores sobre as medidas de prevenção, monitoramento e
controle da transmissão do COVID-19, com ênfase na correta
utilização, troca, higienização e descarte de máscaras, bem como
na adequada higienização das mãos e de objetos, na manutenção
da etiqueta respiratória e no respeito ao distanciamento social
seguro, sempre em linguagem acessível para toda a comunidade
escolar.

O quê
(ação) (W2)

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.
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Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Antes de iniciar as
atividades
presenciais.

Nas unidades
de ensino,
com o uso de
ambientes
digitais entre
outros.

Na unidade
de ensino.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Quando
(W4)

Na unidade
de ensino.

Onde
(W3)

Equipe diretiva e
Comissão
Escolar, pais e
responsáveis.

Toda a comunidade
escolar que
retornará às
atividades
presenciais.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva,
pedagógica,
professores de
educação especial
e profissionais de
apoio.

Equipe diretiva,
pedagógica, e
administrativa.

Quem
(W5)

Nas unidades de ensino, sites de
levantamento de dados sobre a
evolução da COVID-19, assim
como, contar com o apoio dos
familiares sobre o repasse de
informações sobre os familiares e
sobre o educando.

Por meio de capacitação, reuniões
virtuais e presenciais quando se
fizerem necessárias.

Por meio de afixação de cartazes
em espaços de trânsito.

Por meio de reuniões on-line e
presenciais, quando se fizerem
necessárias.

Por meio de cartazes afixados em
locais visíveis, formação e
capacitação entre outros.

Como
(H1)

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

(H2)

Quanto
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Equipe diretiva e
Comissão
Escolar.

Na unidade
de ensino.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

2.5.
Orientar os trabalhadores que devem manter as unhas
cortadas ou aparadas, os cabelos presos e evitar o uso de
adornos, como anéis e brincos.

Equipe diretiva.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Em diversos
espaços da
unidade de
ensino.

2.4.
Disponibilizar álcool a 70% para cada
professor, recomendando a frequente higienização das
mãos.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
comissão escolar.

Equipe diretiva e
comissão escolar.

Quem
(W5)

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Quando
(W4)

Em diversos
espaços da
unidade de
ensino.

Na entrada
da unidade e
do refeitório

Na unidade
de ensino.

Onde
(W3)

2.3.
Orientar sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras
descartáveis ou de tecidos não tecido (TNT) por alunos,
trabalhadores e visitantes durante todo o período depermanência
no estabelecimento de ensino. Orientar a troca de máscara a cada
2(duas) horas ou quando tornar-se úmida (se antes desse tempo).
Não devem ser colocadas em bebês e crianças menores de dois
anos, poisperigo de asfixia.

2.2.
Disponibilizar em pontos estratégicos, em diversos
ambientes do estabelecimento de ensino, dispensadores de
álcool 70%, devendo ser orientada e estimulada a constante
higienização das mãos.

2.1.
Divulgar para alunos e trabalhadores a necessidade e a
importância de evitar tocar olhos, nariz e boca, além de higienizar
sistematicamente as mãos, especialmente nas seguintes situações:
após o uso de transporte público; ao chegar ao estabelecimento de
ensino; após tocar em superfícies tais como: maçanetas das portas,
corrimãos, botões de elevadores, interruptores; após tossir, espirrar
e/ou assoar o nariz; antes e após o uso do banheiro; antes de
manipular alimentos; antes de tocar em utensílios higienizados;
antes e após alimentar os alunos; antes das refeições; antes e após
cuidar de ferimentos; após a limpeza de um local e/ou utilizar
vassouras, panos e materiais de higienização; após remover lixo e
outros resíduos; após trocar de sapatos; antes e após o uso dos
espaços coletivos; antes de iniciar e após uma nova atividade.

O quê
(ação) (W2)

2. MEDIDAS DE HIGIENE PESSOAL

Formação continuada e/ou
reuniões.

Disponibilizando o material.

Cartazes informativos.

Em pontos estratégicos como
entradas da UE e locais de
maior circulação.

Formação continuada, placas
informativas.

Como
(H1)

Sem custo.

5 galão de 5L
R$ 300.00
Consumo para
1 mês

Sem custo.

2 unidades
R$ 200.00
Consumo
permanente

Sem custo.

Quanto
(H2)
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2.12. Readequar os espaços físicos, respeitando o distanciamento
mínimo de 1,5 m (um metro e meio) em sala de aula. Nas
atividades de educação física e em espaços abertos, deve-se
manter distância de 1,5 m entre pessoas.

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

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

2.9.
Orientar e estimular os alunos, trabalhadores e visitantes à
aplicação da “etiqueta da tosse”.

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

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

2.8.
Orientar a comunidade escolar sobre os cuidados
necessários a serem adotados em casa e no caminho entre o
domicílio e o estabelecimento de ensino.

2.7.
Orientar aos alunos, trabalhadores e visitantes, que
adentrarem ao estabelecimento, que deverão usar máscaras
descartáveis, ou de tecido não tecido (TNT), ou de tecido de
algodão, recomendando que elas devem ser trocadas a cada 2
(duas) horas ou quando tornar-se úmida (se antes deste tempo).
Para o uso de máscaras de tecido recomenda-se que seja realizada
em conformidade com o previsto na Portaria SES nº 224, de 03 de
abril de 2020, ou outros regramentos que venham substituí-la.

2.6. Orientar cada professor a higienizar as mãos e substituir a
máscaras descartáveis ao final de cada aula (a cada mudança de sala)
e ao final do seu turno.
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Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Equipe
diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva,
pedagógica e
professor do
atendimento
educacional
especializado.

Equipe diretiva e
pedagógica

Equipe diretiva e
pedagógica

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Verificar a metragem quadrada de
cada espaço.

Reuniões formativas e material
informativo.

Reuniões formativas e material
informativo

Reuniões formativas e material
informativo

Reuniões formativas e material
informativo.

Reuniões formativas e material
informativo.

Reuniões formativas e material
informativo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

1000 unidades
adulta
R$800.00
2000 unidades
infantil
R$ 3000.00
Consumo para 1
mês

Sem custo.
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2.19. Definir pontos exclusivos para entradas e para saídas para
os estabelecimentos que disponham de mais de um acesso. Para
estabelecimentos que disponham de um único acesso, definir e
identificar áreas para acessos e saídas, de forma a proporcionar
condições que evitem ou minimizem o cruzamento das pessoas na
mesma linha de condução.

2.18. Implementar nos corredores o sentido único, para
coordenar os fluxos de entrada, circulação e saída de alunos e
trabalhadores, respeitando o distanciamento mínimo entre
pessoas.

2.17. Disponibilizar alternativas de acessos e saídas sem comandos
com o contato das mãos, para estabelecimentos que disponham de
estacionamentos, em especial se utilizarem sistemas de digitação
numérica ou de biometria digital, tanto para alunos quanto para
trabalhadores e visitantes.

2.16. Suspender a utilização de catracas de acesso e de sistemas de
registro de ponto, cujo acesso e registro de presença ocorram
mediante biometria.

2.15. Demarcar o piso dos espaços físicos, de forma a facilitar o
cumprimento das medidas de distanciamento social, especialmente
nas salas de aula, nas bibliotecas, nos refeitórios e em outros
ambientes coletivos.

2.14. Organizar as salas de aula de forma que os alunos se
acomodem individualmente em carteiras, respeitando o
distanciamento mínimo recomendado.

2.13. Estabelecer e respeitar o teto de ocupação compreendido
como o número máximo permitido de pessoas presentes
simultaneamente no mesmo ambiente, respeitando o
distanciamento obrigatório. Disponibilizar esta informação nos
locais.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na sala de
aula.

Na unidade
de ensino.
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Após a
homologação do
PlanCon
Municipal

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Equipe
diretiva,
pedagógica.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal
Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Equipe
Diretiva e
pedagógica.

Equipe
Diretiva e
pedagógica.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal
Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Utilizando fitas marcadoras,
material informativo.

Utilizando fitas marcadoras, placas
informativas.

Desativando os sistemas de
digitação numérica ou biometria
digital.

Lacrar e as catracas e sistemas de
registro de ponto por biometria.

Utilizando fitas, mapas,
organogramas e outros que se
fizerem necessários.

Conforme espelho da classe.

Verificar a metragem quadrada de
cada espaço.

3 unidades de
200m de fita
sinalizadora
R$ 90.00
Consumo
para 1 mês

3 unidades de
200m de fita
sinalizadora
R$ 90.00
Consumo
para 1 mês

Sem custo.

Sem custo.

3 unidades de
200m de fita
sinalizadora
R$ 90.00
Consumo para 1
mês

Sem custo.

Sem custo.
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2.26. Aferir a temperatura de todas as pessoas previamente a seu
ingresso nas dependências do estabelecimento de ensino, por meio
de termômetro digital infravermelho, vedando a entrada daquela
cuja temperatura registrada seja igual ou superior a 37,8
(trinta e sete vírgula oito) graus Celsius;

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

2.24. Assegurar que trabalhadores e alunos do Grupo de Risco
permaneçam em casa, sem prejuízo de remuneração e de
acompanhamento das aulas, respectivamente.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

2.22. Evitar o acesso de pais, responsáveis, cuidadores e/ou
visitantes no interior das dependências dos estabelecimentos de
ensino, porém nos casos em que o acesso ocorrer, devem ser
preservadas as regras de distanciamento mínimo obrigatório e o
uso de máscara.

2.23. Assegurar o respeito dos pais, responsáveis e/ou cuidadores
às regras de uso de máscara e de distanciamento mínimo
obrigatório nas dependências externas do estabelecimento de
ensino, quando da entrada ou da saída de alunos, e, quando
aplicável, sinalizar no chão a posição a ser ocupada por cada
pessoa.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

2.21. Organizar, quando necessário, os horários de intervalo das
refeições, de utilização de ginásios, bibliotecas, pátios, entre
outros, preservando o distanciamento mínimo obrigatório entre
pessoas, evitando a aglomeração de alunos e trabalhadores nas
áreas comuns.

2.20. Organizar, as entradas dos alunos, de forma que não ocorram
aglomerações, bem como escalonar os horários de saída de alunos,
de modo a evitar congestionamentos e aglomerações.
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Em tempo
integral

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal

Responsável pela
entrada.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva e
Comissão
Escolar.

Disponibilizando um servidor que
faça a aferição da temperatura na
entrada da unidade de ensino.

Desativando as torneiras e
bebedouros de ingestão direta de
água.

Rastreamento de trabalhadores e
alunos do grupo de risco.

Por meio de reuniões virtuais e
materiais informativos de mídias.

Por meio de reuniões virtuais e
materiais informativos de mídias.

Analisando o quantitativo de
alunos.

Definindo entrada e saída de forma
escalonada.

Consumo
permanente

R$ 461,00

5 unidades

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.
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Na unidade
de ensino.

Na unidade de
ensino.

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

2.30. Assegurar o conhecimento das mudanças realizadas nos
espaços físicos de circulação social aos alunos com deficiência.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

2.28. Comunicar aos pais a obrigatoriedade de manter os filhos
em casa quando estiverem doentes.

2.27. Caso o aluno, trabalhador ou visitante apresente temperatura
corporal maior ou igual a 37,8º ou sintomas como tosse seca ou
produtiva, dor no corpo, dor de garganta, congestão nasal, dor de
cabeça, falta de ar, lesões na pele, diarreia, vômito, dor abdominal,
fica impedido de entrar no estabelecimento de ensino e deve ser
orientado a procurar uma unidade de assistência à saúde do
município.
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Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Diariamente

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Por meio de orientações que
contemplem as necessidades de
cada deficiência.

Por meio de capacitações e
treinamentos.

Por meio de orientações escritas e
virtuais.

Mediante identificação das
sintomatologias, antes de entrar no
estabelecimento fazendo os devidos
registros e comunicando os órgãos
responsáveis pelo controle de casos,
impedindo a permanência do mesmo
no estabelecimento.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.
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Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

3.5.
Orientar alunos e trabalhadores a não compartilhar
objetos pessoais, como roupas, escova de cabelo, maquiagens,
brinquedos e semelhantes.

3.6.
Orientar alunos a restringirem-se as suas salas de aula, e
evitando espaços comuns e outras salas que não as suas.

3.7.
Orientar alunos e trabalhadores a manter o
distanciamento mínimo de uma pessoa a cada 3 (três) degraus
nas escadas rolantes, afixando cartazes informativos.

3.8.
Manter uma proporção adequada de funcionáriospara
os alunos para garantir a segurança.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

3.3.
Orientar alunos e trabalhadores a evitar comportamentos
sociais tais como aperto de mãos, abraços e beijos.

3.4.
Orientar alunos e trabalhadores a não compartilhar
material escolar, como canetas, cadernos, réguas, borrachas
entre outros; porém, caso se faça necessário, recomendar que
sejam previamente higienizados.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

3.

Onde
(W3)

3.2. Orientar alunos, professores, trabalhadores e visitantes a
manter o distanciamento recomendável em todos os momentos,
que é de 1,5 m (um metro e meio) entre as pessoas.

3.1.
Respeitar o limite definido para capacidade máxima de
pessoas em cada ambiente, em especial, em salas de aulas,
bibliotecas, ambientes compartilhados, afixando cartazes
informativos nos locais.

O quê
(ação) (W2)

Quem
(W5)

Equipe diretiva,
pedagógica,
Comissão Escolar
e professores.
Equipe diretiva,
pedagógica,
Comissão Escolar
e professores.
Equipe diretiva,
pedagógica,
Comissão Escolar
e professores.
Equipe diretiva,
pedagógica,
Eomissão Escolar
e professores.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.
Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.
Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.
Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.
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Equipe diretiva,
pedagógica,
Comissão Escolar
e professores.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva,
pedagógica,
Comissão Escolar
e professores.

Equipe diretiva e
Comissão Escolar

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL.

Quando
(W4)

Distribuição e ou contratação de
novos funcionários para comporem
a equipe.

Reunião de orientações e materiais
informativos.

Reunião de orientações e materiais
informativos.

Reunião de orientações e materiais
informativos.

Reunião de orientações e materiais
informativos.

Reunião de orientações e materiais
informativos.

Reunião de orientações e materiais
informativos.

Por meio de materiais informativos
em cada espaço.

Como
(H1)

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Quanto
(H2)
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Na unidade
de ensino.

4.5.
Higienizar o piso das áreas comuns a cada troca de
turno, com soluções de hipoclorito de sódio 0,1% (água
sanitária) ou outro desinfetante indicado para este fim.

4.8.
Manter disponível nos banheiros sabonete líquido,
toalhas de papel e preparações alcoólicas antissépticas 70%
(setenta por cento) em formato de gel, espuma ouspray.

4.7.
Intensificar a frequência da higienização das instalações
sanitárias.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

4.4.
Utilizar exclusivamente produtos de limpeza e
higienização regularizados pela ANVISA e ao fim a que
se destinam.

4.6.
Higienizar, uma vez a cada turno, as superfícies de uso
comum, tais como maçanetas das portas, corrimãos, botões de
elevadores, interruptores, puxadores, bancos, mesas, acessórios
em instalações sanitárias, com álcool 70%, ou preparações
antissépticas ou sanitizantes de efeito similar; respeitando a
característica quanto à escolha do produto.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.
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Profissionais da
área.

Profissionais da
área.

Permanentemente

Permanentemente

Profissionais da
área.

Profissionais da
área.

Profissionais da
área.

Equipe diretiva.

Equipe diretiva.

Responsáveis pela
limpeza e higiene e
ou profissional
indicado pela
equipe diretiva.

Permanentemente

Permanentemente

Diariamente

Antes do início
das atividades
presenciais.

Antes do início
das atividades
presenciais.

Antes do início
das atividades
presenciais.

Conforme o protocolo de
higienização.

Conforme o protocolo de
higienização.

Conforme o protocolo de
higienização.

Conforme o protocolo de
higienização.

Conforme orientação da equipe
diretiva

Reunião de orientação.

Adquirir material necessário de
acordo com o espaço escolar.

Higienização de todos os
ambientes.

MEDIDAS DE HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES.

4.3.
Prover treinamento específico sobre higienização e
desinfecção adequadas de materiais, superfícies e ambientes,
aos trabalhadores responsáveis pela limpeza.

4.2.
Garantir equipamentos de higiene, como dispensadores
de álcool em gel, lixeiras com tampa com dispositivo quepermita
a abertura e fechamento sem o uso das mãos (como lixeira com
pedal).

4.1.
Recomendar a todos os estabelecimentos a fazer
higienização de todas as suas áreas, antes da retomada das
atividades.

4.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

2 unidade de totem
de álcool gel
R$ 200.00
4 unidades de
lixeira com pedal
R$ 200.00
Consumo
permanente

Sem custo.
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Na unidade
de ensino.

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

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

5.3.
Manter em sala de aula apenas os materiais didáticos
estritamente necessários para as atividades didáticopedagógicas, retirando, ou reduzindo a quantidade de livros e
outros materiais que não são utilizados.

5.4.
Manter os livros de acervo da biblioteca após sua
utilização ou devolução por alunos em local arejado e somente
retornar a sua estante e disponibilidade para nova utilização,
após três dias.

6.

Na unidade
de ensino.

5.2.
Estabelecer regras para que os alunos e trabalhadores
higienizem, a cada troca de usuário, os computadores, tablets,
equipamentos, instrumentos e materiais didáticos empregados em
aulas práticas, de estudo ou pesquisa, com álcool 70% (setenta
por cento) ou com soluções sanitizantes de efeito similar,
compatíveis com os respectivos aparelhos, equipamentos
ou instrumentos.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar,
profesores.

Profissionais da
área.

Profissionais da
área.

Privilegiar espaços abertos e
iluminados, garantir a aplicação
dos planos de manutenção,
operação e controle dos sistemas
de climatização.

Conforme os procedimentos
operacionais de limpeza, atualizado.

Abastecendo os recipientes
constantemente.

Quando
(W4)

Conforme a
necessidade de
uso.

Antes do início
das aulas.

Diariamente.

Diariamente

Quem
(W5)

Professores e/ou
bibliotecários

Equipe diretiva,
pedagógica e
professores.

Equipe diretiva,
pedagógica,
Comissão Escolar
e professores.

Equipe diretiva,
comissão escolar,
professores.

Como
(H1)

O funcionário responsável
organizará uma planilha para
controle.

Retirando o excesso de materiais

Reuniões orientadoras e materiais
informativos.

Formação Continuada e placas
informativas
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MEDIDAS DE PROTEÇÃO CONTRA A INFECÇÃO DA COVID -19 EM TRABALHADORES.

Onde
(W3)

Na unidade
de ensino.

5.1.
Orientar alunos e trabalhadores a higienizarem
regularmente osaparelhos celulares com álcool 70% (setenta por
cento) ou solução sanitizante de efeito similar, compatíveis com
os respectivos aparelhos.

O quê
(ação) (W2)

Diariamente

Antes e após o
uso.

Diariamente

5. MEDIDAS DE HIGIENIZAÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTOS DIDÁTICOS E PESSOAIS.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

4.10. Higienizar, a cada uso, materiais e utensílios de uso comum,
como colchonetes, tatames, entre outros.

4.9.
Manter os lavatórios dos refeitórios e sanitários providos
de sabonete líquido, toalha descartável, álcool 70% ou
preparações antissépticas de efeito similar.

Quanto
(H2)

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.
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Ao adentrar nas
unidades de
ensino nos início
e antes de sair e
encerrar o
expediente

Na unidade de
ensino.

Em
vestiários,
banheiros e
outros
espaços que
possam ser
utilizados
para estas
atividades.
Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

6.3.
Manter uma distância de, no mínimo, 1,5 m (um metro e
meio) entre os trabalhadores. Se não houver como atender a esta
distância, colocar barreiras físicas nas instalações de trabalho e
proteção com protetor facial rígido (face shield), além do uso da
máscara.

6.4.
Programar a utilização de vestiários a fim de evitar
agrupamento e cruzamento entre trabalhadores (definir fluxos
internos e de entrada e saída), mantendo o distanciamento de
1,5 m (um metro e meio) entre os trabalhadores. Caso a
atividade necessite da utilização de uniformes, é importante
orientar aos trabalhadores a ordem de desparamentação, e o
último equipamento de proteção a ser descartado deve ser a
máscara.

6.5.
Recomendar que os trabalhadores não retornem às suas
casas diariamente com suas roupas de trabalho quando estes
utilizarem uniforme.

6.6.
Orientar e estimular a constante higienização das mãos
por todos os trabalhadores.

33

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Em todo o
momento que
estiver exercendo
suas atribuições
no ambiente
escolar.

No momento da
entrada de cada
profissional na
unidade de
ensino e durante
permanencia no
estabelecimento.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

6.2.
Disponibilizar e exigir que todos os trabalhadores
(trabalhadores, prestadores de serviço, entre outros) utilizem
máscaras durante todo o período de permanência no
estabelecimento, sendo estas substituídas conforme
recomendação de uso, sem prejuízo da utilização de outros EPIs
necessários ao desenvolvimento das atividades.

6.1.
Capacitar os trabalhadores, disponibilizar e exigir o uso
dos Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs) apropriados,
diante do risco de infecção pela COVID-19, para a realização
das atividades, dentre eles máscaras e, quando necessário, luvas.

Equipe diretiva e
Comissão Escolar,
assim como
designando
profissionais para a
reposição destes.

Equipe diretiva e
Comissão
Escolar.

Profissionais em
serviço das
unidades de
ensino.

Todos os
profissionais que
estiverem
desenvolvendo
suas atividades
laborais.

Profissional
designado pela
equipe gestora da
unidade de ensino.

Equipe diretiva e
profissionais
especializados.

Por meio da reorganização da
estrutura física.

Por meio de orientações e reuniões
sobre esta necessidade.

Organizar um cronograma de
horários de entrada e saída com
tempo suficiente que evite
aglomerações nas trocas de
vestiários e uso desses espaços em
comum demarcando o trajeto e
locais apropriados.

Por meio de distanciamento de no
mínimo, 1,5 m (um metro e meio) de
raio entre os trabalhadores. Se não
houver como atender a esta distância,
colocar barreiras físicas nas
instalações de trabalho e proteção
com protetor facial (face
shield), além do uso da máscara.

Aos prestadores de serviços e
terceirizados será exigido o uso dos
equipamentos de proteção e aos
profissionais colabores da unidade de
ensino, serão ofertados kits
individuais esterilizados.

Capacitar por meio de vídeos,
reuniões, cartazes entre outros,
exigindo o uso correto dos
equipamentos fornecidos.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

2000 unidades
de luvas
descartáveis
R$ 1.200.00
Consumo de
1 mês

Sem custo.
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Diariamente.

Na entrada
da unidade
de ensino e
no decorrer
do dia.
Na unidade
de ensino.

6.9.
Monitorar os trabalhadores com vistas à identificação
precoce de sintomas compatíveis com a COVID-19 (febre
aferida ou referida, calafrios, dor de garganta, dor de cabeça,
tosse, coriza, distúrbios olfativos ou gustativos).

6.10. O estabelecimento deve seguir as recomendações do
Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais (PPRA) em
especial as relativas aos Equipamentos de Proteção Individual.

Como
(H1)

Após uso dos equipamentos de
proteção no descarte e troca de
máscaras.

Equipe diretiva,
pedagógica, alunos e
profissionais da
unidade.
Quem
(W5)

De acordo com as diretrizes
sanitárias.

Deixando portas e janelas abertas
para ventilação dos espaços.

De acordo com as diretrizes
sanitárias.

Equipe diretiva.

Equipe da unidade
de ensino

Equipe diretiva.

Diariamente.

Na entrada
da unidade
de ensino e
no decorrer
do dia.

7.2.
O estabelecimento de ensino deve realizar o
monitoramento diário dos trabalhadores e alunos comsintomas
de síndrome gripal, em todos os turnos.
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Diariamente.

Na entrada
da unidade
de ensino e
no decorrer
do dia.

Equipe gestora.

Equipe gestora.

Comunicar as medidas de segurança
e sintomas deixando claro que
pessoas com sintomas tais como:
febre aferida ou referida, calafrios,
dor de garganta, dor de cabeça,
tosse, coriza, distúrbios olfativos ou
gustativos, terão que avisar
imediatamente a equipe diretiva para
as devidas providências.

Comunicar as medidas de segurança
e sintomas deixando claro que
pessoas com sintomas tais como:
febre aferida ou referida, calafrios,
dor de garganta, dor de cabeça,
tosse, coriza, distúrbios olfativos ou
gustativos, terão que avisar
imediatamente a equipe diretiva para
as devidas providências.

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

Quando
(W4)

7.1.
Os trabalhadores e alunos devem informar ao responsável
pelo estabelecimento de ensino ou ao profissional de referência no
estabelecimento, caso apresentem sintomas de síndrome gripal
e/ou convivam com pessoas sintomáticas, suspeitas ou
confirmadas com COVID-19.

7.

O quê
(ação) (W2)

Onde
(W3)

Após a
homologação do
PlanCon.

Na unidade
de ensino.

Priorizar a ventilação natural nos postos de trabalho.

6.8.

Diariamente.

Após a
homologação do
PlanCon.

Na unidade
de ensino.

6.7.
Programar a utilização dos refeitórios respeitando o
distanciamento de 1,5m (um e meio) entre as pessoas.

Sem custo.

Sem custo.

Quanto (H2)

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.
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Após identificação
do caso.

Junto à
equipe da
vigilância
sanitária.

7.7.
Notificar imediatamente casos suspeitos para a
Vigilância Epidemiológica local, para orientações e
encaminhamentos.
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Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Na unidade
de ensino.

7.6.
Definir fluxos claros de condução e saída dos casos
suspeitos da sala de isolamento e do estabelecimento escolar.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

7.5.
Promover o isolamento imediato de qualquerpessoa
que apresente os sintomas gripais, e realizar as seguintes
ações:
- se aluno menor de idade, comunicar imediatamente aos pais ou
responsáveis, mantendo-o em área segregada de outros alunos,
sob supervisão de um responsável trabalhador da instituição,
respeitando as medidas de distanciamento e utilização de EPI,
aguardando a presença dos pais ou responsáveis para os devidos
encaminhamentos pelos familiares ou responsáveis;
- se aluno maior de idade, mantê-lo em área segregada, com
acompanhamento de um trabalhador do estabelecimento,
respeitando as medidas de distanciamento e utilização de EPI até
a definição dos encaminhamentos;
- se trabalhador (inclusive professor) afastá-lo imediatamente
das suas atividades até elucidação do diagnóstico.

7.4.
Organizar o estabelecimento escolar de forma a
disponibilizar uma sala de isolamento para casos que
apresentem sintomas de síndrome gripal

7.3.
Selecionar e treinar trabalhadores, como pontos focais,
para conduzirem as ações quando se depararem comindivíduo
com síndrome gripal.

Equipe diretiva.

Equipe diretiva e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva.

Equipe diretiva.

Equipe diretiva.

Após o caso ser identificado e
isolado, repassar à equipe diretiva,
que entrará em contato com a
vigilância sanitária.

Definir protocolo de fluxos por meio
de diálogo com a Comissão Escolar.

Providenciar uma sala ou espaço
para isolamento (sob supervisão de
um adulto profissional da unidade),
até que o responsável pelo menor
que apresentem sintomas de
síndrome gripal possa buscá-lo com
segurança na unidade. Quando o
caso for de adultos, encaminhar para
a unidade básica de saúde mais
próxima.

Providenciar uma sala para
isolamento sob supervisão de um
adulto (profissional da unidade), até
que o responsável pelo menor que
apresente sintomas de síndrome
gripal possa buscá-lo com segurança
na unidade.

Selecionando uma equipe para ser
treinada e orientada por meio de
reuniões formativas, elaborando
protocolos de segurança de como
agir diante de determinados casos.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.
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7.9.
Para os casos confirmados e suspeitos para COVID-19,
tanto de alunos quanto trabalhadores, seguir o preconizado no
manual de orientações da COVID-19 (vírus SARS-CoV 2) de
Santa Catarina, disponível e http://www.dive.sc.gov.br, ícone:
coronavírus.

7.12. Questionar os trabalhadores e alunos dos estabelecimentos
escolares se co-habitam ou têm outras formas de contatos com
pessoas suspeitas ou sabidamente com diagnóstico de infecção pelo
COVID-19. Caso a resposta seja positiva, é aconselhável que esta
pessoa fique afastada das atividades até que tenha elucidação
diagnóstica ou um parecer médico liberando o retorno às atividades
laborais. Caso não ocorra a elucidação diagnóstica, é indicado que
estas pessoas permaneçam afastadas por 14 (quatorze) dias a contar
do último contato com a pessoa suspeita, podendo retornar às
atividades após este período, desde que estejam assintomáticas.

7.11. Para as turmas dos alunos que co-habitam ou tiveram outras
formas de contatos com pessoas com diagnóstico de infecção por
COVID-19, recomenda-se suspender as aulas por 14 (quatorze)
dias, bem como os demais alunos e seus responsáveis, quando
aplicável, deverão ser cientificados dos fatos.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

7.8.
Reforçar a limpeza dos ambientes, de objetos e das
superfícies utilizadas pelo caso suspeito, bem como da área de
isolamento.

7.10. Para a(s) turma(s) do(s) professor(res) ou aluno(s) suspeitos
recomenda-se suspender as aulas por 7 (sete) dias ou até resultado
negativo, ou por 14 (quatorze) se positivo para COVID- 19, como
também os demais alunos e seus responsáveis, quando aplicável,
deverão ser cientificados dos fatos.

Em todos os
espaços
utilizados
pelo
indivíduo
com
suspeita da
COVID-19.
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Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Imediatamente
após a
movimentação
deste nos
ambientes e
espaços.

Todos os
profissionais com
orientação da
equipe diretiva e
pedagógica.

Todos os
profissionais com
orientação da
equipe diretiva e
pedagógica.

Todos os
profissionais com
orientação da
equipe diretiva e
pedagógica.

Todos os
profissionais com
orientação da
equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe
devidamente
equipada para este
fim.

Seguir as orientações das diretrizes
sanitárias previstas.

Seguir as orientações das diretrizes
sanitárias previstas.

Seguir as orientações das diretrizes
sanitárias previstas.

Por meio das orientações
específicas do manual COVID19 de Santa Catarina.

Por meio de utilização de álcool
70% e soluções sanitizantes com
efeitos similares.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.
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Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

7.14. Manter registro atualizado do acompanhamento de todos os
trabalhadores e alunos afastados para isolamento por COVID19.

7.15. Garantir, sem prejuízos de aprendizagem ou salarial, o
retorno dos alunos ou trabalhadores somente após a alta e a
autorização da área da saúde.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Quem
(W5)

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Quando
(W4)

Seguir as orientações das diretrizes
pedagógicas e sanitárias previstas.

Seguir as orientações das diretrizes
sanitárias previstas.

Seguir as orientações das diretrizes
sanitárias previstas.

Seguir as orientações das diretrizes
sanitárias previstas.

Como
(H1)

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Quanto (H2)

8.2.
Deve-se escalonar a entrada das turmas, diferenciar os
horários de outros níveis (se ofertados pela unidade escolar) e, se
possível, estabelecer diferentes entradas para receber e dispensar os
alunos.

8.1.
No horário de chegada e saída dos alunos, um ou mais
profissionais escolares deve(m) estar na entrada para receber os
alunos não sendo permitida a entrada de pais e/ou responsáveis.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.
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Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Equipe diretiva e
pedagógica

Equipe diretiva e
pedagógica.

Por organização da equipe diretiva e
pedagógica

Por organização da equipe diretiva e
pedagógica.

8.MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL.

Sem custo.

Sem custo.

Obs.: Para as etapas do Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação Especial, além das diretrizes gerais já estabelecidas, é necessário implementar as seguintes diretrizes
adicionais:

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

7.13. Garantir a notificação da rede de saúde do município de
residência, no caso de trabalhadores e alunos que residam em
outros municípios.

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

Onde
(W3)

O quê
(ação) (W2)
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8.9.
É proibida a utilização de materiais didáticos que sejam
manuseados por vários alunos ao mesmo tempo ou
sequencialmente, a não ser que eles possam ser limpos e
desinfectados após cada uso.

Na unidade
de ensino.
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Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica

8.7.
Estabelecer escalonamento dos intervalos para as
classes, evitando aglomerações em corredores e outros
espaços.

Na unidade
de ensino

Equipe diretiva e
pedagógica

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Na unidade
de ensino

8.6.
Não é permitida a implementação dos programas e
projetos intersetoriais, que são desenvolvidos por profissionais
que não fazem parte do corpo docente da unidade escolar.

8.8.
Realizar lanches e refeições, preferencialmente na própria
sala de aula. Caso seja consumido no refeitório, manter o
distanciamento interpessoal preconizado de 1,5 metros.

Não é permitido
segundo portaria
Conjunta
SES/SED nº 792
de 13/10/2020

Não é permitido
segundo portaria
Conjunta
SES/SED nº 792
de 13/10/2020

Não é
permitido
segundo
portaria
Conjunta
SES/SED
nº 792 de
13/10/2020

Equipe diretiva e
pedagógica

Equipe diretiva e
pedagógica

Equipe diretiva e
pedagógica

Quem
(W5)

Na unidade
de ensino

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Quando
(W4)

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Na unidade
de ensino

8.4.
Sinalizar os corredores para que haja fila única e
definição prioritária de tráfego, visando ajudar osalunos a
seguir as normas e lembrar de manter a distância mínima
durante a movimentação.

8.5.
Os alunos devem interagir apenas para as pessoas que
estejam na mesma sala, sendo vedada a interação de estudantes de
diferentes turmas e/ou com professores de outras classes.

Na unidade
de ensino

Onde
(W3)

8.3.
Os alunos de cada turma devem ficar sempre na mesma
sala, para evitar troca de espaços e maior movimentação nos
corredores.

O quê
(ação) (W2)

Por organização da equipe diretiva e
pedagógica.

Por organização da equipe diretiva e
pedagógica

Por organização da equipe diretiva e
pedagógica

Não é permitido segundo portaria
Conjunta SES/SED nº 792 de
13/10/2020

Por organização da equipe diretiva e
pedagógica

Por organização da equipe diretiva e
pedagógica

Por organização da equipe diretiva e
pedagógica

Como
(H1)

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Quanto
(H2)
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Na unidade de
ensino

Na unidade
de ensino.

8.11. Higienizar diariamente, após cada turno, brinquedos e
materiais utilizados pelas crianças dos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental e higienizar imediatamente após o uso brinquedos e
materiais que forem levados à boca pelos alunos.

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

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Quando
(W4)

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
profissionais da
limpeza escolar.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Quem
(W5)

Por organização da equipe diretiva e
pedagógica.

Por organização da equipe diretiva
respeitando as diretrizes sanitárias.

Por organização da equipe diretiva e
pedagógica.

Como
(H1)

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

9.1.
Os estabelecimentos de ensino que possuam em suas
dependências crianças menores de seis anos, ou com algum grau
de dependência, deverão adotar medidas para que estas recebam
auxílio para adequada higiene de mãos, com a regularidade
necessária.

9.2.
Recomenda-se dividir as turmas em grupos menores, sendo
vedada a interação de crianças de diferentes turmas e/ou com
professores de outras classes.

9.3.
É proibida a circulação de profissionais entre diferentes
turmas na rotina diária de atividades.
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Equipe diretiva.

Equipe diretiva e
Comissão
Escolar.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.
Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Reorganização de horários.

Por meio de um planejamento
logístico, analisando a metragem
quadrada de cada espaço e
distanciamento de 1,5m.

Por meio da higienização das mãos
frequentemente.

9. MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE RELACIONADAS AO PÚBLICO INFANTIL.

Na unidade de
ensino

Onde
(W3)

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

O quê
(ação) (W2)

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Quanto (H2)
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Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

9.6.
A alimentação deve ser oferecida preferencialmente
dentro da própria sala, sendo sempre evitada a troca de
espaços.

9.7.
Escalonar o horário do parquinho, o qual deveráser
higienizado completamente após utilização de cada turma.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

9.9.
Higienizar, a cada uso, materiais e utensílios de uso
comum, como colchonetes, tatames, trocadores, cadeiras de
alimentação, berços, entre outros. A higienização completa
deverá ser realizada entre os turnos também.

9.10. Separar colchões ou berços das crianças na hora do
cochilo, colocando-os a pelo menos 1,5 metros (um metro e
meio) de distância um do outro, os quais deverão ser
higienizados a cada uso e no final do turno.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

9.5.
As crianças matriculadas em período integral devem
permanecer no mesmo grupamento e educador, durante o
período de permanência na escola.

9.8.
Estabelecer escalonamento na entrada e saída das crianças
de modo a evitar aglomerações. Se possível, os profissionaisdevem
pegar a criança do lado de fora da escola e levá-las para dentro,
evitando que os pais/responsáveis entrem no ambiente.

Na unidade
de ensino.

Onde
(W3)

9.4.
Os estabelecimentos educacionais que dispuserem de
local destinado à amamentação, devem mantê-lo ventilado, com
assentos adequados e distantes 1,5 m (um metro emeio) de raio e
disponibilizar, em pontos estratégicos, local para a adequada
higienização das mãos e, na ausência ou distância do local,
disponibilizar álcool 70% (setenta por cento) ou preparações
antissépticas de efeito similar. O local deve ser higienizado após
cada uso.

O quê
(ação) (W2)

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.
Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.
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Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Equipe diretiva.

Quem
(W5)

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Quando
(W4)

Conforme os procedimentos
operacionais para a limpeza dos
ambientes preconizando as
diretrizes sanitárias.

Conforme os procedimentos
operacionais para a limpeza dos
ambientes.

Reorganização de horários.

Reorganização de horários.

Reorganização de espaços.

Reorganizando a logística.

Reorganizar os espaços e
disponibilizar os
materiais necessários.

Como
(H1)

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Quanto
(H2)
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Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade de
ensino

Na unidade
de ensino.

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

9.13. Não é permitido compartilhar objetos de uso individual, como
copos, talheres, mamadeiras, babeiros, lençóis, travesseiros, toalhas
entre outros.

9.14. Trocar as roupas de bebês e crianças quando estas tiverem
sujidades visíveis. Assim, os pais ou cuidadores devem fornecer
várias mudas de roupa para a instituição.

9.15. Colocar as roupas com sujidades visíveis, tanto de
profissionais quanto de crianças em sacolas plásticas até que se
proceda a entrega aos pais e/ou a lavagem.

Onde
(W3)

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

O quê
(ação) (W2)

ASSINADO DIGITALMENTE

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.
Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.
Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.
Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.
Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.
Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.
Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.
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Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Quem
(W5)

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Quando (W4)

Respeitando as diretrizes sanitárias
vigente.s

Durante a permanência na unidade.

Durante a permanência na unidade.

Verificar na entrada.

Retirar os brinquedos de uso.

Como
(H1)

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Quanto (H2)

05/01/2021 (Terça-feira)
DOM/SC - Edição N° 3371
Página 2112

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE

9.18. Os alunos maiores de 02 anos devem utilizar máscara
durante toda a permanência no estabelecimento de ensino,
retirando-a apenas no momento da refeição.

9.17. Os professores e funcionários devem supervisionar o uso
dos produtos a serem utilizados na higiene de mãos, superfícies
de modo a garantir a utilização correta, bem como evitar
exposição e ingestão acidental.

9.16. Ao realizar troca de fraldas de bebês ou crianças, os
trabalhadores responsáveis devem:
- definir um local fixo para esta atividade, estruturado para tal;
- realizar a adequada higiene das mãos antes e após a troca de
fraldas;
- usar luvas descartáveis, trocando-as após o atendimento de
cada criança;
- usar avental descartável ou impermeável e higienizável (como
“capa de chuvas”), descontaminando-o após cada uso;
- higienizar as mãos da criança após o procedimento;
- realizar o descarte adequado dos materiais resultantes desta
atividade;
- as fraldas de pano reutilizáveis não devem ser limpas no local,
mas sim colocadas em sacos plásticos até o momento da lavagem;
- realizar limpeza da superfície sempre após a troca de fraldas.
Recomenda-se que sejam afixados material informativo com o
passo-a-passo adequado para efetuar a troca de fraldas.

O quê
(ação) (W2)

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Onde
(W3)

42

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Quando (W4)

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Quem
(W5)

Respeitando as diretrizes sanitárias
vigentes.

Respeitando as diretrizes sanitárias
vigentes.

Respeitando as diretrizes sanitárias
vigentes.

Como
(H1)

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Quanto
(H2)
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Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

10.1.2.Designar profissionais responsáveis pela entrada e saída
do aluno, evitando a entrada de pais e ou responsáveis.

10.1.3.Garantir a limpeza da cadeira de rodas, bem como de
andadores e carrinhos dos alunos cadeirantes.

10.1.4.Orientar os alunos sobre a higiene de materiais de uso
individual tais como: regletes, sorobã, bengala, lupas,
telescópios etc.

10.1.5.Organizar na da sala de aula, espaço adequado para que o
aluno com deficiência visual possa guardar sua máquina Braille e
livros em Braille, bem como estabelecer uma medida de cuidados
de higienização deste material.

10.1.6.Auxiliar o aluno quanto às medidas de higienização de
mãos e demais medidas de prevenção e controle.

10.1.7.Garantir o distanciamento de 1,5m entre um aluno e
outro.

Onde
(W3)

10.1.1.A instituição de ensino deve estabelecer, entre escola e
pais, as formas de condução das atividades dos alunos com
necessidades especiais, de maneira a ampliar a segurança e
reintegração deste no ambiente escolar.

O quê
(ação) (W2)

Quem
(W5)

Como
(H1)

ASSINADO DIGITALMENTE

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.
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Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Por organização da equipe diretiva
respeitando as diretrizes sanitárias.

Por organização da equipe diretiva
respeitando as diretrizes sanitárias.

Destinando espaços específicos
para este fim em sala de aula.

Por organização da equipe diretiva
respeitando as diretrizes sanitárias.

Por organização da equipe diretiva
respeitando as diretrizes sanitárias.

Por organização da equipe diretiva e
pedagógica.

Por organização da equipe diretiva e
pedagógica.

10.1. Ações para Educandos do Ensino Regular:

10. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Quando
(W4)

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Quanto
(H2)
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Na unidade
de ensino.

10.1.9.Esclarecer ao segundo professor, professor auxiliar e
profissional Agente de Apoio em Educação Especial, as medidas
de higienização necessárias no auxílio das atividades pedagógicas,
alimentação e na troca de fraldas do aluno.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.
Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.
Por meio de orientações da equipe
diretiva e pedagógica respeitando as
diretrizes sanitárias.

Por meio de orientação acessível e
estratégias pedagógicas que deem a
real dimensão da importância do uso
da máscara.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

10.2.1.Orientar quanto ao uso obrigatório de máscaras. Os
alunos que não aceitam máscaras, devem passar por um
trabalho de orientação, bem como suas famílias.

10.2.2.Designar profissionais responsáveis pela entrada e saída
do aluno, evitando a entrada de pais e ou responsáveis.

10.2.3.Garantir a limpeza da cadeira de rodas, bem como de
andadores e carrinhos dos alunos cadeirantes.

10.2.4.Destinar um local próprio para as trocas de fraldas, com
orientações quanto à higienização.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.
Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.
Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.
Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.
Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

44

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Respeitando as diretrizes sanitárias
vigentes.

Por organização da equipe diretiva
respeitando as diretrizes sanitárias.

Por organização da equipe diretiva e
pedagógica.

Por meio de orientação acessível e
estratégias pedagógicas que deem a
real dimensão da importância do uso
da máscara.

10.2. Ações para os Centros de Atendimento Educacional Especializado em Educação Especial

Na unidade
de ensino.

10.1.8.Orientar quanto ao uso obrigatório de máscaras. Os
alunos que não aceitam máscaras, devem passar por um
trabalho de orientação, bem como suas famílias.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.
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Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

10.2.7.Observar o tamanho das salas especialmente no que diz
respeito à necessidade de distanciamento (de no mínimo 1,5
metros), adequando a quantidade de educandos por sala.

10.2.8.Organizar o atendimento dos educandos da estimulação
precoce por sessão de forma individual, atendendo às medidas
sanitárias já estabelecidas em decretos da Secretaria de Estado da
Saúde.

10.2.9.Esclarecer aos professores as rotinas de higienização
necessárias durante o auxílio de atividades pedagógicas.

Na unidade
de ensino.

Onde
(W3)

10.2.6.Iniciar os atendimentos presenciais com os grupos do
Programa de Educação Profissional e os demais que possuem
maior autonomia, conscientização das medidas de prevenção e
que não pertençam ao grupo de risco.

10.2.5.Ao realizar troca de fraldas, os trabalhadores
responsável devem:
- definir um local fixo para esta atividade, estruturado para tal;
- realizar a adequada higiene das mãos antes e após a troca de
fraldas;
- usar luvas descartáveis e trocá-las após o atendimento de
cada criança;
- usar avental descartável ou impermeável e higienizável (tipo
“capa de chuvas”), descontaminando-o após cadauso;
- higienizar as mãos do educando após o procedimento;
- realizar o descarte adequado dos materiais resultantes desta
atividade;
- realizar limpeza da superfície sempre após a troca de fraldas.
Recomenda-se que sejam afixados material informativo com o
passo-a-passo adequado para efetuar a troca de fraldas.

O quê
(ação) (W2)

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.
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Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.
Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Quem
(W5)

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Quando
(W4)

Por organização da equipe diretiva
respeitando as diretrizes sanitárias.

Por organização da equipe diretiva
respeitando as diretrizes sanitárias.

Por organização da equipe diretiva
respeitando as diretrizes sanitárias.

Respeitando as diretrizes sanitárias
vigentes.

Respeitando as diretrizes sanitárias
vigentes.

Como
(H1)

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Quanto
(H2)
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Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

10.2.11. Escalonar o horário do pátio, o qual deverá ser
higienizado completamente após utilização de cada turma.

10.2.12. Garantir a supervisão por parte de professores e
funcionários quanto ao uso dos produtos a serem utilizados na
higiene de mãos e superfícies de modo a garantir a utilização
correta, bem como evitar exposição e ingestão acidental.

10.2.13. Higienizar, a cada uso, materiais e utensílios de uso
comum, como colchonetes, tatames, trocadores, entre outros.

10.2.14. Estabelecer entre instituição e pais, formas de condução
das atividades dos educandos, de maneira a ampliar a segurança e a
reintegração destes.

Quadro 2: Esquema de organização DAOP Medidas Sanitárias

Na unidade
de ensino.

Onde
(W3)

10.2.10. Oferecer a alimentação preferencialmente dentro da
própria sala, sendo sempre evitado a troca de espaços.

O quê
(ação) (W2)

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.
Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.
Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.
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Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.
Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Quem
(W5)

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Quando
(W4)

Por organização da equipe diretiva
respeitando as diretrizes sanitárias.

Por organização da equipe diretiva
respeitando as diretrizes sanitárias.

Por organização da equipe diretiva
respeitando as diretrizes sanitárias.

Por organização da equipe diretiva
respeitando as diretrizes sanitárias.

Por organização da equipe diretiva
respeitando as diretrizes sanitárias.

Como
(H1)

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Quanto
(H2)
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Assegurar a gestão democrática no planejamento de
retomada das aulas presenciais.

1.2.

1.3.
Adequar metodologias pedagógicas e implementar
estratégias que garantam o acesso à aprendizagem dos
estudantes.

Assegurar o acesso e a permanência na Educação
Básica.

1.1.

O quê
(ação) (W2)
Quand
o
(W4)

Quem
(W5)

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino

47

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

1. Garantia do Direito à Educação Básica

Onde
(W3)

Por quê (domínios): QUESTÕES PEDAGÓGICAS Diretrizes: Link de Acesso:

Acesse ao documento da íntegra.

DAOP MEDIDAS PEDAGÓGICAS

Por organização da equipe diretiva e
pedagógica respeitando todas as
diretrizes.

Por organização da equipe diretiva
respeitando todas as diretrizes.

Através da mobilização para o
retorno gradativo.

Como
(H1)

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Quanto
(H2)
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1.8. Assegurar as atividades escolares não presenciais aos
estudantes com especificidades que não poderão retornar aos
estudos presencialmente.

1.7.
Definir os grupos com prioridade para serem atendidos
presencialmente, observando que os critérios devem ser
validados, preferencialmente em diálogo com as comunidades
escolares.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

48

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Na unidade
de ensino.

1.6.
Fazer o mapeamento dos estudantes que não tiveram
acesso às atividades presenciais, durante o período de pandemia e
daqueles que tiveram acesso, mas nãorealizaram as atividades
propostas.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Na unidade
de ensino.

1.5.
Realizar o mapeamento dos estudantes que não
apresentam condições para o retorno às atividades escolares
presenciais, para auxiliar na definição das estratégias de
retomada.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Na unidade
de ensino.

1.4.
Realizar, para estudantes da Educação Especial, uma
avaliação com a equipe pedagógica, professores e professores
AEE, colhendo a posição da família com relação ao retorno
presencial, com foco na funcionalidade e autonomia, sendo
garantida a continuidade das atividades remotas para os que
estejam impossibilitados de retornarem às atividades presenciais.

Por organização da equipe diretiva e
pedagógica.

Por organização da equipe diretiva
respeitando todas as diretrizes.

Por organização da equipe diretiva.

Por organização da equipe diretiva.

Por organização da equipe diretiva
respeitando todas as diretrizes.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.
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1.11. Orientar quanto à obrigatoriedade da realização das
atividades não presenciais aos estudantes que, por determinado
motivo, não participarem das atividades presencialmente.

1.10. Garantir que as redes de ensino ofereçam atividades
presenciais e atividades não presenciais enquanto perdurar o
regime especial de educação decorrente da pandemia COVID- 19.

Orientar, quando necessário, os estudantesque
retornarem às atividades presenciais para que,
obrigatoriamente, cumpram de forma concomitante as
atividades do regime de ensino não presencial.

1.9.

O quê
(ação) (W2)

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Onde
(W3)

49

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Quem
(W5)

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Quando
(W4)

Por organização da equipe diretiva
respeitando todas as diretrizes.

Por organização da equipe diretiva
respeitando todas as diretrizes.

Por organização da equipe diretiva
respeitando todas as diretrizes.

Como
(H1)

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Quanto
(H2)
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Na unidade
de ensino.

1.14. Divulgar amplamente, para toda a comunidade escolar, as
estratégias pedagógicas adotadas pela Rede de Ensino e/ou
unidade escolar, a fim de promover seu engajamento na realização
das atividades presenciais e não presenciais, enquanto perdurar o
regime especial de educação decorrente da pandemia da
COVID-19.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Onde
(W3)

1.13. Definir estratégias de apoio pedagógico aos estudantes que
não acompanharam ou não conseguiram assimilar
significativamente os conhecimentos durante as atividades não
presenciais propostas.

1.12. Realizar busca ativa dos estudantes que não retornarem às
atividades presenciais e/ou não estão realizando as atividades não
presenciais.

O quê
(ação) (W2)

50

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Quando
(W4)

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Quem
(W5)

Por organização da equipe diretiva
respeitando todas as diretrizes.

Por organização da equipe diretiva
respeitando todas as diretrizes.

Por organização da equipe diretiva.

Como
(H1)

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Quanto (H2)
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Equipe diretiva e
pedagógica.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Na unidade
de ensino.

1.17. Prever a necessidade de apoio psicossocial a estudantes,
familiares e profissionais da educação.

51

Equipe diretiva e
pedagógica.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Na unidade
de ensino.

1.16. Estabelecer planejamento organizacional e pedagógico
adaptativo. Visto que a volta às aulas deve ser gradual, por etapas
ou níveis, e escalonadas, conforme determinações sanitárias.

Equipe diretiva.

Quem
(W5)

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Quando
(W4)

Na unidade
de ensino.

Onde
(W3)

1.15. Ampliar o acesso à internet, a dispositivos eletrônicos e à
infraestrutura adequada às TICs.

O quê
(ação) (W2)

Por organização da equipe diretiva
respeitando todas as diretrizes.

Por organização da equipe diretiva
respeitando todas as diretrizes.

Por organização da equipe diretiva.

Como
(H1)

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Quanto
(H2)
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particularidades de cada rede e normas vigentes.

estabelecer períodos de recesso e/ou férias escolares, observadas as

2.4.Envidar esforços na reestruturação do calendário, a fim de

calendário e quadro de horários da escola.

2.3.Envolver a comunidade escolar na reestruturação do

escolar.

Municipal.

52

do PlanCon

ensino.

pedagógica.

Equipe diretiva e

Escolar.

Municipal.

Após a homologação

Equipe diretiva,
pedagógica e Comissão

do PlanCon

pedagógica.

Equipe diretiva e

pedagógica.

Equipe diretiva e

Após a homologação

Municipal.

Na unidade de

ensino.

unidade de

ensino.

do PlanCon

Após a homologação

2.2.Observar as diretrizes sanitárias na elaboração do novo calendário

unidade de

Municipal.

do PlanCon

Quem
(W5)
Calendário Escolar

Após a homologação

2.

Quando
(W4)

cada etapa e modalidade de ensino.

do cumprimento da carga horária mínima legal vigente estipulada para ensino.

2.1. Garantir a validação das atividades não presenciais para cômputo

O quê
(ação) (W2)

Por organização da equipe diretiva.

respeitando todas as diretrizes.

Por organização da equipe diretiva

respeitando todas as diretrizes.

Por organização da equipe diretiva

respeitando todas as diretrizes.

Por organização da equipe diretiva

Como
(H1)

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Quanto (H2)
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Garantir o planejamento da avaliação formativa e
diagnóstica.

3.2. Adequar os critérios de promoção dos estudantes, as
avaliações para efeito de decisões de final de ciclo, adotando
medidas que minimizem a evasão, o abandono e a retenção
escolar.

3.1.

O quê
(ação) (W2)

escolar previstas na LDB e Diretrizes Curriculares Nacionais.

2.5.Adotar, caso seja necessário, novas estruturas de organização

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

3.

53

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Quem
(W5)

pedagógica.

Equipe diretiva e

Organização Curricular

Quando
(W4)

Municipal.

ensino.

Onde
(W3)

do PlanCon

Após a homologação
Na unidade de

Por organização da equipe diretiva,
respeitando a diretriz pedagógica.

Por organização da equipe diretiva,
respeitando a diretriz pedagógica.

Como
(H1)

Por organização da equipe diretiva.

Sem custo.

Sem custo.

Quanto (H2)

Sem custo.
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3.6.

Promover o aprimoramento do uso das TICs nas
propostas pedagógicas.

3.5.
Redefinir as estratégias do processo pedagógico e os
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, direitos de
aprendizagem e campo de experiências, tendo em vista a BNCC, o
CBTC ou o Currículo de Referência, levando, assim, à
continuidade da aprendizagem no percurso formativo.

3.4.
Realizar avaliação diagnóstica de cada estudante, por
meio da observação do desenvolvimento em relação aos
objetivos de aprendizagem e habilidades que se procurou
desenvolver com as atividades pedagógicas não presenciais e
construir um programa de recuperação, caso necessário.

3.3.
Elaborar instrumentos de avaliação diagnóstica que
atendam às especificidades dos estudantes e busquem mitigarou
eliminar as desigualdades educacionais.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Na unidade
de ensino.

54

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Por organização da equipe diretiva,
respeitando a diretriz pedagógica.

Por organização da equipe diretiva,
respeitando a diretriz pedagógica.

Por organização da equipe diretiva,
respeitando a diretriz pedagógica.

Por organização da equipe diretiva,
respeitando a diretriz pedagógica.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.
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Adequar o Projeto Político-Pedagógico, considerando o
contexto vigente.

3.8.

3.10. Adotar estratégias eficientes para a recuperação da
aprendizagem, principalmente dos estudantes em risco de
trabalho infantil, violência doméstica e vulnerabilidade social.

3.9.
Promover a autonomia pedagógica, por local de
trabalho, com valorização do diálogo entre toda comunidade
escolar.

Reforçar a importância do planejamento pedagógico
interdisciplinar.

3.7.

O quê
(ação) (W2)

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Onde
(W3)

55

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

(W4)

Quando

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Quem
(W5)

Por organização da equipe diretiva,
respeitando todas as diretrizes.

Por organização da equipe diretiva,
respeitando todas as diretrizes.

Por organização da equipe diretiva,
respeitando as diretrizes.

Por organização da equipe diretiva,
respeitando a diretriz pedagógica.

Como
(H1)

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Quanto
(H2)
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3.13. Estimular estudantes e servidores a se tornarem agentes
multiplicadores de prevenção da COVID-19 na comunidade escolar
e local.

3.12. Desenvolver estratégias pedagógicas de prevenção à
COVID-19, de forma a estimular os estudantes e servidores a se
apropriarem dos conceitos estabelecidos nas diretrizes
sanitárias.

3.11. Promover atividades educativas sobre higienização e
etiqueta respiratória.

O quê
(ação) (W2)

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Onde
(W3)

56

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Quando
(W4)

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Quem
(W5)

Por organização da equipe diretiva,
respeitando todas as diretrizes.

Por organização da equipe diretiva,
respeitando todas as diretrizes.

Por organização da equipe diretiva,
respeitando todas as diretrizes.

Como
(H1)

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Quanto (H2)
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4.1.
Promover a formação das equipes pedagógicas e dos
professores com foco em: planejamento alinhado à BNCC, ao
CBTC ou Currículo Referência, novas propostas pedagógicas,
incluindo metodologias ativas de ensino, aprendizagem e
avaliações, avaliação diagnóstica e processual, avaliação na
perspectiva do percurso formativo e uso das TICs.

O quê
(ação) (W2)

Na unidade
de ensino.

Onde
(W3)

4.

57

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Quando
(W4)

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Como
(H1)

Por organização da equipe diretiva,
respeitando todas as diretrizes.

Formação Continuada

Quem
(W5)

Sem custo.

Quanto
(H2)
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Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

3. Utilizar utensílios higienizados conforme definido no
manual de Boas Práticas de manipulação dos Alimentos de
cada estabelecimento.

4.
Orientar os trabalhadores a evitar tocar o rosto, em
especial osolhoseamáscara,duranteaproduçãoedistribuição dos
alimentos, seguindo os procedimentosestabelecidosno manualde
Boas Práticasde manipulaçãode Alimentosdecada
estabelecimento.

5. Orientar o trabalhador que os uniformes devem ser
trocados, no mínimo, diariamente e usadosexclusivamente nas
dependênciasdearma zenamento,preparoedistribuiçãodos
alimentos.
Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

2.
Orientar que cada estabelecimento de ensino manipule e prepare
osalimentosdeacordocomo anualdeBoas Práticase os
Procedimentos Operacionais Padronizados de forma a combater a
disseminação da COVID-19.

6.
Substituirossistemasdeautosserviçodebuf, utili ando
porçõesindividuali adasoudisponibilizando funcionário(s)
específico(s) para servir todos os pratos e entregar os utenslios.

Na unidade
de ensino.

Onde
(W3)

1.
Recomendarquecadaestabelecimento deensino atualize o
manual de Boas Práticas de manipulação e os Procedimentos
Operacionais Padronizadosdeforma aadequá - losparao combate à
disseminação da COVID-19.

O quê
(ação)
(W2)

Porquê (domínios): ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Acesse ao documento na íntegra

58

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Quando
(W4)

DAOP ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Equipe diretiva e
profissionais da
alimentação.

Equipe diretiva.

Nutricionistas.

pedagógica e

Equipe diretiva e

Nutricionistas.

Nutricionistas.

Nutricionistas.

Quem
(W5)

Seguindo as orientações da equipe
diretiva, respeitando todas as
diretrizes.

Seguindo as orientações da equipe
diretiva, respeitando todas as
diretrizes.

Seguindo as orientações da equipe
diretiva, respeitando todas as
diretrizes.

Seguindo as orientações da equipe
diretiva, respeitando todas as
diretrizes.

Seguindo as orientações da equipe
diretiva, respeitando todas as
diretrizes.

Seguindo as orientações da equipe
diretiva, respeitando todas as
diretrizes.

Como
(H1)

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Quanto
(H2)
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Equipe diretiva.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

9.
Organizar adisposição das mesas ecadeiras no refeitório de modo
a assegurar que a sua utili ação proporcione o
Na unidade
de ensino.
distanciamentomnimode1,5metros(ummetroemeio)entreas
pessoas.
Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

10. Obedeceraodistanciamentomnimode1,5metros(um metro
emeio)entrepessoasnorefeitório em todasasatividades, da entrada
à saída.

11.
Programarautilizaçãodosrefeitórioscom apenas1/ 3(um
terço) da sua capacidade (por vez). Organizar cronograma para sua
utilização, de forma a evitar agrupamento e cruzamento entre os
trabalhadores (fluxos interno e de entradas e sa das), além de
garantiramanutençãodadistância mí nimade1,5 m(ummetroe
meio) de raio entre os trabalhadores.

12. Recomendar que preferencialmente não sejam trazidos
alimentos externos. Caso haja a necessidade, este dever estar
higienizadoe embaladoconformerecomendaçõessanitárias.

13.
Orientar alunos e trabalhadores a não partilhar alimentos e não
utilizarosmesmosutensílios,comocopos, talheres, pratos, entre
outros.

59

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Equipe diretiva.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Na unidade
de ensino.

Nutricionistas
e toda a
equipe
escolar.

Nutricionistas e
toda a equipe
escolar.

Equipe diretiva.

Equipe diretiva.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Nutricionistas,
Equipe diretiva e
profissionais da
limpeza.

Quem
(W5)

8.
Estabelecerhor riosalternadosdedistribuiçãode
alimentoseutili açãoderefeit riosepraçasdealimentação, com o
objetivo de evitar aglomerações.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Quando
(W4)

Na unidade
de ensino.

Onde
(W3)

7.
Realizar higienização adequada das mesas, cadeiras,
bancos e similares, a cada uso. Não utilizar toalhas de tecido ou
outro material.

O quê
(ação) (W2)

Seguindo as orientações da equipe
diretiva, respeitando todas as
diretrizes.

Seguindo as orientações da equipe
diretiva, respeitando todas as
diretrizes.

Seguindo as orientações da equipe
diretiva, respeitando todas as
diretrizes.

Seguindo as orientações da equipe
diretiva, respeitando todas as
diretrizes.

Seguindo as orientações da equipe
diretiva, respeitando todas as
diretrizes.

Seguindo as orientações da equipe
diretiva, respeitando todas as
diretrizes.

Seguindo as orientações da equipe
diretiva, respeitando todas as
diretrizes.

Como
(H1)

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Quanto
(H2)

05/01/2021 (Terça-feira)
DOM/SC - Edição N° 3371
Página 2130

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

16.
Orientar que entregadores e outros trabalhadores
externos não entrem no local de manipulação dosalimentos.

17. Realizar formação/treinamento com os profissionais
envolvidos em todos os processos da alimentação na escola
(recebimento, armazenamento, pré-preparo, preparo,
distribuição, acompanhamento e fiscali ação), seguindo os
procedimentos estabelecidos nas diretrizes sanitárias, planos de
contingências e protocolos escolares.

18.
Organizarumplano decomunicaçãoparaorientara
comunidade escolar sobre os procedimentos alimentares,
conformeasdiretrizessanitárias, planosdecontingênciae
protocolos escolares.

20.
Osestabelecimentoseducacionaisquedispuseremde
cantinas,lanchonetes,restaurantesouespaçosequivalentesa praças de
alimentação, de forma terceirizada, deverão também atender aos
requisitos definidos na Portaria SES nº 256 de 21/04/2020, ou
outros regulamentos que venham substituí -la.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

15.
Orientaratroca, higienização, arma zenamento e
descarte das máscaras conforme o estabelecido na Portaria SES
nº 224/2020.

19.
Seguir os procedimentos de higienização do kit de
alimentaçãoescolar(ondehouver) deacordocomasnormas
sanitárias.

Na unidade
de ensino.

Onde
(W3)

14. Utilizar a máscara durante toda a permanência no
ambiente, retirando somente no momento do consumo do
alimento.

O quê
(ação) (W2)

Toda a equipe
escolar.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.
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Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Equipe diretiva.

Equipe diretiva.

Nutricionistas, Equipe
diretiva e profissionais
da alimentação.

Nutricionista

Nutricionistas, Equipe
diretiva e profissionais
da alimentação.

Toda a equipe
escolar e
educandos.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Quem
(W5)

Quando
(W4)

Seguindo as orientações da equipe
diretiva, respeitando a diretriz
sanitária.

Seguindo as orientações da equipe
diretiva, respeitando a diretriz
sanitária.

Seguindo as orientações da equipe
diretiva, respeitando todas as
diretrizes.

Seguindo as orientações da equipe
diretiva, respeitando todas as
diretrizes.

Seguindo as orientações da equipe
diretiva, respeitando todas as
diretrizes.

Seguindo as orientações da equipe
diretiva, respeitando todas as
diretrizes.

Seguindo as orientações da equipe
diretiva, respeitando todas as
diretrizes.

Como
(H1)

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Quanto
(H2)
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1.2. Adequarafrotademodoacompatibilizaroquantitativo deveí
culoscomodepassageirosaseremtransportados, respeitando a
limitação definida para cada modalidade de transporte,
inclusive disponibilizandolinhasextras,se necessário.

Limitarecontrolaralotaçãomínimadecada veículo da
seguinte forma:
- veículodepasseio resguardarintervalo de um assento vazio
entre os passageiros nos bancos traseiros;
- Van (incluindo Kombi): resguardar intervalo de umassento
vazio entre os passageiros em todos os bancos;
- Micro- Ônibus: priorizar ocupação alternada dos assentos,
até o limite de um ocupante por assento, sendo vedado
passageiros em pé;
- Ô n i bus: prioriz arocupaçãoalternadados dosassentos,atéolimite
de um ocupante por assento, sendo vedado passageiros em pé
- Transporte coletivo adotar medidas previstas pela SES;
- Em todas as modalidades de transporte, manter a
obrigatoriedade de ocupar o mesmo lugar todos os dias, com
registro dos ocupantes pelo monitor;
- Adistribuiçãodeestudantesnosassentosdo nibusdever ser feita de
forma a agrupar os alunos de uma mesma escola na mesma
região do veículo, quando este atender a mais de um
estabelecimento escolar no mesmo deslocamento.

1.1.

O quê
(ação) (W2)

Nos veículos
de transporte
escolar.

Nos veículos
de transporte
escolar.

Onde (W3)

Acesse ao documento na íntegra
Por quê (domínios): TRANSPORTE ESCOLAR

DAOP TRANSPORTE ESCOLAR
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No trajeto
escolar.

No trajeto
escolar.

Quando
(W4)

Como
(H1)

Motoristas dos
veículos e órgãos
competentes.

Obedecendo às diretrizes
sanitárias.

Obedecendo às diretrizes
sanitárias.

1. MEDIDAS GERAIS:

Motorista dos
veículos e órgãos
competentes.

Quem
(W5)

Sem custo.

Sem custo.

Quanto
(H2)

05/01/2021 (Terça-feira)
DOM/SC - Edição N° 3371
Página 2132

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE

Nos veículos
de transporte
escolar.

1.4.
Manter osbasculantes e as janelasdosveículosabertas
(exceto em dias de chuva frio e tremo), comamplitude que permita
a troca de ar sem comprometer a segurança dos passageiros. Caso
o veículo disponha de sistema de ar- condicionado com renovação
de ar, esta dever estar ativa, bem como a higienização e a
substituição dos filtros dever estar em conformidade com as
recomendações dos fabricantes.

No embarque
e
desembarque.

Nas áreas de
embarque e
desembarque
ou locais
destinados para
fila.
Nos veículos
de transporte
escolar.

1.6.
Demarcar a distânciadesegurançadeno mí nimo1,5
metros (um metro e meio) nas áreas de embarque e desembarque
ou locais destinados para fila (na escola), evitando a aglomeração
de pessoas.

1.7.
Orientar que, nos pontos de embarque (distantes da
escola), ocorrendoexistência de formaçãodefilas, osusuários
mantenhamadistânciamínimade1,5metro(ummetroemeio) das
demais pessoas.
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No trajeto
escolar.

No trajeto
escolar.

No trajeto
escolar.

No trajeto
escolar.

Nos veículos
de transporte
escolar.

1.5.
Permitir que entrem e permaneçam nos veículos
somente pessoas com máscara, quer sejam estudantes ou
trabalhadores das escolas. Orientar estes usuários que
optarem por usar máscara de tecido, que seja em
conformidade com o previsto na Portaria SES no 224, de
03 de abril de 2020, ou outros regramentos que venham
substituí -la.

Nos veículos
de transporte
escolar.

1.3.
Ordenarasentradasesaídasdospassageirosdeforma que, no
embarque, os passageiros ocupem inicialmente as partes traseiras
dos veículos, e que o desembarque inicie pelos passageiros dos
bancos da parte dianteira.

Motoristas dos
veículos e órgãos
competentes.

Equipe diretiva e
motoristas.

Motoristas dos
veículos e órgãos
competentes.

Motoristas dos
veículos e órgãos
competentes.

Motoristas dos
veículos e órgãos
competentes.

Conforme as diretrizes sanitárias.

Conforme as diretrizes sanitárias.

Conforme as diretrizes sanitárias.

Conforme as diretrizes sanitárias.

Obedecendo às diretrizes
sanitárias.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.
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2.1.
Levar ao conhecimento dos profissionais do transporte
escolar, quer sejam servidores ou prestadores de serviços (e
aplicar no que couber), as medidas recomendadas para osdemais
profissionais voltadas à atividade escolar.

Nos veículos
de transporte
escolar.

1.12.
Dar prioridade às crianças da Educação Infantil e
crianças com necessidades especiais no embarque e
desembarque e na ocupação dos bancos dianteiros do
transporte coletivo.

Diariamente.

Conforme as diretrizes sanitárias.

Conforme as diretrizes sanitárias.

Motoristas dos
veículos e demais
funcionários
envolvidos no
transporte escolar.

Fixando no interior dos veículos.

Motoristas dos
veículos e demais
funcionários
envolvidos no
transporte escolar.

Equipe diretiva.

Conforme as diretrizes sanitárias.

Conforme as diretrizes sanitárias.

Como
(H1)

Órgãos
competentes.

Órgãos
competentes

Quem
(W5)

Nas empresas
de transporte
escolar ou
órgãos
competentes.
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Sempre que
necessário.

Empresas de
transporte escolar
ou órgãos
competentes.

Conforme as diretrizes sanitárias.

MEDIDAS AOS SERVIDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS

Na unidade de
ensino.

1.11.
Organiz areorientarescalonamentodehorários de
chegadasesa dasdosestudantesnasinstituiçõesdeensino,
reduzindo a concentração deles no local.

2.

Diariamente.

No interior dos
veículos de
transporte
escolar.

1.10.
Afixar no espaldar de cada poltrona um encarte comas
orientaçõesaospassageirossobreetiquetadatosse,usoda máscara,
higienização das mãos e distanciamento social.

Diariamente.

Diariamente
de forma
constante.

Antes e após a
utilização do
veículo.

Quando
(W4)

Nos veículos
de transporte
escolar.

Nas empresas de
transportes/gara
gens de veículos.

Onde
(W3)

1.9.
Disponibilizar álcool 70% ou sanitizantes de efeito
similar para a higienização das mãos, no embarque e no interior do
veículo.

1.8.
Padronizar procedimentos e operações de
higienização, deformaqueapóscadaitinerá rioviagem, se a
realizadaalimpez aedesinfecçãodosveículosutilizadosno
transporte:
- Higienizar apoios de braço, maçanetas, pegadores, janelas
(vidros) e poltronas com álcool 70% ou produtos sanitizantes de
efeitos similar, a cada finalização de viagem;
- Definir periodicidadeparahigieni zação internacompletado
Veí culo, recomendando-se ao menos uma vez ao dia.

O quê
(ação) (W2)

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Quanto
(H2)
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Sempre que
necessário.

Sempre que
necessário.

Sempre que
necessário.

Sempre que
necessário.

Nas empresas
de transporte
escolar ou
órgãos
competentes.

Nas empresas
de transporte
escolar ou
órgãos
competentes.

Nas empresas
de transporte
escolar ou
órgãos
competentes.
Nas empresas
de transporte
escolar ou
órgãos
competentes.
Órgãos
competentes.

2.4.
Reforçar, para os monitores, a importânciada
higienização sistemática dasmãos.

2.5.
Disponibilizar eexigirousodemáscarasetambémface
shield(protetor facial),utiliz adossimultaneamente, tantoparao
condutor do veículo quanto para o monitor, durante todo o
deslocamento, desde as entradas no veí culoatéodesembarque do
último aluno.Orientarestesprofissionaisqueseoptarempor usar
máscaradetecido, que sej a em conformidade com o previsto na
Portaria SES no 224, de 03 de abril de 2020, ou outros
regramentos que venham substituí -la.

2.6.
Capacitar os trabalhadores do transporte escolar quanto a
formaadequadadeusodosdispositivosdesegurança sanitária (m
áscara, faceshield), tantoparaacolocaçãoquantoparaa retirada,
troca, substituição, higienização e descarte.

2.7. Recomendar a troca de roupa pelos trabalhadores do
transporte escolar ao final do expediente para retorno as suas
residências.

2.8.
Notificar os prestadores de serviço quando houver
confirmação de caso da COVID-19, bem como as pessoas que
tiveram contato com este, em um raio de 1,5 metro, em todosos
ambientes em que a pessoa infectada tenha circulado.
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Quando
houver
confirmação
de caso.

Sempre que
necessário.

Nas empresas
de transporte
escolar ou
órgãos
competentes.

2.3.
Orientar para que motoristas, monitoresedemais
prestadoresdeserviçodotransportereforcemseuscuidados
pessoais,lavandosempreasmãoscom guae sabãoeque,
sistematicamente, utilizem o álcool 70% parahigienização das
mãos.

Sempre que
necessário.

Nas empresas
de transporte
escolar ou
órgãos
competentes.

2.2.
Orientar os trabalhadores do transporte escolar a
informaremimediatamenteaoestabelecimento, casoapresentem
sintomasde sndromegripale ou convivam compessoas
sintomáticas, suspeitas ou confirmadas da COVID-19, aplicando
para estes as mesmas condutas relacionadas aos outros
trabalhadores da atividade escolar, no que se refere elucidação
diagnóstica, perí odo de afastamento e notificação das
autoridades sanitárias e epidemiológicas.

Órgãos
competentes.

Empresas de
transporte escolar
ou órgãos
competentes.

Empresas de
transporte escolar
ou órgãos
competentes.

Empresas de
transporte escolar e
órgãos competentes.

Empresas de
transporte escolar
ou órgãos
competentes.

Empresas de
transporte escolar
ou órgãos
competentes.

Empresas de
transporte escolar
ou órgãos
competentes.

Por meio de notificação.

Conforme as diretrizes sanitárias.

Conforme as diretrizes sanitárias.

Conforme as diretrizes sanitárias.

Conforme as diretrizes sanitárias.

Conforme as diretrizes sanitárias.

Conforme as diretrizes sanitárias.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.
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Na unidade de
ensino.

3.3.
No caso de o estudante apresentar temperatura de 37°,
C(trintaeseteví rgulaoitograusCelsius)ousuperior, o
motorista monitordever relatar o fato equipegestora da escola
para que esta tome as devidas provid ncias.

3.5.
Realizar campanha de conscientização para que os
pais responsáveispriorizem o transporte próprio de seus filhos,
visando a evitar o risco de contaminação dentro do transporte,
orientando que não transportem passageiros fora do núcleo
familiar.
Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

No embarque.

3.2.
Os motorista/monitores escolares deverão realizar a
aferição de temperatura corporal dos estudantes, antes de
adentrarem no transporte escolar, com uso de termômetros
infravermelhos ou outro instrumento correlato fornecido pela
mantenedora. Aferidaatemperaturade37º, C(trintaesete ví
rgulaoitograus Celsius) ou superior, nãoser permitida a
entrada no transporte.

3.4.
Solicitar aos pais responsá veis que acompanhem aguardem
seusfilhosnopontodeembarque, caso se adetectada febreeste não poder
adentrar ao veículo e dever buscar orientaçãocoma vigilância
Epidemiológica Municipal.

Na unidade de
ensino.

3.

3.1.
Orientar aos pais que os estudantesdeverão utilizar
máscara facialcomobarreira,paraautilizaçãodotransporte,
seguindo todas as orientações de uso dispostas na Portaria SES n°
224, de 03 de abril de 2020.

2.9.
Garantir quetrabalhadores do transporte escolar
estejam com seus calendários vacinais em dia.

Nas empresas
de transporte
escolar ou
órgãos
competentes.
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Constantemen
te.

Antes do
retorno das
aulas.

Sempre que
necessário.

No embarque.

Conforme
necessário.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Por meio de comunicação com os
responsáveis.

Por meio de comunicação com os
responsáveis.

Por meio de relato/relatório.

Motorista dos
veículos e demais
funcionários
envolvidos no
transporte escolar.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Utilizando o termômetro
infravermelho ou outro instrumento
correlato.

Conforme as diretrizes sanitárias.

Por meio da apresentação da
carteira de saúde.

Motorista dos
veículos e demais
funcionários
envolvidos no
transporte escolar.

Equipe diretiva e
pedagógica.

ALUNOS/ESTUDANTES:

Sempre que
necessário.

Empresas de
transporte escolar
ou órgãos
competentes.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.
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4.1.
Cabeaos o r gãosdefiscalização municipal promoverem
ações e operações que intensifiquem a fiscalização, sempre
considerando o arcabouço legal pertinente em vigor, em especial:
- certificar-se de que trabalhadores e estudantes conhecem as
orientações relacionadas ao transporte escolar;
- verificar seestudantes e trabalhadores fazem uso constante da
máscara e os trabalhadores o uso do face shield,
simultaneamente;
- verificar a disponibilidade de álcool 70% nos veículos
- certificar que todos osprodutos utilizados tenham registro na
ANVISA, quando couber.

3.6.
Proibir a entrada, nosveículos, de pais e responsáveis, a não
ser em caso de extrema necessidade para auxiliar
estudante/criança com necessidade especial ou outra limitação,
situação que o monitor sozinho não consiga administrar, sendo que ospais
eresponsá veis, paraadentraro ve culo, deverão ser submetidos
aferição de temperatura e estar utilizando máscara.

Nos veículos
de transporte
escolar.

4.

No embarque
dos veículos de
transportes
escolares.
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Diariamente.

Órgãos
competentes.

ALUNOS/ESTUDANTES:

Sempre que
necessário.

Motorista dos
veículos e demais
funcionários
envolvidos no
transporte escolar.

Promoverem ações e operações que
intensifiquem a fiscalização.

Por meio de comunicação com os
responsáveis.

Sem custo.

Sem custo.
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1.1 Quanto à prevenção, recomenda-se que as unidades de ensino
reforcem as medidas de prevenção da doença, orientando os
profissionais da educação a respeito de diretrizes como:
• distanciamento social;
• uso de máscaras
• higiene das mãos;
• limpeza do ambiente de trabalho;
• afastamento de sintomáticos
• monitoramento dossintomas;
• boa ventilação dos ambientes.

O quê
(ação) (W2)

Onde
(W3)

Quando
(W4)

Quem
(W5)

Na unidade de
ensino.
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Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Equipe diretiva,
pedagógica e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

1. Do acompanhamento das condições de saúde:

Por quê (domínios): GESTÃO DE PESSOAS

Acesse ao documento na íntegra

DAOP GESTÃO DE PESSOAS

Conforme as diretrizes
estabelecidas.

Como
(H1)

Sem custo.

Quanto (H2)
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Realizar triagem dos servidores da escola, sendo
classificados de acordo com seu estado individual inicial em
relação à Covid-19, sendo divididos em grupos:
Grupo 1 - Casos suspeitos ou confirmados:
profissionais da educação que apresentarem sintomas como febre,
dores no corpo, calafrios, falta de ar, tosse, dor de garganta,
diarreia, alteração de paladar ou olfato e dificuldades respiratórias,
e também os profissionais que tiveram contato, nos últimos 14
dias, com um caso confirmado de COVID-19;
Grupo 2 - Grupo de Risco: São considerados
grupos de risco pessoas com 60 anos ou mais; os profissionais que
sofram de doenças crônicas (cardiopatias, diabetes, hipertensão,
imunossupressores), as gestantes de alto risco, entre outros,
conforme Decreto SC/525/2020;
Grupo 3 - Não pertencem aos grupos anteriores e
tem permissão para realizar os trabalhos presencialmente;
A triagem possui dois objetivos:
identificação de casos suspeitos,
permitindoo encaminhamento aos serviços de saúde;
isolamento dos casos suspeitos,
evitandoa transmissão no ambiente de trabalho.
Recomendar que todos os profissionais da
educação respondam a um questionário autodeclaratório, antes de
acessar o local de trabalho, com o objetivo de identificar casos
suspeitos de COVID-19. O modelo do questionário encontra-se no
Anexo I;
Garantir monitoramento contínuo, adotando
mecanismos de controle que permitam ao servidor informar ao
gestor a presença de sintomas;
Para aferir a temperatura de seus profissionais no
momento da chegada ao local de trabalho, recomenda-se seguir as
orientações do fabricante quanto à calibragem do medidor de
temperatura. Dar preferência a medidores de temperatura sem
contato, porém caso não seja possível utilizar medidores de
temperatura sem contato, a higienização do termômetro com
álcool 70% deve ser realizada a cada uso. Caso a temperatura
aferida de algum colaborador esteja igual
ou superior a 37,8°C, o colaborador deve ser considerado um
caso suspeito.

O quê
(ação) (W2)

Na unidade de
ensino.

Onde (W3)

ASSINADO DIGITALMENTE
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Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Quando
(W4)

Equipe diretiva,
pedagógica e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Quem (W5)

Conforme as diretrizes
estabelecidas.

Como
(H1)

Sem custo.

Quanto
(H2)
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Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Instituição
mantenedora.

Orientar os profissionais da educação identificados
como casos suspeitos de COVID-19 a:
buscar uma unidade de saúde;
manter isolamento domiciliar por 14 dias, a partir do
início dos sintomas, e depois de três dias sem sintomas. Após
este período, o profissional poderá voltar ao trabalho;
os familiares (contato domiciliar) devem ser orientados a
realizar isolamento domiciliar por 14 dias e, se apresentarem
sintomas, procurar uma unidade de saúde.

Orientar a apresentação de comprovação para o
enquadramento no grupo de risco estabelecido pelo Decreto
SC/525/2020:
Cada rede de ensino poderá optar por aceitar
comprovantes tais como: Formulário de Autodeclaração,
Atestado Médico e/ou Agendamento em Perícia Médica.

ASSINADO DIGITALMENTE

Recomendar que as Redes de Ensino realizem diagnóstico
para mapear quais e quantos servidores e estudantes se
enquadram no grupo de risco estabelecido pelo Decreto nº
SC/525/2020:
Garantir que todos os setores estejam contemplados no
diagnóstico: professores, servidores que ocupam funções
administrativas e pedagógicas, servidores que atuam na limpeza,
servidores que atuam com a alimentação, servidores que atuam com
o transporte escolar, servidores que atuam na segurança e vigilância
das unidades escolares, servidores que atuam no quadro civil ou
técnico das unidades escolares, estudantes de todas as etapas e
níveis de ensino;
Orientar que sejam organizados formulários
diagnósticos padrão, pela mantenedora, e aplicados pela
unidade escolar.
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Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Equipe diretiva.

Equipe diretiva.

Equipe diretiva.

Conforme as diretrizes
estabelecidas.

Conforme as diretrizes
estabelecidas.

Conforme as diretrizes
estabelecidas.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.
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Quando
(W4)

Quem
(W5)

Como
(H1)

Quanto (H2)

ASSINADO DIGITALMENTE

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal de
acordo com as
legislações
vigentes.
Após
homologação
do PlanCon
Municipal de
acordo com as
legislações
vigentes.
Após
homologação
do PlanCon
Municipal de
acordo com as
legislações
vigentes.

Na unidade de
ensino e ou
Home Office.

Na unidade de
ensino e ou
Home Office.

2.2. Distribuir tarefas administrativas, quando necessário, que
possam ser realizadas de forma remota, como auxiliar na
elaboração de atividades, pesquisas e correções de atividades.

2.3. Planejar e ministrar aulas de forma remota, bem como
elaborar as aulas para as formas impressas.

3. Orientar por carga horária diferenciada aos servidores, em
especial, aos professores que estiverem atuando presencialmente,
a fim de garantir o planejamento das atividades para as novas
metodologias de ensino, conforme as diretrizes pedagógicas.
Na unidade de
ensino.
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Equipe diretiva e
pedagógica.

Home Office.

2.1. Priorizar o trabalho remoto, conforme Decreto nº
SC/525/2020, de forma que não haja prejuízo ao serviço
público.

Conforme as diretrizes
estabelecidas.

Conforme as diretrizes
estabelecidas.

Conforme as diretrizes
estabelecidas.

Conforme as diretrizes
estabelecidas.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

2. Organizar a forma de trabalho aos profissionais da educação que se enquadram no grupo de risco:

Onde
(W3)

Após
homologação
do PlanCon
Municipal de
acordo com as
legislações
vigentes.

O quê
(ação) (W2)

05/01/2021 (Terça-feira)
DOM/SC - Edição N° 3371
Página 2141

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE

Onde
(W3)

Na unidade de
ensino.

Onde
(W3)

Quando
(W4)

Após
homologação
do PlanCon
Municipal de
acordo com as
legislações
vigentes.

Quando
(W4)

Quem
(W5)

Equipe diretiva e
pedagógica.

Quem
(W5)

Como
(H1)

Conforme as
diretrizes
estabelecidas.

Como
(H1)

Instituição
mantenedora.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Órgãos
responsáveis.

Órgãos
responsáveis.

Órgãos
responsáveis.

5.2. Garantir no edital os critérios para a substituição.

5.3. Sistematizar mecanismos para a compensação de horas, na
impossibilidade da realização de trabalho remoto ou desempenho
de outra função.

5.4. Identificar possibilidades de prorrogação de contratos dos
professores que já estão atuando nas atividades não presenciais,
para dar continuidade ao calendário letivo, conforme estabelecido
nos Pareceres CNE nº 05 e 11/2020.
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Instituição
mantenedora.

Instituição
mantenedora.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Órgãos
responsáveis.

5.1. Elaborar edital específico para o período estabelecido.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Instituição
mantenedora.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Conforme as diretrizes
estabelecidas.

Conforme as diretrizes
estabelecidas.

Conforme as diretrizes
estabelecidas.

Conforme as diretrizes
estabelecidas.

a fim de atender às necessidades no período em que perdurar o formato das atividades escolares estabelecido nas diretrizes pedagógicas e sanitárias:

5. Organizar critérios para a contratação de servidores em substituição, ou para a necessidade de contratação de novos servidores em regime de excepcionalidade,

O quê
(ação) (W2)

4. Assegurar o planejamento democrático e coletivo de carga
horária e condições de trabalho a toda comunidade escolar.

O quê
(ação) (W2)

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Quanto
(H2)

Sem custo.

Quanto
(H2)
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Onde
(W3)

Órgãos
responsáveis.

Órgãos
responsáveis.

Quando
(W4)

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Quem
(W5)

Instituição
mantenedora.

Instituição
mantenedora.

Como
(H1)

Conforme as diretrizes
estabelecidas.

Conforme as diretrizes
estabelecidas.

Quanto
(H2)

Sem custo.

Sem custo.

6.3. Afixar as medidas de prevenção, por meio de materiais
visuais, nas unidades de ensino.

6.2. Elaborar e/ou compartilhar uma cartilha de orientação sobre os
cuidados básicos de prevenção à COVID-19, e disponibilizá- la pela
internet para as comunidades escolares.

6.1. Capacitar a comunidade escolar a respeito dos seguintes temas:
ações de higiene necessárias quando da utilização do transporte
público e transporte escolar, utilização da máscara de proteção,
troca da máscara, tempo útil de proteção de máscara,
armazenamento/descarte de máscara contaminada, higienização
das mãos e objetos, etiqueta respiratória e como se alimentar
com segurança.
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Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Órgãos
competentes com
compartilhament
o na unidade de
ensino.

Unidade de
ensino.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Unidade de
ensino e Home
Office.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Órgãos
competentes,
equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Conforme as
diretrizes
estabelecidas.

Conforme as diretrizes
estabelecidas.

Conforme as diretrizes
estabelecidas.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

6. Garantir que toda a comunidade escolar seja formada, treinada e preparada para um retorno seguro às atividades presenciais, por meio das seguintes ações:

O quê
(ação) (W2)

5.6. Envolver representantes do Poder Legislativo, tanto no âmbito
estadual quanto municipal, nos Comitês de Gerenciamento da
COVID-19, considerando a necessidade de adequação legislativa
enquanto o regime especial de educação decorrente da pandemia
perdurar.

5.5. Considerar as especificidades da legislação local quanto à
necessidade de reposição, contratação e/ou realização e
prorrogação de processos seletivos de servidores, para dar
continuidade ao processo educativo, de modo a reduzir o risco e
com menor prejuízo possível à aprendizagem dos estudantes,
ponderando-se a necessidade de frequentes substituições de
servidores em função de licenças, óbitos e ocorrência de eventos
adversos, que incidem em situações de emergência, visando
agilizar com eficácia a continuidade do processo de ensino.
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Ambiente
Virtual.

6.5. Oferecer formação aos servidores para a nova forma de
ensino, conforme as diretrizes pedagógicas.

6.6. Realizar testes simulados em período anterior à retomada
das atividades presenciais.

Unidade de
ensino e Home
Office.

Onde
(W3)

Unidade de
ensino e Home
Office.

6.4. Oportunizar, a todos os servidores, formação e treinamento
para os planos de contingenciamentos e protocolos escolares.

O quê
(ação) (W2)

Equipe diretiva,
pedagógica,
Comissão
Escolar.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.
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Instituição
mantenedora.

Equipe diretiva,
pedagógica,
Comissão Escolar
e demais
profissionais que
se fizer necessário.

Quem
(W5)

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Quando
(W4)

Conforme as
diretrizes
estabelecidas.

Conforme as
diretrizes
estabelecidas.

Conforme as
diretrizes
estabelecidas.

Como
(H1)

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Quanto
(H2)
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Unidade de
ensino.

Unidade de
ensino.
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Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Unidade de
ensino e ou por
meio de
tecnologia da
informação e
comunicação.

7.3. Promover campanhas motivacionais constantes (tanto gerais
como específicas) em todos os meios de comunicação, para
lembrar que a unidade de ensino está preocupada com o bemestar de todos.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Ambiente
Virtual.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica,
Comissão Escolar
e demais
profissionais que
se fizer necessário.

Instituição
mantenedora.

7.2. Promover reflexões, por meio de formações virtuais
(interinstitucionais), sobre as incertezas da comunidade escolar
com relação à nova realidade.

7.5. Acompanhar o pós-retorno: direção e colegas devem
permanecer atentos a comportamento, frequência, desempenho,
etc., de alunos e professores, e realizar encaminhamento
especializado imediatamente, em caso de observação de depressão,
tristeza, ansiedade, medo, ou culpa, entre outros.

Quem
(W5)

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Órgão
competente.

7.4. Preparar um ambiente acolhedor para a recepção da
comunidade escolar no retorno das atividades presenciais.

Quando
(W4)

Como
(H1)

Conforme as diretrizes
estabelecidas e suporte do
setor de saúde.

Conforme as diretrizes
estabelecidas.

Conforme as diretrizes
estabelecidas.

Conforme as diretrizes
estabelecidas.

Por meio de encaminhamentos
específicos aos órgãos competentes.

7. Encaminhamentos para o acolhimento e acompanhamento:

Onde
(W3)

7.1. Disponibilizar serviços de apoio psicossocial que abordam
estigmatização/discriminação e apoio aos servidores no
enfrentamento das incertezas da pandemia.

O quê
(ação) (W2)

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Quanto
(H2)
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Após a
homologação
do PlanCon
municipal.

Após a
homologação
do PlanCon
municipal.

Na unidade de
ensino;
remotamente,
quando
necessário.

Na unidade de
ensino;
remotamente,
quando
necessário.

Na unidade de
ensino.

1.
Oportunizar, a todos os servidores, capacitação e
treinamento para os planos de contingência, o Sistema de
Comando de Operações - SCO e protocolos escolares.

2.
Capacitação e treinamento dos integrantes da comunidade
escolar envolvidos na gestão da crise sanitária, com especial
atenção às equipes que compõem a Unidade de Gestão
Operacional/ Sistema de Comando de Operações.

3.
Identificar as principais funções a serem desenvolvidasnas
Unidades de Gestão Operacional (Sistemas de Comando
Operacionais- SCO/ Comitês Escolares) e propor
tarefas/atividades para cada uma das funções nos três níveis
(estratégico, tático e operacional) e capacitar para cada função
(framework).
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Após a
homologação
do PlanCon
municipal.

Quand
o
(W4)

Ond
e
(W3)

O quê
(ação) (W2)

Por quê (domínios): TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO

Acesse ao documento na íntegra

DAOP CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Quem
(W5)

Criação de um Organograma de
Comando Operacional.

Encontros presenciais, remotos,
quando necessário; plataformas
digitais (Web conference/webinar,
live);
informativos em materiais impressos
ou eletrônicos.

Encontros presenciais, remotos,
quando necessário; plataformas
digitais (Web conference/webinar,
live);
informativos em materiais impressos
ou eletrônicos.

Como
(H1)

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Quant
o (H2)
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8. Treinamento específico sobre higienização e desinfecção
adequadas de materiais, superfícies e ambientes, aos servidores
responsáveis pela limpeza.

7.
Treinamento das Comissões Escolares para fiscalização dos
regramentos e diretrizes aplicáveis na unidade escolar que se
pretende o retorno do ensino, extensão e pesquisas presenciais.

6.
Capacitação da comunidade escolar nos seguintes temas:
- ações de higiene necessárias quando da utilização do
transporte público e transporte escolar;
- utilização da máscara de proteção, troca da máscara;tempo
útil de proteção de máscara;
- armazenamento/descarte de máscaracontaminada;
higienização das mãos e objetos;
- etiqueta respiratória; como se alimentar com segurança; entre outros.

5.
Adotar rotinas regulares de capacitação e treinamento dos
alunos e servidores sobre as medidas de prevenção, monitoramento
e controle da transmissão do COVID19, com ênfase nas orientações,
protocolos e diretrizes estabelecidas, sempre em linguagem
acessível para toda a comunidade escolar.

4.
Desenvolver programas de capacitação para os alunos e
para os professores e servidores que não integrem o SCO,
focando nas respostas comportamentais esperadas para cada
segmento da comunidade escolar .

O quê
(ação) (W2)

Na unidade de
ensino e/ ou
ambiente virtual.

Na unidade
escolar;
home
office,
quando
necessário.

Na unidade de
ensino;
remotamente,
quando
necessário

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Após a
homologação
do PlanCon
municipal.
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Comitê Estadual
de combate à
COVID19.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Quem
(W5)

Durante
construção do
PlanCon.

Após a
homologação
do PlanCon
municipal.

Após a
homologação
do PlanCon
municipal.

Após a
homologação
do PlanCon
municipal.

Na unidade de
ensino;
remotamente,
quando
necessário

Na unidade de
ensino;
remotamente,
quando
necessário.

Quand
o
(W4)

Ond
e
(W3)

Conforme as diretrizes sanitárias.

Encontros presenciais, remotos,
quando necessário; plataformas
digitais (Web conference/webinar,
live).

Encontros presenciais, remotos,
quando necessário; plataformas
digitais (Web conference/webinar,
live);
informativos em materiais impressos
ou eletrônicos.

Encontros presenciais, remotos,
quando necessário; plataformas
digitais (Web conference/webinar,
live);
informativos em materiais impressos
ou eletrônicos.

Encontros presenciais, remotos,
quando necessário; plataformas
digitais (Web conference/webinar,
live);
informativos em materiais impressos
ou eletrônicos.

Como
(H1)

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Quant
o (H2)
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Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

10. Capacitação e treinamento dos servidores e alunos para
procederem às ações quando se depararem com indivíduos com
sintomas de síndrome gripal, de forma a se protegerem e
protegerem a comunidade escolar de possível contaminação.

11. Capacitar os servidores ou prestadores de serviço do
transporte escolar quanto às medidas/diretrizesrecomendadas
para o retorno das aulas presenciais.

12. Realizar a capacitação/treinamentos dos profissionais
envolvidos em todos os processos da alimentação na escola
(recebimento, armazenamento, pré-preparo, preparo,
distribuição, acompanhamento e fiscalização), seguindo os
procedimentos estabelecidos nas diretrizes sanitárias, planos de
contingências e protocolos escolares.

Onde
(W3)

9. Capacitar profissionais responsáveis pela triagem dos
servidores e alunos da escola, sendo classificados de acordo
com seu estado individual inicial em relação à Covid-19.

O quê
(ação) (W2)

ASSINADO DIGITALMENTE

Equipe diretiva e
outros
profissionais que
se perceberem
necessários para
este momento.

Após a
homologação
do PlanCon
municipal.
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Após a
homologação
do PlanCon
municipal.

Equipe diretiva e
outros
profissionais que
se perceberem
necessários para
este momento.

Encontros presenciais, remotos,
quando necessário; plataformas
digitais (Web conference/webinar,
live)
informativos em materiais impressos
ou eletrônicos. Seguindo os
procedimentos estabelecidos nas
Diretrizes Sanitárias, Planos de
Contingência e Protocolos
Escolares.
Encontros presenciais, remotos,
quando necessário; plataformas
digitais (Web conference/webinar,
live)
informativos em materiais impressos
ou eletrônicos. Seguindo os
procedimentos estabelecidos nas
Diretrizes Sanitárias, Planos de
Contingência e Protocolos Escolares.

Orientação e vigilância constantes
para monitoramento dos sintomas
da COVID. Seguindo os
procedimentos estabelecidos nas
Diretrizes Sanitárias.

Equipe diretiva e
outros
profissionais que
se perceberem
necessários para
este momento.

Após a
homologação
do PlanCon
municipal.

Após a
homologação
do PlanCon
municipal.

Como
(H1)
Encontros presenciais, remotos,
quando necessário; plataformas
digitais (Web conference/webinar,
live);
informativos em materiais impressos
ou eletrônicos.

Quem
(W5)
Equipe diretiva e
outros
profissionais que
se perceberem
necessários para
este momento.

Quando
(W4)

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Quanto
(H2)
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Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

15. Treinamentos para os diferentes atores envolvidos na
gestão e comunicação de casos suspeitos de COVID-19 no
estabelecimento de ensino.

16. Realizar simulados de preparação para instalação, ativação
e funcionamento do Plano de Contingência e do SCO.

Ambiente
virtual.

Na unidade de
ensino.

14. Articulação e integração intersetorial com outras
instituições/políticas (saúde, assistência social, segurançapública,
criança e adolescente etc.), uma vez que as ações de resposta serão
realizadas por instituições diferentes e que, se acionadas, precisam
estar prontas para prestar o atendimento.

17. Realizar simulados de mesa/virtuais envolvendo as
Coordenadorias Regionais de Educação, Saúde, Proteção e
Defesa Civil, entre outras.

Na unidade de
ensino e em
ambiente virtual.

Onde
(W3)

13. Oportunizar a capacitação de professores e educadores
para uso de novas estratégias de aprendizagem, metodologias
ativas, ferramentas digitais, gamificação (jogos digitais) etc.

O quê
(ação) (W2)

Após a
homologação
do PlanCon
municipal.
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Comissão
Escolar.

Equipe diretiva e
Comissão
Escolar.

Após a
homologação
do PlanCon
municipal.

No processo de
elaboração do
PlanCon.

Equipe diretiva e
outros
profissionais que
se perceberem
necessários para
este momento.

Após a
homologação
do PlanCon
municipal.

Realização em ambiente virtual.

Exercício realizado na unidade de
ensino, testando os protocolos
estabelecidos.

Promovendo simulados referentes às
medidas preventivas, protocolos e
diretrizes estabelecidas; encontros
presenciais, remotos, quando
necessário; plataformas digitais (Web
conference/webinar, Live).

Criação de rede de comunicação
intersetorial.

Equipe diretiva e
outros
profissionais que
se perceberem
necessários para
este momento.

Como
(H1)

Equipe diretiva e
pedagógica.

Quem
(W5)
Possibilitando treinamento das
ferramentas para as novas
estratégias de ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
municipal.

Quando
(W4)

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Quanto
(H2)
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19. Garantir que toda a comunidade escolar seja formada,
treinada e preparada para um retorno seguro às atividades
presenciais, sendo que a capacitação dos alunos e professores
poderá, ainda, ser reforçada com o apoio do Programa Defesa Civil
na Escola, desenvolvido pela Defesa Civil de Santa Catarina, por
meio do módulo voltado aos desastres de natureza biológica,
módulos de preparação e resposta a eventos adversos.

18. Realizar exercícios simulados de campo para a validação do
plano de contingência e dos protocolos, antes da retomada às aulas
com estudantes e servidores utilizando diferentes cenários de risco
nas simulações e reunir o maior número de situações que os alunos
vivenciam na escola, visualizando-as na perspectiva de prevenção
ao Coronavírus.

O quê
(ação) (W2)

Unidade de
ensino e ou
ambiente virtual.

Unidade de
ensino.

Onde
(W3)

79

Após
homologação
do Plan Con
Municipal.

Após
homologação
do Plan Con
Municipal.

Quando
(W4)

Equipe diretiva e
outros
profissionais que
se perceberem
necessários para
este momento.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Quem
(W5)

Utilizando plataformas virtuais.

Exercício realizado unidade de
ensino. testando os protocolos
estabelecidos, como por exemplo:
• tra eto deida evoltadaescola
carro, nibus, carona, bicicleta na
escola: entrada, saída, durante as
aulas, intervalo, ida e volta ao
banheiro, momento do lanche;
• ao chegar em casa: medidas de
higienização e segurança.

Como
(H1)

Sem custo.

Sem custo.

Quanto
(H2)
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Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

2.
Promover a valorização do conhecimento científico
consolidado, comoo melhor emaisqualificado saberdisponível para
enfrentar, com ê x i to, a pandemia de COVID-19.

3. Planej ar a ativação e implementação de um plano de
comunicação, no â mbito do plano de ação coordenado pelo
SCO GO. Sugerimos que sejam incluídos os seguintes
tópicos
- Contextualização
- Objetivos e metas
- Pú blicos-alvo
- Conteúdo(s), principal e secundários, e sua inter-relação
- Recursos humanos e materiais – equipes de trabalho e
responsáveis
- Canais de comunicação e de informação
- Calendarização
- Avaliação, adaptação e aprimoramento.

Onde
(W3)

1.
Constituir uma equipe responsável pela comunicação
interna (entre atores envolvidos na crise e na resposta) e pela
comunicaçãoexterna(ao pú blico),integradaao Sistemade
Comando em Operações (SCO) unidade de Gestão Operacional
(UGA) ou Comitê de Crise, definindo funções e
responsabilidades dos seus membros, se possível utilizando
procedimentos operacionais padrão (POPs).

O quê
(ação)
(W2)

Por quê (domínios): INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Acesse ao documento na íntegra
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Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Após
homologação
do Plan Con
Municipal.

Quando
(W4)

Quem
(W5)

Equipe diretiva e
Comissão escolar.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
Comissão escolar.

DAOP E COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO

Por organização da equipe diretiva e
Comissão escolar.

Por organização da equipe diretiva,
respeitando as diretrizes.

Por meio da organização da equipe
diretiva e Comissão escolar.

Como
(H1)

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Quanto
(H2)
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Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

5.
Promovera compreensão, tanto sobreas principais
formasdecontágio associadas COV ID-19, como sobre as
atitudes e comportamentos mais eficazes para a prevenção
desse contágio.

6.
Promover a adoção de atitudes responsáveis e equilibradas,
que estejam longe, tanto do pânico paralisante, em que muitas
pessoas se deixam mergulhar, como da atitude negacionista,
sobre a dimensão do desafio.

7.
Incorporar a comunicação de risco dentro de um
planejamento,paraocorrênciasgraveseemtodos os aspectosde
resposta a uma epidemia.

8.
Promover a comunicação com o pú blico comunidade,
durante surtos epidêmicos, deve ser no sentido de criar, manter ou
resgataraconfiançaea transparência,paratanto,éimportante
analisar e entender o perfil do público-alvo.

Onde
(W3)

4.
Promovera compreensão acerca do que se sabe sobre o novo
Coronavíruseapandemia de COV ID-19, contribuindo para quea
populaçãoescolaresuasfamí liaspossam ajudarna prevenção do
contágio e na efetividade das medidas implementadas no
estabelecimento de ensino/educação.

O quê
(ação)
(W2)

ASSINADO DIGITALMENTE

81

Equipe diretiva e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva e
Comissão
Escolar.

Após
homologação do
PlanCon
Municipal.
Após
homologação do
PlanCon
Municipal.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Equipe diretiva e
Comissão escolar.

Quem
(W5)

Após
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após
homologação do
PlanCon
Municipal.

Quando
(W4)

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Como
(H1)

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Quanto
(H2)
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Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

11. Identificar os principais meios de comunicação social mais
efetivos criare ouatualizar uma listadecontatosefomentarboas
relaçõescomosmeiosdecomunicação social, fornecendo
informaçõesregularessobreoretorno dasaulaseograude
preparação do estado, da região e do município.

Na unidade de
ensino.

Onde
(W3)

10. Utilizarcanaisdecomunicaçãoconfiáveiseeficazes,queo
público-alvoutiliza regularmente, equesão desuapreferência.
Seguem algunscanaisque podem ser utili zadoscomop blico interno
e externo:
- Meios de comunicação social (rádio, televisão e imprensa
escrita).
- E-mail, Google forms para comunicados e/ou pesquisas;
Google Hangouts, chat online, webinars, lives, canalaberto.
- Mídias sociais ( facebook , whatsApp, twitter, website,
Instagram, Youtube, Telegram, SMS, Skype, Messenger
etc.).
- Intranet, linha telefônica específica, quadros de comunicação,
boletins internos online, ouvidoria.
- Pode-se, ainda, incluir cartazes, folhetos, mupis (mobili
ário urbano para informação), outdoors, spots televisivos,
micro programas de rádioetc.
- Sistemassonorosmóveis(motos, bicicletas, carrosdesom etc.).

9.
Promover a ideia de transparência da informação, defendendo
a possibilidade de que cada um tenha acesso informação validada e,
mesmo assim,submetendo-a crítica, simultaneamente, combatendo
fakenewsenotíciasdenatureza especulativa variada.

O quê
(ação)
(W2)
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Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Quando
(W4)

Equipe diretiva e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Equipe diretiva e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Equipe diretiva e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Quem
(W5)

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Como
(H1)

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Quanto
(H2)
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Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

13. Analisareentenderoperfil do(s) público(s)-alvo, para
poder ajustar os objetivos e metas, diversificar e especializar a
linguagem, os canais de comunicação etc.

14. Fornecer ao público-alvo canais regulares, por meio dos
quais possam obter informação atualizada (por exemplo: linhas
diretas ou um website).

15. Manter a confiança, levando em consideração as reações do
público-alvo e modificando o plano de comunicação de risco,
dependendodaspercepçõeseperguntasdaspessoas,prevendo
mecanismos para desmentir rumores e desinformação, mitigando
fake news.

Onde
(W3)

12. Avaliar a capacidade de comunicação de todos os atores
internos e parceiros externos relevantes e os canais de
comunicação utilizados e que possam ser compartilhados.

O quê
(ação)
(W2)

ASSINADO DIGITALMENTE

83

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar

Equipe diretiva e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.
Equipe diretiva e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar

Equipe diretiva e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Como
(H1)

Equipe diretiva e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Quem
(W5)

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Quando
(W4)

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Quanto
(H2)
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Criar um canal especí fico e de fácil acesso para
esclarecimento de dúvidas e contato (inclusive sobre notícias falsas e
rumores) que poder ser um e-mail ou contato de whatsApp, no âmbito
estadual, regional e municipal ou da unidade escolar, divulgando
informações para a comunidade interna e externa, assegurando
mecanismos confiá veis de feedback.
Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

18. Definir um mecanismo de comunicaçãointernaque possibilite
informaradequadamenteaosalunoseservidores acerca das medidas
preventivas de contenção de contágio adotadas pelo estabelecimento de
ensino.

19.

Na unidade de
ensino.

17. Promover o flux oeaintegraçãoentreinformações e ternas e
internas,possibilitando aavaliação contínuadas estratégias, ações e
sistema operacional definidos.

16. Estabelecer o diálogo em qualquer atividade que venha a ser
implementada, de modo a, sistematicamente, coletaredar respostaatodas Na unidade de
ensino.
as questõesprovenientesdosatoresinternose externos.

O quê
(ação)
(W2)

84

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Por organização da equipe
diretiva e Comissão Escolar.

Por organização da equipe
diretiva e Comissão Escolar.

Equipe diretiva e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Equipe diretiva e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Por organização da equipe
diretiva e Comissão Escolar.

Equipe diretiva e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.
Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Por organização da equipe
diretiva e Comissão Escolar.

Equipe diretiva e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Como
(H1)

Quem
(W5)

Quando
(W4)

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Quanto
(H2)
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Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

21. Adequar a linguagem e o formato das mensagens,
considerando a existência de pessoas com deficiências auditivas,
visuais, cognitivase de outrasetnias(indígenas) oudeoutros
países.

22. Desenvolver campanhas e peças de multimídia que
apresentem informações-chave e que possam ser compartilhadas onlinee
transmitidaspordiferentesmídias, como ob etivode informar,
envolver, e prepararparaofuturo. Essa medida exige uma
redefiniçãoregulardosseuspropósitose da adequação às
circunstâncias concretas.

23. Informar continuamente ao píblico interno e externo
acercadoprocessodegestãodacrise sanitária,suasfases,
estratégias e ações previstas paraa prevenção decontágio no
ambiente educacional e para a manutenção das atividades de
ensino nosdiferentescenários de risco, bem como orientar sobre os
procedimentos a serem seguidos em casos suspeitos de
contaminação.

Onde
(W3)

20. Elaborarformasdecomunicaçãoatraenteseeficazespara
promoverousode má scaras,dehigienepessoaledeconvívio
responsável enquantoinstrumentoque, de alguma forma, à luz dos
atuais conhecimentos, pode fornecer um certo grau de proteção
em contextos de menor distanciamento social.

O quê
(ação)
(W2)

ASSINADO DIGITALMENTE

85

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Quando
(W4)

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.
Equipe diretiva,
pedagógica e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Equipe diretiva e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Equipe diretiva e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Como
(H1)

Quem
(W5)

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Quanto (H2)
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26. Comunicar as normasde condutasrelativas aousodos
espaços físicos e prevenção e ao controle do CO ID-19, em
linguagemacessível comunidadeescolar,e,quandoaplicável, afixar
cartazes com as mesmas normas em locais visíveis e de circulação,
taiscomo acessosaosestabelecimentos, salasdeaula, banheiros,
refeitórios, corredores, dentre outros (DAOP Sanitária).

25. Divulgar amplamente e disponibilizar, nos sites das
organi açõesparceirasqueintegramo Comitê deRetorno dasAulas e
Comitê t écnico Científico daDefesaCivilde Santa Catarina,todos os
materiais produzidos e elaborados para auxiliar no processo de
planejamento, organização e tomada de decisão sobre o retorno
escolar quais sejam:
- Plano de Contingência Educação Estadual – Plancon-Edu Estadual
COVID-19 em que está inseridoo Caderno de Diretrizesdas
medidas Sanitárias, Pedagógicas, de Alimentação, de Transporte
Escolar, de Gestão de Pessoas, de Comunicação e Informação, de
Treinamento, Capacitação e Simulados e de Finanças;
- PlanodeContingência EducaçãoEscolas–Plancon-Edu Escolas
COVID- 19;
- Caderno de Apoio Plancon COVID-19;
- Tutorial de Metodologias Ativas para Contextos de Eventos
Extremos.

24. Providenciarqueoconteúdodasmensagensenviadaspelas
instituições participantes e pela unidadeescolar inclua informação sobre
as medidas tomadas pela instituição para proteger os seus membros
informação sobre o impacto da situação de emergência na vida da
instituição informação sobre as medidas pedagógicas, de transporte, de
alimentação, de gestão de pessoas, de
treinamentoe capacitação sobre o possívelperíododeretorno das
aulas, entre outras.

O quê
(ação)
(W2)

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Onde
(W3)

86

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Quando
(W4)

Equipe diretiva,
pedagógica e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Equipe diretiva e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Equipe diretiva,
pedagógica e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Quem
(W5)

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Como
(H1)

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Quanto
(H2)
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Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

28. Incluir no plano de comunicação indicações para a
comunidade escolar relativas aos procedimentos alimentares,
conforme as diretrizes sanitárias, planosdecontingênciae
protocolos escolares (DAOP Alimentação).

29. Levar ao conhecimento dos profissionais do transporte
escolar, quer sejam servidores ou prestadores de serviços (e
aplicar no que couber), as medidas recomendadas para os
demais profissionais voltadas à atividade escolar (DAOP
Transporte).

30. Realizar campanha de conscientização para que os
paisresponsáveispriori zem,quando possível,otransporte
próprio de seus filhos, visando evitar o risco de contaminação
dentro do transportecoletivo, orientando paraquenão
transportempassageirosforadonúcleofamiliar(DAOP
Transporte).

Onde
(W3)

27. Divulgar amplamente, para toda a comunidade escolar, as
estratégias pedagógicas adotadas pela Rede de Ensino e/ou unidade
escolar, a fim de promover seu engajamento na realização das
atividades presenciais e não presenciais, enquanto perdurar o regime
especial de educação decorrente da pandemia de COVID-19
(DAOP Pedagógica).

O quê
(ação)
(W2)

ASSINADO DIGITALMENTE

87

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Equipe diretiva e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Equipe diretiva,
pedagógica e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Quem
(W5)

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Quando
(W4)

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Como
(H1)

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Quanto
(H2)
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Na unidade de
ensino.

33. Informar de imediato Secretaria de Saúde do municípioa
ocorrência decasosuspeito decontaminação noestabelecimento de ensino,
para fins de possível testagem e acompanhamento de sua evolução pelas
autoridades sanitárias.

35. Manter a comunicação motivacional e de envolvimento para
promover aadoçãodemedidasimplementadaspela unidadeescolare
adequadasacadafasedapandemiano estado, naregião e no município,
em todos os meios de comunicação, para lembrarqueaunidadede
ensinoestá preocupada com o bem-estar de todos.
Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

32. Afixar as medidas de prevenção por meio de materiais
visuais nas unidades escolares.

34. Informar de imediato Secretaria de Educação estadualmunicipal a
ocorrênciadecasosuspeitode contaminação no estabelecimento de
ensino, para fins de monitoramentoecontroledaevoluçãodocontexto
pandêmico municipal e regional na rede de ensino, pela Secretaria.

Na unidade de
ensino.

Onde
(W3)

31. Elaborar cartilha de orientação sobre os cuidados básicos de
prevenção da COVID-19 para disponibilizar pela internet aos
profissionais da educação (DAOP Gestão de Pessoas).

O quê
(ação)
(W2)

88

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva.

Equipe diretiva.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.
Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Como
(H1)

Equipe diretiva,
pedagógica e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Quem
(W5)

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Quando
(W4)

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Quanto
(H2)
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Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

38. Elaborar cronogramas para atividades e produtos de
comunicação, monitorando sua implementação.

39. Monitorar o processo de comunicação e informação,
periodicamente, para que ele possa ser avaliado e melhorado.

Na unidade de
ensino.

Onde
(W3)

37. Reforçarparceriascomos ó rgãosdecomunicaçãosocial, por
meio de formação e disponibilização de materiais, visando à
maximização da informação e mensagens por meio destes canais.

36. Estruturar o sistema de comunicação de modo que a
comunidade saiba o que fazer ao receber a informação e os
alertas.

O quê
(ação)
(W2)

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.
Equipe diretiva,
pedagógica e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.
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Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Como
(H1)

Equipe diretiva.

Quem
(W5)

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Quando
(W4)

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Quanto
(H2)
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Onde
(W3)

3.
Fornecerdadoseinformaçõesfinanceirasparasubsidiara captação
derecursos complementares paraa gestão da crise sanitária no
estabelecimento de ensino, junto às instâncias competentes.

2.
Disporde um orçamento prévioquanto aos recursos a serem
acionados para a realização das atividades, aquisição de
Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs) e Equipamentos de
Proteção Coletivas (EPCs), e todos os itens recomendados nas
diretrizessanitárias,dealimentação,detransporte,pedagógicas, gestão
de pessoas, de comunicação e de capacitação e treinamento.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

1.
Avaliar, com base nas ações definidas pela nidade de
Gestão Operacional (Sistema de Comando de Operações - SCO), para
cada nível deprontidão, os recursos financeiros necessários para a
Na unidades de
implementação das medidaspreventivas edecontenção de cont ágio
ensino.
preconizadas (medidas sanitárias, medidas pedagógicas, medidas
excepcionais de gestão de restaurantesrefeitórioscantinas,apoio
logísticoàs demais dinâmicas operacionais previstas etc).

O quê
(ação) (W2)

Por quê (domínios): FINANÇAS (BASE MENSAL)

Acesse ao documento na íntegra

DAOP FINANÇAS
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No processo de
elaboração do
PlanCon das
unidades.

No processo de
elaboração do
PlanCon das
unidades.

No processo de
elaboração do
PlanCon das
unidades de
ensino.

Quando
(W4)

Conforme as diretrizes vigentes.

Conforme as diretrizes vigentes.

Instituição
mantenedora.
Equipe diretiva e
Comissão
Escolar.

Conforme as diretrizes vigentes.

Como
(H1)

Instituição
mantenedora.
Equipe diretiva e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva e
Comissão
Escolar.

Quem
(W5)

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Quanto
(H2)
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Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Nos órgãos
competentes.

Nos órgãos
competentes.

Nos órgãos
competentes.

5.
Dimensionar e descrever detalhadamente a quantidade e a
qualidade de itens indispensáveis que precisam ser adquiridos, e o
período de abastecimento, identificando a quantidade de EPIs, EPCs,
materiais individuais, materiais de limpez a, higiene e desinfecção,
materiais coletivos, considerando o número de servidores,alunos,
salasdeaula,espaços físicos,entreoutros, para que não faltem
equipamentos e materiais unidade de ensino até o retorno da
normalidade (ver anexo exemplo).

6.
Apoiar o processo de compra de materiais e demais
insumosque se façamnecessáriosparaaoperacionalizaçãodas
medidasdefinidasparaenfrentamentodacrisesanitária, no âmbito
do estabelecimento de ensino.

7.
Auxiliar nos processosdelicitação, nosentidodedefinira
necessidade elaboração dos t ermosde Referência, obtençãodos
orçamentos encaminhamentoparaosetor financeiropara aprovação
e pré-empenho encaminhamento para o setor responsável para o
lançamento da licitação; realização do
contrato e empenho, considerando o tempo de tramitação e os
prazos dos fornecedores para o fornecimento dos produtos e
materiais.

8. Proceder ao levantamento de recursos necessários para
planejar, organizar e executar as capacitações, treinamentos e
simulados de campo, envolvendo equipes, equipamentos, viaturas
(bombeiros e ambulâncias), entre outros.

Onde
(W3)

4.
Acionar os recursos levantados pelo Sistema de Comando
Operacional, a fim de executar os processos de aquisição de
materiais, conforme as normaselegislaçõesvigentes, ou
direcionar ao órgão competente, após a avaliação do cenário e
definição de quais recursos necessários serão acionados, sendo eles
pré-cadastrados ou não, conforme demandas para o atendimento
seguro de estudantes, familiares e servidores.

O quê
(ação) (W2)

ASSINADO DIGITALMENTE
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Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Profissionais
responsáveis dos
órgãos
competentes.

Profissionais
responsáveis dos
órgãos
competentes.

Profissionais
responsáveis dos
órgãos
competentes.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Equipe diretiva e
Comissão
Escolar.

Instituição
mantenedora.
Equipe diretiva e
Comissão
Escolar.

Quem
(W5)

No processo de
elaboração do
PlanCon das
unidades.

No processo de
elaboração do
Plancon das
unidades.

Quando
(W4)

Por meio do departamento de
compras ou processo licitatório.

Por meio do departamento de
compras ou processo licitatório.

Por meio do departamento de
compras ou processo licitatório.

Conforme as diretrizes vigentes.

Conforme as diretrizes vigentes.

Como
(H1)

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Quanto
(H2)
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Na unidade escolar

Na unidade escolar

Na unidade escolar

Na unidade escolar

12. Máscara descartável adulto e infantil ( reserva)

13. Álcool em gel de 70%

14. Álcool 92líquido92de 70%

Nos órgãos
competentes.

10. Considerar os procedimentos estabelecidos nas diretrizes de
gestão de pessoas quanto à necessidade de contratação de
servidores substitutos para atender às demandas dos grupos de
risco, identificando orçamento, fonte de recursos e legislação para
contratação.

11. Luvas descartáveis

Na unidade de
ensino.

Onde
(W3)

9.
Considerar os procedimentos estabelecidos nas diretrizes
sanitáriasquanto alimentação naescola (recebimento,
armazenamento, pré-preparo, preparo, distribuição,
acompanhamento e fiscalização), e os recursos demandados para
este fim.

O quê
(ação) (W2)

92

Após a
implementação
do PlanCon
municipal

Após a
implementação
do PlanCon
municipal

Após a
implementação
do PlanCon
municipal

De acordo com a demanda das
unidades escolares.

Conforme as diretrizes vigentes.

Como
(H1)

Toda comunidade
escolar.

Toda comunidade
escolar.

Toda comunidade
escolar.

Disponibilizado para higienização das
superfícies.

Disponibilizado nas áreas comuns, afim
de evitar contaminação.

O uso é obrigatório trocando a cada duas
horas ou quando estiver úmida.

Cozinheiro, auxiliar Manipulação de alimentos, servir as
de cozinha, auxiliar de refeições, higienização das trocas das
limpeza, equipe
crianças, limpeza, etc.
gestora e pedagógica.

Os órgãos
competentes.

Quando se fizer
necessário
conforme a
demanda
prevista em
acordo com as
diretrizes
sanitárias
vigentes.
Após a
implementação
do PlanCon
Municipal

Instituição
mantenedora,
Equipe diretiva e
Comissão
Escolar.

Quem
(W5)

No processo de
elaboração do
PlanCon da
unidade.

Quando
(W4)

R$ 1.200,00
30 unidades
de 5l (galão/refil)
Consumo para 1 mês

R$ 800.00
20 unidades de 5l
(galão/refil)
Consumo para 1 mês

R$ 800,00
1000 unidades adulto
R$ 3000.00
2000 unidades infantil
Consumo para 1 mês

2000 unidades
R$ 1.200.00
Consumo para 1 mês

Sem custo.

Sem custo.

Quanto
(H2)
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Cozinha e refeitório.

Na entrada do
transporte e da
unidade escolar.
Termômetro

Na 93área de
isolamento.

Na unidade escolar

Na unidade escolar

17. Termômetro com sensor infravermelho.

18. Pilhas AAA

19. Biombo

20. Fita sinalizadora

21. Lixeira com pedal.

Entrada da unidade
escolar e refeitório

16. Embalagem plástica para talheres.

15. Totem de álcool em gel.

ASSINADO DIGITALMENTE

Auxiliar de limpeza

Equipe gestora e
pedagógica

Equipe gestora e
pedagógica.

Equipe gestora e
pedagógica.

Evitar contato manual com a lixeira.

Fazer a demarcação do espaço para
assinalar o distanciamento.

Fechar uma parte do refeitório para os
casos suspeitos.

Trocar as pilhas do termômetro quando
necessário.

Motorista, monitor do Aferição da temperatura antes de
transporte, equipe
embarcar no transporte e ao
gestora e pedagógica. chegar na unidade escolar.

4 unidades de lixeira
com pedal
R$ 200.00
Consumo permanente

R$ 210,00
9 unidades de 200m.
Consumo para 1 mês

R$ 350,00
2 unidades
de 3 paredes.
Consumo permanente

R$ 182,02
64 unidades
Consumo para 1 mês

R$ 461,00
5 unidades
Consumo Permanente

R$ 476,00
30 mil unidades por kg
Consumo para 1 mês

R$ 200,00
Disponibilizado devido ao fluxo de
2 unidade
pessoas entrando na unidade escolar e no
Consumo permanente
refeitório para alimentação.

Cozinheiro e auxiliar Separando os talheres individualmente,
de cozinha.
evitando contaminação.

Toda comunidade
escolar.

DOM/SC - Edição N° 3371
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Permanente

Permanente

Permanente.

Permanente.

Permanente.

Permanente.

Após a
implementação
do PlanCon
unicipal
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UNIDADE
DE GESTÃO OPERACIONAL (SISTEMA
COMANDO OPERACIONAL/COMITES ESCOLARES)

E

O(a) Escola Municipal Fidélis Antônio Garcia e o NDI Profª Isa
Henning Timmermans adotou a seguinte estrutura de gestão
operacional.

Figura 2: Organograma de um Sistema de Comando Operacional (SCO)

Para a devida aplicação da metodologia proposta, cada uma das
caixas no organograma deve ser devidamente nominada (responsável)
e identificada com telefone, e-mail, watasapp da pessoa com poder de
decisão. Para facilitar a utilização e visibilidade pode-se criar um mural
para comunicações, avisos, indicação dos responsáveis e contatos de
emergência
SISTEMA DE VIGILÂNCIA E COMUNICAÇÃO (SISTEMA DE
ALERTA E ALARME)
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Dispositivos Principais
Nosso sistema de alerta e alarme está organizado em torno de 5
dispositivos principais de vigilância e comunicação:
a.

indicações

provenientes

de

instituições

hierarquicamente

superiores e das entidades de saúde;
b.

sistema

de

observações

e

controle

de

evidências

(tosse

persistente de alguém, queixa de sintomas compatíveis com
COVID-19, medição de temperatura em casos suspeitos;
c.

informações variadas plausíveis provenientes de diversas fontes
(alunos

e

pais,

funcionários,

autoridades

locais,

entidades

representativas e acreditáveis);
d.

simulados de algumas ações (e protocolos);

e.

relatórios

diários

de

responsáveis

da

Unidade

de

Gestão

Operacional.
Com

base

nestes

dispositivos

procede-se

um

constante

monitoramento das dinâmicas e ações implementadas e, se
necessário, seu ajuste. No quadro abaixo apresenta-se como está
organizado o sistema de vigilância e comunicação.
NOME

FUNÇÃO

CONTATO

DISPOSITIVO

Allan Elias Lessa

Gestor Escolar

Allanlessa_bn@hot
mail.com

Comando

Roselene Correia

Auxiliar de Limpeza e
Presidente da APP

escolafidelis@porto
belo.sc.gov.br

Finanças
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Mariana Agostinho
Liberato

Secretária

Marta Maria Silvino de
Oliveira

Mãe de aluna e professora da Martasilvino2014@
unidade
gmail.com

Pedagógico

Alan di Maria

Cozinheiro

Alan.maria.24@gm
ail.com

Alimentação Escolar

Janete Caetano

Auxiliar de Limpeza

dailtoncaetano@hot
mail.com

Higienização

Iris Ferreira Tomaz

Professora

Iris.tomaz@hotmail.
com

Gestão de Pessoas

marianaagostinholi
berato@hotmail.com

Comunicação

Quadro 1: sistema de vigilância e comunicação

Monitoramento e avaliação
Tendo em vista a imprevisibilidade da evolução da pandemia, é
fundamental o monitoramento constante do cenário de risco e das
dinâmicas

e

ações

operacionais

adotadas,

com

avaliações

de

processos e resultados e constantes ajustes que se demonstrem
necessários, para manter o plano de contingência atualizado. O
registro das ações adotadas e das verificações realizadas é também
importante para salvaguardar futuras questões legais.
Os registros diários das atividades da escola, de maior ou
menor eficácia das diferentes dinâmicas e ações, de eventuais
problemas detectados e como foram resolvidos, de questões que
seja necessário resolver ou aspectos a serem alterados, serão
realizados em boletins de preenchimento expedito e em relatórios
conforme modelos que consta nos anexos 2 e 3 do Caderno de
Apoio Plancon Covid-19.
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ANEXO 1
PROTOCOLO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO PLANO DE
CONTINGÊNCIA ESCOLAR

A Comissão Escolar da Escola Municipal Fidélis Antônio Garcia e NDI Profª Isa
Henning Timmermans, cuja mantenedora é (rede) Secretaria Municipal de Educação de
Porto Belo, atesta que seguiu as orientações das Portarias conjuntas da SES/SED nº
750, 769, 778 e 792, para elaboração do Plancon-Edu Escola tendo como base o
documento disponível em:
https://drive.google.com/file/d/1br689dVt3AIXxwsmzHxfsaiD4gLnucbB/view,
O PlanCon Edu Escola entregue no dia 25/ 11/ 2020

para análise

e homologação, foi feita por meio de:
(

) Documento Impresso

(

) Documento Impresso acompanhado de Termo de Responsabilidade ((

(

) Documento Digital – por meio do endereço:

(

x ) Documento Digital acompanhado de Termo de Responsabilidade

– por meio do endereço: comiteportobelo@gmail.com
O referido documento foi numerado no protocolo de entrega sob o número
0001/2020
ao Comitê Municipal de Gerenciamento da Pandemia de COVID19, do município de Porto Belo/SC, conforme indicado pela PORTARIA CONJUNTA nº
750/2020 SED/SES/DCSC de 25 de setembro de 2020.
25 , de

NOVEMBRO

de 2020.

Segue em anexo as assinaturas dos membros da Comissão Escolar pelo Autentique.com
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O Comitê Municipal de Gerenciamento da Pandemia de COVID-19 do município de Porto
Edu Escola da unidade escolar

O documento será analisado de acordo com a ordem de chegada e será homologado
desde que esteja de acordo com as portarias conjuntas da SES/SEC nº 750, 778 e 792.
O Plancon-Edu Escola entregue com Termo de Responsabilidade terá autorização
condicional e temporária para iniciar as atividades e terá a homologação concretizada,
tão logo o Comitê Municipal de Gerenciamento da Pandemia de COVID-19, faça a sua
análise.

Assinatura dos membros do Comitê Municipal:
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Autenticação eletrônica 99/103
Data e horários em GMT -03:00 Brasília
Última atualização em 15 Dec 2020 às 08:57:20
Identificação: #68112641411a80006fdb6b3a615259212f5061eab732e831e

Página de assinaturas

Altino J

Andressa G

Altino Junior
005.551.719-65
Signatário

Andressa Godoi
040.551.839-09
Signatário

Bruna R

Claudio S

Bruna Rosa
091.313.139-30
Signatário

Claudio Silva
585.668.489-34
Signatário

Daniela Silva
032.613.839-09
Signatário

Eidi Domingues
027.218.379-23
Signatário

Eliane T

Josiane R

Eliane Tomaz
798.662.129-04
Signatário

Josiane Rocha
056.391.939-64
Signatário

Mariana V
Mariana Voltiolini

Assinado eletronicamente

Mariane Camargo

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #e74eed61d96190ab5a6c69d06abbf0d37a676a57999a6a5d3eb8ab788282518e
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Última atualização em 15 Dec 2020 às 08:57:20
Identificação: #68112641411a80006fdb6b3a615259212f5061eab732e831e

119.443.719-23
Signatário

Marilene V
Marilene Viana
693.062.659-72
Signatário

041.270.989-96
Signatário

Marina A
Marina Agnoletto
913.051.879-20
Signatário

Assinado eletronicamente

Mario Filho
533.100.049-53
Signatário

Nicésio Delfino
049.170.889-09
Signatário

Osvaldo N

Patrícia A

Osvaldo Neto
065.384.389-54
Signatário

Patrícia Araújo
035.401.139-16
Signatário

Selma P
Rosane Grauppe
478.186.899-15
Signatário

Selma Pereira
024.902.599-03
Signatário

Vera A
Vanesa Marques
046.262.169-35

Vera Andrade
614.215.379-15

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #e74eed61d96190ab5a6c69d06abbf0d37a676a57999a6a5d3eb8ab788282518e
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Autenticação eletrônica 101/103
Data e horários em GMT -03:00 Brasília
Última atualização em 15 Dec 2020 às 08:57:20
Identificação: #68112641411a80006fdb6b3a615259212f5061eab732e831e

Signatário

Signatário

Adriana S
Adriana Schimiguel
016.106.329-23
Signatário

HISTÓRICO
08 Dec 2020
13:06:43
12 Dec 2020
09:06:20
12 Dec 2020
09:06:30
08 Dec 2020
22:47:04
08 Dec 2020
22:47:33
08 Dec 2020
18:00:32
08 Dec 2020
18:00:33
08 Dec 2020
18:44:16
08 Dec 2020
18:44:48
12 Dec 2020
08:55:33
12 Dec 2020
08:56:07
08 Dec 2020
13:11:14

Comite Municipal PlanCon Porto Belo criou este documento. (Empresa: Comite Municipal PlanCon Porto
Belo, E-mail: comiteportobelo@gmail.com, CPF: 027.218.379-23)
Altino Torquato Dos Santos Junior (E-mail: altinodeporto@hotmail.com, CPF: 005.551.719-65) visualizou
este documento por meio do IP 186.225.225.73 localizado em Tijucas - Santa Catarina - Brazil.
Altino Torquato Dos Santos Junior (E-mail: altinodeporto@hotmail.com, CPF: 005.551.719-65) assinou este
documento por meio do IP 186.225.225.73 localizado em Tijucas - Santa Catarina - Brazil.
Andressa Mateus Godoi (E-mail: dressasc@gmail.com, CPF: 040.551.839-09) visualizou este documento por
meio do IP 2804:214:85ea:4bd7:60e8:4cf0:be2:924e localizado em Navegantes - Santa Catarina - Brazil.
Andressa Mateus Godoi (E-mail: dressasc@gmail.com, CPF: 040.551.839-09) assinou este documento por
meio do IP 2804:214:85ea:4bd7:60e8:4cf0:be2:924e localizado em Navegantes - Santa Catarina - Brazil.
Bruna Carolina da Rosa (E-mail: brunarosa.sc@gmail.com, CPF: 091.313.139-30) visualizou este documento
por meio do IP 177.202.228.241 localizado em Botuvera - Santa Catarina - Brazil.
Bruna Carolina da Rosa (E-mail: brunarosa.sc@gmail.com, CPF: 091.313.139-30) assinou este documento
por meio do IP 177.202.228.241 localizado em Botuvera - Santa Catarina - Brazil.
Claudio Silvino Da Silva (E-mail: defesacivil@portobelo.sc.gov.br, CPF: 585.668.489-34) visualizou este
documento por meio do IP 186.251.110.167 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.
Claudio Silvino Da Silva (E-mail: defesacivil@portobelo.sc.gov.br, CPF: 585.668.489-34) assinou este
documento por meio do IP 186.251.110.167 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.
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APRESENTAÇÃO
A pandemia do Coronavírus isolou as pessoas em suas casas, fechou comércio, fronteiras
entre países e também as escolas. Os pátios, antes tão barulhentos, ficaram silenciosos. As salas de
aula, antes tão cheias de olhares curiosos e interações, foram preenchidas pelo vazio do
distanciamento social. A realidade imposta pela situação de pandemia impossibilitou a manutenção
da rotina de todos os sistemas de ensino. O fechamento temporário das escolas e a substituição das
aulas presenciais por atividades remotas também se constituíram em ações das escolas para o
enfrentamento da pandemia.
Diferente das demais medidas sanitárias aplicadas aos diferentes segmentos econômicos e
prestação de serviços, a Portaria Conjunta nº 750/2020 SED/SES/DCSC fixou critérios a serem
adotados para o retorno das atividades presenciais nas Unidades Escolares. A Portaria Conjunta
determinou que cada município do território catarinense elaborasse o Plano de Contingência
Municipal para a Educação nos moldes do modelo do Plano Estadual de acordo com todas às
condutas estabelecidas nos Cadernos de Diretrizes para o retorno às aulas. A portaria também
determinou a instituição do Comitê Municipal de Gerenciamento da Pandemia de COVID-19
específico para a Educação.
O Comitê Municipal de Retorno Das Aulas Presenciais e de Gerenciamento da Pandemia
de COVID-19 de Porto Belo foi instituído pelo Decreto nº 2.557, de 2 de outubro de 2020. Este
plano é o resultado do trabalho de vários segmentos voltados ao combate e prevenção da COVID19. Os responsáveis de diferentes segmentos da sociedade e envolvidos no contexto de educação do
Município se dispuseram integralmente na discussão e construção coletiva que resulta neste
PLANCON-EDU/MUNICIPAL. Documento que orientará as unidades escolares nas definições de
seus planos e protocolos específicos e no qual o Colégio Cepavi utilizou como referência para a
criação do seu Plano de Contingência.
O retorno das atividades presenciais nas unidades escolares quer sejam públicas, privadas,
comunitárias, confessionais ou outras, independente da modalidade de ensino, somente será
possível mediante a anuência das autoridades sanitárias e a homologação do Plano de Contingência
Escolar pelo Comitê Municipal de Porto Belo.
O PLANCON-EDU/ESCOLAR está apresentando ações e estruturas adequadas que
garantam o retorno seguro de estudantes, servidores e toda comunidade escolar.
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Entre tantos desafios que enfrentamos no dia a dia na escola, a COVID-19 foi e está sendo a
mais difícil de lidar e estamos trabalhando intensamente para buscar soluções. Acreditamos que as
crises mundiais nos mostram ao longo da história que é possível reinventar e inovar diante de uma
nova realidade. Vamos juntos superar mais esse desafio que se instaura e honrar nosso
compromisso de promover uma educação de qualidade.

6
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INTRODUÇÃO

A COVID-19 é uma doença infecciosa emergente, causada por um vírus da família dos Coronavírus
— o SARS-CoV-2 (de forma simplificada, como institui a OMS, 2019-nCoV) identificado pela primeira vez
em Wuhan, na China, em dezembro de 2019.
Em 30 de janeiro, o Comitê de Emergência da Organização Mundial de Saúde (OMS) decretou
Emergência de Saúde Pública de Âmbito Internacional. Em 11 de março, levando em consideração a
amplitude de sua propagação mundial, veio a ser classificada como pandemia. Segundo a OMS, para
configurar uma pandemia são necessárias três condições:
a.

ser uma nova doença que afeta a população;

b.

o agente causador ser do tipo biológico transmissível aos seres humanos e causador

de uma doença grave; e
c.

ter contágio fácil, rápido e sustentável entre os humanos.

A ocorrência da COVID-19, bem como as providências a serem aplicadas, se integram na Política
Nacional de Proteção e Defesa Civil, definida pela Lei n° 12.608, de 10 de abril de 2012. Efetivamente
estamos em estado de calamidade pública decretada em decorrência de um desastre de natureza biológica,
que se insere na rubrica ―doenças infecciosas virais‖ (conforme o COBRADE nº 1.5.1.1.0). No Brasil, o
Congresso Nacional reconheceu, para fins específicos, por meio do Decreto Legislativo n° 6, de 20 de março
de 2020, a ocorrência do estado de calamidade pública nos termos da solicitação do Presidente da República.
Em Santa Catarina, o acionamento do Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos e Desastres CIGERD ocorreu no dia 14 de março, quando foi deflagrada a ―Operação COVID-19 SC‖. No dia 17 de
março, o governo do Estado decretou emergência, através do Decreto n° 515, por conta da pandemia de
coronavírus. O Decreto nº 562, de 17 de abril de 2020, declarou estado de calamidade pública em todo o
território catarinense, nos termos do COBRADE nº 1.5.1.1.0 - doenças infecciosas virais, para fins de
enfrentamento à COVID-19, com vigência de 180 (cento e oitenta) dias, suspendendo as aulas presenciais
nas unidades das redes de ensino pública e privada, sem prejuízo do cumprimento do calendário letivo, até
31 de maio. Este Decreto foi alterado por outro de número 587, de 30 de abril, que suspendeu as aulas nas
unidades das redes de ensino pública e privada por tempo indeterminado. O Decreto n° 630, de 1º de junho,
suspendeu até 2 de agosto de 2020 as aulas presenciais nas unidades das redes de ensino pública e privada,
sem prejuízo do cumprimento do calendário letivo, o qual deverá ser objeto de reposição oportunamente.
Em 16 de junho, o Ministério da Educação publicou a Portaria nº 544 que dispõe sobre a substituição
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das aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de pandemia do novo
coronavírus - COVID-19. E, em 18 de junho, a Portaria n° 1.565 que estabeleceu orientações gerais visando
à prevenção, ao controle e à mitigação da transmissão da COVID-19, e à promoção da saúde física e mental
da população brasileira, de forma a contribuir com as ações para a retomada segura das atividades e o
convívio social seguro.
O impacto potencial da COVID-19 é elevado devido a, entre outros aspectos:
a.

a propagação do vírus ser fácil e rápida;

b.

a transmissão ocorrer enquanto o paciente está assintomático ou tem sintomas leves (5 até 14

c.

a doença ter consequências agravadas, para além de idosos, em certos grupos populacionais

dias);
com grande expressão no Brasil, como diabéticos, hipertensos e com problemas cardíacos;
d.

a possibilidade de gerar sobrecarga nos sistemas e serviços de saúde e assistência social

(podendo gerar sua ruptura), na fase exponencial da contaminação;
e.

a taxa de mortalidade pode atingir, em certos contextos, números preocupantes.

Considerando que a transmissão do agente infeccioso se faz por contágio interpessoal, é fundamental
promover a preparação das instituições, organizações e serviços para uma resposta efetiva e oportuna, que
ajude a diminuir a amplitude e ritmo da infecção e a mitigar seus impactos, especialmente, o número de
vítimas mortais. A estratégia a seguir deve estar alinhada com as indicações do Ministério da Saúde (MS) e
da Organização Mundial de Saúde (OMS) e outras indicações de órgãos de governos federal, estadual e
municipal. As atividades a desenvolver devem ser sempre proporcionais ao nível de risco definido pelas
instituições responsáveis.
As experiências já reconhecidas nos casos mais bem-sucedidos de controle provam que a preparação
para uma epidemia começa (ou deve começar) antes dela ocorrer. Se tal não ocorreu (ou só ocorreu
parcialmente), mais importante se torna que a prevenção se inicie logo aos primeiros sinais de casos
provenientes de outros países (ou regiões), com reforço na fase de transmissão local e, obviamente, maior
destaque na fase de transmissão comunitária ou sustentada. Entre as medidas adotadas desde cedo pelos
países melhor sucedidos no controle à COVID-19, constam-se a realização massiva de testes com isolamento
de casos detectados e quebra de cadeias de transmissão, medidas de reforço da higiene individual e
comunitária, comunicação eficaz e adequada e conscientização efetiva, mas dando devido realce a riscos e
consequências em caso de negligência de medidas de distanciamento social (de vários graus e ordem),
obrigatórias ou voluntárias, com proibição de aglomerações.
Um instrumento de planejamento e preparação de resposta a eventos adversos de quaisquer tipos,
previstos na Codificação Brasileira de Desastres - COBRADE, é o Plano de Contingência de Proteção e
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Defesa Civil (PLANCON-PDC). Nele se define(m) e caracteriza(m) o(s) cenário(s) de risco, se explicitam os
níveis de risco/prontidão considerados e se estabelecem as dinâmicas e ações operacionais a implementar em
cada um desses níveis, quando da iminência ou ocorrência do evento adverso a que o(s) cenário(s) de risco(s)
alude(m), incluindo questões de comunicação, protocolos operacionais, recursos humanos a mobilizar,
recursos/materiais a utilizar e sistema de coordenação operacional, através da previsão e acionamento de um
Sistema de Comando de Operação (SCO) para gestão de crise. Os planos de contingência deverão em
princípio ser elaborados em fase de normalidade ou, quando muito, prevenção, ou seja, antes da ocorrência
do evento extremo. Na presente situação estão sendo elaborados em plena etapa de mitigação, já na fase de
resposta.
O Colégio Cepavi, face à atual ameaça relacionada com a COVID-19, e tendo em conta a sua
responsabilidade perante à comunidade escolar/acadêmica (alunos, professores, funcionários e familiares
destes), elaborou o presente PLANO DE CONTINGÊNCIA (PLANCON-EDU/COVID-19). O Plano está
alinhado com as metodologias para elaboração de Planos de Contingência da Defesa Civil de Santa Catarina
e as orientações nacionais e internacionais (nomeadamente, Ministério da Saúde e Organização Mundial de
Saúde, bem como Secretarias de Estado de Saúde e de Educação).
O Plano de Contingência Escolar para a COVID-19, a partir de cenários de risco identificados,
define estratégias, ações e rotinas de resposta para o enfrentamento da epidemia da nova (COVID-19),
incluindo eventual retorno das atividades presenciais, administrativas e escolares. O conjunto de medidas e
ações ora apresentado deverá ser aplicado de modo articulado, em cada fase da evolução da epidemia da
COVID-19.
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ENQUADRAMENTO CONCEITUAL DE REFERÊNCIA
A estrutura do PLACON-EDU do Colégio Cepavi obedece ao modelo conceitual ilustrado

na Figura 1.
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ATORES/POPULAÇÃO ALVO
Público alvo: todos os alunos, de todos os níveis de ensino, respectivos professores, funcionários e

familiares do Colégio Cepavi.

4.

OBJETIVOS
OBJETIVO GERAL
Fortalecer os processos de governança da escola, definindo estratégias, ações e rotinas de atuação

para o enfrentamento da epidemia enquanto persistirem as recomendações nacionais, estaduais e/ou
regionais de prevenção ao contágio da COVID-19, buscando assegurar a continuidade da sua missão
educacional pautada pela proteção e segurança da comunidade escolar/acadêmica.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a. Identificar os cenários de riscos (com base nas ameaças, território envolvido, vulnerabilidades e
capacidades instaladas do estabelecimento de ensino);
b. Definir as dinâmicas e ações operacionais e adotar os protocolos operacionais específicos,
abrangendo todas as atividades do estabelecimento e todos os membros da comunidade escolar e
cumprindo todas as recomendações oficiais;
c. Estabelecer uma Unidade de Gestão Operacional que assegure a implementação das dinâmicas e
ações definidas para diferentes fases, em especial, na retomada de atividades presenciais;
d. Promover acesso à informação constante de boletins atualizados e outros materiais de fontes oficiais
sobre a pandemia, formas de contágio e formas de prevenção;
e. Garantir uma eficiente comunicação interna (com alunos, professores e funcionários) e externa (com
pais e/ou outros familiares dos alunos, fornecedores e população em geral);
f.

Determinar quais os recursos necessários para dar uma resposta efetiva e competente, adequada a
cada fase de risco/prontidão associada à COVID-19;
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g. Implementar as ações de resposta, mitigação e recuperação, em cada fase, abrangendo toda a
atividade do estabelecimento;
h. Monitorar e avaliar as ações/medidas implementadas, possibilitando ajustes nas estratégias frente aos
resultados esperados;
i.

Identificar eventuais casos suspeitos de COVID-19, orientando/encaminhando para que de imediato
possam usufruir de apoio da escola e por parte dos serviços de saúde, evitando ou restringindo
situações de contágio;

j.

Assegurar a continuidade da missão educativa, estabelecendo estratégias e metodologias
pedagógicas adaptadas, buscando qualidade e equidade no atendimento escolar;

k. Garantir condições sanitárias, profissionais, tecnológicas e apoio psicológico compatíveis com o
momento da pandemia e pós-pandemia, garantindo a segurança da comunidade escolar nos aspectos
sanitários, de higiene, saúde física e mental/emocional.

5.

CENÁRIOS DE RISCO

Este plano de contingência está elaborado para cenários de risco específicos, que consideramos se
aplicar ao nosso estabelecimento educativo. Em tais cenários são considerados o território de alcance da
ameaça (COVID-19) com que se tem que lidar, bem como as vulnerabilidades e capacidades instaladas/a
instalar.

AMEAÇA (S)
A principal ameaça a que o plano de contingência visa dar resposta é uma ameaça biológica, uma
pandemia, mais exatamente, a transmissão do vírus 2019-nCoV, que tem impacto direto no sistema
cardiorrespiratório1, desencadeando no organismo humano a COVID-19.
A transmissão ocorre através:
a. de gotículas ou micro gotículas de saliva e secreção nasal etc., projetadas por uma pessoa infectada e
que atingem diretamente a boca, nariz e/ou olhos de outra pessoa. Essas gotículas podem atingir a
boca, olhos ou nariz de pessoas próximas ou por contato:
1

Segundo dados da OMS, com base em análise possível de 56.000 pacientes, 80% têm ausência de sintomas ou sintomas leves
(febre, tosse, alguma dificuldade em respirar, etc.), 14% sintomas mais severos (sérias dificuldades em respirar, grande falta de
ar e pneumonias) e 6% doença grave (insuficiência pulmonar, choque séptico, falência de órgãos e risco de morte).
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b. de contato físico com pessoa contaminada, como, por exemplo, ao apertar a mão de uma pessoa
contaminada e em seguida levar essa mão à boca, ao nariz ou aos olhos.
c. de objetos ou superfícies contaminadas e posterior contato com a boca, nariz ou olhos. Não podendo
ser descartada a possibilidade de transmissão pelo ar em locais públicos – especialmente locais
cheios, fechados e mal ventilados.
Depois do vírus atingir as mucosas, a maioria das pessoas desenvolve a doença com sintomas
amenos. Há, contudo, pessoas que desenvolvem quadros de grande gravidade que, em certos casos, causam a
morte do paciente. A probabilidade de complicações graves é mais comum em pessoas de grupos etários
mais idosos e/ou na presença de outras doenças crônicas. Contudo, começam a aparecer mais casos em
outras faixas de idade e em pessoas sem comorbidades aparentes.
Por outro lado, segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e a OMS, calcula-se que a
taxa de mortalidade associada à COVID-19 seja substancialmente maior que a da gripe sazonal (0,02% para
3,6% ou mais). A taxa de transmissão é elevada (cerca de 3, ou seja, 1 pessoa contamina, em média, 3
pessoas). Sem estratégias de distanciamento físico, deixando o vírus se transmitir livremente, a taxa de
contaminação pode atingir, eventualmente, até 50 a 70%, o que teria por consequência a falência total de
sistemas de saúde e funerários, pois teríamos milhões de mortos e um cenário extremamente crítico.
Cabe ainda ressaltar que a falência dos sistemas de saúde e funerário não depende somente da taxa
de contaminação, mas sobretudo da capacidade de atendimento dos casos graves da doença que podem
atingir o nível de saturação mesmo em contexto de taxas menores de contágio. Não existe ainda nenhuma
vacina disponível e provavelmente não estarão disponíveis ainda em 2020. Também não existem tratamentos
medicamentosos específicos suficientemente testados, embora alguns medicamentos - tradicionalmente
utilizados no tratamento de outras doenças - tenham sido utilizados com aparente sucesso, que não se sabe
advir de qual ou de sua combinação com outros, e alguns novos medicamentos começam a ser testados.
Assim, a esta ameaça principal do vírus em si e da doença - por vezes mortais - que ele desencadeia,
juntam-se, no mínimo, mais duas:
a. a ameaça de uma profunda crise econômica e financeira;
b. a ocorrência de contextos de perturbações emocionais pessoais e desequilíbrios sociais variados.
Nos dois últimos casos, o planejamento de estratégias mais adequadas para prevenir e restringir
novos contágios, quando da retomada gradual de atividades, pode contribuir significativamente para o
controle da doença e dirimir os impactos colaterais, favorecendo um ambiente mais propício à recuperação
econômica e dos impactos psicossociais da pandemia.
Em síntese, a ameaça é real e de natureza complexa, uma vez que:
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a. o vírus é novo, com elevada taxa de mutação (sem que saibamos, totalmente, o que isso implica);
b. seus impactos dependem das medidas de contingenciamento tomadas em tempo;
c. os efeitos potenciais de curvas de crescimento epidemiológico, súbito e alto, sobre os sistemas de
saúde são grandes, o que pode afetar a capacidade de resposta e a resiliência individual e
comunitária e, por retroação, aumentar muito o risco;
d. seu impacto na situação econômica global e de cada país pode gerar uma forte crise;
e. o inevitável choque entre medidas de distanciamento social e preocupação de dinamização da
atividade econômica pode criar conflitos e impasses difíceis de ultrapassar;
f.

aos períodos de distanciamento social mais extensivo têm que suceder-se períodos de maior
flexibilização e tentativa de retomar a normalidade que, contudo, podem vir a gerar novas
necessidades de distanciamento.

g. o município, no verão, torna-se um dos principais pontos turísticos do estado, recebendo pessoas de
outros países e estados brasileiros, o que propicia a aglomeração de pessoas nos locais públicos e
comércio em geral.
h. há uma alta incidência de pessoas idosas que fixam residência no município após aposentadoria,
sendo essas pertencentes ao grupo de risco.
i.

O município de Porto Belo recebe anualmente diversos transatlânticos oriundos de diferentes
Estados do Brasil, sendo que cada navio transporta milhares de passageiros que desembarcam no
Pier da cidade e visitam os pontos turísticos da região.

CARACTERIZAÇÃO DO TERRITÓRIO
No caso concreto do Colégio Cepavi foi julgada como ajustada descrição de território que segue:
Este Colégio conta com 21 salas de aula, Espaço Maker, Laboratório de Ciências, Laboratório de
Informática, Biblioteca, Cozinha Experimental, Sala de Convivência de Ensino Médio e Auditório, assim
como bloco administrativo, praça de alimentação, playground interno e externo, pátio aberto e quadra de
esportes. Tem uma área total construída de 3.000 metros quadrados implantados em um terreno de 80.000
metros quadrados, dos quais encontra-se uma ampla área verde denominada Ilha Ecológica.
O dimensionamento de pessoas que ocupam os espaços da escola segue como a seguir:
Bloco A
• Sala 1: Centro de Aprendizagem 5.1 – 14 alunos com 1 professora no período vespertino;
• Sala 2: Centro de Aprendizagem 2 – 7 alunos com 1 professora e 1 monitora no período vespertino;
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• Sala 3: 1° ano ―3‖ – 15 alunos com 1 professora no período vespertino;
• Sala 4: 1° ano ―2‖ – 17 alunos com 1 professora no período vespertino e 21 alunos no 5º ano 1,
com 1 professor regente e 2 professores (Educação Física e Inglês) no turno matutino;
• Sala 5: 1° ano ―1‖ – 17 alunos com 1 professora no período vespertino e 19 alunos no 4º ano 1,
com 1 professor regente e 2 professores (Educação Física e Inglês) no turno matutino;
• Sala 6: Centro de Aprendizagem 3 – 8 alunos com 1 professora e 1 monitora no período vespertino;
• Sala 7: Centro de Aprendizagem 4 – 11 alunos com 1 professora e 1 monitora no período
vespertino;
• Sala 8: Centro de Aprendizagem 5.2 – 9 alunos com 1 professora e 1 monitora no período
vespertino;
Bloco B
• Sala 1: 1° ano 1 EM – 26 alunos com 1 professor para cada disciplina no período matutino;
• Sala 2: 1° ano 2 EM ‖ – 27 alunos com 1 professor para cada disciplina no período matutino;
• Sala 3: 2° ano EM – 33 alunos com 1 professor para cada disciplina no período matutino;
• Sala 4: 3° ano EM‖ – 23 alunos com 1 professor para cada disciplina no período matutino;
Bloco C
• Sala 1: 7° ano 1 – 30 alunos com 1 professor para cada disciplina no período matutino e 3º ano 1
EF com 24 alunos, 1 professor regente e 3 professores (Educação Física, Inglês, Música) no turno vespertino
;
• Sala 2: 6° ano 1 – 22 alunos com 1 professor para cada disciplina no período matutino e 3º ano 2
EF com 23 alunos, 1 professor regente e 3 professores (Educação Física, Inglês, Música) no turno
vespertino;
• Sala 3: 6° ano 2 – 22 alunos com 1 professor para cada disciplina no período matutino e 2º ano 3
EF com 21 alunos, 1 professor regente e 3 professores (Educação Física, Inglês, Música) no turno
vespertino;
• Sala 4: 7° ano 2 – 28 alunos com 1 professor para cada disciplina no período matutino e 2º ano 2
EF com 23 alunos, 1 professor regente e 3 professores (Educação Física, Inglês, Música) no turno
vespertino;
• Sala 5: 2° ano 1 – 21 alunos com 1 professor regente e 3 professores (Educação Física, Inglês,
Música) no turno vespertino;
Bloco D
• Sala 1: 4° ano 2 – 11 alunos com 1 professor regente e 2 professores (Educação Física, Inglês,) no
turno vespertino;
• Sala 2: 8° ano – 35 alunos com 1 professor para cada disciplina no período matutino e 5º ano 2 EF

15

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 2191

com 26 alunos, 1 professor regente e 2 professores (Educação Física e Inglês) no turno vespertino;
• Sala 3: 9° ano 2 – 26 alunos com 1 professor para cada disciplina no período matutino e 6º ano 3
EF com 18 alunos, com 1 professor para cada disciplina no turno vespertino;
• Sala 4: 9° ano 1 – 35 alunos com 1 professor para cada disciplina no período matutino e 4º ano 3
EF com 19 alunos, 1 professor regente e 2 professores (Educação Física e Inglês) no turno vespertino;
Ainda está prevista a permanência de:
• 1 diretor geral;
• 1 diretor adjunto;
. 1 coordenadora pedagógica;
• 1 orientadora educacional;
• 3 técnicos para serviços administrativos;
. 1 recepcionista;
• 1 bibliotecária;
. 1 responsável pelo marketing;
• 1 responsável pelo laboratório informática;
• 2 seguranças;
. 1 responsável pela manutenção geral;
• 4 serventes (serviços gerais);
Visto isso, a população escolar no Colégio Cepavi é de 631 estudantes, 45 professores e 18 demais
servidores por período (matutino ou vespertino). Em um dia teremos no Colégio a circulação de
aproximadamente 347 pessoas no período matutino e 347 no período vespertino, sem considerar a possível
presença de pais e responsáveis, prestadores de serviço (entregas, transporte etc.) ou outras pessoas que
possam adentrar ao ambiente escolar.
O Colégio Cepavi conta com uma cantina terceirizada que serve lanches individualizados, mediante
venda antecipada de fichas para evitar filas e aglomeração na hora do lanche. Os intervalos acontecem em
momentos distintos de acordo com a faixa etária.
Em pesquisa realizada através da agenda eletrônica ClipEscola, observou-se que grande parte dos
alunos utilizam automóveis particulares para deslocamento, outra parcela utiliza o transporte coletivo
terceirizado e um pequeno grupo que se desloca a pé ou com bicicleta. Os alunos do Colégio Cepavi são
oriundos dos municípios da Costa Esmeralda, sendo 50% vindos de Porto Belo, 25% do município de
Bombinhas e 25% de Itapema.
O Colégio Cepavi localiza-se no Bairro Perequê, a aproximadamente 15 minutos do Centro de
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Referência para Atendimento ao COVID-19 e aproximadamente 20 minutos do Hospital Municipal de
Itapema em condições normais.
A Escola se encontra em um local privilegiado, com fácil acesso para a BR 101, o que possibilita o
fácil deslocamento para os centros de saúde e hospitais de maior porte, tendo a polícia militar e o corpo de
bombeiros instalados nas proximidades, tornando a escola ainda mais segura.

VULNERABILIDADES
O Colégio Cepavi toma em consideração, na definição de seu cenário de risco, as vulnerabilidades
gerais e específicas que seguem:
a. facilitação de condições que permitam a transmissão do vírus, através de contatos diretos (aperto de
mão, beijos, atingimento por partículas de pessoa infectada que tosse ou espirra, etc.) ou mediados
(toque em superfícies infectadas, etc., seguido de toque com as mãos na boca, nariz e olhos),
particularmente, em sociedades com hábitos sociais de maior interatividade física interpessoal;
b. falta de certos hábitos e cuidados de higiene pessoal e relacional ou negligência no seu cumprimento,
nomeadamente os hábitos associados à lavagem regular e adequada das mãos, etiquetas corretas de
tossir e espirrar;
c. insuficiente educação da comunidade escolar para a gestão de riscos e para a promoção da saúde (em
especial, contextos epidemiológicos) que, em certos casos, se associa a baixa educação científica e
dificuldades de pensamento crítico;
d. atitudes de negação do vírus, da COVID-19 e/ou de seu impacto, decorrente de fake news e difusão
de informação não validada cientificamente;
e. condições específicas dos estabelecimentos, tais como tipo e dimensões das instalações físicas,
condições de arejamento, espaço disponível para suficiente espaçamento das pessoas etc.;
f.

baixa percepção de risco e o descumprimento de regras sociais (por exemplo, distanciamento e
isolamento social, uso de máscaras, entre outros);

g. existência de atores pertencendo a grupos de risco;
h. atividades essencialmente presenciais e desenvolvidas em grupos;
i.

dependência de meios de transporte coletivos urbanos, eventualmente saturados;

j.

falta de formação dos professores para usar tecnologia na educação;

k. alunos sem espaço adequado para estudo em casa, falta de equipamentos como computadores e
notebooks e problemas na conexão à internet;
l.

horário único de acesso às aulas e intervalos (recreios), causando possível aglomeração na entrada e
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saída das pessoas;
m. número insuficiente de funcionários para auxiliar na fiscalização das normas de convivência
exigidas.

CAPACIDADES INSTALADAS/ A INSTALAR
O Colégio Cepavi considera já ter instaladas e a instalar as seguintes capacidades:
•

Capacidades instaladas
O Colégio Cepavi já está organizado e preparou-se para o retorno presencial desde a publicação das

medidas do governo estadual, sendo elas:
a) Uso obrigatório de máscaras em todas as dependências das escolas, incluindo estacionamento;
b) Aquisição de um túnel de desinfecção humana à base de ozônio instalado na entrada da Escola, com
um sistema que pulveriza o ozônio umedecido para atingir a parte superficial do corpo, como roupas,
acessórios e calçados. É um produto sanitizante e terapêutico; sua molécula reativa de oxigênio, é
conhecido como um dos microbicidas de ação mais rápida contra bactérias e vírus;
c) Aquisição de tapetes sanitizantes para todas as entradas da Escola, no qual será utilizado produto à
base de hipoclorito de sódio;
d) Aquisição de termômetros digitais para aferição de temperatura de todas as pessoas que adentrarem à
Escola, vetando a entrada daquela cuja temperatura seja igual ou superior a 37,8 graus;
e) Instalação de dispenser contendo álcool gel 70% em todas as salas de aulas e nas demais
dependências da Escola;
f) Suspensão do uso de catracas de acesso e de sistemas de registro de ponto;
g) Lacre de todas as torneiras de bebedouros utilizadas para ingestão de uso direto, evitando o contato
da boca do usuário com o equipamento, deixando apenas as torneiras que são utilizadas para encher
garrafas ou copos de uso individual;
h) Distanciamento de 1,5m entre as carteiras em todas as salas de aula, com as devidas demarcações;
i)

Colocação de cartazes explicativos em todas as dependências do Colégio;

j)

Demarcação do piso dos espaços físicos, de forma a facilitar o cumprimento das medidas de
distanciamento social;

k) Colocação de lixeiras sem tampas em todas as áreas da Escola.

•

Capacidades a instalar
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a. dispor de ambiente específico para isolamento de pessoas que no meio do expediente/aula possam
vir a ter algum tipo de sintoma;
b. formação específica para os professores e colaboradores, de acordo com o planejamento que segue:
c. treinamento, incluindo simulados, conforme o planejamento que segue:
-

Treinamento para o cumprimento dos protocolos.

d. estabelecer fluxos de encaminhamento de pessoas com sintomas à rede de atenção pública ou
privada;
e. estabelecer protocolos internos de testagem e rastreamento e afastamento de contatos de casos
confirmados;
f.

compartilhar informativos e comunicados às famílias dos alunos sobre os procedimentos adotados
pela escola e os protocolos que deverão seguir diariamente para a permanência da criança na escola;

g. retorno gradativo das atividades com mínimo de 7 dias entre os grupos regressantes, com
monitoramento da evolução do contágio;
h. retorno das atividades em semanas alternadas de forma a ampliar a possibilidade de distanciamento;
i.

definir um ―espelho‖ para cada sala de aula, de forma que cada aluno utilize todos os dias a mesma
mesa e a mesma cadeira;

j.

Afixar cartazes com o número máximo permitido de pessoas presentes simultaneamente no interior
de um mesmo ambiente.
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NÍVEIS DE PRONTIDÃO/AÇÃO
Este plano de contingência vincula-se aos níveis de prontidão/ação definidos no Quadro 1, que estão

baseados em indicações da OMS e correspondem à terminologia que vem sendo utilizada pelo Ministério da
Saúde em suas análises. Tal terminologia parece-nos a mais adequada tanto à natureza da pandemia, como
para os estabelecimentos a que se destina: Preparação; Resposta (subdividida em Contenção e Mitigação); e
Recuperação.
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(podendo, se houver
medidas muito firmes
como testagem
generalizada,
isolamento de casos e
impedimento de
entradas chegar até à
Supressão)

Mitigação

(por vezes,
subdividida em
simples no início e
alargada quando já
há casos no
país/estado)

Contenção

SUBFASES

Caracteriza-se inicialmente pela redução do contágio e óbitos e controle parcial da epidemia,
sustentada em indicadores oficiais de evolução de taxas de contágio e de ocupação de atendimento
hospitalar. Posteriormente, pela superação do surto epidêmico e/ou surgimento de vacina e/ou
descoberta de medicamentos adequados para o tratamento da COVID-19, comprovados
cientificamente pelas autoridades competentes podendo considerar-se consolidada (recuperação
plena). Até que isso aconteça, deve-se manter medidas preventivas adequadas para evitar o
surgimento de novos focos de infecção e reversão do achatamento da curva de contágio. Na
ocorrência de reversão da redução do contágio as medidas adequadas de prevenção e controle
deverão ser retomadas, em partes similares às previstas para a fase de Contenção.

Quando a situação de contágio está sob maior controle e caminha para uma fase de recuperação
estas medidas restritivas podem ser flexibilizadas.

Sabendo-se que não será possível evitar todos os contágios, tenta-se diminuir o avanço da
pandemia, com ações como suspensão de aulas, fechamento de comércio, bares e restaurantes,
cancelamento de eventos esportivos, congressos, shows e espetáculos, suspensão ou limitação de
transportes etc.

A mitigação deve começar logo quando há transmissão local e intensificar-se quando há
transmissão sustentada ou comunitária.

Inclui medidas como o rastreamento (por meio de testes), isolamentos específicos (para evitar o
contágio da população a partir de casos importados) e vigilância de entradas, saídas e
deslocamentos de pessoas, buscando erradicar o vírus. O limite da contenção é quando as
autoridades perdem o controle do rastreamento, o vírus se propaga e entra em transmissão local.
Considera-se na fase de Contenção duas subfases Contenção Inicial e Contenção Alargada.

Pode ir desde quando há transmissão internacional em outros países ou casos importados em
outros estados (contenção inicial) até à situação da existência de cadeias secundárias de
transmissão em outros estados e/ou casos importados no estado, mas sem cadeias de transmissão
secundária (contenção alargada).

Não existe epidemia ou existe em outros países de forma ainda não ameaçadora

CARACTERÍSTICAS

Emergência de Saúde
Pública

Perigo Iminente (quando há
casos importados no estado,
mas sem cadeias de
transmissão secundária)

e

Alerta (quando somente há
ocorrências em outros
estados)

PLANCON ESTADUAL
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GOVERNANÇA E OPERACIONALIZAÇÃO DA RESPOSTA

A gestão de uma situação de crise, tão grave como a que nos confrontamos e temos que lidar, exige um
ajuste na governança, ou seja, nos processos de governar neste tempo de crise. Referimo-nos, em especial, à
interação e tomada de decisão entre os atores envolvidos neste problema coletivo, acompanhada da criação, reforço
e/ou remodelação de diretrizes e normas e implementação de ações adequadas.
Na governança, diretamente, relacionada com a operacionalização das dinâmicas e ações operacionais de
resposta, salientam-se três domínios fundamentais:
a. o das diretrizes, dinâmicas e ações operacionais (e respectivos protocolos) a implementar;
b. o do Sistema de Comando Operacional, propriamente dito, diferenciado do ―normal‖ sistema e processo de
governo, mas com ele interligado, e que se torna necessário constituir para coordenar toda a
implementação a eventuais ajustes do plano, indicando equipe e responsável em cada domínio;
c. o do Sistema de Alerta e Alarme, incluindo as dinâmicas de comunicação e os processos de monitoramento
e avaliação, que permite, identificar os eventuais ajustes que se torna necessário implementar.

DIRETRIZES, DINÂMICAS E AÇÕES OPERACIONAIS (DAOP)
As diretrizes, dinâmicas e ações operacionais a serem implementadas encontram-se indicadas na sequência.
No planejamento da implementação das diretrizes, dinâmicas e ações sugere-se que seja usada, como
referência, a ferramenta de qualidade 5W2H. Os 5 W (das iniciais do nome em inglês) são: W1) porque será feito;
W2) o que será feito; W3) onde será feito: W4) quando será feito: W5) quem o fará. Os dois H: H1) como será
feito; H2) quanto custará.
Os quadros síntese que seguem resumem as principais dinâmicas e sugestões de ações que podem ser
realizadas, sendo que as diretrizes com mais detalhes estão disponíveis nos links de acesso.

DIRETRIZES SANITÁRIAS
O quê (ação)
(W2)

Onde
(W3)

Quando
(W4)

Quem
(W5)

Como
(H1)

Quanto
(H2)

Com o
monitoramento do
contágio, tanto na
comunidade
escolar quanto na
comunidade geral
da localidade,

Confome
demanda.

1. Medidas sanitárias administrativas
1. Avaliar a possibilidade de retorno
gradativo das atividades escolares,
com intervalos mínimos de 7 (sete)
dias entre os grupos regressantes, em
cada estabelecimento (para os
diferentes níveis escolares, diferentes
cursos,
ou outros),
com o

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
Diretiva e
Comissão
Escolar.
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monitoramento da evolução do
contágio, tanto na comunidade
escolar quanto na comunidade geral
da localidade, contemplando novos
alinhamentos, se necessário;
2. Definir um ―espelho‖ para cada
sala de aula, de forma que cada
aluno utilize todos os dias a mesma
mesa e a mesma cadeira;
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contemplando
novos
alinhamentos.
Salas de
aula

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva e
pedagógica

Por meio de
fixação de
cartazes e
demarcação de
carteiras e
cadeiras.

Conforme
demanda.

3. Reenquadrar, dentro do possível,
as grades de horários de cada turma,
de forma a condensar em menores
quantidades de dias possíveis as
aulas do mesmo professor, de forma
que cada professor mude o mínimo
possível de sala;

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva,
pedagógica e
comissão
escolar.

Por meio de
estudo da gestão
de pessoas.

Conforme
demanda.

4. Adotar estratégias eficazes de
comunicação com a comunidade
escolar, priorizando canais virtuais e
a audiodescrição para deficientes
visuais e LIBRAS para alunos
surdos;

Colégio
Cepavi

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Por meio de
avaliação das
especificidades.

Conforme
demanda.

5. Providenciar a atualização dos
contatos de emergência dos alunos
(também dos responsáveis quando
aplicável), e dos trabalhadores, antes
do retorno das aulas, assim como
mantê-los
permanentemente
atualizados;

Colégio
Cepavi

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva,
pedagógica,
profissionais
de apoio e
atendimento
educacional
especializado.
Equipe
administrativa

No ato da
assinatura do
termo de aceite ou
não do retorno
pela família.

Conforme
demanda.

6. Estimular a priorização de
realização
de
reuniões
por
videoconferência, evitando a forma
presencial, quer seja por alunos,
docentes,
trabalhadores
ou
fornecedores e, em especial, quando
não for possível, reduzir ao máximo
o número de participantes e sua
duração. Em extensão para
as
pessoas com deficiência, buscar
assessoria e suporte dos serviços de
Educação Especial para adequações
e acesso a informações;

Colégio
Cepavi
e
ambient
es
digitais

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva,
pedagógica
comissão
escolar e
professores.

Por meio de
organização dos
tempos, espaços e
ambientes.

Conforme
demanda.

7. Suspender todas as atividades que
envolvam aglomerações, tais como
festas de comemorações, reuniões
para
entrega
de
avaliações,
formaturas, feiras de ciências,
apresentações teatrais, entre outras;

Em
espaços
internos
e
externos

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva

Cancelando
previamente estas
ações.

Conforme
demanda.
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8. Suspender as atividades esportivas
coletivas presenciais e de contato,
tais como: lutas (artes marciais),
futebol, voleibol, ginástica, balé e
outras, devido à propagação de
partículas
potencialmente
infectantes,
priorizando
e
incentivando atividades individuais
ao ar livre;

Em
espaços
internos
e
externos

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva,
pedagógica e
comissão
escolar.

Cancelando
previamente estas
ações.

Conforme
demanda.

9. Avaliar a possibilidade pedagógica
de que as aulas de educação física
sejam temporariamente teóricas, na
primeira etapa do retorno. E após
sejam planejadas para serem
executadas individualmente, sem
contato físico, mantendo a distância
de 2m entre os participantes e em
espaços abertos (ar livre). Proibir a
prática de esportes que envolvam
superfícies que não possam ser
limpas e atividades que envolvam
troca de objetos entre os alunos;

Colégio
Cepavi

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva,
pedagógica e
professores de
Educação
Física.

Avaliando
espaços, tempos e
conteúdos.

Conforme
demanda.

10. Desestimular o uso de
elevadores, por meio de cartazes
afixados em locais visíveis, que
contenham orientações mínimas,
recomendando a utilização apenas
para pessoas com dificuldades ou
limitações para deslocamento;

Colégio
Cepavi

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva e
administrativa

Por meio de
cartazes afixados
em locais visíveis.

Conforme
demanda

11. Adotar rotinas regulares de
orientação de alunos e trabalhadores
sobre as medidas de prevenção,
monitoramento e controle da
transmissão do COVID-19, com
ênfase na correta utilização, troca,
higienização e descarte de máscaras,
bem como na adequada higienização
das mãos e de objetos, na
manutenção da etiqueta respiratória e
no respeito ao distanciamento social
seguro, sempre em linguagem
acessível para toda a comunidade
escolar;

Colégio
Cepavi

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva,
pedagógica e
administrativa

Por meio de
cartazes afixados
em locais visíveis,
formação e
capacitação, entre
outros.

Conforme
demanda

12. Informar as alterações de rotina e
mudanças de trajeto e objetos, com
antecedência, aos alunos com
deficiência visual e Transtorno de
Espectro Autista-TEA;

Colégio
Cepavi

Antes de
iniciar as
atividades
presenciais.

Equipe
diretiva,
pedagógica e
profissionais
de apoio.

Por meio reuniões
on-line e
presenciais,
quando se fizerem
necessárias.

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

Colégio
Cepavi

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva e
pedagógica

Por meio de
cartazes afixados
em espaços de
trânsito.

Conforme
demanda

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

Colégio
Cepavi

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Toda a
comunidade
escolar que
retornará às
atividades
presenciais.

Por meio de
capacitação,
reuniões virtuais e
presenciais
quando se fizerem
necessárias.

Conforme
demanda

15. Recomendar aos Diretores e
Administradores
Escolares
acompanharem os casos suspeitos ou
confirmados, na comunidade escolar,
e com as autoridades locais, a
evolução de casos positivos, nos seus
municípios e nos adjacentes, de
forma a gerenciar o funcionamento
do estabelecimento, avaliando a
adequação da continuidade das aulas,
cancelando-as, se necessário, e
quando aplicável, contemplar o
possível fechamento temporário do
estabelecimento, de forma total ou
parcial (apenas alguma sala, edifício
ou instalação).

Colégio
Cepavi

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva e
comissão
escolar, pais e
responsáveis

Nas unidades de
ensino, sites de
levantamento de
dados sobre a
evolução da
Covid-19, assim
como, contar com
o apoio dos
familiares sobre o
repasse de
informações sobre
os familiares e o
educando.

Conforme
demanda

O quê (ação)
(W2)

1. Orientar alunos e trabalhadores
sobre a necessidade e importância de
evitar tocar os olhos, nariz e boca,
além de higienizar sistematicamente
as mãos, especialmente nas seguintes
situações: após o uso de transporte
público;
ao
chegar
no
estabelecimento de ensino; após
tocar em superfícies tais como:
maçanetas das portas, corrimãos,
botões de elevadores, interruptores;
após tossir, espirrar e/ou assoar o
nariz; antes e após o uso do
banheiro; antes de manipular
alimentos; antes de tocar em
utensílios higienizados; antes e após

Onde
Quando
Quem
(W3)
(W4)
(W5)
2. Medidas sanitárias de higiene pessoal
Colégio
Cepavi

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva e
comissão
escolar

Como
(H1)

Quanto
(H2)

Formação
continuada,
placas
informativas.

Conforme
demanda
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alimentar os alunos; antes das
refeições; antes e após cuidar de
ferimentos; após a limpeza de um
local e/ou utilizar vassouras, panos e
materiais de higienização; após
remover lixo e outros resíduos; após
trocar de sapatos; antes e após o uso
dos espaços coletivos; antes de
iniciar e após uma nova atividade;
2. Estimular a comunidade escolar a
utilizar
frequentemente
as
preparações alcoólicas antissépticas
70% (setenta por cento) em formato
de gel, espuma ou spray, para
higienização das mãos, disponíveis
em diversos ambientes do
estabelecimento de ensino;
3. Orientar aos alunos, trabalhadores
e visitantes, que adentrarem ao
estabelecimento, que deverão usar
máscaras descartáveis, ou de tecido
não tecido (TNT), ou de tecido de
algodão, durante todo o período de
permanência no estabelecimento de
ensino, recomendando que as elas
devem ser trocadas a cada 2 (duas)
horas ou quando tornar-se úmida (se
antes deste tempo). Não devem ser
colocadas em bebês menores de dois
anos, pois há perigo de asfixia.
4. Manter disponível um frasco de
álcool gel 70% para cada professor,
recomendando a este que leve
consigo para as salas de aula para
sistematicamente higienizar as mãos;
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Em
diversos
espaços
da
unidade
escolar.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva e
comissão
escolar

Em pontos
estratégicos
como entradas
do Colégio e
locais de maior
circulação.

Conforme
demanda

Em
diversos
espaços
da
unidade
escolar.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva

Disponibilizand
o o material.

Conforme
demanda

Em
diversos
espaços
da
unidade
escolar.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva

Disponibilizand
o material.

Conforme
demanda

5. Orientar os trabalhadores a manter
as unhas cortadas ou aparadas, os
cabelos presos e evitar o uso de
adornos, como anéis e brincos;

Na
unidade
de
ensino

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva e
comissão
escolar

Na formação
continuada e/ou
reuniões

Conforme
demanda

6. Orientar cada professor a
higienizar as mãos e substituir a
máscaras descartáveis ao final de
cada aula (a cada mudança de sala) e
ao final do seu turno;
7. Orientar aos alunos, trabalhadores
e visitantes, que adentrarem ao
estabelecimento, que deverão usar
máscaras descartáveis, ou de tecido
não tecido (TNT), ou de tecido de
algodão, recomendando que as elas
devem ser trocadas a cada 2 (duas)
horas ou quando tornar-se úmida (se
antes deste tempo). Para o uso de
máscaras de tecido recomenda-se

Na
unidade
escolar

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva e
pedagógica

Reuniões
formativas e
material
informativo

Conforme
demanda

Em
diversos
espaços
da
unidade
escolar.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva e
pedagógica

Reunião
formativa e
material
informativo

Conforme
demanda
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que seja realizada em conformidade
com o previsto na Portaria SES nº
224, de 03 de abril de 2020, ou
outros regramentos que venham
substituí-la.
8. Orientar a comunidade escolar
sobre os cuidados necessários a
serem adotados em casa e no
caminho entre o domicílio e o
estabelecimento de ensino;

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva e
pedagógica

Reunião
formativa e
material
informativo

Conforme
demanda

9. Orientar e estimular os alunos,
trabalhadores e visitantes à aplicação
da ―etiqueta da tosse‖;

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva e
pedagógica

Reunião
formativa e
material
informativo

Conforme
demanda

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

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva e
pedagógica

Reunião
formativa e
material
informativo

Conforme
demanda

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

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva e
pedagógica

Reunião
formativa e
material
informativo

Conforme
demanda

O quê (ação)
(W2)

Onde
Quando
Quem
Como
(W3)
(W4)
(W5)
(H1)
3. Medidas sanitárias para readequação dos espaços físicos

1. Readequar os espaços físicos,
respeitando o distanciamento mínimo
de 1,5 m (um metro e meio) em sala
de aula. Nas atividades de educação
física
em
espaços
abertos,
recomenda-se à distância de 2 m
(dois metros) de distância entre
pessoas, quer seja entre alunos,
professores, outros trabalhadores ou
visitantes;
2. Estabelecer, afixar em cartaz e
respeitar o teto de ocupação,
compreendido como o número
máximo permitido de pessoas
presentes, simultaneamente,
no
interior de um mesmo ambiente,
respeitando
o
distanciamento
mínimo obrigatório;

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva e
pedagógica

Equipe
diretiva e
pedagógica

Verificar a
metragem quadrada
de cada espaço

Verificar a
metragem quadrada
de cada espaço

Quanto
(H2)
Conforme
demanda

Conforme
demanda
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3. Organizar as salas de aula de
forma que os alunos se acomodem
individualmente
em
carteiras,
respeitando
o
distanciamento
mínimo recomendado;

Nas
salas de
aula

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva e
pedagógica

Conforme espelho
de classe

Conforme
demanda

4. Demarcar o piso dos espaços
físicos, de forma a facilitar o
cumprimento das medidas de
distanciamento social, especialmente
nas salas de aula, nas bibliotecas, nos
refeitórios e em outros ambientes
coletivos;
5. Suspender a utilização de catracas
de acesso e de sistemas de registro de
ponto, cujo acesso e registro de
presença
ocorram
mediante
biometria, especialmente na forma
digital, para alunos e trabalhadores;
6. Disponibilizar alternativas de
acessos e saídas sem comandos com
o
contato
das
mãos,
para
estabelecimentos que disponham de
estacionamentos, em especial se
utilizarem sistemas de digitação
numérica ou de biometria digital,
tanto para alunos quanto para
trabalhadores e visitantes;
7. Implementar nos corredores o
sentido único, para coordenar os
fluxos de entrada, circulação e saída
de
alunos
e
trabalhadores,
respeitando o distanciamento mínimo
entre pessoas;

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva e
pedagógica

Utilizando fitas,
mapas,
organogramas e
outros que se
fizerem
necessários.

Conforme
demanda

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva

Lacrar as catracas e
sistemas de registro
de ponto por
biometria

Conforme
demanda

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva,
pedagógica
e comissão
escolar

Desativando os
sistemas de
digitação numérica
ou biometria
digital.

Conforme
demanda

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva e
pedagógica

Utilizando fitas
marcadoras e
placas
informativas.

Conforme
demanda

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

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva,
pedagógica
e comissão
escolar

Utilizando fitas
marcadoras e
material
informativo.

Conforme
demanda
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9. Organizar, quando possível, as
entradas dos alunos, de forma que
não ocorram aglomerações, bem
como escalonar os horários de saída
de alunos, de modo a evitar
congestionamentos e aglomerações;

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva e
comissão
escolar

Definindo entrada e
saída de forma
escalonada.

Conforme
demanda

10. Escalonar os horários de
intervalo, refeições, bem como
horários de utilização de ginásios,
bibliotecas, pátios entre outros,
quando estes se fizerem necessários,
com o objetivo de preservar o
distanciamento mínimo obrigatório
entre pessoas e evitar a aglomeração
de alunos e trabalhadores nas áreas
comuns;
11. Evitar o acesso de pais,
responsáveis,
cuidadores
e/ou
visitantes
no
interior
das
dependências dos estabelecimentos
de ensino, porém nos casos em que o
acesso
ocorrer,
devem
ser
preservadas
as
regras
de
distanciamento mínimo obrigatório e
o uso de máscara;

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva,
pedagógica
e comissão
escolar

Analisando o
quantitativo de
alunos

Conforme
demanda

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva e
comissão
escolar

Por meio de
reuniões virtuais e
materiais
informativos de
mídias.

Conforme
demanda

12. Assegurar o respeito dos pais,
responsáveis e/ou cuidadores às
regras de uso de máscara e de
distanciamento mínimo obrigatório
nas dependências externas do
estabelecimento de ensino, quando
da entrada ou da saída de alunos, e,
quando aplicável, sinalizar no chão a
posição a ser ocupada por cada
pessoa;
13. Assegurar que trabalhadores e
alunos do Grupo de Risco
permaneçam em casa, sem prejuízo
de
remuneração
e
de
acompanhamento
das
aulas,
respectivamente;

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva,
pedagógica
e comissão
escolar

Por meio de
reuniões virtuais e
materiais
informativos de
mídias.

Conforme
demanda

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva,
pedagógica
e comissão
escolar

Rastreamento de
trabalhadores e
alunos do grupo de
risco.

Conforme
demanda

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

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva,
pedagógica
e comissão
escolar

Desativando as
torneiras,
bebedouros de
ingestão direta de
água.

Conforme
demanda

29

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 2205

higienização das mãos antes e após a
retirada da água;

15. Aferir a temperatura de todas as
pessoas previamente a seu ingresso
nas dependências do estabelecimento
de ensino, por meio de termômetro
digital infravermelho, vedando a
entrada daquela cuja temperatura
registrada seja igual ou superior a
37,8 (trinta e sete vírgula oito) graus
Celsius;

Na
unidade
de
ensino.

Em tempo
integral

Recepcioni
sta

Disponibilizando
uma recepcionista
para fazer a
aferição da
temperatura na
entrada da unidade
de ensino.

Conforme
demanda

16. Assegurar o conhecimento das
mudanças realizadas nos espaços
físicos de circulação social aos
alunos com deficiência.

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva,
pedagógica
e comissão
escolar

Por meio de
material
informativo.

Conforme
demanda

Como
(H1)

Quanto
(H2)

O quê (ação)
(W2)

Onde
Quando
Quem
(W3)
(W4)
(W5)
4. Medidas sanitárias de distanciamento social

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

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva e
comissão
escolar

Por meio de
materiais
informativos em
cada espaço

Conforme
demanda

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

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva,
pedagógica e
comissão
escolar

Reuniões de
orientação e
materiais
informativos.

Conforme
demanda

3. Orientar alunos e trabalhadores a
evitar comportamentos sociais tais
como aperto de mãos, abraços e
beijos;

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva e
pedagógica.

Reuniões de
orientação e
materiais
informativos.

Conforme
demanda

4. Orientar alunos e trabalhadores a
não compartilhar material escolar,
como canetas, cadernos, réguas,
borrachas entre outros; porém, caso
se faça necessário, recomendar que
sejam previamente higienizados;

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva,
pedagógica e
comissão
escolar

Reuniões de
orientação e
materiais
informativos.

Conforme
demanda
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5. Orientar alunos e trabalhadores a
não compartilhar objetos pessoais,
como roupas, escova de cabelo,
maquiagens,
brinquedos
e
semelhantes;

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva,
pedagógica e
comissão
escolar

Reuniões de
orientação e
materiais
informativos.

Conforme
demanda

6. Orientar alunos a restringirem-se
as suas salas de aula, e evitando
espaços comuns e outras salas que
não as suas;

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva,
pedagógica e
comissão
escolar

Reuniões de
orientação e
materiais
informativos.

Conforme
demanda

7. Orientar alunos e trabalhadores a
manter o distanciamento mínimo de
uma pessoa a cada 3 (três) degraus
nas escadas rolantes, afixando
cartazes informativos.

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva,
pedagógica e
comissão
escolar

Reuniões de
orientação e
materiais
informativos.

Conforme
demanda

8. Manter uma proporção adequada
de funcionários para os alunos para
garantir a segurança.

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva,
pedagógica e
comissão
escolar

Distribuição e/ou
novas contratações
de funcionários
para compor a
equipe.

Conforme
demanda

O quê (ação)
(W2)

Onde
Quando
Quem
(W3)
(W4)
(W5)
5. Medidas sanitárias de higienização e sanitização

1. Recomendar a todos os
estabelecimentos
a
fazer
higienização de todas as suas áreas,
antes da retomada das atividades;

Na
unidade
de
ensino.

Antes do
início das
aulas
presenciais

2. Garantir equipamentos de higiene,
como dispensadores de álcool em
gel, lixeiras com tampa com
dispositivo que permita a abertura e
fechamento sem o uso das mãos
(como lixeira com pedal);

Na
unidade
de
ensino.

Antes do
início das
aulas
presenciais

3. Prover treinamento específico
sobre higienização e desinfecção
adequadas de materiais, superfícies e
ambientes,
aos
trabalhadores
responsáveis pela limpeza;

Na
unidade
de
ensino.

Antes do
início das
aulas
presenciais

Como
(H1)

Quanto
(H2)

Responsáveis
pela higiene
e/ou
profissional
indicado pela
equipe
diretiva.
Equipe
diretiva

Higienização de
todos os ambientes.

Conforme
demanda

Adquirir material
necessário de
acordo com o
espaço escolar.

Conforme
demanda

Equipe
diretiva.

Reunião de
orientação.

Conforme
demanda
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4. Utilizar exclusivamente produtos
de
limpeza
e
higienização
regularizados pela ANVISA e ao fim
que se destinam;

Na
unidade
de
ensino.

Diariamente

Profissionais
da área

Conforme
orientação da
equipe diretiva.

Conforme
demanda

5. Higienizar o piso das áreas
comuns a cada troca de turno, com
soluções de hipoclorito de sódio
0,1% (água sanitária) ou outro
desinfetante indicado para este fim;

Na
unidade
de
ensino.

Permanente
mente

Profissionais
da área

Conforme o
protocolo de
higienização.

Conforme
demanda

6. Higienizar, uma vez a cada turno,
as superfícies de uso comum, tais
como
maçanetas
das
portas,
corrimãos, botões de elevadores,
interruptores, puxadores, bancos,
mesas, acessórios em instalações
sanitárias, com álcool 70% ou
preparações
antissépticas
ou
sanitizantes de efeito similar;
7. Ampliar a frequência da
higienização
das
instalações
sanitárias;

Na
unidade
de
ensino.

Permanente
mente

Profissionais
da área

Conforme o
protocolo de
higienização.

Conforme
demanda

Na
unidade
de
ensino.

Permanente
mente

Profissionais
da área

Conforme o
protocolo de
higienização.

Conforme
demanda

8. Manter disponível nos banheiros
sabonete líquido, toalhas de papel e
preparações alcoólicas antissépticas
70% (setenta por cento) em formato
de gel, espuma ou spray;
Manter
disponível
preparações
alcoólicas antissépticas 70% (setenta
por cento) em formato de gel,
espuma ou spray, para higienização
das mãos, em todos os ambientes da
instituição de ensino e em locais
estratégicos e de fácil acesso, como
entradas,
saídas,
corredores,
elevadores, entre outros;

Na
unidade
de
ensino.

Permanente
mente

Profissionais
da área

Conforme o
protocolo de
higienização.

Conforme
demanda

9. Higienizar, a cada uso, materiais e
utensílios de uso comum, como
colchonetes, tatames, entre outros;

Na
unidade
de
ensino.

Permanente
mente

Profissionais
da área

Conforme o
protocolo de
higienização.

Conforme
demanda

10. Ofertar, sempre que possível,
material individual e higienizado
para
o
desenvolvimento
das
atividades pedagógicas;

Na
unidade
de
ensino.

Diariamente

Profissionais
da área

Conforme os
procedimentos
operacionais de
limpeza atualizado.

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

Na
unidade
de
ensino.

Diariamente

Equipe
diretiva,
pedagógica e
comissão
escolar.

Página 2208

Privilegiar espaços
abertos, garantir a
aplicação dos
planos de
manutenção,
operação e controle
dos sistemas de
ventilação natural.

Conforme
demanda

O quê (ação)
Onde
Quando
Quem
Como
(W2)
(W3)
(W4)
(W5)
(H1)
6. Medidas sanitárias de higienização de materiais e instrumentos didáticos e pessoais

Quanto
(H2)

1. Orientar alunos e trabalhadores a

Na
unidade
de
ensino.

Diariamente

Equipe
diretiva,
comissão
escolar e
professores

Formação
continuada e placas
informativas.

Conforme
demanda

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

Na
unidade
de
ensino.

Diariamente

Equipe
diretiva,
pedagógica,
comissão
escolar e
professores.

Reuniões
orientadoras e
material
informativo.

Conforme
demanda

3. Reduzir a quantidade de materiais
disponíveis nas salas, como livros e
outros materiais didáticos, isolandoos na medida do possível, e
mantendo apenas o que for
estritamente necessário para as
atividades didático-pedagógicas;

Na
unidade
escolar

Antes do
início das
aulas.

Equipe
diretiva,
pedagógica,
e
professores.

Retirando o
excesso de
materiais.

Conforme
demanda.

4. Manter os livros após sua
utilização ou devolução por alunos
em local arejado e somente retornar
a sua estante e disponibilidade para
nova utilização após três dias.

Na
unidade
escolar

Conforme
necessidade
de uso

Bibliotecária

A bibliotecária
organizará uma
planilha para
controle.

Conforme
demanda.

higienizarem
regularmente
os
aparelhos celulares com álcool 70%
(setenta por cento) ou solução
sanitizante de efeito similar,
compatíveis com os respectivos
aparelhos;
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Na
unidade
de
ensino.

Diariamente

Equipe
diretiva,
pedagógica e
comissão
escolar.
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Através de
orientação e
cartazes
informativos.

Conforme
demanda

O quê (ação)
Onde
Quando
Quem
Como
Quanto
(W2)
(W3)
(W4)
(W5)
(H1)
(H2)
7. Medidas sanitárias sobre a implementação de medidas de proteção contra infecção da covid-19 em
colaboradores
Conforme
1. Capacitar os trabalhadores, Na unidade
Equipe diretiva
Após a
Capacitar por
demanda
disponibilizar e exigir o uso dos EPIs de ensino. homologação e profissionais
meio de
apropriados, diante do risco de
especializados.
do Plancon
vídeos,
infecção pelo COVID-19, para a
Municipal.
reuniões,
realização das atividades, dentre eles
cartazes entre
máscaras e luvas;
outros,
exigindo o uso
correto dos
equipamentos
fornecidos.
Aos
2. Disponibilizar e exigir que todos Na unidade No momento
Profissional
Conforme
colaboradores
os trabalhadores (trabalhadores, de ensino. da entrada de designado pela
demanda
prestadores de serviço, entre outros)
cada
equipe gestora. e terceirizados
será exigido o
utilizem máscaras durante todo o
profissional
uso dos
período
de
permanência
no
na unidade
equipamentos
estabelecimento,
sendo
estas
de ensino e
de proteção e
substituídas conforme recomendação
durante a
aos
de uso, sem prejuízo da utilização de
permanência.
profissionais
outros Equipamentos de Proteção
colaboradores
Individual (EPIs) necessários ao
da unidade,
desenvolvimento das atividades;
serão
ofertados kits
individuais
esterilizados.
Por meio de
Conforme
3. Manter uma distância de, no Na unidade
Em todo
Todos os
distanciament
demanda
mínimo, 1,5 m (um metro e meio) de de ensino.
momento
profissionais
o de, no
raio entre os trabalhadores. Se não
que estiver
que estiverem
mínimo 1,5m
houver como atender a esta distância,
exercendo
desenvolvendo
entre os
colocar
barreiras
físicas
nas
suas
suas atividades
colaboradores
instalações de trabalho e proteção
atribuições
laborais.
ou colocar
com protetor facial (face shield),
no ambiente
barreiras de
além do uso da máscara;
escolar.
proteção.
Organizar um
4. Programar a utilização de
Ao adentrar
Em
Colaboradores
Conforme
cronograma de
vestiários
a
fim
de
evitar vestuários,
na Escola e
do Colégio
demanda.
horários de
agrupamento e cruzamento entre banheiros e
na saída.
Cepavi
entrada e saída
trabalhadores (definir fluxos internos
outros
para evitar
e de entrada e saída), mantendo o
espaços.
aglomerações
distanciamento de 1,5 m (um metro e
nos vestiários
meio) de raio entre os trabalhadores.
e nos espaços
Caso a atividade necessite da
comuns,
utilização de uniformes, é importante
demarcando o
orientar aos trabalhadores a ordem de
trajeto.
desparamentação, e o último EPI a
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ser descartado deve ser a máscara;

5. Recomendar que os trabalhadores
não retornem às suas casas
diariamente com suas roupas de
trabalho quando estes utilizarem
uniforme;

Na unidade
de ensino.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe diretiva
e comissão
escolar.

Por meio de
orientações e
reuniões sobre
esta
necessidade.

Conforme
demanda

6. Orientar e estimular a constante
higienização das mãos por todos os
trabalhadores.

Na unidade
de ensino.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe diretiva
e comissão
escolar.

Por meio da
reorganização
da estrutura
física.

Conforme
demanda

7. Programar a utilização de
refeitórios
respeitando
o
distanciamento de 1,5m entre as
pessoas;

Na unidade
de ensino.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe diretiva.

De acordo
com as
diretrizes
sanitárias.

Conforme
demanda

8. Priorizar a ventilação natural nos
postos de trabalho.

Na unidade
de ensino.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe da
unidade de
ensino.

Deixando
portas e
janelas abertas
para
ventilação dos
espaços.

Conforme
demanda

9. Monitorar os trabalhadores com
vistas à identificação precoce de
sintomas compatíveis com a COVID19 (febre aferida ou referida,
calafrios, dor de garganta, dor de
cabeça, tosse, coriza, distúrbios
olfativos ou gustativos);

Na unidade
de ensino e
no decorrer
do dia.

Diariamente.

Equipe diretiva.

De acordo
com as
diretrizes
sanitárias.

Conforme
demanda

10. O estabelecimento deve seguir
as recomendações do Programa de
Prevenção dos Riscos Ambientais
(PPRA) em especial as que dizem
respeito aos Equipamentos de
Proteção Individual.

Na unidade
de ensino.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe diretiva,
pedagógica,
alunos e
profissionais.

Após uso dos
equipamentos
de proteção no
descarte e
troca de
máscaras.

Conforme
demanda

O quê (ação)
Onde
Quando
Quem
Como
Quanto
(W2)
(W3)
(W4)
(W5)
(H1)
(H2)
8. Medidas sanitárias para identificação e condução de casos suspeitos ou confirmados para Covid
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1. Orientar os trabalhadores e
alunos a informar imediatamente
ao
responsável
pelo
estabelecimento de ensino ou ao
profissional de referência no
estabelecimento, caso apresentem
sintomas de síndrome gripal e/ou
convivam
com
pessoas
sintomáticas,
suspeitas
ou
confirmadas com COVID-19;

Na
entrada
da
unidade
de ensino.

Diariamente

Equipe
diretiva.

2.
Realizar
observação/
monitoramento
diário
dos
trabalhadores e alunos com
sintomas de síndrome gripal, em
todos os turnos;

Na
entrada
da
unidade
de ensino.

Diariamente

Equipe
diretiva.

3.
Selecionar
e
treinar
trabalhadores para conduzirem as
ações quando se depararem com
indivíduo com síndrome gripal,
de forma a se protegerem e
protegerem a comunidade escolar
de possível contaminação;

Na
unidade
de ensino.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva.

4. Organizar o estabelecimento
escolar
de
forma
a
disponibilizar uma sala de
isolamento para casos que
apresentem
sintomas
de
síndrome gripal;

Na
unidade
de ensino

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva.

5. Promover o isolamento
imediato de qualquer pessoa que
apresente os sintomas gripais, e
realizar as seguintes ações:
- se aluno menor de idade,
comunicar imediatamente aos
pais ou responsáveis, mantendo-o
em área segregada de outros
alunos, sob supervisão de um
responsável
trabalhador
da

Na
unidade
de ensino

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva
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Comunicar as medidas de
segurança e sintomas
deixando claro que
pessoas com sintomas tais
como: febre aferida ou
referida, calafrios, dor de
garganta,dor de cabeça,
tosse, coriza, distúrbios
olfativos ou gustativos,
terão que avisar
imediatamente a equipe
diretiva para as devidas
providências.
Comunicar as medidas de
segurança e sintomas
deixando claro que
pessoas com sintomas tais
como: febre aferida ou
referida, calafrios, dor de
garganta, dor de cabeça,
tosse, coriza, distúrbios
olfativos ou gustativos,
terão que avisar
imediatamente a equipe
diretiva para as devidas
providências.
Selecionando uma equipe
para ser treinada e
orientada por meio de
reuniões formativas,
elaborando protocolos de
segurança de como agir
diante de determinados
casos.
Organizar uma sala de
isolamento para casos que
apresentem sintomas de
Covid 19. Se aluno menor
de idade, comunicar
imediatamente os
responsáveis, mantendo-o
sob supervisão na sala de
isolamento, respeitando
medidas de
distanciamento e EPI’s.
Se trabalhador, afastá-lo
imediatamente até
elucidação do
diagnóstico.
Conduzir a saída dos
suspeitos da sala de
isolamento e do
estabelecimento com os
cuidados solicitados pelas
diretrizes sanitárias.

Conforme
demanda

Conforme
demanda.

Conforme
demanda

Conforme
demanda

Conforme
demanda.
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instituição,
respeitando
às
medidas de distanciamento e
utilização de EPI, aguardando a
presença dos pais ou responsáveis
para
os
devidos
encaminhamentos
pelos
familiares ou responsáveis;
- se aluno maior de idade, mantêlo em área segregada, com
acompanhamento
de
um
trabalhador do estabelecimento,
respeitando às medidas de
distanciamento e utilização de
EPI até a definição dos
encaminhamentos;
- se trabalhador (inclusive
professor)
afastá-lo
imediatamente das suas atividades
até elucidação do diagnóstico;
6. Definir fluxos claros de
condução e saída dos casos
suspeitos da sala de isolamento e
do estabelecimento escolar;

Na
unidade
de ensino.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva e
comissão
escolar.

Definir protocolo de
fluxos por meio de
diálogo com Comissão
Escolar.

Conforme
demanda.

7. Notificar imediatamente casos
suspeitos para a Vigilância
Epidemiológica
local,
para
orientações e encaminhamentos;

Vigilânci
a
Sanitária

Após
identificação
do caso

Equipe
diretiva

Notificar imediatamente
casos suspeitos para
Vigilância
Epidemiológica local e
proceder os
encaminhamentos.

Conforme
demanda.

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

Em todos
os
espaços
utilizados
pelo
suspeito.

Imediatamen
te após
movimentaçã
o.

Equipe
treinada e
equipada
para esse
fim.

Por meio de utilização de
álcool 70% e soluções
sanitizantes com efeitos
similares.

Conforme
demanda.

9. Para os casos confirmados para
COVID-19, tanto de alunos
quanto
trabalhadores,
é
recomendável afastamento por 14
(quatorze) dias a contar do início
dos sintomas, podendo retornar às
atividades após este período,
desde que estejam assintomáticos
por no mínimo 72 (setenta e duas)
horas. Os casos negativos para
COVID-19 poderão retornar às
atividades educacionais e laborais
após 72 (setenta e duas) horas da
remissão dos sintomas;

Na
unidade
de ensino.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Todos os
profissionai
s sob a
orientação
da equipe
diretiva e
pedagógica
.

Por meio das orientações
específicas do Manual
COVID-19 de Santa
Catarina.

Conforme
demanda.
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10. Para a(s) turma(s) do(s)
professor(res)
ou
aluno(s)
suspeitos recomenda-se suspender
as aulas por 7 (sete) dias ou até
resultado negativo, ou por 14
(quatorze) se positivo para
COVID-19, como também os
demais
alunos
e
seus
responsáveis, quando aplicável,
deverão ser cientificados dos
fatos;

Na
unidade
de ensino.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Todos os
profissionai
s sob a
orientação
da equipe
diretiva e
pedagógica
.

Seguir as orientações das
diretrizes sanitárias
previstas.

Conforme
demanda.

11. Para as turmas dos alunos que
co-habitam ou tiveram outras
formas de contatos com pessoas
com diagnóstico de infecção pelo
COVID-19,
recomenda-se
suspender as aulas por 14
(quatorze) dias, bem como os
demais
alunos
e
seus
responsáveis, quando aplicável,
deverão ser cientificados dos
fatos;
12. Questionar aos trabalhadores
e alunos dos estabelecimentos
escolares se co-habitam ou têm
outras formas de contatos com
pessoas suspeitas ou sabidamente
com diagnóstico de infecção pelo
COVID-19. Caso a resposta seja
positiva, é aconselhável que esta
pessoa fique afastada
das
atividades
até
que
tenha
elucidação diagnóstica ou um
parecer médico liberando o
retorno às atividades laborais.
Caso não ocorra a elucidação
diagnóstica, é indicado que estas
pessoas permaneçam afastadas
por 14 (quatorze) dias a contar do
último contato com a pessoa
suspeita, podendo retornar às
atividades após este período,
desde que estejam assintomáticas;

Na
unidade
de ensino.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Todos os
profissionai
s sob a
orientação
da equipe
diretiva e
pedagógica
.

Seguir as orientações das
diretrizes sanitárias
previstas.

Conforme
demanda.

Na
unidade
de ensino.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Todos os
profissionai
s sob a
orientação
da equipe
diretiva e
pedagógica
.

Seguir as orientações das
diretrizes sanitárias
previstas.

Conforme
demanda.

13. Garantir a notificação da rede
de saúde do município de
residência,
no
caso
de
trabalhadores e alunos que
residam em outros municípios;

Na
unidade
de ensino.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Todos os
profissionai
s sob a
orientação
da equipe
diretiva e
pedagógica
.

Seguir as orientações das
diretrizes sanitárias
previstas.

Conforme
demanda.
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14. Manter registro atualizado do
acompanhamento de todos os
trabalhadores e alunos afastados
para isolamento por COVID-19;

Na
unidade
de ensino.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

15. Garantir, sem prejuízos de
aprendizagem ou salarial, o
retorno
dos
alunos
ou
trabalhadores somente após a alta
e a autorização da área da saúde;

Na
unidade
de ensino.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

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

Na
unidade
de ensino.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Todos os
profissionai
s sob a
orientação
da equipe
diretiva e
pedagógica
.
Todos os
profissionai
s sob a
orientação
da equipe
diretiva e
pedagógica
.
Todos os
profissionai
s sob a
orientação
da equipe
diretiva e
pedagógica
.

Página 2214

Seguir as orientações das
diretrizes sanitárias
previstas.

Conforme
demanda.

Seguir as orientações das
diretrizes sanitárias
previstas.

Conforme
demanda.

Seguir as orientações das
diretrizes sanitárias
previstas.

Conforme
demanda.

O quê (ação)
Onde
Quando
Quem
Como
(W2)
(W3)
(W4)
(W5)
(H1)
9. Medidas específicas de prevenção e controle relacionadas ao ensino fundamental

Quanto
(H2)

1. No horário de chegada e saída dos
alunos, um ou mais profissionais
escolares devem estar na entrada
para receber os alunos não
permitindo a entrada de pais e
responsáveis;

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva e
pedagógica

Por organização
da equipe diretiva
e pedagógica.

Conforme
demanda.

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

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva e
pedagógica

Por organização
da equipe diretiva
e pedagógica.

Conforme
demanda.

3. É recomendável que os alunos de
cada turma fiquem sempre na mesma
sala, para evitar troca de espaços e
maior movimentação nos corredores;

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva e
pedagógica

Por organização
da equipe diretiva
e pedagógica.

Conforme
demanda.

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

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva e
pedagógica

Por organização
da equipe diretiva
e pedagógica.

Conforme
demanda.
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5. Restringir a interação dos alunos
apenas para as pessoas que estejam
na mesma sala (sendo vedada a
interação de estudantes de diferentes
turmas e ou com professores de
outras classes);

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva e
pedagógica

Por organização
da equipe diretiva
e pedagógica.

Conforme
demanda.

6. É recomendável restringir a
implementação dos programas e
projetos intersetoriais, que são
desenvolvidos por profissionais que
não fazem parte do corpo docente da
unidade escolar.

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva e
pedagógica

Não é permitido
segundo portaria
conjunta
SES/SED n. 792
de 13/10/2020.

Conforme
demanda.

7. Estabelecer escalonamento dos
intervalos para as classes, evitando
aglomerações em corredores e outros
espaços;

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva e
pedagógica

Por organização
da equipe diretiva
e pedagógica.

Conforme
demanda.

8. Realizar lanches e refeições,
preferencialmente, na própria sala de
aula;

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva e
pedagógica

Por organização
da equipe diretiva
e pedagógica.

Conforme
demanda.

9. Proibir materiais didáticos que
sejam manuseados por vários alunos
ao
mesmo
tempo
ou
sequencialmente, a não ser que eles
possam ser limpos e desinfectados ao
serem passados de um aluno para o
outro;
10. Priorizar atividades com material
audiovisual, para evitar manuseio de
objetos pelos alunos.

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva e
pedagógica

Por organização
da equipe diretiva
e pedagógica.

Conforme
demanda.

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva e
pedagógica

Por organização
da equipe diretiva
e pedagógica.

Conforme
demanda.

11. Higienizar diariamente após cada
turno brinquedos e materiais
utilizados pelas crianças dos anos
Iniciais do Ensino Fundamental, e
higienizar imediatamente após o uso,
brinquedos e materiais que forem
levados à boca pelos alunos;
12.
Recomendar
aos
estabelecimentos que dispuserem de
infraestrutura compatível (diversos
sanitários) para definir sanitários
para uso exclusivo deste público (não
compartilhar com os alunos de outros
níveis);

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva e
pedagógica

Por organização
da equipe diretiva
e pedagógica.

Conforme
demanda.

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva e
pedagógica

Por organização
da equipe diretiva
e pedagógica.

Conforme
demanda.

O quê (ação)
Onde
Quando
Quem
Como
(W2)
(W3)
(W4)
(W5)
(H1)
10. Medidas específicas de prevenção e controle relacionadas ao público infantil

Quanto
(H2)
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Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva
pedagógica e
profissionais
de apoio.

Por meio de
higienização das
mãos
frequentemente.

Conforme
demanda.

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva e
comissão
escolar

Conforme
demanda.

3. Vedar a circulação de
profissionais
entre
diferentes
turmas na rotina diária de
atividades.

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva.

Por meio um
planejamento
logístico,
analisando a
metragem
quadrada de cada
espaço e
distanciamento de
1,5m.
Reorganização
dos horários

4. Os estabelecimentos educacionais
que dispuserem de local destinado à
amamentação,
devem
mantê-lo
ventilado, com assentos adequados e
distantes 1,5 m (um metro e meio) de
raio, e disponibilizar em pontos
estratégicos, local para a adequada
higienização das mãos e, na ausência
ou distância do local, disponibilizar
álcool 70% (setenta por cento) ou
preparações antissépticas de efeito
similar. O local deve ser higienizado
após cada uso.
5. As crianças matriculadas em
período integral devem permanecer
preferencialmente
no
mesmo
grupamento e educador, durante o
período de permanência na escola.

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva.

Reorganizar os
espaços e
disponibilizar os
materiais
necessários.

Conforme
demanda.

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva
pedagógica.

Reorganizando a
logística

Conforme
demanda.

6. A alimentação deve ser oferecida
dentro da própria sala, sendo sempre
evitado a troca de espaços;

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva
pedagógica.

Reorganização
dos espaços.

Conforme
demanda.

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

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva
pedagógica.

Reorganização
dos horários.

Conforme
demanda.

que possuam em suas dependências
crianças menores de seis anos, ou
com algum grau de dependência,
deverão adotar medidas para que
estas recebam auxílio para
adequada higiene de mãos, com a
regularidade necessária.
2. Recomenda-se dividir as
turmas em grupos menores, sendo
vedada a interação de crianças de
diferentes turmas e ou com
professores de outras classes;

Conforme
demanda.
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8. Estabelecer escalonamento na
entrada e saída das crianças de modo
a evitar aglomerações. Se possível,
os profissionais devem pegar a
criança do lado de fora da escola e
levá-las para dentro, evitando que os
pais/responsáveis
entrem
no
ambiente.
9. Higienizar, a cada uso, materiais e
utensílios de uso comum, como
colchonetes, tatames, trocadores,
cadeiras de alimentação, berços entre
outros. A higienização completa
deverá ser realizada entre os turnos
também.
10. Separar colchões ou berços das
crianças na hora do cochilo,
colocando-os a pelo menos 1,5
metros (um metro e meio) de
distância um do outro, sendo que os
mesmos deverão ser higienizados a
cada uso e no final do turno

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva e
pedagógica.

Reorganização
dos horários.

Conforme
demanda.

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva
pedagógica e
profissionais
de apoio.

Conforme os
procedimentos
operacionais para
a limpeza dos
ambientes.

Conforme
demanda.

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva
pedagógica e
profissionais
de apoio.

Conforme
demanda.

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

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva
pedagógica e
profissionais
de apoio.

Conforme os
procedimentos
operacionais para
a limpeza dos
ambientes,
preconizando as
diretrizes
sanitárias.
Retirar os
brinquedos de
uso.

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

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva
pedagógica e
profissionais
de apoio.

Verificar na
entrada.

Conforme
demanda.

13. Não é permitido compartilhar
objetos de uso individual, como
copos,
talheres,
mamadeiras,
babeiros,
lençóis,
travesseiros,
toalhas, entre outros.

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva
pedagógica e
profissionais
de apoio.

Durante a
permanência na
unidade.

Conforme
demanda.

14. Deve-se trocar as roupas de
bebês e crianças quando estas
tiverem sujidade visíveis. Assim, os
pais ou cuidadores devem fornecer
várias mudas de roupa para a
instituição.

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva
pedagógica e
profissionais
de apoio.

Durante a
permanência na
unidade.

Conforme
demanda.

15. Colocar as roupas com sujidades
visíveis, tanto de profissionais
quanto de crianças em sacolas
plásticas até que se proceda a entrega
aos pais e a lavagem.

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva
pedagógica e
profissionais
de apoio.

Durante a
permanência na
unidade.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.
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16. Ao realizar troca de fraldas de
bebês ou crianças, orientar os
trabalhadores responsáveis para:
- definir um local fixo para esta
atividade, estruturado para tal;
- realizar a adequada higiene das
mãos antes e após a troca de fraldas;
- usar luvas descartáveis e proceder a
troca
das
mesmas
após
o
atendimento de cada criança;
- usar avental descartável ou
impermeável e higienizável (como
―capa
de
chuvas‖),
descontaminando-o após cada uso;
- higienizar as mãos da criança após
o procedimento;
- realizar o descarte adequado dos
materiais resultantes desta atividade;
- as fraldas de pano reutilizáveis não
devem ser limpas no local, mas sim
colocadas em sacos plásticos até o
momento da lavagem;
- realizar limpeza da superfície
sempre após a troca de fraldas.
Recomenda-se que sejam afixados
material informativo com o passo-apasso adequado para efetuar a troca
de fraldas.

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva
pedagógica e
profissionais
de apoio.

Respeitando as
diretrizes
sanitárias
vigentes.

Conforme
demanda.

17. Os professores e funcionários
devem supervisionar o uso dos
produtos a serem utilizados na
higiene de mãos, superfícies de
modo a garantir a utilização correta,
bem como evitar exposição e
ingestão acidental

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva
pedagógica e
profissionais
de apoio.

Respeitando as
diretrizes
sanitárias
vigentes.

Conforme
demanda.

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva
pedagógica e
profissionais
de apoio.

Respeitando as
diretrizes
sanitárias
vigentes.

Conforme
demanda.

18. Os alunos maiores de 02 anos
devem utilizar máscara durante toda
a permanência no estabelecimento de
ensino retirando-a apenas no
momento da refeição.

O quê (ação)
(W2)

Onde
Quando
Quem
(W3)
(W4)
(W5)
11. Medidas específicas para Educação especial

1. A instituição de ensino deve
estabelecer, entre escola e pais, as
formas de condução das atividades
dos alunos com necessidades
especiais, de maneira a ampliar a
segurança e reintegração deste no

Na
unidade
de
ensino

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva,
pedagógica e
profissionais
de apoio.

Como
(H1)

Quanto
(H2)

Por organização
da Equipe
diretiva e
pedagógica .

Conforme
demanda.
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ambiente escolar.

2. Designar profissionais
responsáveis pela entrada e saída do
educando, evitando a entrada de pais
e ou responsáveis;

Na
unidade
de
ensino

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva,
pedagógica e
profissionais
de apoio.

Por organização
da Equipe
diretiva e
pedagógica .

Conforme
demanda.

3. Garantir a limpeza da cadeira de
rodas, bem como de andadores e
carrinhos dos alunos cadeirantes;

Na
unidade
de
ensino

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva,
pedagógica e
profissionais
de apoio.

Por organização
da Equipe
diretiva e
pedagógica .

Conforme
demanda.

4. Orientar os alunos sobre a higiene
de materiais de uso individual tais
como: regletes, sorobã, bengala,
lupas, telescópios, etc.

Na
unidade
de
ensino

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva,
pedagógica e
profissionais
de apoio.

Por organização
da Equipe
diretiva e
pedagógica .

Conforme
demanda.

5. Organizar na sala de aula, espaço
adequado para que o aluno com
deficiência visual possa guardar sua
máquina Braille e livros em Braille,
bem como estabelecer uma medida
de cuidados de higienização deste
material.
6. Auxiliar o aluno quanto às
medidas de higienização de mãos e
demais medidas de prevenção e
controle .

Na
unidade
de
ensino

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva,
pedagógica e
profissionais
de apoio.

Por organização
da Equipe
diretiva e
pedagógica .

Conforme
demanda.

Na
unidade
de
ensino

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva,
pedagógica e
profissionais
de apoio.

Por organização
da Equipe
diretiva e
pedagógica .

Conforme
demanda.

7. Garantir o distanciamento de 1,5
m entre um aluno e outro

Na
unidade
de
ensino

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva,
pedagógica e
profissionais
de apoio.

Por organização
da Equipe
diretiva e
pedagógica .

Conforme
demanda.

8. Orientar quanto ao uso obrigatório
de máscaras. Os alunos que não
aceitam máscaras devem passar por
um trabalho de orientação, bem
como suas famílias.

Na
unidade
de
ensino

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva,
pedagógica e
profissionais
de apoio.

Por meio de
orientação
acessível e
estratégias
pedagógicas que
dêem a real
dimensão da
importância do
uso da máscara.

Conforme
demanda.

Quadro 2: Esquema de organização DAOP Medidas Sanitárias.
DIRETRIZES: QUESTÕES PEDAGÓGICAS
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O quê (ação)
(W2)
1. Assegurar o acesso e
permanência na Educação Básica.
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Onde
(W3)
a
No
Colégio
Cepavi.

Quando
(W4)
Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Quem
(W5)
Equipe
diretiva,
pedagógica e
profissionais
de apoio.

Como
(H1)
Por
organização da
equipe diretiva,
respeitando as
diretrizes
sanitárias.

Quanto
(H2)
Conforme
demanda.

2. Assegurar a gestão democrática
no planejamento de retomada das
aulas presenciais.

No
Colégio
Cepavi.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva.

Por
organização da
equipe diretiva,
respeitando
todas as
diretrizes.

Conforme
demanda.

3.
Adequar
metodologias
pedagógicas
e
implementar
estratégias que garantam o acesso à
aprendizagem dos estudantes.

No
Colégio
Cepavi.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva e
pedagógica.

Por
organização da
equipe diretiva
e pedagógica,
respeitando
todas as
diretrizes.

Conforme
demanda.

4. Realizar, para estudantes da
Educação Especial, uma avaliação
com
a
equipe
pedagógica,
professores e professores AEE,
colhendo a posição da família com
relação ao retorno presencial, com
foco na funcionalidade e autonomia,
sendo garantida a continuidade das
atividades remotas para os que
estejam
impossibilitados
de
retornarem às atividades presenciais.

No
Colégio
Cepavi.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva,
pedagógica e
profissionais
de apoio.

Por
organização da
equipe diretiva,
respeitando
todas as
diretrizes.

Conforme
demanda.

5. Realizar o mapeamento dos
estudantes que não apresentam
condições para o retorno às
atividades escolares presenciais,
para auxiliar na definição das
estratégias de retomada.

No
Colégio
Cepavi.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva e
pedagógica.

Por
organização da
equipe diretiva.

Conforme
demanda.

6. Fazer o mapeamento dos
estudantes que não tiveram acesso às
atividades presenciais, durante o
período de pandemia e daqueles que
tiveram acesso, mas não realizaram
as atividades propostas.

No
Colégio
Cepavi.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva e
pedagógica.

Por
organização da
equipe diretiva.

Conforme
demanda.
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7. Definir os grupos com prioridade
para
serem
atendidos
presencialmente, observando que os
critérios devem ser validados,
preferencialmente, em diálogo com
as comunidades escolares.

No
Colégio
Cepavi.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva e
pedagógica.

Por
organização da
equipe diretiva,
respeitando
todas as
diretrizes.

Conforme
demanda.

8. Assegurar as atividades escolares
não presenciais aos estudantes com
especificidades que não poderão
retornar
aos
estudos
presencialmente.

No
Colégio
Cepavi.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva e
pedagógica.

Por
organização da
equipe diretiva
e pedagógica.

Conforme
demanda.

9. Orientar, quando necessário, os
estudantes que retornarem às
atividades presenciais para que,
obrigatoriamente, cumpram de forma
concomitante as atividades do
regime de ensino não presencial.

No
Colégio
Cepavi.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva,
pedagógica e
profissionais
de apoio.

Por
organização da
equipe diretiva,
respeitando
todas as
diretrizes.

Conforme
demanda.

10. Garantir que as redes de ensino
ofereçam atividades presenciais e
atividades não presenciais enquanto
perdurar o regime especial de
educação decorrente da pandemia
COVID-19.

No
Colégio
Cepavi.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva e
pedagógica.

Por
organização da
equipe diretiva,
respeitando
todas as
diretrizes.

Conforme
demanda.

11. Orientar pela obrigatoriedade da
realização das atividades não
presenciais aos estudantes que, por
determinado
motivo,
não
participarem
das
atividades
presencialmente.

No
Colégio
Cepavi.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva e
pedagógica.

Por
organização da
equipe diretiva,
respeitando
todas as
diretrizes.

Conforme
demanda.

12. Realizar busca ativa dos
estudantes que não retornarem às
atividades presenciais e/ou não estão
realizando as atividades
não
presenciais.

No
Colégio
Cepavi.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva e
pedagógica.

Por
organização da
equipe diretiva.

Conforme
demanda.

13. Definir estratégias de apoio
pedagógico aos estudantes que não
acompanharam ou não conseguiram
assimilar
significativamente
os
conhecimentos durante as atividades
não presenciais propostas.

No
Colégio
Cepavi.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva e
pedagógica.

Por
organização da
equipe diretiva,
respeitando
todas as
diretrizes.

Conforme
demanda.

14. Divulgar amplamente, para toda
a comunidade escolar, as estratégias
pedagógicas adotadas pela Rede de
Ensino e/ou unidade escolar, a fim
de promover seu engajamento na
realização das atividades presenciais
e não presenciais, enquanto perdurar
o regime especial de educação

No
Colégio
Cepavi.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva e
pedagógica.

Por
organização da
equipe diretiva,
respeitando
todas as
diretrizes.

Conforme
demanda.
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decorrente da pandemia COVID-19.

15. Ampliar o acesso à internet, a
dispositivos
eletrônicos
e
à
infraestrutura adequada às TICs.

No
Colégio
Cepavi.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva.

Por
organização da
equipe diretiva.

Conforme
demanda.

16.
Estabelecer
planejamento
organizacional
e
pedagógico
adaptativo. visto que a volta às aulas
deve ser gradual, por etapas ou
níveis, e escalonadas, conforme
determinações sanitárias.

No
Colégio
Cepavi.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva e
pedagógica.

Por
organização da
equipe diretiva,
respeitando
todas as
diretrizes.

Conforme
demanda.

17. Prever a necessidade de apoio
psicossocial a estudantes, familiares
e profissionais da educação.

No
Colégio
Cepavi.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva e
pedagógica.

Por
organização da
equipe diretiva,
respeitando
todas as
diretrizes.

Conforme
demanda.

2. Calendário Escolar
1. Garantir a validação das
atividades não presenciais para
cômputo do cumprimento da carga
horária mínima legal vigente
estipulada para cada etapa e
modalidade de ensino.

No
Colégio
Cepavi.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva e
pedagógica.

Por
organização da
equipe diretiva,
respeitando
todas as
diretrizes.

Conforme
demanda.

2. Observar as diretrizes sanitárias na
elaboração do novo calendário
escolar.

No
Colégio
Cepavi.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva e
pedagógica.

Por
organização da
equipe diretiva,
respeitando
todas as
diretrizes.

Conforme
demanda.

3. Envolver a comunidade
escolar na reestruturação do
calendário e quadro de horários
da escola.

No
Colégio
Cepavi.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva,
pedagógica e
comissão
escolar.

Por
organização da
equipe diretiva,
respeitando
todas as
diretrizes.

Conforme
demanda.

4. Envidar esforços na reestruturação
do calendário, a fim de estabelecer
períodos de recesso e/ou férias
escolares,
observadas
as
particularidades de cada rede e
normas vigentes.

No
Colégio
Cepavi.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva,
pedagógica.

Por
organização da
equipe diretiva.

Conforme
demanda.
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5. Adotar, caso seja necessário,
novas estruturas de organização
escolar previstas na LDB, Diretrizes
Curriculares Nacionais.

No
Colégio
Cepavi.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.
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Equipe
diretiva,
pedagógica.

Por
organização da
equipe diretiva.

Conforme
demanda.

3.Organização Curricular
1. Garantir o planejamento da
avaliação formativa e diagnóstica.

No
Colégio
Cepavi.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva e
pedagógica.

Por
organização da
equipe diretiva,
respeitando a
diretriz
pedagógica.

Conforme
demanda.

2. Adequar os critérios de promoção
dos estudantes, as avaliações para
efeito de decisões de final de ciclo,
adotando medidas que minimizem a
evasão, o abandono e a retenção
escolar.

No
Colégio
Cepavi.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva e
pedagógica.

Por
organização da
equipe diretiva,
respeitando a
diretriz
pedagógica.

Conforme
demanda.

3.
Elaborar
instrumentos
de
avaliação diagnóstica que atendam
às especificidades dos estudantes e
busquem mitigar ou eliminar as
desigualdades educacionais.

No
Colégio
Cepavi.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva e
pedagógica.

Por
organização da
equipe diretiva,
respeitando a
diretriz
pedagógica.

Conforme
demanda.

4. Realizar avaliação diagnóstica de
cada estudante, por meio da
observação do desenvolvimento em
relação
aos
objetivos
de
aprendizagem e habilidades que se
procurou desenvolver com as
atividades
pedagógicas
não
presenciais e construir um programa
de recuperação, caso necessário.
5. Redefinir as estratégias do
processo pedagógico e os objetivos
de aprendizagem e desenvolvimento,
direitos de aprendizagem e campo de
experiências, tendo em vista a
BNCC, o CBTC ou o Currículo de
Referência, levando, assim, à
continuidade da aprendizagem no
percurso formativo;
3.6. Promover o aprimoramento do
uso das TICs nas propostas
pedagógicas.

No
Colégio
Cepavi.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva e
pedagógica.

Por
organização da
equipe diretiva,
respeitando a
diretriz
pedagógica.

Conforme
demanda.

No
Colégio
Cepavi.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva e
pedagógica.

Por
organização da
equipe diretiva,
respeitando a
diretriz
pedagógica.

Conforme
demanda.

No
Colégio
Cepavi.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva e
pedagógica.

Por
organização da
equipe diretiva,
respeitando a
diretriz
pedagógica.

Conforme
demanda.
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7. Reforçar a
planejamento
interdisciplinar.
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importância do
pedagógico

No
Colégio
Cepavi.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva e
pedagógica.

Por
organização da
equipe diretiva,
respeitando a
diretriz
pedagógica.

Conforme
demanda.

8. Adequar o Projeto PolíticoPedagógico, considerando o contexto
Vigente.

No
Colégio
Cepavi.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva e
pedagógica.

Por
organização da
equipe diretiva,
respeitando a
diretriz
pedagógica.

Conforme
demanda.

No
Colégio
Cepavi.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva,
pedagógica e
comissão
escolar.

Por
organização da
equipe diretiva,
respeitando a
diretriz
pedagógica.

Conforme
demanda.

10. Adotar estratégias eficientes para
a recuperação da aprendizagem,
principalmente dos estudantes em
risco de trabalho infantil, violência
doméstica e vulnerabilidade social.

No
Colégio
Cepavi.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva e
pedagógica.

Por
organização da
equipe diretiva,
respeitando a
diretriz
pedagógica.

Conforme
demanda.

11. Promover atividades educativas
sobre higienização e etiqueta
respiratória.

No
Colégio
Cepavi.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva e
pedagógica.

Por
organização da
equipe diretiva,
respeitando a
diretriz
pedagógica.

Conforme
demanda.

12.
Desenvolver
estratégias
pedagógicas de prevenção à COVID19, de forma a estimular os
estudantes e servidores a se
apropriarem
dos
conceitos
estabelecidos
nas
diretrizes
sanitárias;
13. Estimular estudantes e servidores
a
se
tornarem
agentes
multiplicadores de prevenção da
COVID-19 na comunidade escolar e
local.

No
Colégio
Cepavi.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva e
pedagógica.

Por
organização da
equipe diretiva,
respeitando a
diretriz
pedagógica.

Conforme
demanda.

No
Colégio
Cepavi.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva e
pedagógica.

Por
organização da
equipe diretiva,
respeitando a
diretriz
pedagógica.

Conforme
demanda.

9.
Promover
a
autonomia
pedagógica, por local de trabalho,
com valorização do diálogo entre
toda comunidade escolar.

4. Formação continuada
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1. Promover a formação das equipes
pedagógicas e dos professores com
os focos: planejamento alinhado à
BNCC, ao CBTC ou Currículo
Referência,
novas
propostas
pedagógicas, incluindo metodologias
ativas de ensino, aprendizagem e
avaliações, avaliação diagnóstica e
processual, avaliação na perspectiva
do percurso formativo e uso das
TICs.

No
Colégio
Cepavi.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.
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Equipe
diretiva,
pedagógica e
profissionais
de apoio.

Por
organização da
equipe diretiva,
respeitando a
diretriz
pedagógica.

Conforme
demanda.

Como
(H1)

Quanto
(H2)

Seguindo as
orientações
da equipe
diretiva,
respeitando
todas as
diretrizes.

Conforme
demanda

Seguindo as
orientações
da equipe
diretiva,
respeitando
todas as
diretrizes.

Conforme
demanda

Quadro 3: Esquema de organização DAOP Questões Pedagógicas

DIRETRIZ: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
O quê (ação)
(W2)

Onde
(W3)

Quando
(W4)

Quem
(W5)

1. Recomendar que cada
estabelecimento de ensino
atualize o Manual de Boas
Práticas de Manipulação e os
Procedimentos Operacionais
Padronizados de forma a
adequá-los para o combate à
disseminação da COVID-19.

Nas
dependências
do Colégio
Cepavi.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
Terceirizada e
Nutricionistas

Nas
dependências
do Colégio
Cepavi.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
Terceirizada e
Nutricionistas

Nas
dependências
do Colégio
Cepavi.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
Terceirizada e
Nutricionistas

2.
Orientar
que
cada
estabelecimento de ensino
manipule
e
prepare
os
alimentos de acordo com o
Manual de Boas Práticas e os
Procedimentos Operacionais
Padronizados de forma a
combater a disseminação da
COVID-19.
3.
Utilizar
utensílios
higienizados
conforme
definido no Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos
Alimentos
de
cada
estabelecimento.

(Cantina Flor
de Sal – Zilá
Gomes)

(Cantina Flor
de Sal – Zilá
Gomes)

(Cantina Flor
de Sal – Zilá
Gomes)

Seguindo as
orientações
da equipe
diretiva,
respeitando
todas as
diretrizes.

Conforme
demanda
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4. Orientar os trabalhadores a
evitar tocar o rosto, em
especial os olhos e a máscara,
durante
a
produção
e
distribuição dos alimentos,
seguindo os procedimentos
estabelecidos no Manual de
Boas Práticas de Manipulação
de
Alimentos
de
cada
estabelecimento;
5. Orientar o trabalhador que
os uniformes devem ser
trocados,
no
mínimo,
diariamente
e
usados
exclusivamente
nas
dependências
de
armazenamento, preparo e
distribuição dos alimentos;
6. Substituir os sistemas de
autosserviço
de
bufê,
utilizando
porções
individualizadas
ou
disponibilizando
funcionário(s)
específico(s)
para servir todos os pratos e
entregar os utensílios;
7.Realizar
higienização
adequada das mesas, cadeiras,
bancos e similares, a cada uso.
Não utilizar toalhas de tecido
ou outro material;

8.
Estabelecer
horários
alternados de distribuição de
alimentos e utilização de
refeitórios e praças
de
alimentação, com o objetivo
de evitar aglomerações.

9. Organizar a disposição das
mesas e cadeiras no refeitório
de modo a assegurar que a sua
utilização
proporcione
o
distanciamento mínimo de 1,5
metros (um metro e meio)
entre as pessoas.
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Seguindo as
orientações
da equipe
diretiva,
respeitando
todas as
diretrizes.

Nas
dependências
do Colégio
Cepavi.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
Terceirizada e
Nutricionistas

Nas
dependências
do Colégio
Cepavi.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
Terceirizada.

Nas
dependências
do Colégio
Cepavi.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Nas
dependências
do Colégio
Cepavi – na
Cantina.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal

Equipe
Terceirizada(
Cantina Flor
de Sal - Zilá
Gomes) e
profissionais
da limpeza.

Nas
dependências
do Colégio
Cepavi – na
Cantina.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal

Equipe
Terceirizada(
Cantina Flor
de Sal - Zilá
Gomes)

Seguindo as
orientações
da equipe
diretiva,
respeitando
todas as
diretrizes.

Nas
dependências
do Colégio
Cepavi – na
Cantina.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal

Equipe
Terceirizada(
Cantina Flor
de Sal - Zilá
Gomes)

Seguindo as
orientações
da equipe
diretiva,
respeitando
todas as
diretrizes.

(Cantina Flor
de Sal – Zilá
Gomes)

(Cantina Flor
de Sal – Zilá
Gomes)

Equipe
Terceirizada.
(Cantina Flor
de Sal – Zilá
Gomes)

Seguindo as
orientações
da equipe
diretiva,
respeitando
todas as
diretrizes.

Seguindo as
orientações
da equipe
diretiva,
respeitando
todas as
diretrizes.

Seguindo as
orientações
da equipe
diretiva,
respeitando
todas as
diretrizes.

Conforme
demanda

Conforme
demanda

Conforme
demanda

Conforme
demanda

Conforme
demanda

Conforme
demanda
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mínimo de 1,5 metros (um
metro e meio) entre pessoas
no refeitório em todas as
atividades, da entrada à saída.
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Nas
dependências
do Colégio
Cepavi – na
Cantina.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal

Equipe
Terceirizada(
Cantina Flor
de Sal - Zilá
Gomes)

11.Programar a utilização dos
refeitórios com apenas 1/3
(um terço) da sua capacidade
(por
vez).
Organizar
cronograma
para
sua
utilização, de forma a evitar
agrupamento e cruzamento
entre os trabalhadores (fluxos
interno e de entradas e saídas),
além de garantir a manutenção
da distância mínima de 1,5 m
(um metro e meio) de raio
entre os trabalhadores.

Nas
dependências
do Colégio
Cepavi – na
Cantina.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal

Equipe
Terceirizada(
Cantina Flor
de Sal - Zilá
Gomes).

12.
Recomendar
que
preferencialmente não sejam
trazidos alimentos externos.
Caso haja a necessidade, este
deverá estar higienizado e
embalado
conforme
recomendações sanitárias.

Nas
dependências
do Colégio
Cepavi – na
Cantina.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal

Toda a equipe
escolar.

13.
Orientar
alunos
e
trabalhadores a não partilhar
alimentos e não utilizar os
mesmos utensílios, como
copos, talheres, pratos entre
outros.

Nas
dependências
do Colégio
Cepavi – na
Cantina.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal

Toda a equipe
escolar.

14. Utilizar a máscara durante
toda a permanência no
ambiente, retirando somente
no momento do consumo do
alimento.

Nas
dependências
do Colégio
Cepavi – na
Cantina.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal

Toda a Equipe
Escolar e
Educandos

15.
Orientar
a
troca,
higienização, armazenamento
e descarte das máscaras
conforme o estabelecido na
Portaria SES nº 224/2020.

Nas
dependências
do Colégio
Cepavi – na
Cantina.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal

Toda a Equipe
Escolar

Nas
dependências

Após a
homologação

Toda a Equipe
Diretiva e

16. Orientar que entregadores
e outros trabalhadores externos

Seguindo as
orientações
da equipe
diretiva,
respeitando
todas as
diretrizes.
Seguindo as
orientações
da equipe
diretiva,
respeitando
todas as
diretrizes.

Seguindo as
orientações
da equipe
diretiva,
respeitando
todas as
diretrizes.

Seguindo as
orientações
da equipe
diretiva,
respeitando
todas as
diretrizes.
Seguindo as
orientações
da equipe
diretiva,
respeitando
todas as
diretrizes.
Seguindo as
orientações
da equipe
diretiva,
respeitando
todas as
diretrizes.
Seguindo
as

Conforme
demanda

Conforme
demanda

Conforme
demanda

Conforme
demanda

Conforme
demanda

Conforme
demanda

Conforme
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não entrem no local de
manipulação dos alimentos.

do Colégio
Cepavi – na
Cantina.

do Plancon
Municipal

Profissionais
da
Alimentação.

orientações
da Equipe,
respeitando
todas as
diretrizes.

demanda

17.Realizar
formação/
treinamento
com
os
profissionais envolvidos em
todos
os
processos
da
alimentação
na
escola
(recebimento, armazenamento,
pré-preparo,
preparo,
distribuição, acompanhamento
e fiscalização), seguindo os
procedimentos estabelecidos
nas diretrizes sanitárias, planos
de contingências e protocolos
escolares.

Nas
dependências
do Colégio
Cepavi – na
Cantina.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal

Toda a Equipe
Diretiva.

Seguindo
as
orientações
da Equipe,
respeitando
todas as
diretrizes.

Conforme
demanda

18. Organizar um plano de
comunicação para orientar a
comunidade escolar sobre os
procedimentos
alimentares,
conforme
as
diretrizes
sanitárias,
planos
de
contingência e protocolos
escolares.

Nas
dependências
do Colégio
Cepavi – na
Cantina.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal

Toda a Equipe
Diretiva e
Profissionais
da
Alimentação.

Seguindo
as
orientações
da Equipe,
respeitando
todas as
diretrizes.

Conforme
demanda

19. Seguir os procedimentos
de higienização do kit de
alimentação escolar (onde
houver) de acordo com as
normas sanitárias.

Nas
dependências
do Colégio
Cepavi – na
Cantina.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal

Toda a Equipe
Diretiva.

Seguindo
as
orientações
da Equipe,
respeitando
todas as
diretrizes.

Conforme
demanda

20.
Os
estabelecimentos
educacionais que dispuserem
de Cantinas, Lanchonetes,
Restaurantes
ou
espaços
equivalentes a praças de
alimentação,
de
forma
terceirizada, deverão também
atender
aos
requisitos
definidos na Portaria SES nº
256 de 21/04/2020, ou outros
regulamentos que venham
substituí-la.

Nas
dependências
do Colégio
Cepavi – na
Cantina.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal

Toda a Equipe
Diretiva.

Seguindo
as
orientações
da Equipe,
respeitando
todas as
diretrizes.

Conforme
demanda
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Quadro 4: Esquema de organização DAOP Alimentação Escolar

DIRETRIZ DO TRANSPORTE ESCOLAR
O quê (ação)
(W2)

Onde
(W3)

1. Limitar e controlar a lotação
máxima de cada veículo da
seguinte forma:
-Veículo
de
passeio:
resguardar intervalo de um
assento vazio entre os
passageiros
nos
bancos
traseiros;
-Van (incluindo Kombi):
resguardar intervalo de um
assento vazio entre os
passageiros em todos os
bancos;
-Micro-ônibus:
priorizar
ocupação
alternada
dos
assentos, até o limite de um
ocupante por assento, sendo
vedado passageiro em pé;
-Ônibus: priorizar ocupação
alternada dos assentos, até o
limite de um ocupante por
assento,
sendo
vedado
passageiro em pé;

Veículos
terceirizados
que prestam
serviço de
transporte
escolar.

Quando
(W4)
1. Medidas Gerais
No trajeto
escolar

Quem
(W5)

Como
(H1)

Quanto
(H2)

Motoristas
dos veículos
e órgãos
competentes.

Obedecendo as
diretrizes
sanitárias

Conforme
demanda

-Transporte Coletivo: adotará
medidas já previstas pela SES;
-Em todas as modalidades de
transporte,
manter
a
obrigatoriedade de ocupar o
mesmo lugar todos os dias,
com registro dos ocupantes
pelo monitor;
-A distribuição de estudantes
nos assentos do ônibus
deverá ser feita de forma a
agrupar os alunos de uma
mesma escola na mesma
região do veículo, quando
este atender a mais de um
estabelecimento escolar no
mesmo deslocamento.
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2. Adequar a frota de modo a
compatibilizar o quantitativo
de veículos com o de
passageiros
a
serem
transportados, respeitando a
limitação definida para cada
modalidade de transporte,
inclusive
disponibilizando
linhas extras, se necessário.

Veículos
terceirizados
que prestam
serviço de
transporte
escolar.

No trajeto
escolar

Motoristas
dos veículos
e órgãos
competentes.

Obedecendo as
diretrizes
sanitárias

Conforme
demanda

3. Ordenar as entradas e
saídas dos passageiros de
forma que, no embarque, os
passageiros
ocupem
inicialmente
as
partes
traseiras dos veículos, e que
o desembarque inicie pelos
passageiros dos bancos da
parte dianteira

Veículos
terceirizados
que prestam
serviço de
transporte
escolar.

No trajeto
escolar

Motoristas
dos veículos
e órgãos
competentes.

Obedecendo as
diretrizes
sanitárias

Conforme
demanda

4. Manter os basculantes e as
janelas dos veículos abertas
(exceto em dias de chuva/frio
extremo), com amplitude que
permita a troca de ar sem
comprometer a segurança dos
passageiros. Caso o veículo
disponha de sistema de ar
condicionado com renovação
de ar, esta deverá estar ativa,
bem como a higienização e a
substituição
dos
filtros
deverá
estar
em
conformidade
com
as
recomendações
dos
fabricantes.

Veículos
terceirizados
que prestam
serviço de
transporte
escolar.

No trajeto
escolar

Motoristas
dos veículos
e órgãos
competentes.

Obedecendo as
diretrizes
sanitárias

Conforme
demanda

5. Permitir que entrem e
permaneçam nos veículos
somente
pessoas
com
máscara,
quer
sejam
estudantes ou trabalhadores
das escolas. Orientar estes
usuários que se optarem por
usar máscara de tecido, que
seja em conformidade com o
previsto na Portaria SES nº
224, de 03 de abril de 2020,
ou outros regramentos que
venham substituí-la.

Veículos
terceirizados
que prestam
serviço de
transporte
escolar.

No trajeto
escolar

Motoristas
dos veículos
e órgãos
competentes.

Obedecendo as
diretrizes
sanitárias

Conforme
demanda
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6. Demarcar a distância de
segurança de no mínimo 1,5
metros (um metro e meio) nas
áreas
de
embarque
e
desembarque
ou
locais
destinados para fila (na
escola),
evitando
a
aglomeração de pessoas.

Nas áreas de
embarque e
desembarque
ou locais
destinados
para fila.

No embarque e
desembarque

Equipe
Diretiva e
Motoristas

Conforme as
diretrizes
sanitárias

Conforme
demanda

7. Orientar que, nos pontos
de embarque (distantes da
escola), ocorrendo existência
de formação de filas, os
usuários
mantenham
a
distância mínima de 1,5
metros (um metro e meio)
das demais pessoas.

Nos veículos
de transporte
terceirizados.

No trajeto
escolar

Motoristas
dos veículos
e órgãos
competentes.

Obedecendo as
diretrizes
sanitárias

Conforme
demanda

8. Padronizar procedimentos
e operações de higienização,
de forma que após cada
itinerário/viagem,
seja
realizada a limpeza e
desinfecção dos veículos
utilizados no transporte:
-Higienizar apoios de braço,
maçanetas,
pegadores,
janelas (vidros) e poltronas
com álcool 70% ou produtos
sanitizantes
de
efeitos
similar, a cada finalização de
viagem;
- Definir periodicidade para
higienização
interna
completa
do
veículo,
recomendando-se ao menos
uma vez ao dia.

Nas empresas
terceirizadas
que prestam
serviço de
transporte
escolar.

Antes e após a
utilização do
veículo.

As empresas
de
transportes
terceirizadas.

Obedecendo as
diretrizes
sanitárias

Conforme
demanda

9. Disponibilizar álcool 70%
ou sanitizantes de efeito
similar para a higienização
das mãos, no embarque e no
interior do veículo.

Nos veículos
de transporte
terceirizados.

Diariamente, de
forma constante.

Nas
empresas de
transportes
terceirizadas.

Obedecendo as
diretrizes
sanitárias

Conforme
demanda

10. Afixar no espaldar de
cada poltrona um encarte
com as orientações aos
passageiros sobre etiqueta da
tosse, uso da máscara,
higienização das mãos e
distanciamento social.

No interior
dos veículos
de transporte
escolar
terceirizados.

Diariamente

Motoristas
dos veículos
e demais
funcionários
envolvidos
no transporte
escolar.

Fixando no
interior dos
veículos.

Conforme
demanda
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11. Organizar e orientar
escalonamento de horários
de chegadas e saídas dos
estudantes nas instituições de
ensino,
reduzindo
a
concentração deles no local.

No Colégio
Cepavi.

Diariamente

Equipe
Diretiva

Obedecendo as
diretrizes
sanitárias

Conforme
demanda

12. Dar prioridade às
crianças da Educação Infantil
e crianças com necessidades
especiais no embarque e
desembarque e na ocupação
dos bancos dianteiros do
transporte coletivo.

Nos veículos
de transporte
escolar
terceirizados.

Diariamente

Motoristas
dos veículos
e demais
funcionários
envolvidos
no transporte
escolar.

Obedecendo as
diretrizes
sanitárias

Conforme
demanda

Conforme as
diretrizes
sanitárias

Conforme
demanda

1. Levar ao conhecimento
dos
profissionais
do
transporte escolar,
quer
sejam
servidores
ou
prestadores de serviços (e
aplicar no que couber), as
medidas recomendadas para
os
demais
profissionais
voltados à atividade escolar.
2. Orientar os trabalhadores
do transporte escolar a
informar imediatamente ao
estabelecimento,
caso
apresentem sintomas de
síndrome
gripal
e/ou
convivam
com
pessoas
sintomáticas, suspeitas ou
confirmadas da COVID-19,
aplicando para estes as
mesmas
condutas
relacionadas
aos
outros
trabalhadores da atividade
escolar, no que se refere à
elucidação
diagnóstica,
período de afastamento e
notificação das autoridades
sanitárias e epidemiológicas.
3.Orientar
para
que
motoristas,
monitores
e
demais
prestadores
de
serviço
do
transporte
reforcem
seus
cuidados
pessoais, lavando sempre as
mãos com água e sabão e
que,
sistematicamente,

2. Medidas aos Servidores/Prestadores de Serviço
Nas empresas
Sempre que
Nas
de transporte
necessário.
empresas de
escolar ou
transportes
órgãos
terceirizadas.
competentes.

Nas empresas
de transporte
escolar ou
órgãos
competentes.

Sempre que
necessário.

Nas
empresas de
transportes
terceirizadas.

Conforme as
diretrizes
sanitárias

Conforme
demanda

Nas empresas
de transporte
escolar ou
órgãos
competentes.

Sempre que
necessário.

Nas
empresas de
transportes
terceirizadas.

Conforme as
diretrizes
sanitárias

Conforme
demanda
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utilizem o álcool 70% para
higienização das mãos.
4.
Reforçar,
para
os
monitores, a importância da
higienização sistemática das
mãos.

Nas empresas
de transporte
escolar ou
órgãos
competentes.

Sempre que
necessário.

Nas
empresas de
transportes
terceirizadas.

Conforme as
diretrizes
sanitárias

Conforme
demanda

5. Disponibilizar e exigir o
uso de máscaras e também
face shield (protetor facial),
utilizados simultaneamente,
tanto para o condutor do
veículo quanto para o
monitor, durante todo o
deslocamento
(desde as
entradas no veículo até o
desembarque
do
último
aluno).
Orientar
estes
profissionais que se optarem
por usar máscara de tecido,
que seja em conformidade
com o previsto na Portaria
SES nº 224, de 03 de abril de
2020, ou outros regramentos
que venham substituí-la.

Nas empresas
de transporte
escolar ou
órgãos
competentes.

Sempre que
necessário.

Nas
empresas de
transportes
terceirizadas.

Conforme as
diretrizes
sanitárias

Conforme
demanda

6. Capacitar os trabalhadores
do transporte escolar quanto
à forma adequada de uso dos
dispositivos de segurança
sanitária
(máscara,
face
shield),
tanto
para
a
colocação quanto para a
retirada, troca, substituição,
higienização e descarte.
7. Recomendar a troca de
roupa pelos trabalhadores do
transporte escolar ao final do
expediente para retorno às
suas residências.

Nas empresas
de transporte
escolar ou
órgãos
competentes.

Sempre que
necessário.

Nas
empresas de
transportes
terceirizadas.

Conforme as
diretrizes
sanitárias.

Conforme
demanda.

Nas empresas
de transporte
escolar ou
órgãos
competentes

Sempre que
necessário.

Nas
empresas de
transportes
terceirizadas.

Conforme as
diretrizes
sanitárias.

Conforme
demanda.

8. Notificar os prestadores de
serviço
quando
houver
confirmação de caso da
COVID-19, bem como as
pessoas que tiveram contato
com este, em um raio de 1,5
metros, em todos os ambientes
em que a pessoa infectada
tenha circulado.

Órgãos
competentes.

Quando houver
confirmação de
caso.

Órgãos
competentes

Por meio de
notificação.

Conforme
demanda.
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9. Garantir que trabalhadores
do transporte escolar estejam
com
seus
calendários
vacinais em dia.

Nas empresas
de transporte
escolar ou
órgãos
competentes.

Sempre que
necessário.
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Por meio da
apresentação
da carteira de
saúde.

Conforme as
diretrizes
sanitárias.

Conforme
demanda.

3. Medidas aos pais/responsáveis de alunos/estudantes
1. Orientar aos pais que os
estudantes deverão utilizar
máscara facial como barreira,
para
a
utilização
do
transporte, seguindo todas as
orientações de uso já
dispostas na Portaria SES n°
224, de 03 de abril de 2020.
2. Os motoristas/monitores
escolares deverão realizar a
aferição de temperatura
corporal dos estudantes,
antes de adentrarem no
transporte escolar, com uso
de
termômetros
infravermelhos ou outro
instrumento
correlato
fornecido pela Secretaria
Municipal de Educação.
Aferida a temperatura de
37,8ºC ou superior, não será
permitida a entrada no
transporte.
3. No caso de o estudante
apresentar temperatura de
37,8ºC (trinta e sete vírgula
oito graus Celsius) ou
superior, o motorista/monitor
deverá relatar o fato à equipe
gestora da escola para que
esta tome as devidas
providências.
3.4.
Solicitar
aos
pais/responsáveis
que
acompanhem/aguardem seus
filhos no ponto de embarque,
caso seja detectada febre este
não poderá adentrar ao
veículo e deverá buscar
orientação com a Vigilância
Epidemiológica Municipal.
5. Realizar campanha de
conscientização para que os
pais/responsáveis priorizem
o transporte próprio de seus
filhos, visando a evitar o
risco de contaminação dentro
do transporte, orientando que

Nas
dependências
do Colégio
Cepavi.

Conforme
necessário.

Equipe
diretiva e
pedagógica.

Conforme as
diretrizes
sanitárias.

Conforme
demanda.

No
embarque.

No embarque.

Motoristas
dos veículos
e demais
funcionários
envolvidos
no transporte
escolar.

Utilizando o
termômetro
infra-vermelho
ou outro
instrumento
correlato.

Conforme
demanda.

Nas
dependências
do Colégio
Cepavi.

Sempre que
necessário.

Motoristas
dos veículos
e demais
funcionários
envolvidos
no transporte
escolar.

Por meio de
relato/relatório.

Conforme
demanda.

Nas
dependências
do Colégio
Cepavi.

Antes do retorno
das aulas.

Equipe
diretiva e
pedagógica.

Por meio de
comunicação
com os
responsáveis.

Conforme
demanda.

Nas
dependências
do Colégio
Cepavi.

Constantemente.

Equipe
diretiva e
pedagógica.

Por meio de
comunicação
com os
responsáveis.

Conforme
demanda.
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não transportem passageiros
fora do núcleo familiar;
6. Proibir a entrada, nos
veículos,
de
pais
e
responsáveis, a não ser em
caso de extrema necessidade
para
auxiliar
estudante/
criança com necessidade
especial ou outra limitação,
situação que o monitor
sozinho
não
consiga
administrar, sendo que os
pais e responsáveis, para
adentrar o veículo, deverão
ser submetidos à aferição de
temperatura e estar utilizando
máscara.

1. Cabe aos órgãos de
fiscalização
municipal
promoverem
ações
e
operações que intensifiquem
a
fiscalização,
sempre
considerando o arcabouço
legal pertinente em vigor; em
especial:
Certificar-se
que
trabalhadores e estudantes
conhecem as orientações
relacionadas ao transporte
escolar;
-Verificar se estudantes e
trabalhadores fazem uso
constante da máscara e os
trabalhadores o uso do face
shield, simultaneamente;
-Verificar a disponibilidade de
álcool 70% nos veículos;
-Certificar que todos os
produtos utilizados tenham
registro na ANVISA, quando
couber.

No embarque
dos veículos
de transporte.

Sempre que
necessário.

Motoristas
dos veículos
e demais
funcionários
envolvidos
no transporte
escolar.

4. Autoridades fiscalizadoras
Diariamente.
Nos veículos
Órgãos
de transporte
competentes.
escolar
terceirizado.

Por meio de
comunicação
com os
responsáveis.

Conforme
demanda.

Promover
ações e
operações que
intensifiquem a
fiscalização.

Conforme
demanda.

Como
(H1)
Conforme as
diretrizes
estabelecidas.

Quanto
(H2)
Conforme
demanda.

Quadro 5: Esquema de organização DAOP Transporte Escolar

DIRETRIZ: GESTÃO DE PESSOAS
O quê (ação)
(W2)
1. Quanto à prevenção,
recomenda-se
que
as
unidades de ensino reforcem
as medidas de prevenção da

Onde
(W3)
No Colégio
Cepavi.

Quando
(W4)
Após
homologação
do Plancon
Municipal.

Quem
(W5)
Equipe
diretiva e
pedagógica
e demais
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doença,
orientando
os
profissionais da educação a
respeito de diretrizes como:
• distanciamento social;
• uso de máscaras;
• higiene das mãos;
• limpeza do ambiente de
trabalho;
• afastamento de
sintomáticos;
• monitoramento dos
sintomas;
• boa ventilação dos
ambientes.
2. Realizar triagem dos
servidores da escola, sendo
classificados de acordo com
seu estado individual inicial
em relação à Covid-19, sendo
divididos em grupos:
Grupo 1 - Casos
suspeitos ou confirmados:
profissionais da educação
que apresentarem sintomas
como febre, dores no corpo,
calafrios, falta de ar, tosse,
dor de garganta, diarreia,
alteração de paladar ou olfato
e dificuldades respiratórias, e
também os profissionais que
tiveram contato, nos últimos
14 dias, com um caso
confirmado de COVID-19:

Página 2236

profissionais
quando se
fizerem
necessários.

No Colégio
Cepavi.

Após
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva e
pedagógica
e demais
profissionais
quando se
fizerem
necessários.

Conforme as
diretrizes
estabelecidas.

Conforme
demanda.

2.2. Grupo 2 - Grupo de
Risco: São considerados
grupos de risco pessoas com
60 anos ou mais; os
profissionais que sofram de
doenças
crônicas
(cardiopatias,
diabetes,
hipertensão,
imunossupressores),
as
gestantes de alto risco, entre
outros, conforme Decreto
SC/525/2020;
2.3 Grupo 3 - Não pertencem
aos grupos anteriores e tem
permissão para realizar os
trabalhos presencialmente;
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A
triagem
possui
dois
objetivos:
identificação
de
casos
suspeitos,
permitindo
o
encaminhamento
aos
serviços de saúde;
isolamento
dos
casos
suspeitos,
evitando
a
transmissão no ambiente de
trabalho.
Recomendar que todos os
profissionais da educação
respondam a um questionário
autodeclaratório, antes de
acessar o local de trabalho,
com o objetivo de identificar
casos suspeitos de COVID19. O modelo
do
questionário encontra-se no
Anexo I;
Garantir
monitoramento
contínuo,
adotando
mecanismos de controle que
permitam ao servidor informar
ao gestor
a presença de
sintomas;
Para aferir a temperatura de
seus profissionais no momento
da chegada ao local de
trabalho, recomenda-se seguir
as orientações do fabricante
quanto à calibragem do
medidor de temperatura. Dar
preferência a medidores de
temperatura sem contato,
porém caso não seja possível
utilizar
medidores
de
temperatura sem contato, a
higienização do termômetro
com álcool 70º deve ser
realizada a cada uso. Caso a
temperatura aferida de algum
colaborador esteja igual ou
superior
a
37,8°C,
o
colaborador
deve
ser
considerado um caso suspeito.

3. Orientar os profissionais

No Colégio
Cepavi.

Após
homologação

Equipe
diretiva.

Conforme as
diretrizes

Conforme
demanda.
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da educação identificados
como casos suspeitos de
COVID-19 a:
buscar uma Unidade de Saúde;
manter
isolamento
domiciliar por 14 dias, a
partir do início dos sintomas,
e depois de três dias sem
sintomas. Após este período,
o profissional poderá voltar
ao trabalho;
3.3 os familiares (contato
domiciliar)
devem
ser
orientados
a
realizar
isolamento domiciliar por 14
dias e, se apresentarem
sintomas, procurar uma
Unidade de Saúde.
4. Orientar a apresentação de
comprovação
para
o
enquadramento no grupo de
risco
estabelecido
pelo
Decreto SC/525/2020
4.1. Cada Rede de Ensino
poderá optar por aceitar
comprovantes tais como:
Formulário
de
Auto
declaração, Atestado Médico
e/ou
Agendamento
em
Perícia Médica.
5. Recomendar que as Redes
de
Ensino
realizem
diagnóstico para mapear
quais e quantos servidores e
estudantes se enquadram no
grupo de risco estabelecido
pelo
Decreto
nº
SC/525/2020:
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estabelecidas.

do Plancon
Municipal.

No Colégio
Cepavi.

Após
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva.

Conforme as
diretrizes
estabelecidas.

Conforme
demanda.

No Colégio
Cepavi.

Após
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva.

Conforme as
diretrizes
estabelecidas.

Conforme
demanda.

5.1. Garantir que todos os
setores estejam contemplados
no diagnóstico: professores,
servidores
que
ocupam
funções administrativas e
pedagógicas, servidores que
atuam
na
limpeza,
servidores que atuam com
a alimentação, servidores que
atuam com o transporte
escolar, servidores que atuam
na segurança e vigilância das
unidades
escolares,
servidores que atuam no
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quadro civil ou técnico das
unidades
escolares,
estudantes de todas as etapas
e níveis de ensino;
5.2. Orientar que sejam
organizados
formulários
diagnósticos padrão, pela
mantenedora, e aplicados por
Unidade Escolar.
1. Organizar a forma de trabalho aos profissionais da educação que se enquadram no grupo de risco
1. Priorizar o trabalho
remoto, conforme Decreto nº
SC/525/2020, de forma que
não haja prejuízo ao serviço
público.

Home Office.

Após
homologação
do Plancon
Municipal de
acordo com as
legislações
vigentes.

Equipe
diretiva e
pedagógica.

Conforme as
diretrizes
estabelecidas.

Conforme
demanda.

2.
Distribuir
tarefas
administrativas,
quando
necessário, que possam ser
realizadas de forma remota,
como auxiliar na elaboração
de atividades, pesquisas e
correções de atividades;

No Colégio
Cepavi e ou
Home Office.

Após
homologação
do Plancon
Municipal de
acordo com as
legislações
vigentes.

Equipe
diretiva e
pedagógica.

Conforme as
diretrizes
estabelecidas.

Conforme
demanda.

3. Planejar e ministrar aulas
de forma remota, bem como
elaborar as aulas para as
formas impressas.

No Colégio
Cepavi e ou
Home Office.

Após
homologação
do Plancon
Municipal de
acordo com as
legislações
vigentes.

Equipe
diretiva e
pedagógica.

Conforme as
diretrizes
estabelecidas.

Conforme
demanda.

4. Orientar por carga horária
diferenciada aos servidores,
em especial, aos professores
que
estiverem
atuando
presencialmente, a fim de
garantir o planejamento das
atividades para as novas
metodologias de ensino,
conforme
as
diretrizes
pedagógicas.

No Colégio
Cepavi.

Após
homologação
do Plancon
Municipal de
acordo com as
legislações
vigentes.

Equipe
diretiva e
pedagógica.

Conforme as
diretrizes
estabelecidas.

Conforme
demanda.

No Colégio
Cepavi.

Após
homologação
do Plancon
Municipal de
acordo com as
legislações
vigentes.

Equipe
diretiva e
pedagógica.

Conforme as
diretrizes
estabelecidas.

Conforme
demanda.

5. Assegurar o planejamento
democrático e coletivo de
carga horária e condições de
trabalho a toda comunidade
escolar.

64

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 2240

2. Organizar critérios para a contratação de servidores em substituição, ou para a necessidade de
contratação de novos servidores em regime de excepcionalidade, a fim de atender às necessidades no período
em que perdurar o formato das atividades escolares estabelecido nas diretrizes pedagógicas e sanitárias:
1. Elaborar edital específico
para o período estabelecido.

Colégio Cepavi.

Após
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva.

Conforme as
diretrizes
estabelecidas.

Conforme
demanda.

2. Garantir no edital os
critérios para a substituição.

Colégio Cepavi.

Após
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva.

Conforme as
diretrizes
estabelecidas.

Conforme
demanda.

3. Sistematizar mecanismos
para a compensação de horas,
na
impossibilidade
da
realização de trabalho remoto
ou desempenho de outra
função.

Colégio Cepavi.

Após
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva.

Conforme as
diretrizes
estabelecidas.

Conforme
demanda.

4. Identificar possibilidades
de prorrogação de contratos
dos professores que já estão
atuando nas atividades não
presenciais,
para
dar
continuidade ao calendário
letivo, conforme estabelecido
nos Pareceres CNE nº 05 e
11/2020.

Colégio Cepavi.

Após
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva.

Conforme as
diretrizes
estabelecidas.

Conforme
demanda.

Colégio Cepavi.

Após
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva.

Conforme as
diretrizes
estabelecidas.

Conforme
demanda.

5.
Considerar
as
especificidades da legislação
local quanto à necessidade de
reposição, contratação e/ou
realização e prorrogação de
processos
seletivos
de
servidores,
para
dar
continuidade ao processo
educativo, de modo a reduzir
o risco e com menor prejuízo
possível à aprendizagem dos
estudantes, ponderando-se a
necessidade de frequentes
substituições de servidores
em função de licenças, óbitos
e ocorrência de eventos
adversos, que incidem em
situações de emergência,
visando agilizar com eficácia
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a continuidade do processo
de ensino.
6. Envolver representantes do Colégio Cepavi.
Após
Equipe
Conforme as
Conforme
homologação
diretrizes
diretiva.
demanda.
Poder Legislativo, tanto no
do Plancon
estabelecidas.
âmbito
estadual
quanto
Municipal.
municipal, nos Comitês de
Gerenciamento da COVID19,
considerando
a
necessidade de adequação
legislativa enquanto o regime
especial
de
educação
decorrente da pandemia
perdurar.
3. Garantir que toda a comunidade escolar seja formada, treinada e preparada para um retorno seguro às
atividades presenciais, por meio das seguintes ações:
1. Capacitar a comunidade
escolar a respeito dos
seguintes temas: ações de
higiene necessárias quando
da utilização do transporte
público e transporte escolar,
utilização da máscara de
proteção, troca da máscara,
tempo útil de proteção de
máscara,
armazenamento/
descarte
de
máscara
contaminada,
higienização
das mãos e objetos, etiqueta
respiratória e como se
alimentar com segurança.

Colégio Cepavi
e Home Office.

Após
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva,
pedagógica
e comissão
escolar.

Conforme as
diretrizes
estabelecidas.

Conforme
demanda.

2. Elaborar e/ou compartilhar
uma cartilha de orientação
sobre os cuidados básicos de
prevenção à COVID-19, e
disponibilizá-la pela internet
para
as
comunidades
escolares.

Órgãos
Competentes
em
compartilhame
nto com o
Colégio
Cepavi.

Após
homologação
do Plancon
Municipal.

Órgãos
competentes
, equipe
diretiva,
pedagógica
e comissão
escolar.

Conforme as
diretrizes
estabelecidas.

Conforme
demanda.

3. Afixar as medidas de
prevenção, por meio de
materiais
visuais,
nas
Unidades Escolares.

Colégio
Cepavi.

Após
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva,
pedagógica.

Conforme as
diretrizes
estabelecidas.

Conforme
demanda.

4. Oportunizar, a todos os
servidores,
formação
e
treinamento para os planos
de contingenciamentos e
protocolos escolares.

Colégio Cepavi
e Home Office.

Após
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva,
pedagógica,
comissão
escolar e
demais
profissionais

Conforme as
diretrizes
estabelecidas.

Conforme
demanda.
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que se
fizerem
necessários.

5. Oferecer formação aos
servidores para a nova forma
de ensino, conforme as
diretrizes pedagógicas.

Colégio Cepavi
e Home Office.

Após
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva.

Conforme as
diretrizes
estabelecidas.

Conforme
demanda.

6. Realizar testes simulados
em período anterior à
retomada das atividades
presenciais.

Ambiente
virtual

Após
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva,
pedagógica
e comissão
escolar.

Conforme as
diretrizes
estabelecidas.

Conforme
demanda.

4. Encaminhamentos para o acolhimento e acompanhamento
1. Disponibilizar serviços de
apoio
psicossocial
que
abordam
estigmatização/
discriminação e apoio aos
servidores no enfrentamento
das incertezas da pandemia.

Colégio Cepavi

Após
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva.

Por meio de
encaminhamen
tos específicos
aos órgãos
competentes.

Conforme
demanda.

2. Promover reflexões, por
meio de formações virtuais
(interinstitucionais), sobre as
incertezas da comunidade
escolar com relação à nova
realidade.

Ambiente
virtual.

Após
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva,
pedagógica
e comissão
escolar.

Conforme as
diretrizes
estabelecidas.

Conforme
demanda.

3. Promover campanhas
motivacionais
constantes
(tanto
gerais
como
específicas) em todos os
meios de comunicação, para
lembrar que a unidade de
ensino está preocupada com
o bem-estar de todos.

Colégio Cepavi
e ou por meio
de tecnologia
da informação e
comunicação.

Após
homologação
do Plancon
Municipal.

Conforme as
diretrizes
estabelecidas.

Conforme
demanda.

4. Preparar um ambiente
acolhedor para a recepção da
comunidade
escolar
no
retorno
das
atividades
presenciais.

Colégio Cepavi

Após
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
diretiva,
pedagógica,
comissão
escolar e
demais
profissionais
que se
fizerem
necessários.
Equipe
diretiva,
pedagógica
e comissão
escolar.

Conforme as
diretrizes
estabelecidas.

Conforme
demanda.
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5. Acompanhar o pósretorno: direção e colegas
devem permanecer atentos a
comportamento, frequência,
desempenho, etc., de alunos e
professores,
e
realizar
encaminhamento
especializado imediatamente,
em caso de observação de
depressão,
tristeza,
ansiedade, medo, ou culpa,
entre outros.

Colégio Cepavi

Página 2243

ApósApós homologação
Equipe
homologaçãodo Plancon
diretiva,
do Plancon Mu nicipal.
pedagógica
Municipal.
e comissão
escolar.

Conforme
as a, Conforme
Equipe
diretiv
Conforme as
demanda.
diretrizes e
pedagógica
diretrizes
estabelecidas
comissão
escole ar.
estabelec idas.
suporte do
setor de saúde.

Quadro 6: Esquema de organização DAOP Gestão de Pessoas

DIRETRIZES: TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO
O quê (ação)
(W2)
1. Oportunizar, a todos os
servidores, capacitação e
treinamento para os planos
de contingência, o Sistema
de Comando de Operações SCO e protocolos escolares.
2. Capacitação e treinamento
dos
integrantes
da
comunidade
escolar
envolvidos na gestão da crise
sanitária,
com
especial
atenção às equipes que
compõem a Unidade de
Gestão Operacional/ Sistema
de Comando de Operações.
3. Identificar as principais
funções
a
serem
desenvolvidas nas Unidades
de
Gestão Operacional
(Sistemas
de
Comando
Operacionais- SCO/ Comitês
Escolares) e propor tarefas/
atividades para cada uma das
funções nos três níveis
(estratégico,
tático
e
operacional) e capacitar para
cada função (framework).

Onde
(W3)

Quando
(W4)

Quem
(W5)

Como
(H1)

Quanto
(H2)

No Colégio
Cepavi,
remotamente,
quando
necessário.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
Diretiva,
Pedagógica
e Comissão
Escolar.

Encontros presenciais,
remotos quando
necessário, plataformas
digitais (web
conference/webinar/live)
informativos em materiais
impressos ou eletrônicos.

Conforme
demanda.

No Colégio
Cepavi,
remotamente,
quando
necessário.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
Diretiva,
Pedagógica
e Comissão
Escolar.

Encontros presenciais,
remotos quando
necessário, plataformas
digitais (web
conference/webinar/live)
informativos em materiais
impressos ou eletrônicos.

Conforme
demanda.

No Colégio
Cepavi.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
Diretiva,
Pedagógica
e Comissão
Escolar.

Criação de um
organograma de comando
operacional.

Conforme
demanda.
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4. Desenvolver programas de
capacitação para os alunos e
para os professores e
servidores que não integrem
o SCO, focando
nas
respostas comportamentais
esperadas
para
cada
segmento da comunidade
escolar.
5.Adotar rotinas regulares de
capacitação e treinamento
dos alunos e servidores sobre
as medidas de prevenção,
monitoramento e controle da
transmissão do COVID-19,
com ênfase nas orientações,
protocolos
e
diretrizes
estabelecidas, sempre em
linguagem acessível para
toda a comunidade escolar.

No Colégio
Cepavi,
remotamente,
quando
necessário.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
Diretiva,
Pedagógica
e Comissão
Escolar.

Encontros presenciais,
remotos quando
necessário, plataformas
digitais (web
conference/webinar/live)
informativos em materiais
impressos ou eletrônicos.

Conforme
demanda.

No Colégio
Cepavi,
remotamente,
quando
necessário.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
Diretiva,
Pedagógica
e Comissão
Escolar.

Encontros presenciais,
remotos quando
necessário, plataformas
digitais (web
conference/webinar/live)
informativos em materiais
impressos ou eletrônicos.

Conforme
demanda.

6.
Capacitação
da
comunidade escolar nos
seguintes temas:
- ações de
higiene
necessárias
quando
da
utilização do transporte
público e transporte escolar;
- utilização da máscara de
proteção, troca da máscara;
tempo útil de proteção de
máscara;
- armazenamento /descarte
de máscara contaminada;
higienização das mãos e
objetos;
- etiqueta respiratória; como
se alimentar com segurança,
etc.
7.
Treinamento
das
Comissões Escolares para
fiscalização dos regramentos
e diretrizes aplicáveis na
unidade escolar que se
pretende o retorno do ensino,
extensão
e
pesquisas
presenciais.
8. Treinamento específico
sobre higienização e
desinfecção adequadas de
materiais, superfícies e
ambientes, aos servidores

No Colégio
Cepavi,
remotamente,
quando
necessário.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
Diretiva,
Pedagógica
e Comissão
Escolar.

Encontros presenciais,
remotos quando
necessário, plataformas
digitais (web
conference/webinar/live)
informativos em materiais
impressos ou eletrônicos.

Conforme
demanda.

No Colégio
Cepavi,
homeoffice,
quando
necessário.

Durante a
construção
do Plancon
Municipal.

Comitê
estadual de
combate à
COVID-19

Encontros presenciais,
remotos quando
necessário, plataformas
digitais (web
conference/webinar/live)
informativos em materiais
impressos ou eletrônicos.

Conforme
demanda.

No Colégio
Cepavi e/ou
ambiente
virtual.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
Diretiva,
Pedagógica
e Comissão
Escolar.

Conforme as diretrizes
sanitárias.

Conforme
demanda.
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responsáveis pela limpeza.

9. Capacitar profissionais
responsáveis pela triagem
dos servidores e alunos da
escola, sendo classificados
de acordo com seu estado
individual inicial em relação
à Covid-19.

No Colégio
Cepavi.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
Diretiva e
outros
profissionais
que se
perceberem
necessários
para esse
momento.
Equipe
Diretiva e
outros
profissionais
que se
perceberem
necessários
para esse
momento.

Encontros presenciais,
remotos quando
necessário, plataformas
digitais (web
conference/webinar/live)
informativos em materiais
impressos ou eletrônicos.

Conforme
demanda.

10.
Capacitação
e
treinamento de servidores e
alunos para procederem às
ações quando se depararem
com
indivíduos
com
sintomas de síndrome gripal,
de forma a se protegerem e
protegerem a comunidade
escolar
de
possível
contaminação.

No Colégio
Cepavi.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Orientação e vigilância
constantes para
monitoramento dos
sintomas da COVID.
Seguindo os
procedimentos
estabelecidos nas
Diretrizes Sanitárias.

Conforme
demanda.

11. Capacitar os servidores
ou prestadores de serviço do
transporte escolar quanto às
medidas/diretrizes
recomendadas para o retorno
das aulas presenciais.

No Colégio
Cepavi.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
Diretiva e
outros
profissionais
que se
perceberem
necessários
para esse
momento.

Encontros presenciais,
remotos quando
necessário, plataformas
digitais (web
conference/webinar/live)
informativos em materiais
impressos ou eletrônicos.
Seguindo os
procedimentos
estabelecidos nas
Diretrizes Sanitárias,
Planos de Contingência e
Protocolos Escolares.

Conforme
demanda.

12. Realizar a capacitação/
treinamentos
dos
profissionais envolvidos em
todos os processos da
alimentação
na
escola
(recebimento,
armazenamento, pré-preparo,
preparo,
distribuição,
acompanhamento
e
fiscalização), seguindo os
procedimentos estabelecidos
nas diretrizes sanitárias,
planos de contingências e
protocolos escolares.

No Colégio
Cepavi.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
Diretiva e
outros
profissionais
que se
perceberem
necessários
para esse
momento.

Encontros presenciais,
remotos quando
necessário, plataformas
digitais (web
conference/webinar/live)
informativos em materiais
impressos ou eletrônicos.
Seguindo os
procedimentos
estabelecidos nas
Diretrizes Sanitárias,
Planos de Contingência e
Protocolos Escolares.

Conforme
demanda.

70

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 2246

13.
Oportunizar
a
capacitação de professores e
educadores para o uso de
novas
estratégias
de
aprendizagem, metodologias
ativas, ferramentas digitais,
gamificação (jogos digitais)
etc.

No Colégio
Cepavi e em
ambiente
virtual.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
Diretiva e
pedagógica.

Possibilitando
treinamento das
ferramentas para as novas
estratégias de ensino.

Conforme
demanda.

14. Articulação e integração
intersetorial com outras
instituições/políticas (saúde,
assistência social, segurança
pública,
criança
e
adolescente etc.), uma vez
que as ações de resposta
serão
realizadas
por
instituições diferentes e que,
se acionadas, precisam estar
prontas para prestar o
atendimento.

No Colégio
Cepavi.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
Diretiva e
outros
profissionais
que se
perceberem
necessários
para esse
momento.

Criação de rede de
comunicação intersetorial.

Conforme
demanda.

15. Treinamentos para os
diferentes atores envolvidos
na gestão e comunicação de
casos suspeitos de COVID
19 no estabelecimento de
ensino.

No Colégio
Cepavi.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Promovendo simulados
referentes às medidas
preventivas, protocolos e
diretrizes estabelecidas;
encontros presenciais ou
remotos quando
necessários, plataformas
digitais ((web
conference/webinar/live)
Exercício realizado na
unidade de ensino,
testando os protocolos
estabelecidos.

Conforme
demanda.

No Colégio
Cepavi.

Equipe
Diretiva e
outros
profissionais
que se
perceberem
necessários
para esse
momento.
Equipe
Diretiva e
comissão
escolar.

No ambiente
virtual.

No processo
de
elaboração
do Pancon
Municipal.

Comissão
escolar.

Realização em ambiente
escolar.

Conforme
demanda.

No Colégio
Cepavi.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe
Diretiva e
Pedagógica.

*Exercício realizado na
unidade de ensino,
testando os protocolos
estabelecidos, como por
exemplo: trajeto de ida e
volta da escola, carro,
ônibus, carona, bicicleta
na escola, entrada e saída
durante as aulas,
intervalo, ida e volta ao
banheiro, momento do
lanche;
* Ao chegar em casa,
medidas de higienização e

Conforme
demanda.

16. Realizar simulados de
preparação para instalação,
ativação e funcionamento do
Plano de Contingência e do
SCO.
17. Realizar simulados de
mesa/virtuais envolvendo as
Coordenadorias Regionais de
Educação, Saúde, Proteção e
Defesa Civil, entre outras.
18.
Realizar
exercícios
simulados de campo para a
validação do plano de
contingência
e
dos
protocolos, antes
da
retomada às aulas com
estudantes e servidores,
utilizando diferentes cenários
de risco nas simulações e
reunindo o maior número de
situações que os alunos
vivenciam
na
escola,
visualizando-as
na

Conforme
demanda.
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segurança.

perspectiva de prevenção ao
Coronavírus.

19. Garantir que toda a
comunidade escolar seja
formada,
treinada
e
preparada para um retorno
seguro
às
atividades
presenciais, sendo que a
capacitação dos alunos e
professores poderá, ainda,
ser reforçada com o apoio do
Programa Defesa Civil na
Escola, desenvolvido pela
Defesa Civil de Santa
Catarina, por meio do
módulo voltado aos desastres
de
natureza
biológica,
módulos de preparação e
resposta a eventos adversos.

No Colégio
Cepavi e/ou
ambiente
virtual.

Após a
homologação
do Pancon
Municipal.

Equipe
Diretiva e
Pedagógica
e outros
profissionais
que se
perceberem
necessários
para esse
momento.

Utilizando plataformas
virtuais.

Conforme
demanda.

Quadro 7: Esquema de organização DAOP Treinamento e Capacitação

DIRETRIZ: INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
O quê (ação)
Onde
Quando
(W2)
(W3)
(W4)
1. Constituir uma equipe
No Colégio
Após a
Cepavi.
homologação
responsável
pela
do Plancon
comunicação interna (entre
Municipal
atores envolvidos na crise e
na
resposta)
e
pela
comunicação externa (ao
público),
integrada
ao
Sistema de Comando em
Operações (SCO)/Unidade
de
Gestão
Operacional
(UGA) ou Comitê de Crise,
definindo
funções
e
responsabilidades dos seus
membros,
se
possível
utilizando
procedimentos
operacionais padrão (POPs).
2. Planejar a ativação e
implementação de um plano
de comunicação, no âmbito
do plano de ação coordenado
pelo SCO/UGO. Sugerimos
que sejam incluídos os

NO Colégio
Cepavi.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Quem
(W5)
Equipe Diretiva
e comissão
escolar.

Como
(H1)
Por meio da
organização da
Equipe Diretiva
e Comissão
Escolar.

Quanto
(H2)
Conforme
demanda.

Equipe Diretiva
e comissão
escolar.

Por meio da
organização da
Equipe Diretiva
e Comissão
Escolar.

Conforme
demanda.
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seguintes tópicos:
- Contextualização
- Objetivos e metas
- Públicos-alvo
- Conteúdo(s), principal e
secundários, e sua interrelação
- Recursos
humanos
e
materiais
- Equipes de trabalho e
responsáveis
- Canais de comunicação e de
informação
- Calendarização
- Avaliação, adaptação e
aprimoramento.
3. Promover a valorização do
conhecimento científico já
consolidado, como o melhor
e mais qualificado saber
disponível para enfrentar,
com êxito, a pandemia de
COVID-19.

NO Colégio
Cepavi.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe Diretiva
e Pedagógica.

Por
organização da
Equipe Diretiva
, respeitando as
diretrizes.

Conforme
demanda.

4. Promover a compreensão
acerca do que já se sabe
sobre o novo Coronavírus e a
pandemia de COVID-19,
contribuindo para que a
população escolar e suas
famílias possam ajudar na
prevenção do contágio e na
efetividade das medidas
implementadas
no
estabelecimento de ensino/
educação.
5. Promover a compreensão,
tanto sobre as principais
formas
de
contágio
associadas à COVID-19,
como sobre as atitudes e
comportamentos
mais
eficazes para a prevenção
desse contágio.
6. Promover a adoção de
atitudes
responsáveis
e
equilibradas, que estejam
longe, tanto do pânico
paralisante, em que muitas
pessoas
se
deixam
mergulhar, como da atitude
negacionista,
sobre
a

No Colégio
Cepavi.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe Diretiva
e comissão
escolar.

Por meio da
organização da
Equipe Diretiva
e Comissão
Escolar.

Conforme
demanda.

No Colégio
Cepavi.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe Diretiva
e demais
profissionais
que se fizerem
necessário.

Por meio da
organização da
Equipe Diretiva
e Comissão
Escolar.

Conforme
demanda.

No Colégio
Cepavi.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe Diretiva
e Pedagógica e
Comissão
escolar.

Por meio da
organização da
Equipe Diretiva
e Comissão
Escolar.

Conforme
demanda.
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dimensão do desafio.

7. Incorporar a comunicação
de risco dentro de um
planejamento,
para
ocorrências graves e em
todos os aspectos de resposta
a uma epidemia.
8. Promover a comunicação
com o público/comunidade,
durante surtos epidêmicos,
deve ser no sentido de criar,
manter
ou
resgatar
a
confiança e a transparência,
para tanto, é importante
analisar e entender o perfil do
público-alvo.

No Colégio
Cepavi.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal

Equipe Diretiva
e Pedagógica e
Comissão
escolar.

Por meio da
organização da
Equipe Diretiva
e Comissão
Escolar.

Conforme
demanda.

No Colégio
Cepavi.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe Diretiva
e Pedagógica e
Comissão
escolar.

Por meio da
organização da
Equipe Diretiva
e Comissão
Escolar.

Conforme
demanda.

9. Promover a ideia de
transparência da informação,
defendendo a possibilidade
de que cada um tenha acesso
à informação validada e,
mesmo assim, submetendo-a
à crítica, simultaneamente,
combatendo fake news e
notícias
de
natureza
especulativa variada.

No Colégio
Cepavi.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe Diretiva
e demais
profissionais
que se fizerem
necessário.

Por meio da
organização da
Equipe Diretiva
e Comissão
Escolar.

Conforme
demanda.

10. Utilizar canais de
comunicação confiáveis e
eficazes, que o público-alvo
utiliza regularmente, e que
são de sua preferência.
Seguem alguns canais que
podem ser utilizados com o
público interno e externo:
- Meios de comunicação social
(rádio, televisão e imprensa
escrita).
- E-mail, Google forms para
comunicados e/ou pesquisas;
Google Hangouts, chat
online, webinars, lives, canal
aberto.
- Mídias sociais (Facebook,
WhatsApp, Twitter, Website,
Instagram, Youtube,

No Colégio
Cepavi.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe Diretiva
e demais
profissionais
que se fizerem
necessário.

Por meio da
organização da
Equipe Diretiva
e Comissão
Escolar.

Conforme
demanda.
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Telegram, SMS, Skype,
Messenger etc.).
- Intranet, linha telefônica
específica, quadros de
comunicação, boletins
internos online, ouvidoria.
- Pode-se, ainda, incluir
cartazes, folhetos, mupis
(mobiliário
urbano para
informação), outdoors, spots
televisivos, micro programas
de rádio etc.
- Sistemas sonoros móveis
(motos, bicicletas, carros de
som etc.).
11. Identificar os principais
meios de comunicação social
mais efetivos; criar e/ou
atualizar uma lista de
contatos e fomentar boas
relações com os meios de
comunicação
social,
fornecendo
informações
regulares sobre o retorno às
aulas e o grau de preparação
do estado, da região e do
município.

No Colégio
Cepavi.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe Diretiva
e demais
profissionais
que se fizerem
necessário.

Por meio da
organização da
Equipe Diretiva
e Comissão
Escolar.

Conforme
demanda.

12. Avaliar a capacidade de
comunicação de todos os
atores internos e parceiros
externos relevantes e os
canais
de
comunicação
utilizados e que possam ser
compartilhados.
13. Analisar e entender o
perfil do(s) público(s)-alvo,
para poder ajustar os
objetivos
e
metas,
diversificar e especializar a
linguagem, os canais de
comunicação etc.
14. Fornecer ao público-alvo
canais regulares, através dos
quais
possam
obter
informação atualizada (por
exemplo: linhas diretas ou
um website).

No Colégio
Cepavi.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe Diretiva
e demais
profissionais
que se fizerem
necessário.

Por meio da
organização da
Equipe Diretiva
e Comissão
Escolar.

Conforme
demanda.

No Colégio
Cepavi.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe Diretiva
e demais
profissionais
que se fizerem
necessário.

Por meio da
organização da
Equipe Diretiva
e Comissão
Escolar.

Conforme
demanda.

No Colégio
Cepavi.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe Diretiva
e demais
profissionais
que se fizerem
necessário.

Por meio da
organização da
Equipe Diretiva
e Comissão
Escolar.

Conforme
demanda.
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15. Manter a confiança,
levando em consideração as
reações do público-alvo e
modificando o plano de
comunicação
de
risco,
dependendo das percepções e
perguntas
das
pessoas,
prevendo mecanismos para
desmentir
rumores
e
desinformação,
mitigando
fake news.
16. Estabelecer o diálogo em
qualquer atividade que venha
a ser implementada, de modo
a, sistematicamente, coletar e
dar resposta a todas as
questões provenientes dos
atores internos e externos.
17. Promover o fluxo e a
integração entre informações
externas
e
internas,
possibilitando a avaliação
contínua das estratégias,
ações e sistema operacional
definidos.
18. Definir um mecanismo de
comunicação interna que
possibilite
informar
adequadamente aos alunos e
servidores
acerca
das
medidas
preventivas
de
contenção
de
contágio
adotadas
pelo
estabelecimento de ensino.
19. Criar um canal específico
e de fácil acesso para
esclarecimento de dúvidas e
contato
(inclusive sobre
notícias falsas e rumores) que
poderá ser um e-mail ou
contato de WhatsApp, no
âmbito estadual, regional e
municipal ou da unidade
escolar,
divulgando
informações
para
a
comunidade
interna
e
externa,
assegurando
mecanismos confiáveis de
feedback.
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Após a
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do Plancon
Municipal.
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Equipe Diretiva
e demais
profissionais
que se fizerem
necessário.

Por meio da
organização da
Equipe Diretiva
e Comissão
Escolar.

Conforme
demanda.

Equipe Diretiva
e demais
profissionais
que se fizerem
necessário.

Por meio da
organização da
Equipe Diretiva
e Comissão
Escolar.

Conforme
demanda.

No Colégio
Cepavi.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe Diretiva
e demais
profissionais
que se fizerem
necessário.

Por meio da
organização da
Equipe Diretiva
e Comissão
Escolar.

Conforme
demanda.

No Colégio
Cepavi.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe Diretiva
e demais
profissionais
que se fizerem
necessário.

Por meio da
organização da
Equipe Diretiva
e Comissão
Escolar.

Conforme
demanda.

No Colégio
Cepavi.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe Diretiva
e demais
profissionais
que se fizerem
necessário.

Por meio da
organização da
Equipe Diretiva
e Comissão
Escolar.

Conforme
demanda.
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20. Elaborar formas de
comunicação atraentes e
eficazes para promover o uso
de máscaras, de higiene
pessoal
e de convívio
responsável
enquanto
instrumento que, de alguma
forma, à luz dos atuais
conhecimentos,
pode
fornecer um certo grau de
proteção em contextos de
menor distanciamento social.
21. Adequar a linguagem e o
formato das mensagens,
considerando a existência de
pessoas com deficiências
auditivas, visuais, cognitivas
e de outras etnias (indígenas)
ou de outros países.
22. Desenvolver campanhas
e peças de multimídia que
apresentem
informaçõeschave e que possam ser
compartilhadas
online e
transmitidas por diferentes
mídias, com o objetivo de
informar,
envolver,
e
preparar para o futuro. Essa
medida
exige
uma
redefinição regular dos seus
propósitos e da adequação às
circunstâncias concretas.
23. Informar continuamente
ao público interno e externo
acerca do processo de gestão
da crise sanitária, suas fases,
estratégias e ações previstas
para a prevenção de contágio
no ambiente educacional e
para a manutenção das
atividades de ensino nos
diferentes cenários de risco,
bem como orientar sobre os
procedimentos
a
serem
seguidos em casos suspeitos
de contaminação.

No Colégio
Cepavi.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe Diretiva
e demais
profissionais
que se fizerem
necessário.

Por meio da
organização da
Equipe Diretiva
e Comissão
Escolar.

Conforme
demanda.

No Colégio
Cepavi.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe Diretiva
e demais
profissionais
que se fizerem
necessário.

Por meio da
organização da
Equipe Diretiva
e Comissão
Escolar.

Conforme
demanda.

No Colégio
Cepavi.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe Diretiva
e demais
profissionais
que se fizerem
necessário.

Por meio da
organização da
Equipe Diretiva
e Comissão
Escolar.

Conforme
demanda.

No Colégio
Cepavi.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe Diretiva
e demais
profissionais
que se fizerem
necessário.

Por meio da
organização da
Equipe Diretiva
e Comissão
Escolar.

Conforme
demanda.

24. Providenciar que o
conteúdo das mensagens
enviadas pelas instituições
participantes e pela unidade
escolar inclua: informação

No Colégio
Cepavi.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe Diretiva
e demais
profissionais
que se fizerem
necessário.

Por meio da
organização da
Equipe Diretiva
e Comissão
Escolar.

Conforme
demanda.
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sobre as medidas tomadas
pela instituição para proteger
os
seus
membros;
informação sobre o impacto
da situação de emergência na
vida
da
instituição;
informação sobre as medidas
pedagógicas, de transporte,
de alimentação, de gestão de
pessoas, de treinamento e
capacitação; sobre o possível
período de retorno às aulas,
entre outras.
25. Divulgar amplamente e
disponibilizar, nos sites das
organizações parceiras que
integram o Comitê de
Retorno às Aulas e Comitê
Técnico Científico da Defesa
Civil de Santa Catarina,
todos
os
materiais
produzidos e elaborados para
auxiliar no processo de
planejamento, organização e
tomada de decisão sobre o
retorno escolar quais sejam:
- Plano de Contingência
Educação Estadual –
Plancon-Edu Estadual
COVID-19 em que está
inserido o Caderno de
Diretrizes das Medidas
Sanitárias, Pedagógicas, de
Alimentação, de Transporte
Escolar, de Gestão de
Pessoas, de Comunicação e
Informação, de Treinamento,
Capacitação e Simulados e
de Finanças;
- Plano de Contingência
Educação Escolas – PlanconEdu Escolas COVID-19;
- Caderno de Apoio Plancon
COVID-19;
- Tutorial de Metodologias
Ativas para Contextos de
Eventos Extremos.
26. Comunicar as normas de
condutas relativas ao uso dos
espaços físicos e prevenção e
ao controle do COVID-19, em
linguagem
acessível
à
comunidade escolar, e, quando
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No Colégio
Cepavi.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe Diretiva
e demais
profissionais
que se fizerem
necessário.

Por meio da
organização da
Equipe Diretiva
e Comissão
Escolar.

Conforme
demanda.

No Colégio
Cepavi.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe Diretiva
e demais
profissionais
que se fizerem
necessário.

Por meio da
organização da
Equipe Diretiva
e Comissão
Escolar.

Conforme
demanda.
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aplicável, afixar cartazes com
as mesmas normas em locais
visíveis e de circulação, tais
como:
acessos
aos
estabelecimentos, salas de
aula, banheiros, refeitórios,
corredores, dentre outros
(DAOP Sanitária).
27. Divulgar amplamente,
para toda a comunidade
escolar,
as
estratégias
pedagógicas adotadas pela
Rede de Ensino e/ou unidade
escolar, a fim de promover
seu
engajamento
na
realização das atividades
presenciais e não presenciais,
enquanto perdurar o regime
especial
de
educação
decorrente da pandemia de
COVID-19
(DAOP
Pedagógica).

No Colégio
Cepavi.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe Diretiva
e demais
profissionais
que se fizerem
necessário.

Por meio da
organização da
Equipe Diretiva
e Comissão
Escolar.

Conforme
demanda.

28. Incluir no plano de
comunicação indicações para
a
comunidade
escolar
relativas aos procedimentos
alimentares, conforme as
diretrizes sanitárias, planos
de contingência e protocolos
escolares
(DAOP
Alimentação).
29. Levar ao conhecimento
dos
profissionais
do
transporte
escolar,
quer
sejam
servidores
ou
prestadores de serviços (e
aplicar no que couber), as
medidas recomendadas para
os
demais profissionais
voltadas à atividade escolar
(DAOP Transporte).

No Colégio
Cepavi.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe Diretiva,
Pedagógica e
Comissão
escolar.

Por meio da
organização da
Equipe Diretiva
e Comissão
Escolar.

Conforme
demanda.

No Colégio
Cepavi.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe Diretiva,
Pedagógica e
Comissão
escolar.

Por meio da
organização da
Equipe Diretiva
e Comissão
Escolar.

Conforme
demanda.

30. Realizar campanha de
conscientização para que os
pais/responsáveis priorizem,
quando possível, o transporte
próprio de seus filhos,
visando evitar o risco de
contaminação dentro do
transporte
coletivo,
orientando para que não

No Colégio
Cepavi.

Após a
homologação
do Pancon
Municipal.

Equipe Diretiva,
Pedagógica e
Comissão
escolar.

Por meio da
organização da
Equipe Diretiva
e Comissão
Escolar.

Conforme
demanda.
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transportem passageiros fora
do núcleo familiar (DAOP
Transporte).
31. Elaborar cartilha de
orientação sobre os cuidados
básicos de prevenção da
COVID-19 para disponibilizar
pela internet aos profissionais
da educação (DAOP Gestão
de Pessoas).
32. Afiar as medidas de
prevenção por meio de
materiais visuais nas unidades
escolares.

No Colégio
Cepavi.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe Diretiva
e demais
profissionais
que se fizerem
necessário.

Por meio da
organização da
Equipe Diretiva
e Comissão
Escolar.

Conforme
demanda.

No Colégio
Cepavi.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.
Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Por meio da
organização da
Equipe Diretiva
e Comissão
Escolar.
Por meio da
organização da
Equipe Diretiva
e Comissão
Escolar.

Conforme
demanda.

33. Informar de imediato à No Colégio
Secretaria de Saúde do
Cepavi.
município a ocorrência de
caso suspeito de contaminação
no estabelecimento de ensino,
para fins de possível testagem
e acompanhamento de sua
evolução pelas autoridades
sanitárias.
34. Informar de imediato à
No Colégio
Secretaria
de
Educação
Cepavi
estadual/municipal
a
ocorrência de caso suspeito
de
contaminação
no
estabelecimento de ensino,
para fins de monitoramento e
controle da evolução do
contexto
pandêmico
municipal e regional na rede
de ensino, pela Secretaria.

Equipe Diretiva
e demais
profissionais
que se fizerem
necessário.
Equipe Diretiva.

Equipe Diretiva.

Por meio da
organização da
Equipe Diretiva
e Comissão
Escolar.

Conforme
demanda.

35. Manter a comunicação
motivacional
e
de
envolvimento para promover
a
adoção
de medidas
implementadas pela unidade
escolar e adequadas a cada
fase da pandemia no estado,
na região e no município, em
todos
os
meios
de
comunicação, para lembrar
que a unidade de ensino está
preocupada com o bem-estar
de todos.
36. Estruturar o sistema de
comunicação de modo que a
comunidade saiba o
que
fazer ao receber a
informação e os alertas.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Conforme
demanda.

No Colégio
Cepavi

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe Diretiva
e Pedagógica.

Por meio da
organização da
Equipe Diretiva
e Comissão
Escolar.

Conforme
demanda.

No Colégio
Cepavi

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe Diretiva.

Por meio da
organização da
Equipe Diretiva
e Comissão
Escolar.

Conforme
demanda.

80

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 2256

37. Reforçar parcerias com
os órgãos de comunicação
social, através de formação e
disponibilização
de
materiais,
visando
a
maximização da informação
e mensagens através destes
canais.

No Colégio
Cepavi

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe Diretiva
e Pedagógica e
demais
profissionais
quando se
fizerem
necessário.

Por meio da
organização da
Equipe Diretiva
e Comissão
Escolar.

Conforme
demanda.

38. Elaborar cronogramas
para atividades e produtos de
comunicação, monitorando
sua implementação.

No Colégio
Cepavi

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Por meio da
organização da
Equipe Diretiva
e Comissão
Escolar.

Conforme
demanda.

39. Monitorar o processo de
comunicação e informação,
periodicamente, para que ele
possa
ser
avaliado
e
melhorado.

No Colégio
Cepavi.

Após a
homologação
do Plancon
Municipal.

Equipe Diretiva
e Pedagógica e
demais
profissionais
quando se
fizerem
necessário.
Equipe Diretiva
e Pedagógica e
demais
profissionais
quando se
fizerem
necessário.

Por meio da
organização da
Equipe Diretiva
e Comissão
Escolar.

Conforme
demanda.

Quadro 8:Esquema de organização DAOP Informação e Comunicação

DIRETRIZ: FINANÇAS
O quê (ação)
Onde
(W2)
(W3)
Avaliar os recursos Colégio
financeiros para colocar
Cepavi
em prática as ações
definidas

Quando
(W4)
Durante toda
a pandemia

Quem
(W5)
Direção
Escolar e
Setor de
finanças

Como
(H1)
Avaliar com base nas ações
definidas pela SCO os recursos
financeiros necessários para
implementação das medidas
preventivas e de contenção de
contágio.

Quanto
(H2)
Confome
demanda

Dispor de orçamento prévio
quanto aos recursos a serem
acionados para realização das
atividades, aquisição de
equipamentos de EPI’s, EPC’s e
todos os itens recomendados e
de responsabilidade da
Instituição.
Dimensionar e descrever a
quantidade e a qualidade de
itens
que
precisam
ser
adquiridos e o período de
abastecimento, para que não
faltem equipamentos e materiais
até o retorno à normalidade.
Proceder ao levantamento de
recursos necessários para
planejar, organizar e executar as
capacitações e treinamentos.

Confome
demanda

Dispor de orçamento
para
aquisição
de
materiais
e
equipamentos previstos
no Plancon

Colégio
Cepavi

Durante toda
a pandemia

Direção
Escolar e
Setor de
finanças

Dimensionar e descrever
a quantidade e a
qualidade de itens que
precisam ser adquiridos
e
o
período
de
abastecimento.

Colégio
Cepavi

Durante toda
a pandemia

Direção
Escolar e
Setor de
finanças

Orçar o custo para
planejar, organizar e
executar capacitações e
treinamentos.

Colégio
Cepavi

Durante toda
a pandemia

Direção
Escolar e
Setor de
finanças

Confome
demanda

Confome
demanda
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Prever e disponibilizar
recursos
para
contratação
de
profissionais substitutos
no caso de grupo de
risco ou afastamento por
suspeita ou confirmação.

Colégio
Cepavi

No processo
de
elaboração
do Plancon

Quadro 8: Esquema de organização DAOP Finanças

Direção
Escolar e
Setor de
finanças

Página 2257

Considerar os procedimentos
estabelecidos nas diretrizes de
Gestão de Pessoas quanto a
necessidade de contratação de
colaboradores em caso de
grupos de risco, suspeita ou
confirmação de casos,
identificando custos.

Confome
demanda

UNIDADE DE GESTÃO OPERACIONAL (SISTEMA DE COMANDO PERACIONAL/
COMITÊS ESCOLARES)
O Colégio Cepavi adotou a seguinte estrutura de gestão operacional.
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Email de cada Setor:
NOME

DIRETRIZ

FONE

EMAIL

Giane Camargo

Comando geral

(47) 99985-0882

direcao@colegiocepavi.com.br

Roseli Hart

Sanitária

(47) 99691-7828

contato@colegiocepavi.com.br

Pedagógica

(48) 99928-4408

coordenacao@colegiocepavi.com.br

Sabrina S. Slomp

Gestão Pessoas

(47) 99946-2978

orientacao@colegiocepavi.com.br

Daniela T. da Silva

Comunicação
Informação

Lucimar C. Cervi

Finanças

Andrea
Alves

A.

Silva

e (47) 99698-4836

secretaria@colegiocepavi.com.br

(47) 98886-0058

financeiro@colegiocepavi.com.br

Figura 2: Organograma de um Sistema de Comando Operacional (SCO).

SISTEMA DE VIGILÂNCIA E COMUNICAÇÃO (SISTEMA DE ALERTA E ALARME)
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Dispositivos Principais
Nosso sistema de alerta e alarme está organizado em torno de 5 dispositivos principais de vigilância e
comunicação:
a.

indicações provenientes de instituições hierarquicamente superiores e das entidades de saúde;

b.

sistema de observações e controle de evidências (tosse persistente de alguém, queixa de sintomas

compatíveis com COVID-19, medição de temperatura em casos suspeitos;
c.

informações variadas plausíveis provenientes de diversas fontes (alunos e pais, funcionários, autoridades

locais, entidades representativas e acreditáveis);
d.

simulados de algumas ações (e protocolos);

e.

relatórios diários de responsáveis da Unidade de Gestão Operacional.
Com base nestes dispositivos procede-se um constante monitoramento das dinâmicas e ações

implementadas e, se necessário, seu ajuste. No quadro abaixo apresenta-se como está organizado o sistema de
vigilância e comunicação.
NOME

FUNÇÃO

CONTATO

DISPOSITIVO

Giane
Camargo

Diretora Escolar

(47) 99985-0882
direcao@colegiocepavi.com.br

Mídias sociais, correio
eletrônico, grupo de
whatsapp, agenda
eletrônica.

Roseli Hart

Diretora Adjunta

(47) 99691-7828
contato@colegiocepavi.com.br

Comunicação via
whatsapp, telefone e
agenda eletrônica.

Acompanhar e divulgar as
informações e indicações
provenientes de instituições
superiores e de entidades de
saúde.
Observar, controlar e dar
encaminhamento a todos os
casos suspeitos na comunidade
escolar.

Sabrina Silva
Slomp

Orientadora Educacional
Dar encaminhamento às
informações provenientes de
diversas fontes: alunos, pais,
funcionários e autoridades
locais e sanitárias.

Andrea
Angela da
Silva
Alves

Coordenadora Pedagógica
Treinar, supervisionar e
orientar os colaboradores a
respeito das diretrizes
pedagógicas vigentes,
instruindo-os diariamente.

(47) 99946-2978
orientacao@colegiocepavi.com.br

(48) 99928-4408
Coordenacao@colegiocepavi.com.br

Comunicação via
whatsapp, vídeo
conferência, Google
Classroom e agenda
eletrônica
Comunicação via
whatsapp, vídeo
conferência, Google
Classroom e agenda
eletrônica
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Sabrina Silva
Slomp e
Andrea
Angela da
Silva Alves

Orientadora Educacional e
Coordenadora Pedagógica
Elaborar relatórios diários
contendo informações a
respeito de todos os
acontecimentos relacionados à
Covid dentro da Instituição.

(47) 99946-2978
orientacao@colegiocepavi.com.br

Página 2260

Comunicação através de
relatórios físicos, email
e whatsapp .

(48) 99928-4408
Coordenacao@colegiocepavi.com.br

Quadro 1: sistema de vigilância e comunicação

Monitoramento e avaliação

Tendo em vista a imprevisibilidade da evolução da pandemia, é fundamental o monitoramento constante do
cenário de risco e das dinâmicas e ações operacionais adotadas, com avaliações de processos e resultados e
constantes ajustes que se demonstrem necessários, para manter o plano de contingência atualizado. O registro das
ações adotadas e das verificações realizadas é também importante para salvaguardar futuras questões legais.
Os registros diários das atividades da escola, de maior ou menor eficácia das diferentes dinâmicas e ações,
de eventuais problemas detectados e como foram resolvidos, de questões que seja necessário resolver ou aspectos a
serem alterados, serão realizados em boletins de preenchimento expedito e em relatórios conforme modelos que
consta nos anexos 2 e 3 do Caderno de Apoio Plancon Covid-19.
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Referências de Sites
https://up.pt/COVID-19/perguntas-frequentes/
https://www.coronavirus.sc.gov.br/
https://portal.fiocruz.br/
http://www.epsjv.fiocruz.br/
Glossário Colaborativo COVID-19
https://www.hospitaldaluz.pt/pt/guia-de-saude/saude-e-bem-estar/140/glossa-rio-para-covid-1
https://www.coronavirus.sc.gov.br
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ANEXOS
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ANEXO 1 - MODELO BOLETIM
BOLETIM DIÁRIO DE OCORRÊNCIAS
INFORME DE Nº
DIA:

/

/

OBSERVAÇÕES OU PENDÊNCIAS:
RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:
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ANEXO 2 - MODELO RELATÓRIO
PERÍODO : DE
1.

A

Aspectos facilitadores e dificultadores das Dinâmicas e Ações Operacionais:
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Dados Quantitativos:
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3 – Destaques Evidenciados, Aspectos a Melhorar e Lições Aprendidas

4 – SUGESTÕES DE ALTERAÇÕES NO PLANO DE CONTINGÊNCIA

5 – FOTOS, REGISTROS, DEPOIMENTOS, GRÁFICOS, ETC.
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO:
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FASES

SUBFASES

PREPARAÇÃO

(por vezes,
subdividida em
simples no início e
alargada quando já
há casos no
país/estado)

Mitigação
(podendo, se houver
medidas muito
firmes como
testagem
generalizada,
isolamento de casos
e impedimento de
entradas chegar até
à Supressão)

RECUPERAÇÃO

CARACTERÍSTICAS
Não existe epidemia ou existe em outros países de forma ainda não ameaçadora

Contenção

RESPOSTA

Página 2268

Pode ir desde quando há transmissão internacional em outros países ou casos importados
outros estados (contenção inicial) até à situação da existência de cadeias secundárias de
transmissão em outros estados e/ou casos importados no estado, mas sem cadeias de tran
secundária (contenção alargada).
Inclui medidas como o rastreamento (por meio de testes), isolamentos específicos (para e
contágio da população a partir de casos importados) e vigilância de entradas, saídas e
deslocamentos de pessoas, buscando erradicar o vírus. O limite da contenção é quando as
autoridades perdem o controle do rastreamento, o vírus se propaga e entra em transmiss
Considera-se na fase de Contenção duas subfases Contenção Inicial e Contenção Alargad
A mitigação deve começar logo quando há transmissão local e intensificar-se quando há
transmissão sustentada ou comunitária.
Sabendo-se que não será possível evitar todos os contágios, tenta-se diminuir o avanço da
pandemia, com ações como suspensão de aulas, fechamento de comércio, bares e restaura
cancelamento de eventos esportivos, congressos, shows e espetáculos, suspensão ou limita
transportes etc.
Quando a situação de contágio está sob maior controle e caminha para uma fase de recup
estas medidas restritivas podem ser flexibilizadas.
Caracteriza-se inicialmente pela redução do contágio e óbitos e controle parcial da epide
sustentada em indicadores oficiais de evolução de taxas de contágio e de ocupação de
atendimento hospitalar. Posteriormente, pela superação do surto epidêmico e/ou surgime
vacina e/ou descoberta de medicamentos adequados para o tratamento da COVID-19,
comprovados cientificamente pelas autoridades competentes podendo considerar-se cons
(recuperação plena). Até que isso aconteça, deve-se manter medidas preventivas adequad
evitar o surgimento de novos focos de infecção e reversão do achatamento da curva de co
Na ocorrência de reversão da redução do contágio as medidas adequadas de prevenção e
controle deverão ser retomadas, em partes similares às previstas para a fase de Contençã

``Quadro 1. Níveis de prontidão/ação a considerar no PLACON-EDU para a COVID-19.
Fonte: Adaptado de um modelo geral de fases considerado pela OMS e, como base nos quais, muitos
países elaboraram seus planos de contingência.
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4.
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GOVERNANÇA E OPERACIONALIZAÇÃO DA RESPOSTA

A gestão de uma situação de crise, tão grave como a que nos confrontamos e temos que
lidar, exige um ajuste na governança, ou seja, nos processos de governar neste tempo de crise.
Referimo-nos, em especial, à interação e tomada de decisão entre os atores envolvidos neste
problema coletivo, acompanhada da criação, reforço e/ou remodelação de diretrizes e normas
e implementação de ações adequadas.
Na governança, diretamente, relacionada com a operacionalização das dinâmicas e
ações operacionais de resposta, salientam-se três domínios fundamentais:
a. o das diretrizes, dinâmicas e ações operacionais (e respectivos protocolos) a
implementar;
b. o do Sistema de Comando Operacional, propriamente dito, diferenciado do “normal”
sistema e processo de governo, mas com ele interligado, e que se torna necessário
constituir para coordenar toda a implementação a eventuais ajustes do plano,
indicando equipe e responsável em cada domínio;
c. o do Sistema de Alerta e Alarme, incluindo as dinâmicas de comunicação e os
processos de monitoramento e avaliação, que permite, identificar os eventuais ajustes
que se torna necessário implementar.

a. DIRETRIZES, DINÂMICAS E AÇÕES OPERACIONAIS (DAOP)
As diretrizes, dinâmicas e ações operacionais a serem implementadas
encontram-se indicadas na sequência.
No planejamento da implementação das diretrizes, dinâmicas e ações sugere-se
que seja usada, como referência, a ferramenta de qualidade 5W2H. Os 5 W (das
iniciais do nome em inglês) são: W1) porque será feito; W2) o que será feito; W3) onde
será feito: W4) quando será feito: W5) quem o fará. Os dois H: H1) como será feito;
H2) quanto custará.
Os quadros síntese que seguem resumem as principais dinâmicas e sugestões
de ações que podem ser realizadas, sendo que as diretrizes com mais detalhes estão
disponíveis nos links de acesso.
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Porquê (domínios):
MEDIDAS SANITÁRIAS (promover a saúde e prevenir a
transmissão do vírus)
Diretrizes: Link de Acesso:
https://drive.google.com/file/d/13JpI3bInU3Do59SkO8xlQLl2LUcc5rJ8/view?usp=sharing
O quê (ação)
(W2)
Readequar os espaços
físicos para favorecer
o distanciamento de
1,5 m.

Onde
(W3)
Todo o
espaço
escolar.

Quando
(W4)
A partir
da
aprovaç
ão do
plano de
contingê
ncia.

Quem
(W5)
Limpeza e Gestão
escolar.

Como
(H1)
Treinamento
específico e
adequação dos
espaços
escolares.

Quanto
(H2)
Não haverá custos.

Adotar ensino não
presencial combinado
ao retorno gradual das
atividades presenciais.

Espaço
escolar e
casa

Gestão escolar.

Ensino híbrido

R$ 20.000,00

Marcação no piso para
sinalizar o
distanciamento de 1,5
metro.

Todo o
espaço
escolar

A partir
da
aprovaç
ão do
plano de
contingê
ncia e
durante
o
período
escolar
Antes do
retorno
das
aulas.

Colaboradores da
manutenção

Colocar nos
locais
apropriados,
faixas e/ou fitas
para demarcar
o espaçamento.

A orçar

Manter o
distanciamento de 1,5
metro entre as
pessoas, com exceção
dos profissionais que
atuam diretamente
com crianças de
creche e pré-escola.

Todo o
espaço
escolar

Toda
comunidade
escolar

Orientação por
meio de
treinamento,
organização do
espaço escolar.

Não haverá custos.

ASSINADO DIGITALMENTE

Durante
a
realizaçã
o de
atividad
es
dentro
do
estabele
cimento
escolar
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Organização da
biblioteca

Biblioteca

Diariame
nte

Bibliotecária

Realizar o retorno
gradativo das
atividades escolares.

No
estabelecime
nto escolar

Após a
aprovaç
ão do
Plano de
contingê
ncia e
liberaçã
o para o
retorno
das
atividad
es
presenci
ais.

Coordenação de
Ensino.
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Organizar as
mesas e
acentos para
que se
mantenha a
distância de 1,5
metros entre os
usuários.
Disponibilizar
álcool 70% para
que a
bibliotecária e a
assistente
façam a
higienização
das mesas após
o uso pelos
usuários. Reter
e manter em
local arejado,
por três dias no
mínimo, os
livros após sua
utilização ou
devolução pelos
usuários,
disponibilizand
o-os nas suas
estantes
somente após
este período.
Organizar o
retorno por
níveis de
ensino, com
intervalo
mínimo de 7
dias.

Não haverá custos.

Não há custos.
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Definir um “espelho
de classe” para cada
turma.

Salas de aula

Antes do
retorno
das
aulas
presenci
ais.

Coordenação de
Ensino e
professores.

Realização de
atividades não
presenciais.

Escola

Após
retorno
das
aulas

Alunos do grupo
de risco ou que
tenham contato
com parente de
grupo de risco

Página 2272

Cada professor
regente de
classe deverá
organizar um
espelho de
classe para que
os alunos
utilizem todos
os dias as
mesmas mesas
e cadeiras.
Aulas remotas

Não há custos.

Não haverá custos

Quadro 2: Esquema de organização DAOP Medidas Sanitárias

Porquê (domínios): QUESTÕES PEDAGÓGICAS
Diretrizes: Link de Acesso:
https://drive.google.com/file/d/1n97iksLAGrEv2uJnPzCtVl02UNLZHZ2s/view?usp=shari
ng
O quê (ação)
(W2)
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Onde
(W3)

Quando
(W4)

Quem
(W5)

Como
(H1)

Quanto
(H2)
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Quadro 3: Esquema de organização DAOP Questões Pedagógicas

Porquê (domínios): ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Diretrizes: Link de Acesso:
https://drive.google.com/file/d/1KETWKjDA630i_rrQ5GNENoilK4kSd1Gt/view?usp=sha
ring

O quê (ação)
(W2)
No momento
da chegada dos
alimentos,
devem ser
entregues na
porta do pátio
de serviço.
Após isso,

ASSINADO DIGITALMENTE

Onde
(W3)
Pátio de
serviço e
triagem de
lavagem.

Quando
(W4)
No
primeiro
período da
chegada da
compra

Quem
(W5)
Cozinheira e
auxiliares de
cozinha

Como
(H1)

Quanto
(H2)

Auxiliar de
cozinha faz a
recepção dos
alimentos e
leva até a área
de triagem e
de lavagem.
Cozinheira e
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todos os
produtos
devem ser
transferidos
para a área de
triagem para
assepsia e
guardados na
despensa.
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auxiliares
fazem a
assepsia e a
organização
dos produtos
na despensa.

No momento
da preparação
da merenda, os
profissionais
devem estar
todos
uniformizados,
unhas
cortadas. Evitar
tocar o rosto,
utilizar
utensílios de
cozinha
higienizados,
não permitir a
entrada de
terceiros
dentro da
cozinha.

Cozinha

Durante o
preparo
dos
alimentos e
na
higienizaçã
o do
ambiente

Cozinheira e
auxiliares de
cozinha

Respeitando o
manual de
boas práticas e
procedimentos
operacionais
padronizados
da instituição,

No momento
da distribuição
da merenda,
deve ser
montado os
pratos,
armazenados e
tampados para
serem
transportados
até as salas de
aulas, para
consumo
individual.

Cozinha,
refeitório e
salas de aula.

No horário
estipulado
do recreio.

Cozinheira,
auxiliares de
cozinha,
professores e
alunos

O transporte
da merenda
deve ser feita
pelas
auxiliares de
cozinha em
parceria com
as professoras.
Devem ser
levados em
recipientes
higienizados e
fechados, a
fim de evitar a
contaminação.
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Quadro 4: Esquema de organização DAOP Alimentação Escolar

Porquê (domínios): TRANSPORTE ESCOLAR
Diretrizes: Link de Acesso:
https://drive.google.com/file/d/1f_KWOhot0A263pxiacSmpvm_BgexkGC/view?usp=sharing

O quê (ação)
(W2)
Limitar e
controlar a
lotação máxima
de cada veículo.

Onde
(W3)
Transporte
escolar: van,
micro-ônibus,
ônibus.

Quando
(W4)
No retorno
das aulas
presenciais.

Quem
(W5)
Os motoristas e
monitores dos
transportes
escolares.

Adequar a frota
de modo a
compatibilizar o
quantitativo de
veículos com o
de passageiros a
serem

Veículos
terceirizados
que prestam
serviço de
transporte
escolar.

No retorno
das aulas
presenciais.

Os responsáveis
por cada
empresa que
presta serviço de
transporte
escolar.

ASSINADO DIGITALMENTE

Como
(H1)
Resguardando
um assento
vazio entre os
passageiros,
sendo vetado
ficarem em pé,
mantendo um
lugar fixo para
cada aluno.
Respeitando a
limitação
definida para
cada
modalidade de
transporte,
inclusive

Quanto
(H2)
Não há custo.

Não há custo.
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transportados.

disponibilizand
o linhas extras,
se necessário.

Limpeza dos
veículos.

Veículos
terceirizados
que prestam
serviço de
transporte
escolar.

No retorno
das aulas
presenciais.

Os responsáveis
por cada
empresa que
presta serviço de
transporte
escolar.

Organização dos
passageiros.

Veículos
terceirizados
que prestam
serviço de
transporte
escolar.

Antes do
retorno das
aulas
presenciais.

Os responsáveis
por cada
empresa que
presta serviço de
transporte
escolar.
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Padronizar
procedimentos
de higienização,
para que após
cada itinerário,
seja realizada a
limpeza e
desinfecção dos
veículos. Dentre
os
procedimentos
deve-se
abordar: a)
higienização de
apoio de
braços,
maçanetas,
pegadores,
janelas,
poltronas com
álcool 70% ou
outros produtos
sanitizantes; b)
definir
periodicidade
para a
higienização do
veículo.
Organizar a
distribuição e
entrada de
passageiros no
veículo,
levando em
consideração
que: a) deve-se
manter um
registro de
ocupantes pelo
monitor,
indicando onde
cada aluno
deve sentar; b)

Álcool 70% ou
outros produtos
sanitizantes = 35,00
a unidade.

Não há custo.
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os passageiros
devem ocupar
primeiramente
a parte traseira
do veículo, e o
desembarque
deve começar
com os
passageiros da
parte dianteira;
c) agrupar
alunos de uma
mesma escola
na mesma
região do
veículo.
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Quadro 5: Esquema de organização DAOP Transporte Escolar

Porquê (domínios): GESTÃO DE PESSOAS
Diretrizes: Link de Acesso:
https://drive.google.com/file/d/13fykW7jWvt7CYvppxmCHIWM15D3Q61eF/view?usp=s
haring

O quê (ação)
(W2)
Triagem dos
colaboradores
da escola, em
relação aos
grupos de risco.

Onde
(W3)

Meio
eletrônico

ASSINADO DIGITALMENTE

Quando
(W4)
Antes do
retorno das
aulas

RH

Quem
(W5)

Como
(H1)
Realizar um
questionário
com os
colaboradores
(podendo
utilizar a
ferramenta
google forms)
para identificar
se os mesmos
fazem parte do

Quanto
(H2)
Não há custos.
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Orientação aos
colaboradores a
respeito das
diretrizes
sanitárias para o
retorno das
aulas.

Meio
eletrônico

Antes do
retorno das
aulas

Coordenação de
Ensino

Monitoramento
contínuo do
estado de saúde
dos
colaboradores.

Meio
eletrônico

Antes e
durante o
retorno das
aulas

RH

ASSINADO DIGITALMENTE
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grupo de risco.
Pedir que
aqueles que
fazem parte do
grupo de risco,
comprovem por
meio de
Formulário de
Autodeclaração
, atestado
médico ou
agendamento
em perícia
médica.
Realizar
treinamento
com os
colaboradores e
professores,
abordando as
diretrizes
sanitárias para
o retorno das
aulas, planos de
contingenciame
nto e
protocolos.
Criar um meio
de comunicação
(email/whatsapp)
entre os
colaboradores e
o setor de RH,
para que os
colaboradores
informem caso
haja presença
de sintomas da
COVID-19. Este
meio de
comunicação
deverá ser
monitorado
diariamente
pelo setor de
RH.

Não há custos.

Não há custos.

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Aferição da
temperatura
dos
colaboradores
no momento da
chegada à
Escola.

Portaria

Diariamente

Porteiro(a)

Orientação aos
colaboradores
com casos
suspeitos.

Meio
eletrônico

Diariamente

RH

ASSINADO DIGITALMENTE
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O porteiro(a), e
quando
necessário um
monitor, deverá
realizar a
aferição da
temperatura
dos
colaboradores,
seguindo as
orientações do
fabricante.
Caso o
colaborador
tenha a
temperatura
medida maior
que 37,8°C, será
considerado
caso suspeito e
deverá ser
encaminhado
para a sala de
isolamento.
Orientar, pelo
canal de
comunicação
(email/whatsapp)
os casos
suspeitos a: a)
ir a uma
unidade de
saúde/central
de triagem.; b)
manter o
isolamento
domiciliar por
14 dias a partir
do início dos
sintomas; c) os
familiares
devem realizar
o isolamento
domiciliar por
14 dias e caso
apareçam
sintomas,
procurar uma

Compra de medidor
de temperatura sem
contato - R$200,00

Não há custos.
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unidade de
saúde/central
de triagem.

Organização da
forma de
trabalho.

Capacitação da
comunidade
escolar.

ASSINADO DIGITALMENTE

Meio
eletrônico

Após o
mapeament
o do grupo
de risco.

Coordenação de
ensino e
coordenador
administrativo.

Antes do
retorno das
aulas.

Coordenação de
ensino

Organizar a
forma de
trabalho dos
professores e
demais
colaboradores
conforme
identificados
aqueles que
fazem parte do
grupo de risco.
Realizar reunião
com toda a
comunidade
escolar (por
turmas), para
capacitar a
comunidade
escolar nos
seguintes
temas: ações de
higiene
necessárias
quando da
utilização do
transporte
público e
escolar;
utilização de
máscara de
proteção, troca
de máscara,
tempo útil da
proteção da
máscara,
armazenament
o/descarte de
máscara
contaminada,
higienização
das mãos e
objetos,
etiqueta

Não há custos.

Não há custos.
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respiratória,
alimentação
com segurança.

Elaboração de
cartilha de
orientação
sobre os
cuidados para a
prevenção da
COVID-19.

Antes do
retorno das
aulas

Marketing

Afixar material
visual com as
medidas de
prevenção.

Antes do
retorno das
aulas

Marketing

Antes do
retorno das
aulas

Coordenação de
ensino

Formação dos
colaboradores
em relação a
nova forma de
ensino.

ASSINADO DIGITALMENTE

Meio
eletrônico

Elaborar
cartilha de
orientação
sobre os
cuidados
básicos de
prevenção da
COVID-19. Após
a elaboração,
divulgar em
meio eletrônico
aos
colaboradores e
alunos.
Elaborar
material visual
com as medidas
de prevenção.
Afixar o
material em
locais visíveis
na Escola.
Realizar
formação para
os professores
em relação a
nova forma de
ensino,
conforme as
diretrizes
pedagógicas.

Não há custos.

Impressão do
material.

Não há custos.
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Quadro 6: Esquema de organização DAOP Gestão de Pessoas

Porquê (domínios): TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO
Diretrizes: Link de Acesso:
https://drive.google.com/file/d/16Sc5vBvDFNbAEcttXhrhDuDPA0CPsyK/view?usp=sharing

O quê (ação)
(W2)

ASSINADO DIGITALMENTE

Onde
(W3)

Quando
(W4)

Quem
(W5)

Como
(H1)

Quanto
(H2)
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Quadro 7: Esquema de organização DAOP Treinamento e Capacitação

Porquê (domínios): INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Diretrizes: Link de Acesso:
https://drive.google.com/file/d/1zapq8FhKayl6Rj_6JRvDoi1q9jEqqmB/view?usp=sharing

O quê (ação)
(W2)
Medidas a
serem
cumpridas

Onde
(W3)
Na escola

ASSINADO DIGITALMENTE

Quando
(W4)
Sem data
para término

Quem
(W5)
Alunos e
funcionários

Como
(H1)
Por meios de
materiais
visuais

Quanto
(H2)
Impressão do
material.
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Vídeo

Mídias sociais

Antes do
retorno

Comunidade
escolar

Mostrando o
interior da
escola, com
todas as
medidas
adotadas.

Não há custo.

Reuniões para
atualizações
referente ao
COVID

Mídias Sociais

Semanal

Grupo de
gestores

Google Meet

Não há custo.

Estruturar o
sistema de
comunicação de
modo que a
comunidade
saiba o que
fazer ao receber
a informação e
os alertas
Afixar as
medidas de
prevenção por
meio de
materiais visuais
nas
unidades
escolares.

Na unidade
escolar e suas
mídias sociais

Imediatame
nte

Setor de
comunicação

Organização de
um modelo
gráfico padrão,
e manter a
mensagem
clara para a
comunidade
escolar.

Não há custos.

Na Unidade
escolar

Imediatame
nte

Setor de
comunicação

Criação do
material pelo
setor de
comunicação e
colocá-lo em
locais de grande
circulação da
unidade
escolar.
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Quadro 8:Esquema de organização DAOP Informação e Comunicação

Porquê (domínios): FINANÇAS
Diretrizes: Link de Acesso:
https://drive.google.com/file/d/1cl4k6Rvd8C0qQS72jsLrYigCtSdcnaUk/vi
ew?usp=sharing

O quê (ação)
(W2)

ASSINADO DIGITALMENTE

Onde
(W3)

Quando
(W4)

Quem
(W5)

Como
(H1)

Quanto
(H2)
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Quadro 8: Esquema de organização DAOP Finanças

b. UNIDADE DE GESTÃO OPERACIONAL (SISTEMA DE COMANDO
OPERACIONAL/COMITÊS ESCOLARES)

A Escola Municipal Modelo adotou a seguinte estrutura de gestão
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operacional.

Figura 2: Organograma de um Sistema de Comando Operacional (SCO).

Para a devida aplicação da metodologia proposta, cada uma das caixas no
organograma deve ser devidamente nominada (responsável) e identificada com
telefone, e-mail, whatsapp da pessoa com poder de decisão. Para facilitar a utilização e
visibilidade pode-se criar um mural para comunicações, avisos, indicação dos
responsáveis e contatos de emergência.
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c. SISTEMA DE VIGILÂNCIA E COMUNICAÇÃO (SISTEMA DE ALERTA
E ALARME)

Dispositivos Principais

Nosso sistema de alerta e alarme está organizado em torno de 5 dispositivos
principais de vigilância e comunicação:
a. indicações provenientes de instituições hierarquicamente superiores e das entidades de
saúde;
b. sistema de observações e controle de evidências (tosse persistente de alguém, queixa de
sintomas compatíveis com COVID-19, medição de temperatura em casos suspeitos;
c. informações variadas plausíveis provenientes de diversas fontes (alunos e pais,
funcionários, autoridades locais, entidades representativas e acreditáveis);
d. simulados de algumas ações (e protocolos);
e. relatórios diários de responsáveis da Unidade de Gestão Operacional.
Com base nestes dispositivos procede-se um constante monitoramento das
dinâmicas e ações implementadas e, se necessário, seu ajuste. No quadro abaixo
apresenta-se como está organizado o sistema de vigilância e comunicação.

NOME
xxx

xxx

FUNÇÃO
Membro

CONTATO
do

Comitê

DISPOSITIVO
Divulgação

das

Municipal

informações

Gestor escolar

Comunicação

via

whatsapp.
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Divulgação

pelas

redes sociais e site.
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Quadro 1: sistema de vigilância e comunicação

Monitoramento e avaliação

Tendo em vista a imprevisibilidade da evolução da pandemia, é fundamental o
monitoramento constante do cenário de risco e das dinâmicas e ações operacionais
adotadas, com avaliações de processos e resultados e constantes ajustes que se
demonstrem necessários, para manter o plano de contingência atualizado. O registro
das ações adotadas e das verificações realizadas é também importante para
salvaguardar futuras questões legais.
Os registros diários das atividades da escola, de maior ou menor eficácia das
diferentes dinâmicas e ações, de eventuais problemas detectados e como foram
resolvidos, de questões que seja necessário resolver ou aspectos a serem alterados,
serão realizados em boletins de preenchimento expedito e em relatórios conforme
modelos que consta nos anexos 2 e 3 do Caderno de Apoio Plancon Covid-19.
Retirar os modelos de Boletim e de Relatório – estarão disponibilizados no
Caderno Plancon Covid-19.
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Página de assinaturas

Adriana S

Altino J

Adriana Schimiguel
016.106.329-23
Signatário

Altino Junior
005.551.719-65
Signatário

Andressa G

Bruna R

Andressa Godoi
040.551.839-09
Signatário

Bruna Rosa
091.313.139-30
Signatário

Claudio S
Claudio Silva
585.668.489-34
Signatário

Daniela Silva
032.613.839-09
Signatário

Eliane T
Eidi Domingues
027.218.379-23
Signatário

Josiane R
Josiane Rocha

Eliane Tomaz
798.662.129-04
Signatário

Assinado eletronicamente

Mariane Camargo
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056.391.939-64
Signatário

Marilene V
Marilene Viana
693.062.659-72
Signatário

041.270.989-96
Signatário

Marina A
Marina Agnoletto
913.051.879-20
Signatário

Assinado eletronicamente

Mario Filho
533.100.049-53
Signatário

Nicésio Delfino
049.170.889-09
Signatário

Osvaldo N

Patrícia A

Osvaldo Neto
065.384.389-54
Signatário

Patrícia Araújo
035.401.139-16
Signatário

Rosane Grauppe
478.186.899-15
Signatário

Vanesa Marques
046.262.169-35
Signatário

Vera A

Selma P

Vera Andrade
614.215.379-15

Selma Pereira
024.902.599-03
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Signatário

Signatário

HISTÓRICO
24 Nov 2020
10:36:42
25 Nov 2020
20:29:17
25 Nov 2020
20:29:18
24 Nov 2020
10:46:41
24 Nov 2020
10:46:50
24 Nov 2020

Comite Municipal PlanCon Porto Belo criou este documento. (Empresa: Comite Municipal PlanCon Porto
Belo, E-mail: comiteportobelo@gmail.com, CPF: 027.218.379-23)
Adriana Aparecida Schimiguel (E-mail: drikamppt@gmail.com, CPF: 016.106.329-23) visualizou este
documento por meio do IP 186.251.109.255 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.
Adriana Aparecida Schimiguel (E-mail: drikamppt@gmail.com, CPF: 016.106.329-23) assinou este
documento por meio do IP 186.251.109.255 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.
Altino Torquato Dos Santos Junior (E-mail: altinodeporto@hotmail.com, CPF: 005.551.719-65) visualizou
este documento por meio do IP 201.49.117.162 localizado em Botuvera - Santa Catarina - Brazil.
Altino Torquato Dos Santos Junior (E-mail: altinodeporto@hotmail.com, CPF: 005.551.719-65) assinou este
documento por meio do IP 201.49.117.162 localizado em Botuvera - Santa Catarina - Brazil.
Andressa Mateus Godoi (E-mail: dressasc@gmail.com, CPF: 040.551.839-09) visualizou este documento por

13:23:59

meio do IP 2804:1ac:5817:7f4:edda:3e4a:3ed5:61d3 localizado em Porto Belo - Santa Catarina - Brazil.

24 Nov 2020

Andressa Mateus Godoi (E-mail: dressasc@gmail.com, CPF: 040.551.839-09) assinou este documento por

13:24:07

meio do IP 2804:1ac:5817:7f4:edda:3e4a:3ed5:61d3 localizado em Porto Belo - Santa Catarina - Brazil.

25 Nov 2020

Bruna Carolina da Rosa (E-mail: brunarosa.sc@gmail.com, CPF: 091.313.139-30) visualizou este documento

13:04:28

por meio do IP 2804:14d:bad7:8d30:e4e5:3ca8:cb08:d66b localizado em Palhoca - Santa Catarina - Brazil.

25 Nov 2020
13:04:37
24 Nov 2020
11:52:20
24 Nov 2020
11:52:34
24 Nov 2020
11:55:26
24 Nov 2020
11:55:55
24 Nov 2020
11:10:46

Bruna Carolina da Rosa (E-mail: brunarosa.sc@gmail.com, CPF: 091.313.139-30) assinou este documento
por meio do IP 2804:14d:bad7:8d30:e4e5:3ca8:cb08:d66b localizado em Palhoca - Santa Catarina - Brazil.
Claudio Silvino Da Silva (E-mail: defesacivil@portobelo.sc.gov.br, CPF: 585.668.489-34) visualizou este
documento por meio do IP 170.245.14.133 localizado em Sao Jose - Santa Catarina - Brazil.
Claudio Silvino Da Silva (E-mail: defesacivil@portobelo.sc.gov.br, CPF: 585.668.489-34) assinou este
documento por meio do IP 170.245.14.133 localizado em Sao Jose - Santa Catarina - Brazil.
Daniela da Silva (E-mail: edu.inclusao@portobelo.sc.gov.br, CPF: 032.613.839-09) visualizou este documento
por meio do IP 170.245.14.133 localizado em Sao Jose - Santa Catarina - Brazil.
Daniela da Silva (E-mail: edu.inclusao@portobelo.sc.gov.br, CPF: 032.613.839-09) assinou este documento
por meio do IP 170.245.14.133 localizado em Sao Jose - Santa Catarina - Brazil.
Eidi Gizele Sanches Domingues (E-mail: eidi.tecnologiaeducacional@gmail.com, CPF: 027.218.379-23)
visualizou este documento por meio do IP 177.74.251.230 localizado em Bombinhas - Santa Catarina Brazil.

24 Nov 2020
11:11:51
24 Nov 2020
15:17:27

Eidi Gizele Sanches Domingues (E-mail: eidi.tecnologiaeducacional@gmail.com, CPF: 027.218.379-23)
assinou este documento por meio do IP 177.74.251.230 localizado em Bombinhas - Santa Catarina - Brazil.
Eliane Tomaz (E-mail: adm.sec@portobelo.sc.gov.br, CPF: 798.662.129-04) visualizou este documento por
meio do IP 170.245.14.133 localizado em Sao Jose - Santa Catarina - Brazil.
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24 Nov 2020
15:18:13
24 Nov 2020
10:45:33

Eliane Tomaz (E-mail: adm.sec@portobelo.sc.gov.br, CPF: 798.662.129-04) assinou este documento por
meio do IP 170.245.14.133 localizado em Sao Jose - Santa Catarina - Brazil.
Josiane de Fátima Guerreiro Rocha (E-mail: profjosianeguerreiro@gmail.com, CPF: 056.391.939-64)
visualizou este documento por meio do IP 2804:1ac:5817:b0f:f003:71cf:b34d:802d localizado em Porto
Belo - Santa Catarina - Brazil.

24 Nov 2020
10:45:46

Josiane de Fátima Guerreiro Rocha (E-mail: profjosianeguerreiro@gmail.com, CPF: 056.391.939-64)
assinou este documento por meio do IP 2804:1ac:5817:b0f:f003:71cf:b34d:802d localizado em Porto Belo Santa Catarina - Brazil.

24 Nov 2020

Mariane Vera Longhi Camargo (E-mail: marianelonghicamargo@gmail.com, CPF: 041.270.989-96) visualizou

17:26:40

este documento por meio do IP 2804:77c:e026:de01:645c:6ae7:bb25:23f4 localizado em Itapema - Santa
Catarina - Brazil.

24 Nov 2020

Mariane Vera Longhi Camargo (E-mail: marianelonghicamargo@gmail.com, CPF: 041.270.989-96) assinou

17:26:48

este documento por meio do IP 2804:77c:e026:de01:645c:6ae7:bb25:23f4 localizado em Itapema - Santa
Catarina - Brazil.

24 Nov 2020

Marilene Pereira Viana (E-mail: edu.adm2@portobelo.sc.gov.br, CPF: 693.062.659-72) visualizou este

12:00:11

documento por meio do IP 2804:1ac:5817:370:64d9:698:55c3:495e localizado em Porto Belo - Santa
Catarina - Brazil.

24 Nov 2020
12:00:23

Marilene Pereira Viana (E-mail: edu.adm2@portobelo.sc.gov.br, CPF: 693.062.659-72) assinou este
documento por meio do IP 2804:1ac:5817:370:64d9:698:55c3:495e localizado em Porto Belo - Santa
Catarina - Brazil.

25 Nov 2020
08:04:57

Marina Gobbo Agnoletto (E-mail: marinagobboagnoletto@gmail.com, CPF: 913.051.879-20) visualizou este
documento por meio do IP 2804:18:1881:b00e:8567:4d75:555e:a6d3 localizado em Florianópolis - Santa
Catarina - Brazil.

25 Nov 2020
08:05:07

Marina Gobbo Agnoletto (E-mail: marinagobboagnoletto@gmail.com, CPF: 913.051.879-20) assinou este
documento por meio do IP 2804:18:1881:b00e:8567:4d75:555e:a6d3 localizado em Florianópolis - Santa
Catarina - Brazil.

08 Dec 2020
09:07:51
08 Dec 2020
09:07:52
25 Nov 2020
12:00:36
25 Nov 2020
12:00:37
05 Dec 2020
21:04:28

Mario Mafaldo de Carvalho Filho (E-mail: mario_prorrogacao@yahoo.com.br, CPF: 533.100.049-53)
visualizou este documento por meio do IP 200.19.220.175 localizado em Sao Jose - Santa Catarina - Brazil.
Mario Mafaldo de Carvalho Filho (E-mail: mario_prorrogacao@yahoo.com.br, CPF: 533.100.049-53) assinou
este documento por meio do IP 200.19.220.175 localizado em Sao Jose - Santa Catarina - Brazil.
Nicésio Delfino (E-mail: ndbio@hotmail.com, CPF: 049.170.889-09) visualizou este documento por meio
do IP 2804:214:85e5:68d0:cda0:5ef7:a453:4837 localizado em Joinville - Santa Catarina - Brazil.
Nicésio Delfino (E-mail: ndbio@hotmail.com, CPF: 049.170.889-09) assinou este documento por meio do
IP 2804:214:85e5:68d0:cda0:5ef7:a453:4837 localizado em Joinville - Santa Catarina - Brazil.
Osvaldo Francisco dos Santos Neto (E-mail: edu.transporte@portobelo.sc.gov.br, CPF: 065.384.389-54)
visualizou este documento por meio do IP 2804:214:85e0:f95d:f189:97b2:1f8a:13c2 localizado em Joinville
- Santa Catarina - Brazil.

05 Dec 2020
21:04:42

Osvaldo Francisco dos Santos Neto (E-mail: edu.transporte@portobelo.sc.gov.br, CPF: 065.384.389-54)
assinou este documento por meio do IP 2804:214:85e0:f95d:f189:97b2:1f8a:13c2 localizado em Joinville Santa Catarina - Brazil.
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25 Nov 2020
16:04:18
07 Dec 2020

Patrícia da Silva de Araújo

(E-mail: patypbelo@gmail.com, CPF: 035.401.139-16) visualizou este

documento por meio do IP 170.245.15.187 localizado em Sao Jose - Santa Catarina - Brazil.
Patrícia da Silva de Araújo

(E-mail: patypbelo@gmail.com, CPF: 035.401.139-16) assinou este documento

09:00:09

por meio do IP 2804:d57:1504:4400:419:212f:3740:2678 localizado em Blumenau - Santa Catarina - Brazil.

25 Nov 2020

Rosane Maria Grauppe (E-mail: rosane_pb@hotmail.com, CPF: 478.186.899-15) visualizou este documento

11:49:22
25 Nov 2020
11:49:24
24 Nov 2020
17:01:31
24 Nov 2020
17:01:37
24 Nov 2020
11:46:10

por meio do IP 186.251.109.68 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.
Rosane Maria Grauppe (E-mail: rosane_pb@hotmail.com, CPF: 478.186.899-15) assinou este documento por
meio do IP 186.251.109.68 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.
Vanesa Orandir dos Santos Marques (E-mail: nessadeporto12@gmail.com, CPF: 046.262.169-35) visualizou
este documento por meio do IP 170.245.14.133 localizado em Sao Jose - Santa Catarina - Brazil.
Vanesa Orandir dos Santos Marques (E-mail: nessadeporto12@gmail.com, CPF: 046.262.169-35) assinou
este documento por meio do IP 170.245.14.133 localizado em Sao Jose - Santa Catarina - Brazil.
Vera Regina Evaristo de Andrade (E-mail: veraandradepb@gmail.com, CPF: 614.215.379-15) visualizou este
documento por meio do IP 2804:1ac:5817:8b6:d018:8568:8327:1e3 localizado em Porto Belo - Santa
Catarina - Brazil.

24 Nov 2020
11:46:28

Vera Regina Evaristo de Andrade (E-mail: veraandradepb@gmail.com, CPF: 614.215.379-15) assinou este
documento por meio do IP 2804:1ac:5817:8b6:d018:8568:8327:1e3 localizado em Porto Belo - Santa
Catarina - Brazil.

24 Nov 2020
18:11:40
24 Nov 2020
18:12:02

Selma Cristina da Cunha Pereira (E-mail: selma_3005@hotmail.com, CPF: 024.902.599-03) visualizou este
documento por meio do IP 186.251.108.194 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.
Selma Cristina da Cunha Pereira (E-mail: selma_3005@hotmail.com, CPF: 024.902.599-03) assinou este
documento por meio do IP 186.251.108.194 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.
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PLANO DE CONTINGÊNCIA 012-2020 - APLICÁVEL A CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA ALDA FURTADO
DOS SANTOS

Publicação Nº 2788520

PLANCON EDU ESCOLAR

HOMOLOGADO

COMITÊ MUNICIPAL DO PLANCONEDU/COVID-19 PORTO BELO / SC
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PLANO DE CONTINGÊNCIA
para a COVID-19
Estabelecimento de Educação/Ensino Fundamental, Médio e Superior

Centro Educacional Professora Alda Furtado dos Santos

PLANCON-EDU/ESCOLAS COVID-19

Porto Belo
Novembro de 2020
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Este Plano de Contingência foi construído com base no Modelo do Plano de Contingência elaborado e
aprovado no âmbito do Comitê Técnico Científico da Defesa Civil do Estado de Santa Catarina.

Governador do Estado de Santa Catarina
Carlos Moisés da Silva
Chefe da Defesa Civil do Estado de Santa Catarina
João Batista Cordeiro Junior
Diretor de Gestão de Educação
Alexandre Corrêa Dutra
Equipe que elaborou o Modelo de Plano de Contingência
Coordenação: Mário Jorge C. C. Freitas - Associação Brasileira de Pesquisa Científica, Tecnológica e Inovação em
Redução de Riscos e Desastre (ABP-RRD)
Sub- Coordenação: Cleonice Maria Beppler - Instituto Federal Catarinense (IFC)
Caroline Margarida - Defesa Civil do Estado de Santa Catarina (DCSC) (relatora)
Fabiana Santos Lima - Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
Francisco Silva Costa - Universidade do Minho (UMinho/Portugal)
Janete Josina de Abreu - Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
Leandro Mondini – Instituto Federal Catarinense (IFC Camboriú)
Pâmela do Vale Silva - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Paulo Henrique Oliveira Porto de Amorim - Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC)
Regina Panceri - Defesa Civil do Estado de Santa Catarina (DCSC) (relatora)

Colaboradores Externos
Prof. Eduardo R. da Cunha - Colégio Bom Jesus - Unidade Pedra Branca/Palhoça/SC
Prof. Josué Silva Sabino - Escola Básica Padre Doutor Itamar Luis da Costa - Imbituba/SC
Profa. Rute Maria Fernandes - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes (SEDUCE) - Imbituba/SC.
MsC. Maria Cristina Willemann - Epidemiologista - Mestre em Saúde Pública
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Plano de contingência aplicável a

Centro Educacional Professora Alda Furtado dos Santos
Estabelecimento

Equipe responsável pela elaboração e implementação do plano:

Eloiza Coelho
Diretora

Equipe responsável pela elaboração e implementação do plano:

Emerson Stein

Prefeito Municipal

Cláudio Silvino da Silva
Proteção Defesa Civil

Jainara Nordio
Saúde

Rosane Maria Grauppe
Educação

Membros da equipe:
Adriana Maciel
Alessandra Stein L. Pazini
Carla da Silva
Edilberto Alves Passos
Eliane Regina Alves dos Santos
Gabrielly Martins Adriano
Janete Groth
Jussara Martins da Silva
Meire Aparecida Dias de Souza
Patrícia Régis
Renê Gouveia Pinto
Silvana Luiz Tomazi
Tiago Matias
Vanessa dos Santos Atanázio
Vanessa Lopes
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INTRODUÇÃO

A COVID-19 é uma doença infecciosa emergente, causada por um vírus da família da corona vírus —
o SARS-CoV-2 (de forma simplificada, como institui a OMS, 2019-nCoV) identificado pela primeira vez em
Wuhan, na China, em dezembro de 2019.
Em 30 de janeiro, o Comitê de Emergência da Organização Mundial de Saúde (OMS) decretou
Emergência de Saúde Pública de Âmbito Internacional. Em 11 de março, levando em consideração a amplitude
de sua propagação mundial, veio a ser classificada como pandemia. Segundo a OMS, para configurar uma
pandemia são necessárias três condições:
a. Ser uma nova doença que afeta a população;
b. O agente causador ser do tipo biológico transmissível aos seres humanos e causador de uma doença
grave; e
c. Ter contágio fácil, rápido e sustentável entre os humanos.
A ocorrência da COVID-19, bem como as providências a serem aplicadas, se integram na Política
Nacional de Proteção e Defesa Civil, definida pela Lei n° 12.608, de 10 de abril de 2012. Efetivamente estamos
em estado de calamidade pública decretada em decorrência de um desastre de natureza biológica, que se insere
na rubrica “doenças infecciosas virais” (conforme o COBRADE nº 1.5.1.1.0). No Brasil, o Congresso Nacional
reconheceu, para fins específicos, por meio do Decr
n° 6, de 20 de março de 2020, a ocorrência
eto egislativo
L
do estado de calamidade pública nos termos da solic itaçã
o do Presidente da República.
Em Santa Catarina, o acionamento do Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos e Desastres CIGERD ocorreu no dia 14 de março, quando foi deflagrada a “Operação COVID-19 SC”. No dia 17 de março,
o governo do Estado decretou emergência, através do Decreto n° 515, por conta da pandemia de corona vírus.
O Decreto nº 562, de 17 de abril de 2020, declarou estado de calamidade pública em todo o território
catarinense, nos termos do COBRADE nº 1.5.1.1.0 - doenças infecciosas virais, para fins de enfrentamento à
COVID-19, com vigência de 180 (cento e oitenta) dias, suspendendo as aulas presenciais nas unidades das
redes de ensino pública e privada, sem prejuízo do cumprimento do calendário letivo, até 31 de maio. Este
Decreto foi alterado por outro de número 587, de 30 de abril, que suspendeu as aulas nas unidades das redes
de ensino pública e privada por tempo indeterminado. O Decreto n° 630, de 1º de junho, suspendeu até 2 de
agosto de 2020 as aulas presenciais nas unidades das redes de ensino pública e privada, sem prejuízo do
cumprimento do calendário letivo, o qual deverá ser objeto de reposição oportunamente.
Em 16 de junho, o Ministério da Educação publicou a Portaria nº 544 que dispõe sobre a substituição
das aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de pandemia do novo corona vírus
- COVID-19. E, em 18 de junho, a Portaria n° 1.565 que estabeleceu orientações gerais visando à prevenção,
ao controle e à mitigação da transmissão da COVID-19, e à promoção da saúde física e mental da população
brasileira, de forma a contribuir com as ações para a retomada segura das atividades e o convívio social seguro.
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O impacto potencial da COVID-19 é elevado devido a, entre outros aspectos:
a. A propagação do vírus ser fácil e rápida;
b. A transmissão ocorrer enquanto o paciente está assintomático ou tem sintomas leves (5 até 14 dias);
c. A doença ter consequências agravadas, para além de idosos, em certos grupos populacionais com
grande expressão no Brasil, como diabéticos, hipertensos e com problemas cardíacos;
d. A possibilidade de gerar sobrecarga nos sistemas e serviços de saúde e assistência social (podendo
gerar sua ruptura), na fase exponencial da contaminação;
e. A taxa de mortalidade pode atingir, em certos contextos, números preocupantes.
Considerando que a transmissão do agente infeccioso se faz por contágio interpessoal, é fundamental
promover a preparação das instituições, organizações e serviços para uma resposta efetiva e oportuna, que
ajude a diminuir a amplitude e ritmo da infecção e a mitigar seus impactos, especialmente, o número de vítimas
mortais. A estratégia a seguir deve estar alinhada com as indicações do Ministério da Saúde (MS) e da
Organização Mundial de Saúde (OMS) e outras indicações de órgãos de governos federal, estadual e
municipal. As atividades a desenvolver devem ser sempre proporcionais ao nível de risco definido pelas
instituições responsáveis.
As experiências já reconhecidas nos casos mais bem-sucedidos de controle provam que a preparação
para uma epidemia começa (ou deve começar) antes dela ocorrer. Se tal não ocorreu (ou só ocorreu
parcialmente), mais importante se torna que a prevenção se inicie logo aos primeiros sinais de casos
provenientes de outros países (ou regiões), com reforço na fase de transmissão local e, obviamente, maior
destaque na fase de transmissão comunitária ou sustentada. Entre as medidas adotadas desde cedo pelos países
melhor sucedidos no controle à COVID-19, constam-se a realização massiva de testes com isolamento de casos
detectados e quebra de cadeias de transmissão, medidas de reforço da higiene individual e comunitária,
comunicação eficaz e adequada e conscientização efetiva, mas dando devido realce a riscos e consequências
em caso de negligência de medidas de distanciamento social (de vários graus e ordem), obrigatórias ou
voluntárias, com proibição de aglomerações.
Um instrumento de planejamento e preparação de resposta a eventos adversos de quaisquer tipos,
previstos na Codificação Brasileira de Desastres - COBRADE, é o Plano de Contingência de Proteção e Defesa
Civil (PLANCON-PDC). Nele se define(m) e caracteriza(m) o(s) cenário(s) de risco, se explicitam os níveis
de risco/prontidão considerados e se estabelecem as dinâmicas e ações operacionais a implementar em cada
um desses níveis, quando da iminência ou ocorrência do evento adverso a que o(s) cenário(s) de risco(s)
alude(m), incluindo questões de comunicação, protocolos operacionais, recursos humanos a mobilizar,
recursos/materiais a utilizar e sistema de coordenação operacional, através da previsão e acionamento de um
Sistema de Comando de Operação (SCO) para gestão de crise. Os planos de contingência deverão em princípio
ser elaborados em fase de normalidade ou, quando muito, prevenção, ou seja, antes da ocorrência do evento
extremo. Na presente situação estão sendo elaborados em plena etapa de mitigação, já na fase de resposta.
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O CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA ALDA FURTADO DOS SANTOS face à atual
ameaça relacionada com a COVID-19, e tendo em conta a sua responsabilidade perante à comunidade
escolar/acadêmica (alunos, professores, funcionários e familiares destes), elaborou o presente PLANO DE
CONTINGÊNCIA (PLANCON-EDU/COVID-19). O Plano está alinhado com as metodologias para
elaboração de Planos de Contingência da Defesa Civil de Santa Catarina e as orientações nacionais e
internacionais (nomeadamente, Ministério da Saúde e Organização Mundial de Saúde, bem como Secretarias
de Estado de Saúde e de Educação).
O Plano de Contingência Escolar para a COVID-19, a partir de cenários de risco identificados, define
estratégias, ações e rotinas de resposta para o enfrentamento da epidemia da nova (COVID-19), incluindo
eventual retorno das atividades presenciais, administrativas e escolares. O conjunto de medidas e ações ora
apresentado deverá ser aplicado de modo articulado, em cada fase da evolução da epidemia da COVID-19.

2.

ENQUADRAMENTO CONCEITUAL DE REFERÊNCIA
A estrutura do PLACON-EDU do CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA ALDA FURTADO

DOS SANTOS obedece ao modelo conceitual ilustrado na Figura 1.

3.

ATORES/POPULAÇÃO ALVO
Público alvo: alunos, professores, funcionários e familiares destes, do CENTRO EDUCACIONAL

PROFESSORA ALDA FURTADO DOS SANTOS.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL
Fortalecer os processos de governança da escola, definindo estratégias, ações e rotinas de atuação para
o enfrentamento da epidemia enquanto persistirem as recomendações nacionais, estaduais e/ou regionais de
prevenção ao contágio da COVID-19, buscando assegurar a continuidade da sua missão educacional pautada
pela proteção e segurança da comunidade escolar/acadêmica.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a. Identificar os cenários de riscos (com base nas ameaças, território envolvido, vulnerabilidades e
capacidades instaladas do estabelecimento de ensino);
b. Definir as dinâmicas e ações operacionais e adotar os protocolos operacionais específicos, abrangendo
todas as atividades do estabelecimento e todos os membros da comunidade escolar e cumprindo todas
as recomendações oficiais;
c. Estabelecer uma Unidade de Gestão Operacional que assegure a implementação das dinâmicas e ações
definidas para diferentes fases, em especial, na retomada de atividades presenciais;
d. Promover acesso à informação constante de boletins atualizados e outros materiais de fontes oficiais
sobre a pandemia, formas de contágio e formas de prevenção;
e. Garantir uma eficiente comunicação interna (com alunos, professores e funcionários) e externa (com
pais e/ou outros familiares dos alunos, fornecedores e população em geral);
f. Determinar quais os recursos necessários para dar uma resposta efetiva e competente, adequada a cada
fase de risco/prontidão associada à COVID-19;
g. Implementar as ações de resposta, mitigação e recuperação, em cada fase, abrangendo toda a atividade
do estabelecimento;
h. Monitorar e avaliar as ações/medidas implementadas, possibilitando ajustes nas estratégias frente aos
resultados esperados;
i. Identificar eventuais casos suspeitos de COVID-19, orientando/encaminhando para que de imediato
possam usufruir de apoio da escola e por parte dos serviços de saúde, evitando ou restringindo
situações de contágio;
j. Assegurar a continuidade da missão educativa, estabelecendo estratégias e metodologias pedagógicas
adaptadas, buscando qualidade e equidade no atendimento escolar;
k. Garantir condições sanitárias, profissionais, tecnológicas e apoio psicológico compatíveis com o
momento da pandemia e pós-pandemia, garantindo a segurança da comunidade escolar nos aspectos
sanitários, de higiene, saúde física e mental/emocional.
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CENÁRIOS DE RISCO

Este plano de contingência está elaborado para cenários de risco específicos, que consideramos se
aplicar ao nosso estabelecimento educativo. Em tais cenários são considerados o território de alcance da
ameaça (COVID-19) com que se tem que lidar, bem como as vulnerabilidades e capacidades instaladas/a
instalar.

AMEAÇA (S)

A principal ameaça a que o plano de contingência visa dar resposta é uma ameaça biológica, uma
pandemia, mais exatamente, a transmissão do vírus 2019-nCoV, que tem impacto direto no sistema
cardiorrespiratório1, desencadeando no organismo humano a COVID-19.
A transmissão ocorre através:
a. De gotículas ou micro gotículas de saliva e secreção nasal etc., projetadas por uma pessoa infectada e
que atingem diretamente a boca, nariz e/ou olhos de outra pessoa. Essas gotículas podem atingir a
boca, olhos ou nariz de pessoas próximas ou por contato:
b. De contato físico com pessoa contaminada, como, por exemplo, ao apertar a mão de uma pessoa
contaminada e em seguida levar essa mão à boca, ao nariz ou aos olhos.
c. De objetos ou superfícies contaminadas e posterior contato com a boca, nariz ou olhos. Não podendo
ser descartada a possibilidade de transmissão pelo ar em locais públicos – especialmente locais cheios,
fechados e mal ventilados.
Depois do vírus atingir as mucosas, a maioria das pessoas desenvolve a doença com sintomas amenos.
Há, contudo, pessoas que desenvolvem quadros de grande gravidade que, em certos casos, causam a morte do
paciente. A probabilidade de complicações graves é mais comum em pessoas de grupos etários mais idosos
e/ou na presença de outras doenças crônicas. Contudo, começam a aparecer mais casos em outras faixas de
idade e em pessoas sem comorbidades aparentes.
Por outro lado, segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e a OMS, calcula-se que a
taxa de mortalidade associada à COVID-19 seja substancialmente maior que a da gripe sazonal (0,02% para
3,6% ou mais). A taxa de transmissão é elevada (cerca de 3, ou seja, 1 pessoa contamina, em média, 3 pessoas).
Sem estratégias de distanciamento físico, deixando o vírus se transmitir livremente, a taxa de contaminação
pode atingir, eventualmente, até 50 a 70%, o que teria por consequência a falência total de sistemas de saúde
1

Segundo dados da OMS, com base em análise possível de 56.000 pacientes, 80% têm ausência de sintomas ou sintomas leves (febre,
tosse, alguma dificuldade em respirar, etc.), 14% sintomas mais severos (sérias dificuldades em respirar, grande falta de ar e
pneumonias) e 6% doença grave (insuficiência pulmonar, choque séptico, falência de órgãos e risco de morte).
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e funerários, pois teríamos milhões de mortos e um cenário extremamente crítico.
Cabe ainda ressaltar que a falência dos sistemas de saúde e funerário não depende somente da taxa de
contaminação, mas sobretudo da capacidade de atendimento dos casos graves da doença que podem atingir o
nível de saturação mesmo em contexto de taxas menores de contágio. Não existe ainda nenhuma vacina
disponível e provavelmente não estarão disponíveis ainda em 2020. Também não existem tratamentos
medicamentosos específicos suficientemente testados, embora alguns medicamentos - tradicionalmente
utilizados no tratamento de outras doenças - tenham sido utilizados com aparente sucesso, que não se sabe
advir de qual ou de sua combinação com outros, e alguns novos medicamentos começam a ser testados.
Assim, a esta ameaça principal do vírus em si e da doença - por vezes mortais - que ele desencadeia,
juntam-se, no mínimo, mais duas:
a. A ameaça de uma profunda crise econômica e financeira;
b. A ocorrência de contextos de perturbações emocionais pessoais e desequilíbrios sociais variados.
Nos dois últimos casos, o planejamento de estratégias mais adequadas para prevenir e restringir novos
contágios, quando da retomada gradual de atividades, pode contribuir significativamente para o controle da
doença e dirimir os impactos colaterais, favorecendo um ambiente mais propício à recuperação econômica e
dos impactos psicossociais da pandemia.
Em síntese, a ameaça é real e de natureza complexa, uma vez que:
a. O vírus é novo, com elevada taxa de mutação (sem que saibamos, totalmente, o que isso implica);
b. Seus impactos dependem das medidas de contingenciamento tomadas em tempo;
c. Os efeitos potenciais de curvas de crescimento epidemiológico, súbito e alto, sobre os sistemas de
saúde são grandes, o que pode afetar a capacidade de resposta e a resiliência individual e comunitária
e, por retroação, aumentar muito o risco;
d. Seu impacto na situação econômica global e de cada país pode gerar uma forte crise;
e. O inevitável choque entre medidas de distanciamento social e preocupação de dinamização da
atividade econômica pode criar conflitos e impasses difíceis de ultrapassar;
f. Aos períodos de distanciamento social mais extensivo têm que suceder-se períodos de maior
flexibilização e tentativa de retomar a normalidade que, contudo, podem vir a gerar novas necessidades
de distanciamento.
g. O alto fluxo de turistas na região influencia na elevação das taxas de contaminação e por consequência
em novas meditas restritivas de distanciamento social e lockdown o que gera transtornos de cunho
econômico ao comércio local.
h. Alterações climáticas que podem interferir em questões como estiagem, frio intenso, inundações, tempestades,
ciclones, entre outros.
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CARACTERIZAÇÃO DO TERRITÓRIO

No caso concreto do Centro Educacional Professora Alda Furtado dos Santos foi julgada como ajustada a
descrição de território que segue:
O Centro Educacional Professora Alda Furtado dos Santos fica localizado no município de Porto Belo,
que se localiza na zona fisiográfica de Florianópolis. A cidade fica a 47 km, em linha reta, da Capital do Estado
e a 7 km da BR-101. O município é integrante da Associação dos Municípios da Foz do rio Itajaí-AMFRI.
Seus limites municipais são:
- Ao Norte, com os municípios de Itapema e Camboriú e Oceano Atlântico;
- Ao Oeste, com o município de Tijucas;
- Ao Sul, com o município de Tijucas, Bombinhas e o Oceano Atlântico;
- A Leste, com o município de Bombinhas.
A cidade é conhecida como uma das mais belas do litoral brasileiro e abriga algumas das praias mais
concorridas de Santa Catarina e do Brasil. A população nativa conserva as tradições dos antepassados, com
destaque para o folclore do Boi-de-Mamão, o Terno de Reis e a Queima de Cruzes.
Durante o verão, muitos cruzeiros marítimos, de passagem pelo litoral catarinense, ancoram para que
os passageiros visitem a cidade que proporciona um dos melhores roteiros turísticos.
●

Informações úteis
o

Data de Fundação: 13/10/1832

o

População: 18.630 habitantes (fonte: IBGE)

o

o

Principais Atividades Econômica: Pesca e turismo
Colonização: Açoriana

o

Principais Etnias: Açoriana

o

Área: 93,632 Km2

o

Localização: Litoral Norte, a 65km de Florianópolis

o

Número de bairros: 08
▪

Araçá

▪

Alto Perequê

▪

Balneário Perequê
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o

▪

Centro

▪

Santa Luzia

▪

Sertão de Santa Luzia

▪

Sertão Valongo

▪

Vila Nova
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Datas Festivas:
▪

Aniversário da Cidade: 13 de outubro

▪

Dia de Bom Jesus dos Aflitos, padroeiro da cidade: 06 de agosto

⮚ Quantidade de salas e descrição de cada uma:
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

09 salas de aula, sendo:
o Sala 01: Primeiro ano vespertino
o Sala 02: Quinto ano matutino e Quarto ano vespertino
o Sala 03: Terceiro ano matutino e segundo ano vespertino
o Sala 04: Sala de informática (terça-feira e quinta-feira integral)
o Sala 05: Pré II matutino e Pré I vespertino
o Sala 06 + banheiro: Maternal II em turno Integral
o Sala 07 + banheiro: Berçário I em turno integral;
o Sala 08 + banheiro: Berçário II em turno integral;
o Sala 09 + banheiro: Maternal I em turno integral;
Uma sala do PADA – utilizada em terças e quartas, turno integral
Uma Sala da direção;
Uma sala de professores;
Um refeitório;
Uma Cozinha;
Uma Lavanderia;
Um depósito de alimentos;
Um pátio aberto para a Educação Infantil;
Um pátio aberto para Ensino Fundamental;
Três banheiros de professores;
Quatro banheiros femininos;
Cinco banheiros masculinos;
Corredores cobertos;
Um depósito de materiais escolares;

⮚ Área total, construída e do terreno:
●

Área total do terreno: 2.585,28m²

●

Área total construída; 1.187,84m²

⮚ Dimensionamento de pessoas que ocupam os espaços (profissionais por turno dentro de cada espaço
construído):

12

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

●

●
●
●

●

●
●
●
●
●
●

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 2314

09 salas de aula, sendo:
o Sala 01: Primeiro ano vespertino – um professor 20h matutino.
o Sala 02: Quinto ano matutino e quarto ano vespertino – um professor 40h.
o Sala 03: Terceiro ano matutino e segundo ano vespertino – dois professores de 20h,
sendo um em cada turno.
o Sala 04: Sala de informática – utilizada nas terças e quintas-feiras no turno – um
professor 20h.
o Sala 05: Pré II matutino e Pré I vespertino - dois professores titulares de 20h, sendo um
em cada turno + uma monitora 40h + três professores que atuam todas as quintas-feiras,
nas áreas de Arte, Inglês e Educação Física.
o Sala 06 + banheiro: Maternal II em turno Integral - dois professores de 20h, sendo um
em cada turno + uma monitora 40h + um professor hora-atividade.
o Sala 07 + banheiro: Berçário I em turno integral – um professor de 40h + uma monitora
40h + um professor hora-atividade.
o Sala 08 + banheiro: Berçário II em turno integral - dois professores de 20h, sendo um
em cada turno + uma monitora 40h + um professor hora-atividade.
o Sala 09 + banheiro: Maternal I em turno integral - um professor de 40h + uma monitora
40h + um professor hora-atividade.
Uma sala do PADA: utilizada nas terças e quartas-feiras no turno integral – um professor 20h.
Uma Sala da direção: uma diretora 40h, uma secretária 40h e uma professora 40h.
Uma sala de professores, que é utilizada pelo seguinte número de pessoas por dia e turno:
Dia da Semana

Matutino

Vespertino

Integral

Segunda-feira

2

3

6

Terça-feira

3

6

7

Quarta-feira

3

6

6

Quinta-feira

1

3

9

Sexta-feira

3

6

7

Um refeitório:
o Café da manhã: 84 pessoas
o Lanche da manhã: 84 pessoas
o Almoço: 153 pessoas
o Lanche da tarde: 97 pessoas
o Jantar: 97 pessoas
Uma Cozinha: 2 cozinheiros 40h.
Uma Lavanderia: 3 Serviços Gerais 40h
Um depósito de alimentos: 2 cozinheiros 40h.
Um pátio aberto para a Educação Infantil: 54 no matutino e 56 no vespertino
Um pátio aberto para Ensino Fundamental: 43 no matutino e 53 no vespertino
Um depósito de materiais escolares: 211 pessoas

⮚ População da escola (estudantes, professores e funcionários):
●

Direção: 01 pessoa.

●

Secretária: 02 pessoas.

●

Alunos: 177 pessoas.

●

Professores: 21 pessoas.
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●

Monitores: 05 pessoas.

●

Cozinheiros: 02 pessoas.

●

Servente: 03 pessoas.

●

TOTAL: 211 pessoas.
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⮚ Circulação por dia de pessoas:
Dia da Semana

⮚

Matutino

Vespertino

Integral

Segunda-feira

70

83

48

Terça-feira

71

86

49

Quarta-feira

71

86

48

Quinta-feira

69

83

51

Sexta-feira

71

86

49

Número de refeições ofertadas:
●

Café da manhã:

●

o Berçário I - na sala: 03 refeições
o Berçário II - na sala: 10 refeições
o Maternal I – no refeitório: 14 refeições
o Maternal II - no refeitório: 11 refeições
o Pré II - no refeitório: 16 refeições
o Quinto ano - no refeitório: 19 refeições
o Terceiro ano - no refeitório: 24 refeições
o TOTAL NO REFEITÓRIO: 84
Lanche da manhã:
o Berçário I - na sala: 03 refeições
o Berçário II - na sala: 10 refeições
o Maternal I – no refeitório: 14 refeições
o Maternal II - no refeitório: 11 refeições
o Pré II - no refeitório: 16 refeições
o Quinto ano - no refeitório: 19 refeições
o Terceiro ano - no refeitório: 24 refeições
o TOTAL NO REFEITÓRIO: 84

●

Almoço:
o Berçário I - na sala: 03 refeições
o Berçário II - na sala: 10 refeições
o Maternal I – no refeitório: 14 refeições
o Maternal II - no refeitório: 11 refeições
o Pré II - no refeitório: 16 refeições
o Quinto ano - no refeitório: 19 refeições
o Terceiro ano - no refeitório: 24 refeições
o Pré I – no refeitório: 16 refeições
o Primeiro ano – no refeitório: 24 refeições

14

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

o
o
o

Página 2316

Segundo ano – no refeitório: 16 refeições
Quarto ano – no refeitório: 13 refeições
TOTAL NO REFEITÓRIO: 153

●

Lanche da tarde:
o Berçário I - na sala: 3 refeições
o Berçário II - na sala: 9 refeições
o Maternal I – no refeitório: 15 refeições
o Maternal II - no refeitório: 13 refeições
o Pré I – no refeitório: 16 refeições
o Primeiro ano – no refeitório: 24 refeições
o Segundo ano – no refeitório: 16 refeições
o Quarto ano – no refeitório: 13 refeições
o TOTAL NO REFEITÓRIO: 97

●

Jantar:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Berçário I - na sala: 3 refeições
Berçário II - na sala: 9 refeições
Maternal I – no refeitório: 15 refeições
Maternal II - no refeitório: 13 refeições
Pré I – no refeitório: 16 refeições
Primeiro ano – no refeitório: 24 refeições
Segundo ano – no refeitório: 16 refeições
Quarto ano – no refeitório: 13 refeições
TOTAL NO REFEITÓRIO: 97

⮚ Números de crianças que dependem de transporte escolar (total e por período):
●

40 alunos.

⮚ Número de crianças total e por período que utilizam outros tipos de transporte:
●

137 alunos.

⮚ Mapeamento dos locais que os alunos vêm (outro bairro, próprio bairro); Localização da escola (bairro,
distância do possível atendimento ao COVID, se possui saneamento, proximidade de corpo de
bombeiros, polícia militar e a vulnerabilidade social).
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Berçário I: 01 aluno turno integral vem de outro bairro.
Berçário II: 02 alunos turno integral, 01 aluno vespertino vêm de outros bairros.
Maternal I: 02 alunos integral e 03 vespertino vêm de outros bairros.
Maternal II: 02 alunos integral e 03 vespertino vêm de outros bairros.
Pré I: 03 vespertino vêm de outros bairros.
Pré II: 04 alunos matutino vêm de outros bairros.
Primeiro ano: 13 alunos vespertino vêm de outros bairros.
Segundo ano: 02 alunos vespertino vêm de outros bairros.
Terceiro ano: 06 alunos matutino vêm de outros bairros.
Quarto ano: 02 alunos vespertino vêm de outros bairros.
Quinto ano: 14 alunos matutino vêm de outros bairros.

O Centro Educacional Alda Furtado dos Santos fica localizado à Rua Manoel Irineu da Silva, nº152,
no bairro de Santa Luzia, município de Porto Belo. Este bairro faz divisa com o município de Tijucas e é
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conhecido por possuir um estaleiro para construção de barcos de pesca.
Ao lado da escola, há uma Unidade Básica de Saúde, que presta o primeiro atendimento e, havendo a
suspeita de Covid-19 encaminha o paciente ao Centro de Triagem, que fica localizado na Unidade de pronto
Atendimento Central, no bairro Centro, a 10,7km de distância da escola. Se a pessoa tiver interesse em ir
diretamente ao Centro de Triagem, também pode fazê-lo.
O posto da Polícia Militar mais próximo, fica localizado no bairro Balneário Perequê, a 8,6km de
distância da escola.
O Corpo de bombeiros fica localizado no bairro Balneário Perequê, a 09km de distância da escola.
O bairro de Santa Luzia bem como a cidade de Porto Belo não possui rede de esgoto própria,
dependendo apenas de fossas particulares. Possui água encanada e rede de luz.
A taxa de criminalidade do bairro em torno da escola é relativamente baixa, porém com um índice
considerável de vulnerabilidade social.

VULNERABILIDADES

O CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA ALDA FURTADO DOS SANTOS toma em
consideração, na definição de seu cenário de risco, as vulnerabilidades gerais e específicas que seguem:
a. Facilitação de condições que permitam a transmissão do vírus, através de contatos diretos (aperto de
mão, beijos, atingimento por partículas de pessoa infectada que tosse ou espirra, etc.) ou mediados
(toque em superfícies infectadas, etc., seguido de toque com as mãos na boca, nariz e olhos),
particularmente, em sociedades com hábitos sociais de maior interatividade física interpessoal;
b. Falta de certos hábitos e cuidados de higiene pessoal e relacional ou negligência no seu cumprimento,
nomeadamente os hábitos associados à lavagem regular e adequada das mãos, etiquetas corretas de
tossir e espirrar;
c. Insuficiente educação da comunidade escolar para a gestão de riscos e para a promoção da saúde (em
especial, contextos epidemiológicos) que, em certos casos, se associa a baixa educação científica e
dificuldades de pensamento crítico;
d. Atitudes de negação do vírus, da COVID-19 e/ou de seu impacto, decorrente de fake news e difusão
de informação não validada cientificamente;
e. Condições específicas dos estabelecimentos, tais como tipo e dimensões das instalações físicas,
condições de arejamento, espaço disponível para suficiente espaçamento das pessoas etc.;
f. Baixa percepção de risco e o descumprimento de regras sociais (por exemplo, distanciamento e
isolamento social, uso de máscaras, entre outros);
g. Existência de atores pertencendo a grupos de risco;
h. Atividades essencialmente presenciais e desenvolvidas em grupos;
i. Dependência de meios de transporte coletivos urbanos, eventualmente saturados;
j. Falta de formação dos professores para usar tecnologia na educação;
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k. Alunos sem espaço adequado para estudo em casa, falta de equipamentos como computadores e
notebooks e problemas na conexão à internet;
l. Horário único de acesso às aulas e intervalos (recreios), causando possível aglomeração na entrada e
saída das pessoas;
m. Número insuficiente de funcionários para auxiliar na fiscalização das normas de convivência exigidas;
n. Aumento da demanda de novas testagens que poderão surgir com o retorno das aulas presenciais logo
aumentando o custo de aquisição de novos testes.

CAPACIDADES INSTALADAS/ A INSTALAR

O CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA ALDA FURTADO DOS SANTOS considera
já ter instaladas e a instalar as seguintes capacidades:
Capacidades instaladas
●
●
●
●

09 salas de aula
Uma sala do PADA – Programa de apoio ás dificuldades de aprendizagem
Um pátio aberto para a Educação Infantil
Um pátio aberto para Ensino Fundamental

Capacidades a instalar
a. Dispor de ambiente específico para isolamento de pessoas que no meio do expediente/aula possam vir
a ter algum tipo de sintoma;
b. Formação específica, de acordo com o planejamento que segue:
c. Capacitação e treinamento dos funcionários responsáveis pela manipulação de alimentos;
d. Capacitação e treinamento dos funcionários responsáveis pela limpeza do ambiente escolar;
e. Capacitação e treinamento no descarte do lixo produzido pela unidade escolar;
f. Capacitação e treinamento dos funcionários que realizarão a triagem dos alunos que chegarão na
unidade escolar;
g. Capacitação e treinamento simulado do funcionário responsável pela sala de isolamento;
h. Treinamento simulado do corpo docente e demais funcionário em caso de apresentação de sintomas
de COVID-19 em sala de aula, ou atividades presenciais, procedimentos e atitudes a tomar;
i. Estabelecer fluxos de encaminhamento de pessoas com sintomas à rede de atenção pública ou privada;
j. Estabelecer protocolos internos de testagem e rastreamento e afastamento de contatos de casos
confirmados;
k. Definir cronograma de rodízio de alunos bem como escalonamento de horários de refeições, intervalo
e utilização de espaços como: biblioteca, ginásio, pátio, quando se fizer necessário.
l. Demarcar salas, mantendo o distanciamento mínimo de 1,5m entre as pessoas;
m. Definição de espelho de classe sempre que possível para que os alunos utilizem sempre o mesmo lugar
em sala;
n. Disponibilizar equipamentos de proteção individual reserva para os funcionários, alunos, e
fornecedores que não estejam adequadamente protegidos;
o. Criar um fluxo para o descarte adequado de equipamentos de proteção individual.
p. Instalação de totens de álcool gel nas dependências da unidade escolar;
q. Disponibilizar lixeiras com pedal (mínimo 02), para descarte dos resíduos;
r. Disponibilizar termômetros infravermelho (mínimo 02) para aferição de temperatura dos alunos e
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funcionários da unidade escolar;
Instalar cartazes com o teto de ocupação dos ambientes para que o número máximo permitido seja
respeitado;
Implementar e definir áreas de acessos e saídas de forma a proporcionar condições que evitem ou
minimizem o cruzamento das pessoas;
Contratação de funcionários ou realocação temporária de profissionais, para substituição de
funcionários que são do grupo de risco ou para aqueles que precisarão ser afastados por COVID-19
(serventes, cozinheiros, professores e monitores);
Adequar espaços específicos para alunos com necessidades especiais;
Disponibilização de álcool em gel 70%, em todas as salas de aula e espaços compartilhados;
Disponibilização de tapetes sanitizantes, nas entradas e saídas da escola;
Instalação de porta papel-toalha nos banheiros;
Aquisição de luvas, botas, água sanitária, hipoclorito de sódio 0,1% e álcool líquido 70% para
higienização dos ambientes.

NÍVEIS DE PRONTIDÃO/AÇÃO

Este plano de contingência vincula-se aos níveis de prontidão/ação definidos no Quadro 1, que estão
baseados em indicações da OMS e correspondem à terminologia que vem sendo utilizada pelo Ministério da
Saúde em suas análises. Tal terminologia parece-nos a mais adequada tanto à natureza da pandemia, como
para os estabelecimentos a que se destina: Preparação; Resposta (subdividida em Contenção e Mitigação); e
Recuperação.
FASES

SUBFASES

PLANCON
ESTADUAL

Não existe epidemia ou existe em outros países de forma
ainda não ameaçadora

PREPARAÇÃO

Contenção

RESPOSTA

CARACTERÍSTICAS

(Por vezes, subdividida
em simples no início e
alargada quando já há
casos no país/estado)

Pode ir desde quando há transmissão internacional em
outros países ou casos importados em outros estados
(contenção inicial) até à situação da existência de cadeias
secundárias de transmissão em outros estados e/ou casos
importados no estado, mas sem cadeias de transmissão
secundária (contenção alargada).

Alerta (quando
somente há
ocorrências em
outros estados)

Inclui medidas como o rastreamento (por meio de testes),
isolamentos específicos (para evitar o contágio da
população a partir de casos importados) e vigilância de
entradas, saídas e deslocamentos de pessoas, buscando
erradicar o vírus. O limite da contenção é quando as
autoridades perdem o controle do rastreamento, o vírus se
propaga e entra em transmissão local. Considera-se na
fase de Contenção duas subfases Contenção Inicial e
Contenção Alargada.

Perigo Iminente
(quando há casos
importados no
estado, mas sem
cadeias de
transmissão
secundária)

E
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medidas muito firmes
como testagem
generalizada,
isolamento de casos e
impedimento de
entradas chegar até à
Supressão)

RECUPERAÇÃO
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A mitigação deve começar logo quando há transmissão
local e intensificar-se quando há transmissão sustentada
ou comunitária.
Sabendo-se que não será possível evitar todos os
contágios, tenta-se diminuir o avanço da pandemia, com
ações como suspensão de aulas, fechamento de comércio,
bares e restaurantes, cancelamento de eventos esportivos,
congressos, shows e espetáculos, suspensão ou limitação
de transportes etc.

Emergência de Saúde
Pública

Quando a situação de contágio está sob maior controle e
caminha para uma fase de recuperação estas medidas
restritivas podem ser flexibilizadas.
Caracteriza-se inicialmente pela redução do contágio e
óbitos e controle parcial da epidemia, sustentada em
indicadores oficiais de evolução de taxas de contágio e de
ocupação de atendimento hospitalar. Posteriormente, pela
superação do surto epidêmico e/ou surgimento de vacina
e/ou descoberta de medicamentos adequados para o
tratamento da COVID-19, comprovados cientificamente
pelas autoridades competentes podendo considerar-se
consolidada (recuperação plena). Até que isso aconteça,
deve-se manter medidas preventivas adequadas para
evitar o surgimento de novos focos de infecção e reversão
do achatamento da curva de contágio. Na ocorrência de
reversão da redução do contágio as medidas adequadas de
prevenção e controle deverão ser retomadas, em partes
similares às previstas para a fase de Contenção.

``Quadro 1. Níveis de prontidão/ação a considerar no PLACON-EDU para a COVID-19.
Fonte: Adaptado de um modelo geral de fases considerado pela OMS e, como base nos quais, muitos países elaboraram
seus planos de contingência.

7. GOVERNANÇA E OPERACIONALIZAÇÃO DA RESPOSTA

A gestão de uma situação de crise, tão grave como a que nos confrontamos e temos que lidar, exige
um ajuste na governança, ou seja, nos processos de governar neste tempo de crise. Referimo-nos, em especial,
à interação e tomada de decisão entre os atores envolvidos neste problema coletivo, acompanhada da criação,
reforço e/ou remodelação de diretrizes e normas e implementação de ações adequadas.
Na governança, diretamente, relacionada com a operacionalização das dinâmicas e ações operacionais
de resposta, salientam-se três domínios fundamentais:
a.
O das diretrizes, dinâmicas e ações operacionais (e respectivos protocolos) a implementar;
b.
O do Sistema de Comando Operacional, propriamente dito, diferenciado do “normal” sistema e
processo de governo, mas com ele interligado, e que se torna necessário constituir para coordenar toda a
implementação a eventuais ajustes do plano, indicando equipe e responsável em cada domínio;
c.
O do Sistema de Alerta e Alarme, incluindo as dinâmicas de comunicação e os processos de
monitoramento e avaliação, que permite, identificar os eventuais ajustes que se torna necessário implementar.
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Os quadros síntese que seguem resumem as principais dinâmicas e sugestões de ações que podem ser realizadas, sendo que as diretrizes com
mais detalhes estão disponíveis nos links de acesso.

No planejamento da implementação das diretrizes, dinâmicas e ações sugere-se que seja usada, como referência, a ferramenta de qualidade 5W2H.
Os 5 W (das iniciais do nome em inglês) são: W1) porque será feito; W2) o que será feito; W3) onde será feito: W4) quando será feito: W5) quem o fará.
Os dois H: H1) como será feito; H2) quanto custará.

As diretrizes, dinâmicas e ações operacionais a serem implementadas encontram-se indicadas na sequência.

DIRETRIZES, DINÂMICAS E AÇÕES OPERACIONAIS (DAOP)
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Onde
(W3)
Unidade
escolar.

Unidade
escolar.

O quê (ação)
(W2)

1.1 Esclarecer, por parte de cada
estabelecimento, quais ações são
aplicáveis para sua modalidade de ensino
e de que forma serão implementadas e
mantidasna totalidade das diretrizes
sanitárias, de modo a prevenir e mitigar
a disseminação do COVID-19 no
ambiente escolar.

2.1. Avaliar a possibilidade de retorno
gradativo das atividades escolares, com
intervalos mínimos de 7 (sete) dias entre
os grupos regressantes, em cada
estabelecimento (para os diferentes
níveis escolares, diferentes cursos, ou
outros), com o monitoramento da
evolução do contágio, tanto na
comunidade escolar quanto na
comunidade geral da localidade,
contemplando novos alinhamentos, se
necessário;
2.2. Avaliar inicialmente a possibilidade
de retorno das atividades em dias
alternados, para turmas alternadas, de
forma a ampliar a possibilidade do
distanciamento, considerando que esta

ASSINADO DIGITALMENTE

2) MEDIDAS ADMINISTRATIVAS
Quando o Comitê de
Comunidade escolar
Operações em
organizada de forma
Emergência em
escalonada
Saúde (COES)
definir

Quem
(W5)
1) ABRANGÊNCIA
Após homologação
Equipe diretiva e
do PLANCON
comissão escolar.
Escolar.

Quando
(W4)

Diretrizes: Link de Acesso:
https://drive.google.com/file/d/13JpI3bInU3Do59SkO8xlQLl2LUcc5rJ8/view?usp=sharing

– DAOP MEDIDAS SANITÁRIAS (promover a saúde e prevenir a transmissão do vírus)

Início com ensino fundamental,
sete dias após, retorno das turmas
de pré-escolar e por último, com
mais um intervalo de sete dias, o
retorno das turmas de creche.
Todas as turmas com 30% dos
alunos ao dia;
Monitoramento da evolução do
contágio na comunidade escolar e
na comunidade geral da
localidade, averiguando dados
junto a Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil Municipal.
Contemplando novos
alinhamentos, de acordo com
orientações dos órgãos

Através de reuniões, presenciais e
online; Avaliação e reflexão das
medidas sanitárias de acordo com
o PLANCON municipal e
escolar.

Como
(H1)

Verificar se haverá
necessidade de
recursos financeiros e o
montante.

Verificar se haverá
necessidade de
recursos financeiros e o
montante.

Quanto
(H2)
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Unidade
escolar.

Online

2.6. Providenciar a atualização dos
contatos de emergência dos alunos
(também dos responsáveis quando
aplicável), e dos trabalhadores, antes do
retorno das aulas, assim como mantê-los
permanentemente atualizados.

2.7. Estimular a priorização de
realização de reuniões por
videoconferência, evitando a forma
presencial, quer seja por alunos,
docentes, trabalhadores ou fornecedores
e, em especial, quando não for possível,
reduzir ao máximo o número de
participantes e sua duração. Em extensão

Ao retomar as
atividades
presenciais e
continuamente no
dia-a-dia..

Antes do retorno às
aulas

Ao retomar as
atividades
presenciais e
continuamente no
dia-a-dia.

Direção escolar e
professores

Equipe diretiva.

Equipe diretiva e
professores

Priorizar a realização de reuniões
por videoconferência

Providenciar a atualização dos
contatos de emergência dos
alunos (também dos
responsáveis), e dos
trabalhadores, assim como
mantê-los permanentemente
atualizados

Adotar estratégias eficazes de
comunicação com a comunidade
escolar, priorizando canais
virtuais.

Unidade
escolar.

2.5. Adotar estratégias eficazes de
comunicação com a comunidade escolar,
priorizando canais virtuais e a
audiodescrição para deficientes
visuais e LIBRAS para alunos surdos.

Equipe diretiva e
professores.

Unidade
escolar.

2.4. Reenquadrar, dentro do possível, as
grades de horários de cada turma, de
forma a condensar em menores
quantidades de dias possíveis as aulas do
mesmo professor, de forma que cada
professor mude o mínimo possível de
sala.

Antes do retorno às
aulas.

Definir um “espelho" para a sala
de aula, de forma que cada aluno
utilize sempre a mesma mesa e
cadeira, colando o nome do aluno
nas mesmas.
Reenquadrar as grades de
horários de cada turma, de forma
a condensar em menores
quantidades de dias possíveis as
aulas do mesmo professor, de
forma que cada professor mude
de sala o mínimo possível de sala

Professores.

Sala de
aula.

2.3. Definir, se possível, um “espelho”
para cada sala de aula, de forma que
cada aluno utilize todos os dias a mesma
mesa e a mesma cadeira.

Antes do retorno às
aulas presenciais.

competentes citados acima, se
necessário

ação disponibilizará maiores espaços e
salas de aulas.

Verificar se haverá
necessidade de
recursos financeiros e o
montante.

Verificar se haverá
necessidade de
recursos financeiros e o
montante.

Verificar se haverá
necessidade de
recursos financeiros e o
montante.

Verificar se haverá
necessidade de
recursos financeiros e o
montante.

Verificar se haverá
necessidade de
recursos financeiros e o
montante..
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Ao retomar as
atividades
presenciais e
continuamente no
dia-a-dia.

Ao retomar as
atividades
presenciais e
continuamente no
dia-a-dia.

Unidade
escolar.

Unidade
escolar.

Unidade
escolar

2.9. Suspender todas as atividades que
envolvam aglomerações, tais como
festas de comemorações, reuniões para
entrega de avaliações, formaturas, feiras
de ciências, apresentações teatrais, entre
outras.

2.10. Suspender as atividades esportivas
coletivas presenciais e de contato, tais
como: lutas (artes marciais), futebol,
voleibol, ginástica, balé e outras, devido
à propagação de partículas
potencialmente infectantes, priorizando e
incentivando atividades individuais
ao ar livre.
2.11. Avaliar a possibilidade pedagógica
de que as aulas de educação física sejam
temporariamente teóricas, na primeira
etapa do retorno. E após sejam
planejadas para serem executadas
individualmente, sem contato físico,
mantendo a distância de 2m entre os
participantes e em espaços abertos (ar
livre).
Proibir a prática de esportes que
envolvam superfícies que não possam

Ao retomar as
atividades
presenciais e
continuamente no
dia-a-dia.
Ao retomar as
atividades
presenciais e
continuamente no
dia-a-dia.

Unidade
escolar.

2.8. Suspender as atividades do tipo
excursões e passeios externos.

para as pessoas com deficiência, buscar
assessoria e suporte dos serviços de
Educação Especial para adequações e
acesso a informações.

ASSINADO DIGITALMENTE

Equipe diretiva e
Professores

Equipe diretiva,
comissão escolar.

Equipe diretiva e
professores

Equipe diretiva e
professores

Realização das aulas de educação
física de forma teórica,
temporariamente, na primeira
etapa do retorno. E após,
planejamento de atividades para
serem executadas
individualmente, sem contato
físico, mantendo a distância de
2m entre os participantes e em
espaços abertos (ar livre). Proibir
a prática de esportes que
envolvam superfícies que não

Suspender as atividades
esportivas coletivas presenciais e
de contato, priorizando e
incentivando atividades
individuais ao ar livre

Suspender todas as atividades que
envolvam aglomerações

Suspender as atividades do tipo

Verificar se haverá
necessidade de
recursos financeiros e o
montante.

Verificar se haverá
necessidade de
recursos financeiros e o
montante.

Verificar se haverá
necessidade de
recursos financeiros e o
montante.

Verificar se haverá
necessidade de
recursos financeiros e o
montante.
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Ao retomar as
atividades
presenciais e
continuamente no
dia-a-dia.

Antes de qualquer
alteração na rotina

Unidade
escolar.

Unidade
escolar.

2.13. Adotar rotinas regulares de
orientação de alunos e trabalhadores
sobre as medidas de prevenção,
monitoramento e controle da transmissão
do COVID-19, com ênfase na correta
utilização, troca, higienização e descarte
de máscaras, bem como na adequada
higienização das mãos e de objetos, na
manutenção da etiqueta respiratória e no
respeito ao distanciamento social seguro,
sempre em linguagem acessível para
toda a comunidade escolar.
2.14. Informar as alterações de rotina e
mudanças de trajeto e objetos, com
antecedência, aos alunos com deficiência
visual e Transtorno de Espectro AutistaTEA.

Após a homologação
do PLANCON
escolar.

Unidade
escolar.

2.12. Desestimular o uso de elevadores,
se existir na unidades escolar, por meio
de cartazes afixados em locais visíveis,
que contenham orientações mínimas,
recomendando a utilização apenas
para pessoas com dificuldades ou
limitações para deslocamento.

ser limpas e atividades que envolvam
troca de objetos entre os alunos

ASSINADO DIGITALMENTE

Equipe diretiva,
comissão escolar e
professore.

Equipe diretiva,
comissão escolar,
professores e outros
funcionários

Equipe diretiva,
comissão escolar,
funcionários.

Através de comunicação via
telefone, WhatsApp, e-mail.

Através de informativos que
serão divulgados pelas redes
sociais da unidade escolar,
grupos de WhatsApp das turmas,
professores e funcionários,
cartazes informativos fixados na
unidade escolar.

possam ser limpas e atividades
que envolvam troca de objetos
entre os alunos.
Cartazes com orientações e
informações, afixá-los em locais
visíveis

Verificar se haverá
necessidade de
recursos financeiros e o
montante.

Verificar se haverá
necessidade de
recursos financeiros e o
montante.

Verificar se haverá
necessidade de
recursos financeiros e o
montante.
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Unidade
escolar

Unidade
Escolar.

Unidade
escolar

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

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

ASSINADO DIGITALMENTE

2.17. Recomendar aos Reitores,
Diretores Escolares e Administradores
Escolares acompanharem os casos
suspeitos ou confirmados, na
comunidade escolar, e com as
autoridades locais, a evolução de casos
positivos, nos seus municípios e nos
adjacentes, de forma a gerenciar o
funcionamento do estabelecimento,
avaliando a adequação da continuidade
das aulas, cancelando-as, se necessário, e
quando aplicável, contemplar o possível
fechamento temporário do
estabelecimento, de forma total ou
parcial (apenas alguma sala, edifício ou
instalação).

Ao retomar as
atividades
presenciais e
continuamente no
dia-a-dia.

Ao retomar as
atividades
presenciais e
continuamente no
dia-a-dia.

Ao retomar as
atividades
presenciais e
continuamente no
dia-a-dia.

Direção Escolar

Equipe diretiva,
comissão escolar,
professores e
funcionários.

Equipe diretiva,
comissão escolar,
professores.

Através de informativos que
serão divulgados pelas redes
sociais da unidade escolar,
grupos de WhatsApp das turmas,
professores e funcionários,
cartazes informativos fixados na
unidade escolar, carro de som.

Leitura dos documentos vigentes
que regulam as questões
sanitárias vigentes
disponibilizadas de maneira
virtual, via e-mail, WhatsApp.

Através de informativos que
serão divulgados pelas redes
sociais da unidade escolar,
grupos de WhatsApp das turmas,
professores e funcionários,
cartazes informativos fixados na
unidade escolar.

Verificar se haverá
necessidade de
recursos financeiros e o
montante.

Verificar se haverá
necessidade de
recursos financeiros e o
montante.

Verificar se haverá
necessidade de
recursos financeiros e o
montante.
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j) antes e após cuidar de ferimentos;

i) antes das refeições;

h) antes e após alimentar os alunos;

g) antes de tocar em utensílios
higienizados;

f) antes de manipular alimentos;

e) antes e após o uso do banheiro;

d) após tossir, espirrar e/ou assoar o
nariz;

de elevadores, interruptores;

c) após tocar em superfícies tais como:
maçanetas das portas, corrimãos, botões

b) ao chegar no estabelecimento de
ensino;

a) após o uso de transporte público;

3.1. Orientar alunos e trabalhadores
sobre a necessidade e importância de
evitar tocar os olhos, nariz e boca, além
de higienizar sistematicamente as mãos,
especialmente nas seguintes situações:

Unidade
escolar.

Equipe diretiva,
comissão escolar.

3) MEDIDAS DE HIGIENE PESSOAL
Ao retomar as
atividades
presenciais e
continuamente no
dia-a-dia.

Através de informativos que
serão divulgados pelas redes
sociais da unidade escolar,
grupos de WhatsApp das turmas,
professores e funcionários,
cartazes informativos fixados na
unidade escolar.

Verificar se haverá
necessidade de
recursos financeiros e o
montante.
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Unidade
escolar

Unidade
escolar

Unidade
Escolar

3.2. Estimular a comunidade escolar a
utilizar frequentemente as preparações
alcoólicas antissépticas 70% (setenta por
cento) em formato de gel, espuma ou
spray, para higienização das mãos,
disponíveis em diversos ambientes do
estabelecimento de ensino.

3.3. Manter disponível um frasco de
álcool gel 70% para cada professor,
recomendando a este que leve consigo
para as salas de aula para
sistematicamente higienizar as mãos.

3.4. Orientar os trabalhadores a manter
as unhas cortadas ou aparadas, os
cabelos presos e evitar o uso de adornos,
como anéis e brincos

n) antes e após o uso dos espaços
coletivos; o) antes de iniciar e após uma
nova atividade.

m) após trocar de sapatos;

l) após remover lixo e outros resíduos;

k) após a limpeza de um local e/ou
utilizar vassouras, panos e materiais de
higienização;

Ao retomar as
atividades
presenciais e
continuamente no
dia-a-dia.

Ao retomar as
atividades
presenciais e
continuamente no
dia-a-dia.

Ao retomar as
atividades
presenciais e
continuamente no
dia-a-dia.

Equipe diretiva.

Equipe diretiva.

Equipe diretiva,
comissão escolar,
professores e
funcionários.

Através de informativos que
serão divulgados pelos grupos de
WhatsApp dos professores e
funcionários e/ou reuniões online.

Disponibilizando os frascos de
álcool gel 70%, contabilizando e
verificando a disponibilidade de
estoque na unidade escolar.

Através de informativos que
serão divulgados pelas redes
sociais da unidade escolar,
grupos de WhatsApp das turmas,
professores e funcionários,
cartazes informativos fixados na
unidade escolar.

Verificar se haverá
necessidade de
recursos financeiros e o
montante.

Verificar se haverá
necessidade de
recursos financeiros e o
montante.

Verificar se haverá
necessidade de
recursos financeiros e o
montante.
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Unidade
escolar

Unidade
escolar

Unidade
escolar

Unidade
escolar.

3.5. Recomendar aos professores que
utilizem máscaras descartáveis (evitando
as de tecido);

3.6. Orientar cada professor a higienizar
as mãos e substituir a máscaras
descartáveis ao final de cada aula (a cada
mudança de sala) e ao final do seu turno

3.7. Orientar aos alunos, trabalhadores e
visitantes, que adentrarem ao
estabelecimento, que deverão usar
máscaras descartáveis, ou de tecido não
tecido (TNT), ou de tecido de algodão,
recomendando que as elas devem ser
trocadas a cada 2 (duas) horas ou quando
tornar-se úmida (se antes deste tempo).
Para o uso de máscaras de tecido
recomenda-se que seja realizada em
conformidade com o previsto na Portaria
SES nº 224, de 03 de abril de 2020, ou
outros regramentos que venham
substituí-la

3.8. Orientar a comunidade escolar sobre
os cuidados necessários a serem
adotados em casa e no caminho entre o
domicílio e o estabelecimento de ensino;

ASSINADO DIGITALMENTE

Ao retomar as
atividades
presenciais e
continuamente no
dia-a-dia.

Ao retomar as
atividades
presenciais e
continuamente no
dia-a-dia.
Ao retomar as
atividades
presenciais e
continuamente no
dia-a-dia.

Ao retomar as
atividades
presenciais e
continuamente no
dia-a-dia.

Equipe diretiva.

Equipe diretiva,
comissão escolar.

Equipe diretiva,
comissão escolar.

Equipe diretiva,
comissão escolar.

Através de informativos que
serão divulgados pelas redes
sociais da unidade escolar,
grupos de WhatsApp das turmas,
professores e funcionários,
cartazes informativos fixados na
unidade escolar.

Através de informativos que
serão divulgados pelas redes
sociais da unidade escolar,
grupos de WhatsApp das turmas,
professores e funcionários,
cartazes informativos fixados na
unidade escolar.

Através de informativos que
serão divulgados pelos grupos de
WhatsApp dos professores e
funcionários e/ou reuniões online.

Disponibilizar aos professores
máscaras descartáveis.

Verificar se haverá
necessidade de
recursos financeiros e o
montante.

Verificar se haverá
necessidade de
recursos financeiros e o
montante.

Verificar se haverá
necessidade de
recursos financeiros e o
montante.

Verificar se haverá
necessidade de
recursos financeiros e o
montante.
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Unidade
escolar.

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

4.1. Readequar os espaços físicos,
respeitando o distanciamento mínimo de
1,5m (um metro e meio) em sala de aula.
Nas atividades de educação física em
espaços abertos, recomenda-se à
distância de 2 m (dois metros) de
distância entre pessoas, quer seja entre
alunos, professores, outros trabalhadores
ou visitantes.

Unidade
escolar.

3.10. Orientar alunos e trabalhadores a
usar lenços descartáveis para higiene
nasal e bucal e a descartá-los
imediatamente em lixeira com tampa,
preferencialmente de acionamento por
pedal ou outro dispositivo.
Ao retomar as
atividades
presenciais e
continuamente no
dia-a-dia.

Ao retomar as
atividades
presenciais e
continuamente no
dia-a-dia.

Ao retomar as
atividades
presenciais e
continuamente no
dia-a-dia.

Equipe diretiva,
comissão escolar.

Equipe diretiva,
comissão escolar.

Equipe diretiva,
comissão escolar.

Através de informativos que
serão divulgados pelas redes
sociais da unidade escolar,
grupos de WhatsApp das turmas,
professores e funcionários,
cartazes informativos fixados na
unidade escolar.

Através de informativos que
serão divulgados pelas redes
sociais da unidade escolar,
grupos de WhatsApp das turmas,
professores e funcionários,
cartazes informativos fixados na
unidade escolar.

Através de informativos que
serão divulgados pelas redes
sociais da unidade escolar,
grupos de WhatsApp das turmas,
professores e funcionários,
cartazes informativos fixados na
unidade escolar.

4) MEDIDAS PARA A READEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS PARA
CIRCULAÇÃO SOCIAL
Unidade
Ao retomar as
Equipe diretiva,
Realizar a demarcação dos
escolar
atividades
comissão escolar.
espaços respeitando o
presenciais e
distanciamento mínimo em sala
continuamente no
de aula, através de adesivos ou
dia-a-dia.
até mesmo pintura do chão afim
de que facilite a visualização;
O mesmo será feito no espaço
aberto próprio para educação
física, respeitando a distância de
2 metros.

Unidade
escolar.

3.9. Orientar e estimular os alunos,
trabalhadores e visitantes à aplicação da
“etiqueta da tosse”.

Verificar se haverá
necessidade de
recursos financeiros e o
montante.

Verificar se haverá
necessidade de
recursos financeiros e o
montante..

Verificar se haverá
necessidade de
recursos financeiros e o
montante.

Verificar se haverá
necessidade de
recursos financeiros e o
montante.
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Unidade
escolar

Unidade
escolar

Unidade
escolar

Unidade
escolar

4.2. Estabelecer, afixar em cartaz e
respeitar o teto de ocupação,
compreendido como o número máximo
permitido de pessoas presentes,
simultaneamente, no interior de um
mesmo ambiente, respeitando o
distanciamento mínimo obrigatório

4.3. Organizar as salas de aula de forma
que os alunos se acomodem
individualmente em carteiras,
respeitando o distanciamento mínimo
recomendado.

ASSINADO DIGITALMENTE

4.4. Demarcar o piso dos espaços físicos,
de forma a facilitar o cumprimento das
medidas de distanciamento social,
especialmente nas salas de aula, nas
bibliotecas, nos refeitórios e em outros
ambientes coletivos.

4.5. Suspender a utilização de catracas
de acesso e de sistemas de registro de
ponto, cujo acesso e registro de presença
ocorram mediante biometria,
especialmente na forma digital, para
alunos e trabalhadores.

Ao retomar as
atividades
presenciais e
continuamente no
dia-a-dia.

Antes do
retorno das
aulas
presenciais

Ao retomar as
atividades
presenciais e
continuamente no
dia-a-dia.

Ao retomar as
atividades
presenciais e
continuamente no
dia-a-dia.

Equipe diretiva e
comissão escolar.

Equipe diretiva,
comissão escolar,
funcionários.

Serventes

Equipe diretiva,
comissão escolar.

Confecção e afixação de cartazes,
com a informação do teto de
ocupação (compreendido
como o número máximo
permitido de pessoas presentes,
simultaneamente, no interior de
um mesmo ambiente, respeitando
o distanciamento mínimo
obrigatório.
As serventes organizarão as
carteiras e cadeiras de acordo
com demarcação feita no chão
anteriormente pela equipe
diretiva e comissão escolar de
acordo com o distanciamento
mínimo necessário (1,5m) e
reorganizando após cada limpeza,
se necessário.
Realizar a demarcação do piso
dos espaços físicos, de forma a
facilitar o cumprimento das
medidas de distanciamento
social. Nas salas de aula,
biblioteca, refeitório, sala de
professores e sala da direção.
Através de informativos que
serão divulgados pelos grupos de
WhatsApp dos professores e
funcionários e/ou reuniões online,
fixação de cartaz informativo.

Verificar se haverá
necessidade de
recursos financeiros e o
montante.

Verificar se haverá
necessidade de
recursos financeiros e o
montante.

Verificar se haverá
necessidade de
recursos financeiros e o
montante.

Verificar se haverá
necessidade de
recursos financeiros e o
montante.
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Unidade
escolar

Unidade
escolar

Unidade
escolar

Unidade
escolar

4.6. Disponibilizar alternativas de
acessos e saídas sem comandos com o
contato das mãos, para estabelecimentos
que disponham de estacionamentos, em
especial se utilizarem sistemas de
digitação numérica ou de biometria
digital, tanto para alunos quanto para
trabalhadores e visitantes

4.7. Implementar nos corredores o
sentido único, para coordenar os fluxos
de entrada, circulação e saída de alunos e
trabalhadores, respeitando o
distanciamento mínimo entre pessoas

ASSINADO DIGITALMENTE

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

4.9. Organizar, quando possível, as
entradas dos alunos, de forma que não
ocorram aglomerações, bem como
escalonar os horários de saída de alunos,
de modo a evitar congestionamentos e
aglomerações

Ao retomar as
atividades
presenciais e
continuamente no
dia-a-dia.

Ao retomar as
atividades
presenciais e
continuamente no
dia-a-dia.

Ao retomar as
atividades
presenciais e
continuamente no
dia-a-dia.

Ao retomar as
atividades
presenciais e
continuamente no
dia-a-dia.

Equipe diretiva,
comissão escolar.

Equipe diretiva,
comissão escolar.

Equipe diretiva e
comissão escolar.

Equipe diretiva e
comissão escolar.

Definir e demarcar as entras e
saídas através de cartazes e
sinalização no chão.

Definir entrada e saída da escola
através de demarcação no chão
das entradas e linhas de fluxo.

Disponibilizar apenas o acesso e
saída do estabelecimento pela
entrada principal; definir e
identificar áreas para acessos e
saídas, de forma a proporcionar
condições que evitem ou
minimizem o cruzamento das
pessoas na mesma linha de
condução.
Implementar nos corredores o
sentido único com demarcação no
chão e/ou paredes, bem como
fixar cartazes de orientação.

Verificar se haverá
necessidade de
recursos financeiros e o
montante.

Verificar se haverá
necessidade de
recursos financeiros e o
montante.

Verificar se haverá
necessidade de
recursos financeiros e o
montante.

Verificar se haverá
necessidade de
recursos financeiros e o
montante.
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Unidade
escolar

Unidade
escolar

Unidade
escolar

Unidade
escolar

4.10. Evitar o uso de espaços comuns
que facilitem a aglomeração de pessoas,
como pátios, refeitórios, ginásios,
bibliotecas, auditórios, entre outros

4.11. Escalonar os horários de intervalo,
refeições, bem como horários de
utilização de ginásios, bibliotecas, pátios
entre outros, quando estes se fizerem
necessários, com o objetivo de preservar
o distanciamento mínimo obrigatório
entre pessoas e evitar a aglomeração de
alunos e trabalhadores nas áreas comuns.

4.12. Evitar o acesso de pais,
responsáveis, cuidadores e/ou visitantes
no interior das dependências dos
estabelecimentos de ensino, porém nos
casos em que o acesso ocorrer, devem
ser preservadas as regras de
distanciamento mínimo obrigatório e o
uso de máscara.

ASSINADO DIGITALMENTE

4.13. Assegurar o respeito dos pais,
responsáveis e/ou cuidadores às regras
de uso de máscara e de distanciamento
mínimo obrigatório nas dependências
externas do estabelecimento de ensino,
quando da entrada ou da saída de alunos,
e, quando aplicável, sinalizar no chão a
posição a ser ocupada por cada pessoa.

Ao retomar as
atividades
presenciais e
continuamente no
dia-a-dia.

Ao retomar as
atividades
presenciais e
continuamente no
dia-a-dia.

Ao retomar as
atividades
presenciais e
continuamente no
dia-a-dia.

Ao retomar as
atividades
presenciais e
continuamente no
dia-a-dia.

Equipe diretiva.

Equipe diretiva.

Equipe diretiva,
comissão escolar.

Equipe diretiva,
comissão escolar,
professores e
funcionários.

Orientar pais, responsáveis,
cuidadores e/ou visitantes,
através de orientações online,
bilhetes, cartaz ou presencial, se
necessário. Para que evitem o
acesso ao interior da instituição.
No entanto, em casos inevitáveis,
orientar para manterem as regras
de distanciamento e uso de
máscara.
Através de informativos que
serão divulgados pelas redes
sociais da unidade escolar,
grupos de WhatsApp das turmas,
professores e funcionários,
cartazes informativos fixados na
unidade escolar.

Disponibilizar através de meios
digitais cronograma de horários
bem como, quando necessário,
fixa-los em forma de cartaz
informativo, nos ambientes.

Através de informativos que
serão divulgados pelos grupos de
WhatsApp dos professores e
funcionários e/ou reuniões online,
fixação de cartaz informativo.

Verificar se haverá
necessidade de
recursos financeiros e o
montante.

Verificar se haverá
necessidade de
recursos financeiros e o
montante.

Verificar se haverá
necessidade de
recursos financeiros e o
montante.

Verificar se haverá
necessidade de
recursos financeiros e o
montante.
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Unidade
escolar.

Unidade
escolar

Unidades
escolar.

4.15. Assegurar que trabalhadores e
alunos do Grupo de Risco permaneçam
em casa, sem prejuízo de remuneração e
de acompanhamento das aulas,
respectivamente

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

4.17. Aferir a temperatura de todas as
pessoas previamente a seu ingresso nas
dependências do estabelecimento de
ensino, por meio de termômetro digital
infravermelho, vedando a entrada
daquela cuja temperatura registrada seja
igual ou superior a 37,8 (trinta e sete
vírgula oito) graus Celsius.

ASSINADO DIGITALMENTE

Ao retomar as
atividades
presenciais e
continuamente no
dia-a-dia.

Antes do
retorno das
aulas
presenciais.

Ao retomar as
atividades
presenciais e
continuamente no
dia-a-dia.

Funcionário designado
para a função pela
equipe diretiva e
comissão escolar.

Equipe diretiva,
comissão escolar.

Equipe diretiva,
comissão escolar.

Designar a um funcionário para
aferir a temperatura de todas as
pessoas com termômetro digital
infravermelho, não permitindo a
entrada daquela que a
temperatura
registrada seja igual ou superior a
37,8 (trinta e sete vírgula oito)
graus Célsius e encaminhando
para a sala de isolamento, quando
necessário.

Realizar a desativação ou
lacração das torneiras a jato dos
bebedouros com auxílio de fita
isolante. Substituí-lo por
bebedouro sem jato e manter
copos descartáveis, álcool 70%,
lixeira e cartaz orientativo
próximo.

Através de aulas remotas e
atividades a distância.

Verificar se haverá
necessidade de
recursos financeiros e o
montante.

Verificar se haverá
necessidade de
recursos financeiros e o
montante.

Verificar se haverá
necessidade de
recursos financeiros e o
montante.
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Unidade
escolar

Unidade
escolar

Unidade
escolar

Unidade
escolar

4.18. Assegurar o conhecimento das
mudanças realizadas nos espaços físicos
de circulação social aos alunos com
deficiência.

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

5.2. Orientar alunos, professores,
trabalhadores e visitantes a manter o
distanciamento recomendável em todos
os momentos, que é de 1,5 m (um metro
e meio) entre as pessoas.

5.3. Orientar alunos e trabalhadores a
evitar comportamentos sociais tais como
aperto de mãos, abraços e beijos.

Direção,
professores

Informar de forma online ou
presencial, as mudanças
realizadas nos espaços físicos de
circulação social aos alunos com
deficiência.

ASSINADO DIGITALMENTE

Ao retomar as
atividades
presenciais e
continuamente no
dia-a-dia.

Ao retomar as
atividades
presenciais e
continuamente no
dia-a-dia.

Equipe diretiva e
comissão escolar.

Equipe diretiva e
comissão escolar.

Através de informativos que
serão divulgados pelas redes
sociais da unidade escolar,
grupos de WhatsApp das turmas,
professores e funcionários,
cartazes informativos fixados na
unidade escolar.

Através de informativos que
serão divulgados pelas redes
sociais da unidade escolar,
grupos de WhatsApp das turmas,
professores e funcionários,
cartazes informativos fixados na
unidade escolar.

5) MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL
Antes do
Equipe diretiva e
Confeccionar e afixar cartazes
retorno das
comissão escolar.
informativos sobre o respeito ao
aulas
limite de capacidade do
presenciais.
ambiente.

Antes do
retorno das
aulas
presenciais

Verificar se haverá
necessidade de
recursos financeiros e o
montante.

Verificar se haverá
necessidade de
recursos financeiros e o
montante.

Verificar se haverá
necessidade de
recursos financeiros e o
montante.

Verificar se haverá
necessidade de
recursos financeiros e o
montante.
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Unidade
escolar

Unidade
escolar

Unidade
escolar

Unidade
escolar

5.4. Orientar alunos e trabalhadores a
não compartilhar material escolar, como
canetas, cadernos, réguas, borrachas
entre outros; porém, caso se faça
necessário, recomendar que sejam
previamente higienizados.

5.5. Orientar alunos e trabalhadores a
não compartilhar objetos pessoais, como
roupas, escova de cabelo, maquiagens,
brinquedos e semelhantes.

ASSINADO DIGITALMENTE

5.6. Orientar alunos a restringirem-se as
suas salas de aula, e evitando espaços
comuns e outras salas que não as suas.

5.7. Orientar alunos e trabalhadores a
manter o distanciamento mínimo de uma
pessoa a cada 3 (três) degraus nas
escadas rolantes, afixando cartazes
informativos

Ao retomar as
atividades
presenciais e
continuamente no
dia-a-dia.

Ao retomar as
atividades
presenciais e
continuamente no
dia-a-dia.

Ao retomar as
atividades
presenciais e
continuamente no
dia-a-dia.

Ao retomar as
atividades
presenciais e
continuamente no
dia-a-dia..

Equipe diretiva e
comissão escolar.

Equipe diretiva e
comissão escolar.

Equipe diretiva e
comissão escolar.

Equipe diretiva e
comissão escolar.

Através de informativos que
serão divulgados pelas redes
sociais da unidade escolar,
grupos de WhatsApp das turmas,
professores e funcionários,
cartazes informativos fixados na
unidade escolar.

Através de informativos que
serão divulgados pelas redes
sociais da unidade escolar,
grupos de WhatsApp das turmas,
professores e funcionários,
cartazes informativos fixados na
unidade escolar.
Através de informativos que
serão divulgados pelas redes
sociais da unidade escolar,
grupos de WhatsApp das turmas,
professores e funcionários,
cartazes informativos fixados na
unidade escolar.

Através de informativos que
serão divulgados pelas redes
sociais da unidade escolar,
grupos de WhatsApp das turmas,
professores e funcionários,
cartazes informativos fixados na
unidade escolar.

Verificar se haverá
necessidade de
recursos financeiros e o
montante.

Verificar se haverá
necessidade de
recursos financeiros e o
montante.

Verificar se haverá
necessidade de
recursos financeiros e o
montante.

Verificar se haverá
necessidade de
recursos financeiros e o
montante.
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Unidade
escolar

Unidade
escolar

Unidade
escolar

Unidade
escolar

Unidade
escolar

6.1. Recomendar a todos os
estabelecimentos a fazer higienização de
todas as suas áreas, antes da retomada
das atividades

6.2. Garantir equipamentos de higiene,
como dispensadores de álcool em gel,
lixeiras com tampa com dispositivo que
permita a abertura e fechamento sem o
uso das mãos (como lixeira com pedal)

ASSINADO DIGITALMENTE

6.3. Prover treinamento específico sobre
higienização e desinfecção adequadas de
materiais, superfícies e ambientes, aos
trabalhadores responsáveis pela limpeza.

6.4. Utilizar exclusivamente produtos de
limpeza e higienização regularizados
pela ANVISA e ao fim que se destinam.

6.5. Higienizar o piso das áreas comuns
a cada troca de turno, com soluções de
hipoclorito de sódio 0,1% (água
sanitária) ou outro desinfetante indicado
para este fim.

Ao retomar as
atividades
presenciais e
continuamente no
dia-a-dia.

Ao retomar as
atividades
presenciais e
continuamente no
dia-a-dia.

Ao retomar as
atividades
presenciais e
continuamente no
dia-a-dia.

Ao retomar as
atividades
presenciais e
continuamente no
dia-a-dia.

Ao retomar as
atividades
presenciais e
continuamente no
dia-a-dia.

Serventes

Equipe diretiva,
comissão escolar,
professores e
funcionários.

Equipe diretiva e
comissão escolar.

Equipe diretiva,
comissão escolar.

Equipe diretiva e
comissão escolar.

Com produtos de limpeza
regularizados pela ANVISA e
EPIs necessários para a execução
desse procedimento.

Viabilizando a compra,
conferindo e contabilizando
estoque conforme a demanda e
necessidade da unidade escolar.

Viabilizar treinamento e acesso a
informações sobre a higienização
e desinfecção.

Viabilizando a compra,
conferindo e contabilizando
estoque conforme a demanda e
necessidade da unidade escolar.

Orientar aos funcionários da
limpeza da unidade escolar a
realizarem a higienização
adequada dos ambientes
conforme diretrizes vigentes.

6) MEDIDAS DE HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES

Verificar se haverá
necessidade de
recursos financeiros e o
montante.

Verificar se haverá
necessidade de
recursos financeiros e o
montante.

Verificar se haverá
necessidade de
recursos financeiros e o
montante.

Verificar se haverá
necessidade de
recursos financeiros e o
montante.

Verificar se haverá
necessidade de
recursos financeiros e o
montante.
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Unidade
escolar

Unidade
escolar

Unidade
escolar.

Unidade
escolar.

Unidade
escolar

6.6. Higienizar, uma vez a cada turno, as
superfícies de uso comum, tais como
maçanetas das portas, corrimãos, botões
de elevadores, interruptores, puxadores,
bancos, mesas, acessórios em instalações
sanitárias, com álcool 70% ou
preparações antissépticas ou sanitizantes
de efeito similar;

6.7. Ampliar a frequência da
higienização das instalações sanitárias.

ASSINADO DIGITALMENTE

6.8. Manter disponível nos banheiros
sabonete líquido, toalhas de papel e
preparações alcoólicas antissépticas 70%
(setenta por cento) em formato de gel,
espuma ou spray.

6.9. Manter disponível preparações
alcoólicas antissépticas 70% (setenta por
cento) em formato de gel, espuma ou
spray, para higienização das mãos, em
todos os ambientes da instituição de
ensino e em locais estratégicos e de fácil
acesso, como entradas, saídas,
corredores, elevadores, entre outros.

6.10. Higienizar, a cada uso, materiais e
utensílios de uso comum, como
colchonetes, tatames, entre outros.

Ao retomar as
atividades
presenciais e
continuamente no
dia-a-dia.

Ao retomar as
atividades
presenciais e
continuamente no
dia-a-dia.

Ao retomar as
atividades
presenciais e
continuamente no
dia-a-dia.
Ao retomar as
atividades
presenciais e
continuamente no
dia-a-dia.

Ao retomar as
atividades
presenciais e
continuamente no
dia-a-dia.

Serventes, Monitores

Serventes

Serventes

Equipe diretiva,
comissão escolar.

Serventes

Com produtos de limpeza
regularizados pela ANVISA e
EPIs necessários para a execução
desse procedimento.

Conferir com maior frequência os
banheiros para que não haja falta
dos materiais necessário na
higienização das mãos.

Conferir com maior frequência os
banheiros para que não haja falta
dos materiais necessário na
higienização das mãos.

Definir cronograma e divulgar
através de meios online bem
como fixa-los nos ambientes, se
possível.

Com produtos de limpeza
regularizados pela ANVISA e
EPIs necessários para a execução
desse procedimento.

Verificar se haverá
necessidade de
recursos financeiros e o
montante.

Verificar se haverá
necessidade de
recursos financeiros e o
montante.

Verificar se haverá
necessidade de
recursos financeiros e o
montante.

Verificar se haverá
necessidade de
recursos financeiros e o
montante.

Verificar se haverá
necessidade de
recursos financeiros e o
montante.
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Unidade
escolar

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

Ao retomar as
atividades
presenciais e
continuamente no
dia-a-dia.
Ao retomar as
atividades
presenciais e
continuamente no
dia-a-dia.
Equipe diretiva,
comissão.

Equipe diretiva.

Através de informativos que
serão divulgados pelos grupos de
WhatsApp dos professores e
funcionários e/ou reuniões online,
fixação de cartaz informativo.

Viabilizar, contabilizar e manter
estoque, se possível, dos
materiais individuais e
higienizados.

Unidade
escolar

Unidade
escolar

7.1. Orientar alunos e trabalhadores a
higienizarem regularmente os aparelhos
celulares com álcool 70% (setenta por
cento) ou solução sanitizante de efeito
similar, compatíveis com os respectivos
aparelhos.

7.2. Estabelecer metodologia e orientar
alunos e trabalhadores a higienizarem, a
cada troca de usuário, os computadores,
tablets, equipamentos, instrumentos e
materiais didáticos empregados em aulas
práticas, de estudo ou pesquisa, com
álcool 70% (setenta por cento) ou com
soluções sanitizantes de efeito similar,
compatíveis com os respectivos

Ao retomar as
atividades
presenciais e
continuamente no
dia-a-dia.

Ao retomar as
atividades
presenciais e
continuamente no
dia-a-dia.

Equipe diretiva,
comissão escolar,
professores.

Equipe diretiva,
comissão escolar,
professores.

Através de informativos que
serão divulgados pelas redes
sociais da unidade escolar,
grupos de WhatsApp das turmas,
professores e funcionários,
cartazes informativos fixados na
unidade escolar.

Através de informativos que
serão divulgados pelas redes
sociais da unidade escolar,
grupos de WhatsApp das turmas,
professores e funcionários,
cartazes informativos fixados na
unidade escolar.

7) MEDIDAS DE HIGIENIZAÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTOS DIDÁTICOS E
PESSOAIS

Unidade
escolar

6.11. Ofertar, sempre que possível,
material individual e higienizado para o
desenvolvimento das atividades
pedagógicas.

Verificar se haverá
necessidade de
recursos financeiros e o
montante.

Verificar se haverá
necessidade de
recursos financeiros e o
montante.

Verificar se haverá
necessidade de
recursos financeiros e o
montante.

Verificar se haverá
necessidade de
recursos financeiros e o
montante.
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Unidade
escolar

Unidade
escolar

7.4. Reduzir a quantidade de materiais
disponíveis nas salas, como livros e
outros materiais didáticos, isolando-os
na medida do possível, e mantendo
apenas o que for estritamente necessário
para as atividades didático-pedagógicas.

7.5. Manter os livros após sua utilização
ou devolução por alunos em local
arejado e somente retornar a sua estante
e disponibilidade para nova utilização
após três dias.

Ao retomar as
atividades
presenciais e
continuamente no
dia-a-dia.

Ao retomar as
atividades
presenciais e
continuamente no
dia-a-dia.

Ao retomar as
atividades
presenciais e
continuamente no
dia-a-dia.

Professores

Equipe diretiva,
comissão escolar,
professores.

Equipe diretiva,
comissão escolar,
professores.

Através de informativos que
serão divulgados pelo grupo de
WhatsApp dos professores e
funcionários.

Através de informativos que
serão divulgados pelo grupo de
WhatsApp dos professores e
funcionários.

Através de informativos que
serão divulgados pelas redes
sociais da unidade escolar,
grupos de WhatsApp das turmas,
professores e funcionários,
cartazes informativos fixados na
unidade escolar.

8) MEDIDAS PARA A DISTRIBUIÇÃO E MANIPULAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR
8.1 Seguir na íntegra o estabelecido no
Unidade
Ao retomar as
Cozinheiros (as)
Leitura do caderno de diretrizes
Caderno 2- Diretrizes Sanitárias para
escolar
atividades
sanitárias para Alimentação
Alimentação Escolar.
presenciais e
escolar disponibilizado de
continuamente no
maneira online via WhatsApp, edia-a-dia.
mail.

Unidade
escolar

7.3. Orientar alunos e trabalhadores a
evitarem, sempre que possível, o
compartilhamento de equipamentos,
entre estes os celulares e materiais
didáticos.

aparelhos, equipamentos ou
instrumentos.

Verificar se haverá
necessidade de
recursos financeiros e o
montante.

Verificar se haverá
necessidade de
recursos financeiros e o
montante.

Verificar se haverá
necessidade de
recursos financeiros e o
montante.

Verificar se haverá
necessidade de
recursos financeiros e o
montante.
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9) MEDIDAS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR
Ao retomar as
Alunos que utilizam
Leitura do caderno de diretrizes
atividades
transporte escolar,
sanitárias para o Transporte
presenciais e
funcionário
Escolar bem como informativos
continuamente no
responsável pela
para utilização do mesmo,
dia-a-dia.
recepção dos alunos
divulgados por meios digitais:
do transporte
WhatsApp, e-mail, redes sociais.

Unidade
escolar

Unidade
escolar

10.3. Disponibilizar e exigir que todos os
trabalhadores (trabalhadores, prestadores
de serviço, entre outros) utilizem
máscaras durante todo o período de
permanência no estabelecimento, sendo
estas substituídas conforme
recomendação de uso, sem prejuízo da
utilização de outros Equipamentos de

Ao retomar as
atividades
presenciais e
continuamente no
dia-a-dia.

Ao retomar as
atividades
presenciais e
continuamente no
dia-a-dia.

Equipe diretiva,
comissão escolar.

Equipe diretiva,
comissão escolar.

Através de informativos que
serão divulgados pelo grupo de
WhatsApp dos professores e
funcionários, cartazes fixados
pela escola e reuniões online.

Viabilizar capacitação,
disponibilizar, manter estoque e
contabilizar a quantidade de EPIs
de acordo com a demanda dos
mesmos.

10) ORIENTAÇÕES SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DE
PROTEÇÃO CONTRA A INFECÇÃO DA COVID -19 EM
TRABALHADORES
Unidade
Ao retomar as
Funcionário designado
O funcionário irá aferir a
escolar
atividades
para a função;
temperatura dos trabalhadores na
presenciais e
entrada da unidade de ensino com
continuamente no
um termômetro digital
dia-a-dia.
infravermelho disponibilizado
pela equipe diretiva.

Unidade
escolar

10.2. Capacitar os trabalhadores,
disponibilizar e exigir o uso dos EPIs
apropriados, diante do risco de infecção
pelo COVID-19, para a realização das
atividades, dentre eles máscaras e luvas.

10.1. Realizar a aferição de temperatura
dos trabalhadores na entrada do
estabelecimento.

9.1 Seguir na íntegra o estabelecido no
Caderno 3- Diretrizes Sanitárias para o
Transporte Escolar.

Verificar se haverá
necessidade de
recursos financeiros e o
montante.

Verificar se haverá
necessidade de
recursos financeiros e o
montante.

Verificar se haverá
necessidade de
recursos financeiros e o
montante.

Verificar se haverá
necessidade de
recursos financeiros e o
montante.
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Unidade
escolar

Unidade
escolar

Unidade
escolar

10.4. Manter uma distância de, no
mínimo, 1,5 m (um metro e meio) de
raio entre os trabalhadores. Se não
houver como atender a esta distância,
colocar barreiras físicas nas instalações
de trabalho e proteção com protetor
facial (face shield), além do uso da
máscara.

10.5. Programar a utilização de
vestiários a fim de evitar agrupamento e
cruzamento entre trabalhadores (definir
fluxos internos e de entrada e saída),
mantendo o distanciamento de 1,5 m
(um metro e meio) de raio entre os
trabalhadores. Caso a atividade necessite
da utilização de uniformes, é importante
orientar aos trabalhadores a ordem de
desparamentação, e o último EPI a ser
descartado deve ser a máscara

10.6. Recomendar que os trabalhadores
não retornem às suas casas diariamente
com suas roupas de trabalho quando
estes utilizarem uniforme.

Proteção Individual (EPIs) necessários
ao desenvolvimento das atividades.

ASSINADO DIGITALMENTE

Ao retomar as
atividades
presenciais e
continuamente no
dia-a-dia.

Ao retomar as
atividades
presenciais e
continuamente no
dia-a-dia.

Ao retomar as
atividades
presenciais e
continuamente no
dia-a-dia.

Equipe diretiva,
comissão escolar,
professore,
funcionários.

Equipe diretiva,
comissão escolar,
professore,
funcionários.

Equipe diretiva,
comissão escolar,
professore,
funcionários.

Através de informativos que
serão divulgados pelo grupo de
WhatsApp dos professores e
funcionários e reuniões online.

Através de informativos que
serão divulgados pelo grupo de
WhatsApp dos professores e
funcionários e reuniões online.

Através de informativos que
serão divulgados pelo grupo de
WhatsApp dos professores e
funcionários, cartazes fixados
pela escola e reuniões online.

Verificar se haverá
necessidade de
recursos financeiros e o
montante.

Verificar se haverá
necessidade de
recursos financeiros e o
montante.

Verificar se haverá
necessidade de
recursos financeiros e o
montante.
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Unidade
escolar

Unidade
escolar

Unidade
escolar

Unidade
escolar

10.7. Disponibilizar, em pontos
estratégicos do estabelecimento, local
para a adequada higienização das mãos
e, na ausência ou distância do local,
disponibilizar álcool 70% (setenta por
cento) ou preparações antissépticas de
efeito similar, devendo ser orientada e
estimulada a constante higienização das
mãos por todos os trabalhadores.

10.8. Adaptar bebedouros do tipo jato
inclinado, de modo que somente seja
possível o consumo de água com o uso
de copo descartável.

ASSINADO DIGITALMENTE

10.9. Programar a utilização dos
refeitórios com apenas 1/3 (um terço) da
sua capacidade (por vez). Organizar
cronograma para sua utilização, de
forma a evitar agrupamento e
cruzamento entre os trabalhadores
(fluxos interno e de entradas e saídas),
além de garantir a manutenção da
distância mínima de 1,5 m (um metro e
meio) de raio entre os trabalhadores.

10.10. Realizar diariamente
procedimentos que garantam a
higienização do ambiente de trabalho,
intensificando a limpeza com
desinfetantes próprios para esta
finalidade.

Ao retomar as
atividades
presenciais e
continuamente no
dia-a-dia.

Ao retomar as
atividades
presenciais e
continuamente no
dia-a-dia.
Ao retomar as
atividades
presenciais e
continuamente no
dia-a-dia.

Ao retomar as
atividades
presenciais e
continuamente no
dia-a-dia.

Serventes

Equipe diretiva,
comissão escolar,

Equipe diretiva,
comissão escolar,

Equipe diretiva,
comissão escolar.

Com produtos de limpeza
regularizados pela ANVISA e
EPIs necessários para a execução
desse procedimento.

Providenciando e instalando o
material necessário para tal
adaptação; quando não houver a
possibilidade de adaptação, lacrar
o bebedouro.
Elaboração de cronograma para
utilização de refeitório
contemplando horário e
funcionários; a divulgação do
cronograma se dará através de
informativos que serão
divulgados pelo grupo de
WhatsApp dos professores e
funcionários e reuniões online.

Instalação de totens com álcool
gel 70%, principalmente nas
entradas da unidade escolar;
Orientar e estimular a
higienização através de
informativos que serão
divulgados pelo grupo de
WhatsApp dos professores e
funcionários e reuniões online.

Verificar se haverá
necessidade de
recursos financeiros e o
montante.

Verificar se haverá
necessidade de
recursos financeiros e o
montante.

Verificar se haverá
necessidade de
recursos financeiros e o
montante.

Verificar se haverá
necessidade de
recursos financeiros e o
montante.
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Unidade
escolar

Unidade
escolar.

Unidade
escolar

Unidade
escolar

10.11. Intensificar a higienização com
álcool 70% (setenta por cento),
preparações antissépticas ou sanitizantes
de efeito similar nos utensílios,
superfícies e equipamentos, maçanetas,
mesas, corrimãos, interruptores,
sanitários, elevadores, vestiários e
armários entre outros, respeitando a
característica do material quanto à
escolha do produto.

10.12. Manter os lavatórios dos
refeitórios e sanitários providos de
sabonete líquido, toalha descartável,
álcool 70% (setenta por cento) ou
preparações antissépticas de efeito
similar e lixeiras com tampa de
acionamento sem o uso das mãos.

ASSINADO DIGITALMENTE

10.13. Manter ventilados, dentro do
possível, todos os postos de trabalho.

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

Ao retomar as
atividades
presenciais e
continuamente no
dia-a-dia.

Ao retomar as
atividades
presenciais e
continuamente no
dia-a-dia.

Ao retomar as
atividades
presenciais e
continuamente no
dia-a-dia.

Ao retomar as
atividades
presenciais e
continuamente no
dia-a-dia.

Equipe diretiva,
comissão escolar.

Equipe diretiva,
comissão escolar,
professore,
funcionários.

Equipe diretiva,
comissão escolar,
serventes

Serventes

Assim que detectado o
trabalhador com sintomas de
COVID-19, encaminhá-lo à sala
de isolamento, se necessário, e
pedir para que vá a uma unidade
de saúde mais próxima para que
receba o tratamento necessário.

Através de informativos que
serão divulgados pelo grupo de
WhatsApp dos professores e
funcionários e reuniões online.

Conferir com maior frequência os
ambientes para que não haja falta
dos materiais necessário na
higienização das mãos;
providenciar, viabilizar a compra
de lixeiras com tampa de
acionamento sem uso das mãos.

Com produtos de limpeza
regularizados pela ANVISA e
EPIs necessários para a execução
desse procedimento.

Verificar se haverá
necessidade de
recursos financeiros e o
montante.

Verificar se haverá
necessidade de
recursos financeiros e o
montante.

Verificar se haverá
necessidade de
recursos financeiros e o
montante.

Verificar se haverá
necessidade de
recursos financeiros e o
montante.

43

05/01/2021 (Terça-feira)
DOM/SC - Edição N° 3371
Página 2344

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Unidade
escolar

Ao retomar as
atividades
presenciais e
continuamente no
dia-a-dia.

Equipe diretiva,
comissão escolar.

Leitura das recomendações do
PPRA, divulgação do mesmo
através de meios digitais a toda a
equipe da unidade escolar;
fiscalização dos procedimentos
previstos no PPRA.

Verificar se haverá
necessidade de
recursos financeiros e o
montante.

ASSINADO DIGITALMENTE

Unidade escolar

Ao retomar as atividades
presenciais e continuamente no
dia-a-dia.

Quadro 2: Esquema de organização DAOP Medidas Sanitárias

11.1 Orientar os
trabalhadores e
alunos a informar
imediatamente ao
responsável pelo
estabelecimento de
ensino ou ao
profissional de
referência no
estabelecimento,
caso apresentem
sintomas de
síndrome gripal e/ou
convivam com
pessoas sintomáticas,
suspeitas ou
confirmadas com
COVID-19

Equipe diretiva,
comissão escolar.

Através de informativos que serão
divulgados pelas redes sociais da
unidade escolar, grupos de
WhatsApp das turmas,
professores e funcionários,
cartazes informativos fixados na
unidade escolar.

Verificar se haverá
necessidade de
recursos financeiros e o
montante.

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

10.15. O estabelecimento deve seguir as
recomendações do Programa de
Prevenção dos Riscos Ambientais
(PPRA) em especial as que dizem
respeito aos Equipamentos de Proteção
Individual.
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Na unidade escolar
de forma presencial
e remota.

Na unidade escolar,
junto com a equipe
pedagógica.

Na unidade escolar
e/ou de encontros de
discussão.

1.2 Assegurar a gestão democrática no
planejamento de retomada das aulas
presenciais.

1.3 Adequar metodologias pedagógicas e
implementar estratégias que garantam o
acesso à aprendizagem dos estudantes.

Antes do retorno das aulas
presenciais/ead.

Durante todo o
processo anterior ao início
da retomada as aulas
presenciais.

Durante todo o ano letivo

Secretaria de
Educação.

Secretária de
Educação,
Direção,
equipe
pedagógica da
unidade escolar.

Direção, equipe
pedagógica.

Onde
Quando
Quem
(W3)
(W4)
(W5)
1) GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO BÁSICA

1.1 Assegurar o acesso e a permanência
na Educação Básica

O quê (ação)
(W2)

Diretrizes: Link de Acesso:
https://drive.google.com/file/d/1n97iksLAGrEv2uJnPzCtVl02UNLZHZ2s/view?usp=sharing

– DAOP QUESTÕES PEDAGÓGICAS

Através de encontros.

Através de enquete
junto às famílias.

Através de ações onde
envolvam a unidade
escolar, família e a
comunidade.

Como
(H1)
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Verificar se
haverá
necessidade de
recursos
financeiros e o
montante.

Verificar se
haverá
necessidade de
recursos
financeiros e o
montante.

Verificar se
haverá
necessidade de
recursos
financeiros e o
montante.

Quanto
(H2)
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Antes da retomada das
aulas.

Antes da retomada das
aulas.

De acordo com o calendário
escolar.

Na comunidade.

Na unidade escolar.

Na unidade escolar.

1.5 Realizar o mapeamento dos estudantes
que não apresentam condições para o
retorno às atividades escolares presenciais
para auxiliar na definição das estratégias
de retomada.

1.6 Realizar, para estudantes da educação
especial, uma avaliação com a equipe
pedagógica, professor e professores AEE,
colhendo a posição da família com
relação ao retorno presencial, com foco na
funcionalidade e autonomia, sendo
garantida a continuidade das atividades
remotas para os que estejam
impossibilitados de retornarem às
atividades presenciais.
1.7 Realizar o mapeamento dos estudantes
que não tiveram acesso às atividades
presenciais, durante o período de
pandemia e daqueles que tiveram acesso,
mas não realizaram as atividades
propostas.

A partir do fechamento das
diretrizes pedagógicas.

Gestão da escola.

1.4 Redefinir para a faixa etária atendida
pela Educação Infantil a proposta
pedagógica que promova a garantia dos
direitos de aprendizagem e
desenvolvimento, respeitando as
especificidades desta etapa de ensino.

ASSINADO DIGITALMENTE

A equipe
pedagógica.

A unidade
escolar com a
família.

A unidade
escolar.

Grupo de
estudos, junto
com a equipe
pedagógica da
unidade escolar.

Através de relatórios
individuais.

Através de um
questionário.

Através de uma
pesquisa.

Avaliar
individualmente.
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Verificar se
haverá
necessidade de
recursos

Verificar se
haverá
necessidade de
recursos
financeiros e o
montante.

Verificar se
haverá
necessidade de
recursos
financeiros e o
montante.

Verificar se
haverá
necessidade de
recursos
financeiros e o
montante.
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Antes do encerramento do
ano letivo.

Durante todo o ano letivo.

Sempre que necessário.

Na unidade escolar.

Na unidade escolar.

Na unidade escolar.

1.8 Definir os grupos com prioridade para
serem atendidos presencialmente,
observando que os critérios devem ser
validados, preferencialmente, em diálogo
com as comunidades escolares.

1.9 Assegurar as atividades escolares não
presenciais aos estudantes com
especificidades que não poderão retornar
aos estudos presencialmente.

ASSINADO DIGITALMENTE

1.10 Orientar, quando necessário, os
estudantes que retornarem às atividades
presenciais para que, obrigatoriamente,
cumpram de forma concomitante as
atividades do regime de ensino não
presencial.

Gestão escolar e
a equipe
pedagógica.

A secretaria de
educação, junto a
gestão escolar e a
equipe
pedagógica.

O professor.

Através comunicação
ao aluno.

Através de encontros
semanais.

Através de relatório
individual do
acompanhamento do
aluno realizado pelo
professor.
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Verificar se
haverá
necessidade de
recursos
financeiros e o
montante.

Verificar se
haverá
necessidade de
recursos
financeiros e o
montante.

Verificar se
haverá
necessidade de
recursos
financeiros e o
montante.

financeiros e o
montante.
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1.13 Orientar pela obrigatoriedade da
realização das atividades não presenciais
aos estudantes que, por determinado
motivo, não participarem das
atividades presenciais.

1.11 Orientar que sejam elaboradas, pelos
órgãos competentes, normas que tratam
da autonomia de pais e responsáveis para
exercer a escolha pela manutenção do
ensino totalmente remoto aos estudantes
sob sua responsabilidade e do
compromisso de apoio e
acompanhamento das atividades
educacionais propostas.
1.12 Garantir que as redes de ensino
ofereçam atividades presenciais e
atividades não presenciais enquanto
perdurar o regime especial de educação
decorrente da pandemia COVID-19.

Antes do início do ano
letivo.

Durante o período da
pandemia.

Semanalmente.

Secretaria de
Educação.

Secretaria de
educação.

Na unidade escolar.

Equipe
pedagógica.

Gestão/ equipe
pedagógica.

Gestão da escola.

Através de comunicado.

Através dos encontros
semanais.

Através de
requerimento.
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Verificar se
haverá
necessidade de
recursos
financeiros e o
montante.

Verificar se
haverá
necessidade de
recursos
financeiros e o
montante.

Verificar se
haverá
necessidade de
recursos
financeiros e o
montante.

05/01/2021 (Terça-feira)
DOM/SC - Edição N° 3371
Página 2349

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Durante o ano letivo.

Antes de iniciar o ano
letivo.

Após a definição/ iniciar o
ano letivo.

Antes do início do ano
letivo.

Na unidade escolar.

Na unidade escolar.

Na unidade e
comunidade escolar.

Na unidade escolar.

1.14 Realizar busca ativa dos estudantes
que não retornaram as atividades
presenciais e/ ou não estão realizando as
atividades não presenciais.

1.15 Definir estratégias de apoio
pedagógico aos estudantes que não
acompanharam ou não conseguiram
assimilar significativamente os
conhecimentos durante as atividades não
presenciais propostas.

ASSINADO DIGITALMENTE

1.16 Divulgar amplamente, para toda a
comunidade escolar, as estratégias
pedagógicas adotadas pela Rede de
Ensino e/ou unidade escolar, a fim de
promover seu engajamento na realização
das atividades presenciais e não
presenciais, enquanto perdurar o regime
especial de educação decorrente da
pandemia COVID-19.
1.17 Ampliar o acesso à internet, a
dispositivos eletrônicos e à infraestrutura
adequada às TICs

Da gestão
escolar.

Secretaria de
educação a
coordenação
escolar.

Coordenação,
Gestão e
Equipe
Pedagógica.

O professor
sinalizar, e a
direção realiza a
busca

Ampliação da rede de
internet e dispositivos
eletrônicos.

Através de
informativos.

Através de reuniões
pedagógicas.

Através de contato
telefônico,
comunicação escrita,
visita a residência/se
necessário acionar o
conselho tutelar.
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Verificar se
haverá
necessidade de
recursos
financeiros e o
montante.

Verificar se
haverá
necessidade de
recursos
financeiros e o
montante.

Verificar se
haverá
necessidade de
recursos
financeiros e o
montante.

Verificar se
haverá
necessidade de
recursos
financeiros e o
montante.
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Durante o ano letivo.

Durante o ano letivo.

Após a finalização das
diretrizes sanitárias.

Na unidade escolar.

Coordenação
pedagógica.

Na unidade escolar.

1.19 Prever a necessidade de apoio
psicossocial a estudantes, familiares e
profissionais da educação.

2.1 Garantir a validação das atividades
não presenciais para cômputo do
cumprimento da carga horária mínima
legal vigente estipulada para cada etapa e
modalidade de ensino.

2.2 Observar as diretrizes sanitárias na
elaboração do novo calendário escolar.

2) CALENDÁRIO ESCOLAR

Antes do inicio do ano
letivo.

Secretaria de
educação.

1.18 Estabelecer planejamento
organizacional e pedagógico adaptativo,
visto que a volta às aulas deve ser gradual,
por etapas ou níveis, e escalonadas,
conforme determinações sanitárias.

Gestão escolar.

Gestão escolar.

Coordenação,
e equipe,
pedagógica,

Gestão
pedagógica.

Dando comprimento as
diretrizes definidas.

Através do
acompanhamento das
atividades
desempenhadas.

Através da avaliação
perceptiva individual.

A partir das
determinações
sanitárias.
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Verificar se
haverá
necessidade de
recursos
financeiros e o
montante.

Verificar se
haverá
necessidade de
recursos
financeiros e o
montante.

Verificar se
haverá
necessidade de
recursos
financeiros e o
montante.

Verificar se
haverá
necessidade de
recursos
financeiros e o
montante.
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3.1 Garantir o planejamento da avaliação
formativa e diagnóstica.

Sempre que necessário.

Na unidade escolar.

2.5 Adotar, caso seja necessário, novas
estruturas de organização escolar
previstas na LDB, Diretrizes Curriculares
Nacionais.

Gestão escolar.

Coordenação
pedagógica.

Secretaria de
educação e
gestão escolar.

Na unidade escolar.

De acordo com o
calendário/necessidades.

Gestão escolar/
equipe
pedagógica.

3) ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

Antes do início do ano
letivo.

Secretaria de
educação.

2.4 Envidar esforços na reestruturação do
calendário, a fim de estabelecer período
de recesso e/ou férias escolares,
observadas as particularidade de cada rede
ou normas vigentes.

Antes do inicio do ano
letivo.

Na unidade escolar.

2.3 Envolver a comunidade escolar na
reestruturação do calendário e quadro de
horários da escola

Cumprido o calendário/
solicitação da gestora .

Através da finalização
da própria equipe
pedagógica.

Através de reuniões.

Através de reuniões.
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Verificar se
haverá
necessidade de
recursos
financeiros e o
montante.

Verificar se
haverá
necessidade de
recursos
financeiros e o
montante.

Verificar se
haverá
necessidade de
recursos
financeiros e o
montante.

Verificar se
haverá
necessidade de
recursos
financeiros e o
montante.
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Antes do inicio do ano
letivo.

De acordo com o
calendário/ necessidades.

De acordo com o
calendário/ necessidades.

Ao longo do ano letivo.

Na unidade escolar.

Na unidade escolar.

Na unidade escolar.

Na unidade escolar.

3.2 Adequar os critérios de promoção dos
estudantes, as avaliações para efeito de
decisões de final de ciclo, adotando
medidas que minimizem a evasão, o
abandono e a retenção escolar.

3.3 Elaborar instrumentos de avaliação
diagnóstica que atendam às
especificidades dos estudantes e busquem
mitigar ou eliminar as desigualdades
educacionais.

ASSINADO DIGITALMENTE

3.4 Realizar avaliação diagnóstica de cada
estudante, por meio da observação do
desenvolvimento em relação aos objetivos
de aprendizagem e habilidades que se
procurou desenvolver com as atividades
pedagógicas não presenciais e construir
um programa de recuperação, caso
necessário.
3.5 Redefinir as estratégias do processo
pedagógico e os objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento, direitos
de aprendizagem e campo de
experiências, tendo em vista a BNCC, o
CBTC ou Currículo de Referência,
levando assim à continuidade da
aprendizagem no percurso formativo.

Coordenação
junto com a
equipe
pedagógica.

A equipe
pedagógica.

A equipe
pedagógica.

Coordenação,
gestão e equipe
pedagógica.

Através de reuniões.

Através de registros/
atividades diárias.

A partir de
levantamentos/ dados
diários.

Através e encontros/
conselho de classe.
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Verificar se
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necessidade de
recursos
financeiros e o
montante.

Verificar se
haverá
necessidade de
recursos
financeiros e o
montante.
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Sempre que necessário.

Ao longo do ano letivo.

Antes de iniciar o ano
letivo.

Ao longo do ano letivo.

Na unidade escolar..

Na unidade escolar.

Na unidade escolar.

Na unidade escolar.

3.6 Promover o aprimoramento do uso das
TICS nas propostas pedagógicas.

3.7 Reforçar a importância do
planejamento pedagógico interdisciplinar.

ASSINADO DIGITALMENTE

3.8 Adequar o Projeto PolíticoPedagógico, considerando o contexto
vigente.

3.9 Promover a autonomia pedagógica,
por local de trabalho, com valorização do
diálogo entre toda a comunidade escolar.

A coordenação
pedagógica, junto
com a gestão.

A equipe
pedagógica.

Gestão escolar.

Gestão escolar e
equipe
pedagógica.

Através de reuniões.

A partir de observações
das necessidades dessas
adequações realizar
reuniões.

Através de reuniões,
comunicados.

Através de mecanismos
que levem ao
crescimento dos TICS.
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Verificar se
haverá
necessidade de
recursos
financeiros e o
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Verificar se
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necessidade de
recursos
financeiros e o
montante.

Verificar se
haverá
necessidade de
recursos
financeiros e o
montante.
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Sempre que necessário.

Ao longo do ano letivo.

Ao longo do ano letivo.

Ao longo do ano letivo.

Na unidade escolar.

Na unidade escolar.

Na unidade escolar.

Na unidade escolar.

3.10 Adotar estratégias eficientes para a
recuperação da aprendizagem,
principalmente dos estudantes em risco de
trabalho infantil, violência doméstica e
vulnerabilidade social.

3.11 Promover atividades educativas
sobre higienização e etiqueta respiratória.

ASSINADO DIGITALMENTE

3.12 Desenvolver estratégias pedagógicas
de prevenção à COVID-19, de forma a
estimular os estudantes e servidores a se
apropriarem de conceitos estabelecidos
nas diretrizes sanitárias.

3.13 Estimular estudantes e servidores a
se tornarem agentes multiplicadores de
prevenção da COVID-19 na comunidade
escolar e local.

Gestão e equipe
pedagógica.

Secretaria de
educação, junto
com a gestão da
escola.

Toda equipe
pedagógica.

Gestão escolar
juto com a equipe
pedagógica.

Através e dialogo/
informativos.

Através de traimento/
informativos.

Através de vídeos,
cartazes. Atividade
ilustrativa. Palestras.

Através de atividades
lúdicas/ recreativas.
Encaminhamento para
o profissional da área.
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Verificar se
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necessidade de
recursos
financeiros e o
montante.

Verificar se
haverá
necessidade de
recursos
financeiros e o
montante.

Verificar se
haverá
necessidade de
recursos
financeiros e o
montante.

Verificar se
haverá
necessidade de
recursos
financeiros e o
montante.
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ASSINADO DIGITALMENTE

Ao longo do ano letivo.

Ao longo do ano letivo,
sempre que necessário.

Local
apropriado/escola.

Na unidade escolar.

Quadro 3: Esquema de organização DAOP Questões Pedagógicas

4.1 Promover a formação das equipes
pedagógicas e dos professores com foco:
planejamento alinhado à BNCC, ao
CBTC ou Currículo Referência, novas
propostas pedagógicas, incluindo
metodologias ativas de ensino,
aprendizagem e avaliações,
avaliação diagnóstica e processual,
avaliação na perspectiva do percurso
formativo e uso das TICs.
4.2 Realizar processo de um
monitoramento contínuo e avaliação
periódica, visando diagnosticar possíveis
ajustes, necessários, durante a aplicação
da proposta de retorno, envolvendo a
comunidade escolar.
Direção da
escola.

Secretaria de
educação.

4) FORMAÇÃO CONTINUADA

Através do
acompanhamento do
professor no dia a dia.

Através de
encontros/cursos.
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Onde
(W3)
Unidade
Escolar

Meio
virtual e na
unidade
escolar

Unidade
Escolar

Meio
virtual e na
unidade
escolar

O quê (ação)
(W2)
1 Recomendar que cada estabelecimento
de ensino atualize o Manual de Boas
Práticas de Manipulação e os
Procedimentos operacionais
Padronizados de
forma a adequá-los para o combate à
disseminação da COVID-19;

2 Orientar que cada estabelecimento de
ensino manipule e prepare os alimentos
de acordo com o Manual de Boas
Práticas e os Procedimentos
Operacionais Padronizados de forma a
combater a disseminação da COVID-19;

ASSINADO DIGITALMENTE

3 Utilizar utensílios higienizados
conforme definido no Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos
de cada estabelecimento;

4 Orientar os trabalhadores a evitar tocar
o rosto, em especial os olhos e a
máscara, durante a produção e
distribuição dos alimentos, seguindo os
procedimentos estabelecidos no Manual
de Boas Práticas de Manipulação de
Alimentos de cada estabelecimento;

Antes do início das
aulas, após o retorno e
durante todo o ano
letivo

Antes do início das
aulas, após o retorno e
durante todo o ano
letivo

Antes do início das
aulas, após o retorno e
durante todo o ano
letivo

Quando
(W4)
Antes do início das
aulas, após o retorno e
durante todo o ano
letivo

As
nutricionistas da
Secretaria de
educação irão
orientar
cozinheiros e
auxiliares de
cozinha

Cozinheiros e
auxiliares de
cozinha

Nutricionistas
da Secretaria de
Educação

Quem
(W5)
Nutricionistas
da Secretaria de
Educação

Através de encontros online,
antes do retorno, após o retorno
repassando orientações e
protocolos determinados.

Através das orientações e
protocolos determinados.

Definir dia, horário, forma
(presencial ou virtual), materiais
etc.

Adequar as normas e
procedimentos considerando
recomendações
COVID 19.
Reunir a equipe
Responsável pela produção de
alimentos para o treinamento .

Como
(H1)
Reunir equipe responsável pela
produção e manipulação de
alimentos.

Diretrizes: Link de Acesso:
https://drive.google.com/file/d/1KETWKjDA630i_rrQ5GNENoilK4kSd1Gt/view?usp=sharing

- DAOP ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Não há necessidade de
recursos financeiros

Levantamento de custo
de matérias de limpeza

Não há necessidade de
recursos financeiros

Quanto
(H2)
Não há necessidade de
recursos financeiros
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Meio
virtual e na
unidade
escolar

Unidade
escolar

Unidade
escolar

Unidade
escolar

Unidade
escolar

5 Orientar o trabalhador que os
uniformes devem ser trocados, no
mínimo, diariamente e usados
exclusivamente nas dependências de
armazenamento, preparo
e distribuição dos alimentos;

6 Substituir os sistemas de autosserviço
de bufê, utilizando porções
individualizadas ou disponibilizando
funcionário(s) específico(s) para servir
todos os pratos e entregar os utensílios;

ASSINADO DIGITALMENTE

7 Realizar higienização adequada das
mesas, cadeiras, bancos e similares,
a cada uso. Não utilizar toalhas de tecido
ou outro material;

8 Estabelecer horários alternados de
distribuição de alimentos e utilização de
refeitórios e praças de alimentação, com
o objetivo de evitar aglomerações;

9 Organizar a disposição das mesas e
cadeiras no refeitório de modo a
assegurar que a sua utilização
proporcione o distanciamento mínimo de
1,5 metros (um metro e meio) entre as
pessoas;

Antes do início das
aulas, após o retorno e
durante todo o ano
letivo

Após o retorno e
durante todo o ano
letivo

Após o retorno e
durante todo o ano
letivo

Antes do início das
aulas, após o retorno e
durante todo o ano
letivo

Antes do início das
aulas, após o retorno e
durante todo o ano
letivo

Gestores,
cozinheiros e
auxiliares de
cozinha
orientados

Secretaria de
educação,
gestores e
nutricionistas

Cozinheiros e
auxiliares de
cozinha

As
nutricionistas da
Secretaria de
educação irão
orientar
cozinheiros e
auxiliares de
cozinha
As
nutricionistas da
Secretaria de
Educação

Alteração no cardápio
(preparações). Possibilidade de
distribuição em sala de aula.
Através de marcações nos bancos
e mesas, orientando dessa forma
os alunos na hora das refeições.

Através de encontros online,
antes do retorno, após o retorno
repassando orientações e
protocolos determinados.

Orientar cozinheiros e auxiliares
de cozinha quanto a utilização das
embalagens e manipulação de
porções individuais.
Através do uso de materiais de
limpeza e sua correta utilização.
Seguindo orientações e
protocolos determinados.

Através de encontros online,
antes do retorno, após o retorno
repassando orientações e
protocolos determinados.

Através de encontros online,
antes do retorno, após o retorno
repassando orientações e
protocolos determinados.

Não há necessidade de
recursos financeiros

Não há necessidade de
recursos financeiros

Levantar custo de
material de limpeza

Levantamento de custo
para embalagens
individuais

Não há necessidade de
recursos financeiros
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Meio
virtual e na
unidade
escolar
Meio
virtual e na
unidade
escolar

14 Utilizar a máscara durante toda a
permanência no ambiente, retirando
somente no momento do consumo do
alimento;

Antes do início das
aulas, após o retorno e
durante todo o ano
letivo

Antes do início das
aulas, após o retorno e
durante todo o ano
letivo

Antes do início das
aulas, após o retorno e
durante todo o ano
letivo

Meio
virtual e na
unidade
escolar

13 Orientar alunos e trabalhadores a não
partilhar alimentos e não utilizar os
mesmos utensílios, como copos, talheres,
pratos entre outros;

Antes do início das
aulas, após o retorno e
durante todo o ano
letivo

Meio
virtual e na
unidade
escolar

11 Programar a utilização dos refeitórios
com apenas 1/3 (um terço) da sua
capacidade (por vez). Organizar
cronograma para sua utilização, de
forma a evitar agrupamento e
cruzamento entre os trabalhadores
(fluxos interno e de entradas e
saídas), além de garantir a manutenção
da distância mínima de 1,5 m (um metro
e meio) de raio entre os trabalhadores;
12 Recomendar que preferencialmente
não sejam trazidos alimentos
externos. Caso haja a necessidade, este
deverá estar higienizado e embalado
conforme recomendações sanitárias;

Antes do início das
aulas, após o retorno e
durante todo o ano
letivo

Unidade
escolar

10 Obedecer o distanciamento mínimo
de 1,5 metros (um metro e meio) entre
pessoas no refeitório em todas as
atividades, da entrada à saída;

Secretaria de
Educação,
gestores e
nutricionistas

Secretaria de
Educação,
gestores e
nutricionistas

Secretaria de
Educação,
gestores e
nutricionistas

Gestores,
cozinheiros e
auxiliares de
cozinha
orientados
Gestores e
nutricionistas da
Secretaria de
educação

Através de orientações dos
protocolos estipulados,
repassadas online e presenciais,
quando necessário.

Através de orientações dos
protocolos estipulados,
repassadas online e presenciais,
quando necessário.

Através de orientações dos
protocolos estipulados,
repassadas online e presenciais,
quando necessário.

Através de encontros online,
antes do retorno. E presenciais,
após o retorno repassando
orientações e protocolos
determinados. Possibilidade da
não utilização do refeitório,
proporcionar refeições individuais
com alterações no cardápio.

Através de marcações nos bancos
e mesas, orientando dessa forma
os alunos na hora das refeições.

Não há necessidade de
recursos financeiros

Não há necessidade de
recursos financeiros

Não há necessidade de
recursos financeiros

Não há necessidade de
recursos financeiros

Não há necessidade de
recursos financeiros
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Meio
virtual e na
unidade
escolar

Meio
virtual e na
unidade
escolar
Meio
virtual e na
unidade
escolar

Meio
virtual e na
unidade
escolar

Unidade
Escolar

15 Orientar a troca, higienização,
armazenamento e descarte das máscaras
conforme o estabelecido na Portaria SES
nº 224/2020;

16 Orientar que entregadores e outros
trabalhadores externos não entrem no
local de manipulação dos alimentos;

ASSINADO DIGITALMENTE

17 Realizar formação/treinamento com
os profissionais envolvidos em todos os
processos da alimentação na escola
(recebimento, armazenamento, preparo,
distribuição, acompanhamento e
fiscalização), seguindo os procedimentos
estabelecidos nas diretrizes sanitárias,
planos de contingências e protocolos
escolares;

18 Organizar um plano de comunicação
para orientar a comunidade escolar sobre
os procedimentos alimentares, conforme
as diretrizes sanitárias, planos de
contingência e protocolos escolares;

19 Seguir os procedimentos de
higienização do kit de alimentação
escolar (onde houver) de acordo com as
normas sanitárias

Antes do início das
aulas, após o retorno e
durante todo o ano
letivo

Antes do início das
aulas e após o retorno

Antes do início das
aulas, após o retorno e
durante todo o ano
letivo

Antes do início das
aulas, após o retorno e
durante todo o ano
letivo

Antes do início das
aulas, após o retorno e
durante todo o ano
letivo

Secretaria de
Educação e
nutricionistas

Secretaria de
educação,
gestores e
nutricionistas

Profissional
capacitado

Gestores e as
nutricionistas da
Secretaria de
Educação

Secretaria de
Educação,
gestores e
nutricionistas

Orientar cozinheiros e auxiliares
de cozinha quanto a utilização.

Através de encontros online.

Através de encontros online.

Através de orientações dos
protocolos estipulados,
repassadas online e presenciais,
quando necessário.

Através de orientações dos
protocolos estipulados,
repassadas online e presenciais,
quando necessário.

E uma lixeira somente para
descarte das mascaras.

Verificar se há
necessidade de recursos
financeiros

Não há necessidade de
recursos financeiros

Verificar se há
necessidade de recursos
financeiros

Não há necessidade de
recursos financeiros

Não há necessidade de
recursos financeiros
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A unidade
escolar
não dispõe
de lactário

Lactário
A unidade escolar não
dispõe de lactário

Não possuímos
cantinas

A unidade
escolar não
dispõe de
lactário

Não possuímos
cantinas

Onde
(W3)
Transporte
Escolar.

O quê (ação)
(W2)

1.1 Priorizar ocupação alternada dos
assentos, até o limite de um ocupante por
assento, sendo vedado passageiros em
pé;

Semanalmente.

Quando
(W4)

Direção,
professores e
monitores

Quem
(W5)
1) MEDIDAS GERAIS

Orientar a disposição dos alunos
primeiramente alocados ao lado
de um assento vago até que seja
possível.

Como
(H1)

A unidade escolar não dispõe de
lactário.

Não possuímos cantinas.

Diretrizes: Link de Acesso:
https://drive.google.com/file/d/1-f_KWOhot0A263pxiacSmpvm_BgexkGC/view?usp=sharing

7.1.4 - DAOP TRANSPORTE ESCOLAR

Quadro 4: Esquema de organização DAOP Alimentação Escolar

Não
possuímos
cantinas

20 Os estabelecimentos educacionais
que dispuserem de Cantinas,
Lanchonetes, Restaurantes ou espaços
equivalentes a praças de alimentação, de
forma terceirizada, deverão também
atender aos requisitos definidos na
Portaria SES nº 256 de 21/04/2020, ou
outros regulamentos que venham
substituí-la.

Não há custo.

Quanto
(H2)

A unidade escolar não
dispõe de lactário

Não possuímos cantinas
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Semanalmente.

Permanente.

Transporte
Escolar.

Unidade
Escolar.

1.4 Manter os basculantes e as janelas
dos veículos abertas (exceto em dias de
chuva/frio extremo), com amplitude que
permita a troca de ar sem comprometer a
segurança dos passageiros. Caso o
veículo disponha de sistema de ar
condicionado com renovação de ar, esta
deverá estar ativa, bem como a
higienização e a substituição dos filtros
deverá estar em conformidade com as
recomendações dos fabricantes;
1.5 Demarcar a distância de segurança
de no mínimo 1,5 metros (um metro e
meio) nas áreas de embarque e
desembarque ou locais destinados para
fila (na escola), evitando a aglomeração
de pessoas;

Semanalmente.

Transporte
Escolar.

1.3 Ordenar as entradas e saídas dos
passageiros de forma que, no embarque,
os passageiros ocupem inicialmente as
partes traseiras dos veículos, e que o
desembarque inicie pelos passageiros
dos bancos da parte dianteira;

Semanalmente.

Transporte
Escolar.

1.2 Em todas as modalidades de
transporte, manter a obrigatoriedade de
ocupar o mesmo lugar todos os dias, com
registro dos ocupantes pelo monitor;

ASSINADO DIGITALMENTE

Direção,
professores e
monitores.

Direção,
professores e
monitores.

Direção,
professores e
monitores.

Direção,
professores e
monitores.

Demarcar a distância de
segurança evitando a
aglomeração de pessoas.

Orientar sobre os basculantes e
janelas dos veículos abertas
(exceto em dias de chuva/frio
extremo), que permita a troca de
ar sem comprometer a segurança
dos passageiros.

Orientar que ao embarque, os
passageiros ocupem inicialmente
as partes traseiras dos veículos, e
que o desembarque inicie pelos
passageiros dos bancos da parte
dianteira.

Orientar que o uso de cada
assento seja permanente ao
mesmo ocupante, demarcando
com nome em seu assento.

Não há custo.

Não há custo.

Não há custo.

Não há custo.
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Unidade
Escolar.

Unidade
Escolar e
Transporte
Escolar.

Unidade
Escolar e
Transporte
Escolar.

1.6 Orientar que, nos pontos de
embarque (distantes da escola),
ocorrendo existência de formação de
filas, os usuários mantenham a distância
mínima de 1,5 metros (um metro e meio)
das demais pessoas;

1.7 Disponibilizar álcool 70% ou
sanitizantes de efeito similar para a
higienização das mãos, no embarque e
no interior do veículo;

ASSINADO DIGITALMENTE

2.1 Orientar os trabalhadores do
transporte escolar a informar
imediatamente ao estabelecimento, caso
apresentem sintomas de síndrome gripal
e/ou convivam com pessoas
sintomáticas, suspeitas ou confirmadas
da COVID-19, aplicando para estes as
mesmas condutas relacionadas aos
outros trabalhadores da atividade
escolar, no que se refere à elucidação
diagnóstica, período de afastamento e
notificação das autoridades sanitárias e
epidemiológicas;

Direção,
professores e
monitores.

Direção,
professores e
monitores.

Disponibilizar sanitizantes para
proteção no embarque e no
interior do veículo.

Sinalizar a distância de segurança
através de marcação no solo,
indicando de forma lúdica e clara,
através de símbolo ou outros
artifícios.

Diariamente.

Direção,
professores e
monitores.

Qualquer sintoma gripal e/ ou
contato com pessoas suspeitas ou
confirmado de COVID-19, devese aplicar a estes a mesma
conduta relacionada aos outros
profissionais da escola.

2) MEDIDAS AOS SERVIDORES/PRESTADORES DE SERVIÇO

Diariamente.

Permanente.

Não há custo.

Valor de um frasco de
álcool para higienização
no embarque e interior
do transporte, e para
manutenção de estoque
de solução de álcool
70% para recarga dos
frascos permanente.

Não há custo.
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Unidade
Escolar e
Transporte
Escolar.

Unidade
Escolar e
Transporte
Escolar.

2.2 Orientar para que motoristas,
monitores e demais prestadores de
serviço do transporte reforcem seus
cuidados pessoais, lavando sempre as
mãos com água e sabão e que,
sistematicamente, utilizem o álcool 70%
para higienização das mãos;

2.3 Capacitar os trabalhadores do
transporte escolar quanto à forma
adequada de uso dos dispositivos de
segurança sanitária (máscara, face
shield), tanto para a colocação quanto
para a retirada, troca, substituição,
higienização e descarte;

Permanente.

Permanente.

Direção,
professores e
monitores.

Direção,
professores e
monitores.

Quanto à forma adequada de uso
dos dispositivos de segurança
sanitária (máscara, face shield),
nos processos de colocação,
retirada, troca, substituição.

Reforçar seus cuidados pessoais,
sempre higienizando as mãos com
água e sabão ou álcool 70%.

Não há custo.

Não há custo.
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Unidade
Escolar.

Unidade
Escolar.

Unidade
Escolar.

3.1 Orientar aos pais que os estudantes
deverão utilizar máscara facial como
barreira, para a utilização do transporte,
seguindo todas as orientações de uso já
dispostas na Portaria SES n° 224, de 03
de abril de 2020;

3.2 No caso de o estudante apresentar
temperatura de 37,8ºC (trinta e sete
vírgula oito graus Celsius) ou superior, o
motorista/monitor deverá relatar o fato à
equipe gestora da escola para que esta
tome as devidas providências;

ASSINADO DIGITALMENTE

3.3 Solicitar aos pais/responsáveis que
acompanhem/aguardem seus filhos no
ponto de embarque, caso seja detectada
febre este não poderá adentrar ao veículo

Semanalmente.

Permanente.

Permanente

Direção,
professores e
monitores e
motoristas.

Direção,
professores e
monitores e
motoristas.

Direção,
professores e
monitores.

Conscientizar as famílias para o
acompanhamento no embarque e
desembarque.

Sinalização visual, adotar
estratégias de comunicação de
fácil compreensão com famílias,
alunos, demais funcionários e
comunidade em geral, na
utilização de máscaras
descartáveis e uso de álcool 70%
para o uso do transporte escolar,
embarque e desembarque e
permanência no veículo. As
máscaras podem ser de tecido não
tecido (TNT), ou tecido de
algodão, recomendando a troca a
cada 2 (duas) horas ou quando
tornar-se úmida. Para o uso de
máscaras de tecido recomenda-se
que seja realizada em
conformidade com o previsto na
Portaria SES nº 224, de 03 de
abril de 2020, ou outros
regramentos que venham
substituí-la.
Se o aluno(os) apresentar
sintomas no desembarque ou
embarque, ele será encaminhado
para uma sala separada no recinto
escolar, para quarentena, onde
permanecerá até a sua busca pelo
responsável.

3) MEDIDAS AOS PAIS/RESPONSÁVEIS DE ALUNOS/ESTUDANTES

Não há custo.

Não há custo.

Não há custo.
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Unidade
Escolar e
Transporte
Escolar.

4.1 Os motorista/monitores escolares
deverão realizar a aferição de
temperatura corporal dos estudantes,
antes de adentrarem no transporte
escolar, com uso de termômetros
infravermelhos ou outro instrumento
correlato fornecido pela Secretaria
Municipal de Educação. Aferida a
temperatura de 37,8oC (trinta e sete
vírgula oito graus Celsius) ou superior,
não será permitida a entrada no
transporte;

Direção,
professores e
monitores e
motoristas

Conscientizar para que os
pais/responsáveis priorizem o
transporte próprio de seus filhos,
visando a evitar o risco de
contaminação dentro do
transporte, orientando que não
transportem passageiros fora do
núcleo familiar.

Permanente.

Direção,
professores e
monitores e
motoristas.

Realizar a aferição de temperatura
corporal dos estudantes, antes de
adentrarem no transporte escolar,
com uso de termômetros
infravermelhos ou outro
instrumento correlato fornecido
pela Secretaria Municipal de
Educação. Aferida a temperatura
de 37,8ºC (trinta e sete vírgula
oito graus Celsius) ou superior,
não será permitida a entrada no
transporte.

4) MEDIDAS AS AUTORIDADES FISCALIZADORAS

Semanalmente

Quadro 5: Esquema de organização DAOP Transporte Escolar

Unidade
Escolar

3.4 Realizar campanha de
conscientização para que os
pais/responsáveis priorizem o transporte
próprio de seus filhos, visando a evitar o
risco de contaminação dentro do
transporte, orientando que não
transportem passageiros fora do núcleo
familiar;

e deverá buscar orientação com a
Vigilância Epidemiológica Municipal;

Verificar custo do
equipamento, que poderá
ser utilizado em outras
rotinas de aferição,
compartilhando o custo
com outras áreas.

Não há custo.
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O quê (ação)
(W2)
Quanto à prevenção, recomenda-se que
as unidades de ensino
reforcem as medidas de prevenção da
doença, orientando os profissionais da
educação a respeito de diretrizes como:
• distanciamento social;
• uso de máscaras;
• higiene das mãos;
• limpeza do ambiente de trabalho;
• afastamento de sintomáticos;
• monitoramento dos sintomas;
• boa ventilação dos ambientes.
Realizar triagem dos servidores da
escola, sendo classificados de
acordo com seu estado individual inicial
em relação à Covid-19, sendo divididos
em grupos:
Grupo 1 - Casos suspeitos ou
confirmados: profissionais da
educação que apresentarem sintomas
como febre, dores no corpo, calafrios,
falta de ar, tosse, dor de garganta,
diarreia, alteração de paladar ou olfato e
dificuldades respiratórias, e também os
profissionais que tiveram contato, nos
últimos 14 dias, com um caso
confirmado de COVID-19;

Quando
(W4)
Antes do retorno às
aulas

Antes do retorno às
aulas e durante

Onde
(W3)
Na
unidade
escolar

Na
unidade
escolar

ASSINADO DIGITALMENTE

Previdência
Social, Gestão
Escolar e
Comissão

Quem
(W5)
Comissão
Escolar e
Comissão
Municipal

Antes do retorno:
- Grupo de Risco: passará pela
triagem da Previdência Social,
sendo considerados grupos de
risco pessoas com 60 anos ou
mais; os profissionais que sofram
de doenças crônicas (cardiopatias,
diabetes, hipertensão,
imunossupressores), as gestantes
de alto risco, entre outros,
conforme Decreto SC/525/2020;
- Não pertencem aos grupos
anteriores: realizar testagem em
todos os profissionais.
Durante:

Como
(H1)
Apresentar dados que se tem e as
regras gerais de prevenção ao
COVID-19 (distanciamento social;
uso de máscaras; higiene das
mãos; limpeza do ambiente de
trabalho; afastamento de
sintomáticos; monitoramento dos
sintomas; boa ventilação dos
ambientes).

Diretrizes: Link de Acesso:
https://drive.google.com/file/d/13fykW7jWvt7CYvppxmCHIWM15D3Q61eF/view?usp=sharing

- DAOP GESTÃO DE PESSOAS

Verificar se haverá
necessidade
de recursos
financeiros e o
montante.
Testagens: terão custo
para o município.

Quanto
(H2)
Não haverá custo inicial.
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Grupo 2 - Grupo de Risco: São
considerados grupos de risco
pessoas com 60 anos ou mais; os
profissionais que sofram de doenças
crônicas (cardiopatias, diabetes,
hipertensão, imunossupressores), as
gestantes de alto risco,
entre outros, conforme Decreto
SC/525/2020;
Grupo 3 - Não pertencem aos
grupos anteriores e tem permissão
para realizar os trabalhos
presencialmente;
A triagem possui dois objetivos:
identificação de casos suspeitos,
permitindo o encaminhamento aos
serviços de saúde;
isolamento dos casos suspeitos,
evitando a transmissão no ambiente de
trabalho.
Recomendar que todos os
profissionais da educação respondam
a um questionário autodeclaratório, antes
de acessar o local de trabalho, com o
objetivo de identificar casos suspeitos de
COVID-19.
Garantir monitoramento contínuo,
adotando mecanismos de controle que
permitam ao servidor informar ao gestor
a presença de sintomas;
Para aferir a temperatura de seus
profissionais no momento da chegada ao
local de trabalho, recomenda-se seguir as
orientações do fabricante quanto à
calibragem do medidor de temperatura.
Dar preferência a medidores de

diariamente, será verificada a
temperatura corporal e possíveis
sintomas apresentados pelos
servidores (febre, dores no corpo,
calafrios, falta de ar, tosse, dor de
garganta, diarreia, alteração de
paladar ou olfato e dificuldades
respiratórias, e também os
profissionais que tiveram contato,
nos últimos 14 dias, com um caso
confirmado de COVID-19);
Havendo sintomas, profissional
será direcionado à sala de
isolamento.
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temperatura sem contato, porém caso
não seja possível utilizar medidores de
temperatura sem contato, a higienização
do termômetro com álcool 70º deve ser
realizada a cada uso. Caso a temperatura
aferida de algum colaborador esteja igual
ou superior a 37,8°C, o colaborador deve
ser considerado um caso suspeito.
Orientar os profissionais da educação
identificados como casos suspeitos de
COVID-19 a:
buscar uma Unidade de Saúde;
manter isolamento domiciliar por 14
dias, a partir do início dos
sintomas, e depois de três dias sem
sintomas. Após este período, o
profissional poderá voltar ao trabalho;
os familiares (contato domiciliar)
devem ser orientados a realizar
isolamento domiciliar por 14 dias e, se
apresentarem sintomas, procurar uma
Unidade de Saúde.
1.4 Orientar a apresentação de
comprovação para o enquadramento no
grupo de risco estabelecido pelo Decreto
SC/525/2020:
1.4.1 Cada Rede de Ensino poderá optar
por aceitar comprovantes tais como:
Formulário de Autodeclaração, Atestado
Médico e/ou Agendamento em Perícia
Médica.
1.5 Recomendar que as Redes de Ensino
realizem diagnóstico para mapear quais e
quantos servidores e estudantes se
enquadram no grupo de risco

68

05/01/2021 (Terça-feira)

ASSINADO DIGITALMENTE

DOM/SC - Edição N° 3371
Página 2369

www.diariomunicipal.sc.gov.br

estabelecido pelo Decreto nº
SC/525/2020:
Garantir que todos os setores
estejam contemplados no diagnóstico:
professores, servidores que ocupam
funções administrativas e pedagógicas,
servidores que atuam na limpeza,
servidores que atuam com a alimentação,
servidores que atuam com o transporte
escolar, servidores que atuam na
segurança e vigilância das unidades
escolares, servidores que atuam no
quadro civil ou técnico das unidades
escolares, estudantes de todas as etapas e
níveis de ensino;
Orientar que sejam organizados
formulários diagnósticos padrão,
pela mantenedora, e aplicados por
Unidade Escolar
2 Organizar a forma de trabalho aos
profissionais da educação que se
enquadram no grupo de risco:
Priorizar o trabalho remoto,
conforme Decreto nº SC/525/2020, de
forma que não haja prejuízo ao serviço
público;
Distribuir tarefas administrativas,
quando necessário, que possam ser
realizadas de forma remota, como
auxiliar na elaboração de atividades,
pesquisas e correções de atividades;
Planejar e ministrar aulas de forma
remota, bem como elaborar as aulas para
as formas impressas.
Unidade
escolar

Antes do retorno às
aulas e durante

Gestão Escolar
e Comissão

Será priorizado o trabalho remoto,
conforme Decreto nº
SC/525/2020, de forma que não
haja prejuízo ao serviço público;
serão distribuídas as tarefas
administrativas, quando
necessário, que possam ser
realizadas de forma remota, como
auxiliar na elaboração de
atividades, pesquisas e correções
de atividades; planejar e ministrar
aulas de forma remota, bem como
elaborar as aulas para as formas
presenciais, que serão ministradas
por professor substituto.

Professor substituto.
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Unidade
escolar

Unidade
escolar e
Comissão
Municipal

3 Orientar por carga horária diferenciada
aos servidores, em especial, aos
professores que estiverem atuando
presencialmente, a fim de garantir o
planejamento das atividades para as
novas metodologias de ensino, conforme
as diretrizes pedagógicas.

4 Assegurar o planejamento democrático
e coletivo de carga horária e
condições de trabalho a toda comunidade
escolar.
5 Organizar critérios para a contratação
de servidores em substituição, ou
para a necessidade de contratação de
novos servidores em regime de
excepcionalidade, a fim de atender às
necessidades no período em que perdurar
o formato das atividades escolares
estabelecido nas diretrizes pedagógicas e
sanitárias:
Elaborar edital específico para o
período estabelecido;
Garantir no edital os critérios para a
substituição;
Sistematizar mecanismos para a
compensação de horas, na
impossibilidade da realização de
trabalho remoto ou desempenho de outra
função;
Identificar possibilidades de
prorrogação de contratos dos professores
que já estão atuando nas atividades não
presenciais, para dar continuidade ao
calendário letivo, conforme estabelecido
nos Pareceres CNE nº 05 e 11/2020;

Antes do retorno às
aulas e durante

Antes do retorno às
aulas e durante

Comissão
Municipal,
Gestão Escolar
e SCO

Comissão
Municipal,
Gestão Escolar
e SCO

- Elaborar edital específico para o
período estabelecido;
- Sistematizar mecanismos para a
compensação de horas, na
impossibilidade da realização de
trabalho remoto ou desempenho
de outra função;
- Identificar possibilidades de
prorrogação de contratos dos
professores, para dar continuidade
ao calendário letivo;
- Envolver representantes do
Poder Legislativo, tanto no âmbito
estadual quanto municipal, nos
Comitês de Gerenciamento da
COVID-19, considerando a
necessidade de adequação
legislativa enquanto o regime
especial de educação decorrente
da pandemia perdurar.
PS.: Caso a Educação Infantil não
retorne no início, aproveitar esses
profissionais para substituição.

Estabelecer junto ao município a
carga horária a ser realizada
diariamente e, com base nisso,
organizar a carga horária para as
aulas presenciais.

Professores substitutos.

Verificar se haverá
necessidade
de recursos
financeiros e o
montante.
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Considerar as especificidades da
legislação local quanto à necessidade de
reposição, contratação e/ou realização e
prorrogação de processos seletivos de
servidores, para dar continuidade ao
processo educativo, de modo a
reduzir o risco e com menor prejuízo
possível à aprendizagem dos estudantes,
ponderando-se a necessidade de
frequentes substituições de servidores
em função de licenças, óbitos e
ocorrência de eventos adversos, que
incidem em situações de emergência,
visando agilizar com eficácia a
continuidade do processo de ensino;
Envolver representantes do Poder
Legislativo, tanto no âmbito estadual
quanto municipal, nos Comitês de
Gerenciamento da COVID-19,
considerando a necessidade de
adequação legislativa enquanto o regime
especial de educação decorrente da
pandemia perdurar. Organizar critérios
para a contratação de servidores em
substituição, ou para a necessidade de
contratação de novos servidores em
regime de excepcionalidade, a fim de
atender às necessidades no período em
que perdurar o formato das atividades
escolares estabelecido nas diretrizes
pedagógicas e sanitárias.
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6 Garantir que toda a comunidade
escolar seja formada, treinada e
preparada para um retorno seguro às
atividades presenciais, por meio das
seguintes ações:
Capacitar a comunidade escolar a
respeito dos seguintes temas: ações de
higiene necessárias quando da utilização
do transporte público e transporte
escolar, utilização da máscara de
proteção, troca da máscara, tempo útil de
proteção de máscara,
armazenamento/descarte de máscara
contaminada, higienização das
mãos e objetos, etiqueta respiratória e
como se alimentar com segurança;
Elaborar e/ou compartilhar uma
cartilha de orientação sobre os cuidados
básicos de prevenção à COVID-19, e
disponibilizá-la pela internet para as
comunidades escolares;
Afixar as medidas de prevenção, por
meio de materiais visuais, nas Unidades
Escolares;
Oportunizar, a todos os servidores,
formação e treinamento para os planos
de contingenciamentos e protocolos
escolares;
Oferecer formação aos servidores
para a nova forma de ensino, conforme
as diretrizes pedagógicas;
Realizar testes simulados em período
anterior à retomada das atividades
presenciais.

Unidade
Escolar e
canais
online de
comunicaç
ão

Antes do retorno às
aulas e durante

Comissão
Municipal,
Gestão Escolar
e SCO

Orientar sobre ações de higiene
necessárias quando da utilização
do transporte público e transporte
escolar, utilização da máscara de
proteção, troca da máscara, tempo
útil de proteção de máscara,
armazenamento/descarte de
máscara contaminada,
higienização das mãos e objetos,
etiqueta respiratória e como se
alimentar com segurança;
Elaborar cartilhas informativas;
Criar informativos visuais, fixados
na entrada da escola e nos murais
(corredores e salas de aula);
Oferecer formação aos servidores
para a nova forma de ensino,
conforme as diretrizes
pedagógicas;
Realizar testes simulados em
período anterior à retomada das
atividades presenciais.

Verificar se haverá
necessidade
de recursos
financeiros e o
montante.
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Unidade
Escolar e
remoto

Antes do retorno às
aulas e durante

Quadro 6: Esquema de organização DAOP Gestão de Pessoas

e acompanhamento:
Disponibilizar serviços de apoio
psicossocial que abordam
estigmatização/ discriminação e apoio
aos servidores no enfrentamento das
incertezas da pandemia;
Promover reflexões, por meio de
formações virtuais (interinstitucionais),
sobre as incertezas da comunidade
escolar com relação à nova realidade;
Promover campanhas motivacionais
constantes (tanto gerais como
específicas) em todos os meios de
comunicação, para lembrar que a
unidade de ensino está preocupada com
o bem-estar de todos;
Preparar um ambiente acolhedor para a
recepção da comunidade escolar no
retorno das atividades presenciais;
Acompanhar o pós-retorno: direção e
colegas devem permanecer atentos a
comportamento, frequência,
desempenho, etc., de alunos e
professores, e realizar encaminhamento
especializado imediatamente, em caso de
observação de depressão, tristeza,
ansiedade, medo, ou culpa, entre outros.

7. Encaminhamentos para o acolhimento

Comissão
Municipal,
Gestão Escolar
e SCO

Preparar um ambiente
acolhedor para recepção da
comunidade escolar;
Promover campanhas
motivacionais utilizando
diferentes meios de
comunicação;
Prestar apoio psicossocial tanto
ao corpo discente quanto ao
docente e outros servidores;
Promover reflexões, por meio de
formações virtuais
(interinstitucionais), sobre as
incertezas da comunidade escolar
com relação à nova realidade;
Acompanhar o pós-retorno:
direção e colegas devem
permanecer atentos a
comportamento, frequência,
desempenho, etc., de alunos e
professores, e realizar
encaminhamento especializado
imediatamente, em caso de
observação de depressão, tristeza,
ansiedade, medo, ou culpa, entre
outros.

Verificar se haverá
necessidade
de recursos
financeiros e o
montante.
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Onde
(W3)
Unidade
escolar

Unidade
escolar

Unidade
escolar

O quê (ação)
(W2)
1 Oportunizar a capacitação da equipe
responsável pela elaboração do Plano de
Contingência
Escolar/Municipal/Regional de
Prevenção, Monitoramento e Controle da
Disseminação do COVID-19, baseado
no Modelo Plan Con-Edu/Covid-19 ou
no Plano Estadual de ContingênciaEducação.

2 Oportunizar, a todos os servidores,
capacitação e treinamento para os planos
de contingência, o Sistema de Comando
de Operações - SCO e protocolos
escolares.

ASSINADO DIGITALMENTE

3 Promover a capacitação e treinamento
dos integrantes da comunidade escolar
envolvidos na gestão da crise sanitária,
com especial atenção às equipes que
compõem a Unidade de Gestão
Operacional/ Sistema de Comando de
Operações.

Após a homologação do
Plano de Contingência

Após a homologação do
Plano de Contingência e
no início das aulas
presenciais.

Quando
(W4)
Durante e após a
homologação do.

Gestões
escolares e
integrantes da
comunidade
escolar
envolvidos na
gestão da crise
sanitária, com
especial
atenção às
equipes que

Todos os
servidores

Quem
(W5)
Direção, SCO,
professores e
servidores.

Reunião entre a direção escolar, os
integrantes da comunidade escolar
envolvidos na gestão da crise
sanitária e às equipes que
compõem a Unidade de Gestão
Operacional/ Sistema de Comando
de Operações.

Realizando reunião presencial e/ou
via Google Meet.

Como
(H1)
Realizando reuniões via Google
Meet alinhando estratégias com a
participação de todos os
envolvidos.

Diretrizes: Link de Acesso:
https://drive.google.com/file/d/16Sc5vBvDFNbAEcttXhrhDuDPA0CPsy-K/view?usp=sharing

- DAOP TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO

Verificar quantitativo
de recursos necessários

Não há custos

Quanto
(H2)
Não há custos
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Unidade
escolar

Unidade
escolar

4 Identificar as principais funções a
serem desenvolvidas nas Unidades de
Gestão Operacional (Sistemas de
Comando Operacionais- SCO/ Comitês
Escolares) e propor tarefas/atividades
para cada uma das funções nos três
níveis (estratégico, tático e operacional)
e capacitar para cada função
framework).

5 Desenvolver programas de capacitação
para os alunos e para os professores e
servidores que não integrem o SCO,
focando nas respostas comportamentais
esperadas para cada segmento da
comunidade escolar, mediante cada uma
das categorias de medidas preventivas
adotadas no enfrentamento da COVID19 no estabelecimento de ensino
(medidas pedagógicas, sanitárias; de
distanciamento social envolvendo os
diferentes espaços físicos e usos do
ambiente escolar; medidas de
monitoramento, detecção e
encaminhamento de casos suspeitos;
dinâmica de informação e comunicação
para gestão da crise sanitária, etc...).
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Após a homologação do
Plano de Contingência e
durante as aulas
presenciais.

Após a homologação do
Plano de Contingência

Direção, SCO,
professores e
servidores.

compõem a
Unidade de
Gestão
Operacional/
Sistema de
Comando de
Operações.
Direção, SCO,
professores e
servidores.

Elaboração e compartilhamento de
vídeos didáticos com medidas
preventivas adotadas no
enfrentamento da COVID-19 em
todos os grupos de Whatsapp da
escola.

Realizando reunião presencial e/ou
via Google Meet.

Verificar quantitativo
de recursos necessários

Não há custos
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Unidade
escolar

9 Prover treinamento específico sobre
higienização e desinfecção adequadas de
materiais, superfícies e ambientes, aos
servidores responsáveis pela limpeza.

Após a homologação do
Plano de Contingência

Após a homologação do
Plano de Contingência

Após a homologação do
Plano de Contingência,
no início e durante as
aulas presenciais.

Unidade
escolar

Unidade
escolar

Após a homologação do
Plano de Contingência e
durante as aulas
presenciais.

Unidade
escolar

8 Treinar as Comissões Escolares para
fiscalização dos regramentos e diretrizes
aplicáveis na unidade escolar que se
pretende o retorno do ensino, extensão e
pesquisas presenciais.

6 Adotar rotinas regulares de capacitação
e treinamento dos alunos e servidores
sobre as medidas de prevenção,
monitoramento e controle da transmissão
do COVID-19, com ênfase nas
orientações, protocolos e diretrizes
estabelecidas, sempre em linguagem
acessível para toda a comunidade
escolar.
7 Capacitar a comunidade escolar nos
seguintes temas: ações de higiene
necessárias quando da utilização do
transporte público e transporte escolar;
utilização da máscara de proteção, troca
da máscara; tempo útil de proteção de
máscara; armazenamento/descarte de
máscara contaminada; higienização das
mãos e objetos; etiqueta respiratória;
como se alimentar com segurança, etc.

Direção

Direção, SCO,
professores e
servidores.

Direção, SCO,
professores e
servidores.

Direção, SCO,
professores e
servidores.

Realizando reunião presencial e/ou
via Google Meet alinhando
estratégias.

Realizando reuniões via Google
Meet alinhando estratégias com a
participação de todos os
envolvidos.

Elaboração e compartilhamento de
vídeos didáticos, imagens e áudios
com medidas preventivas adotadas
no enfrentamento da COVID-19 em
todos os grupos de Whatsapp da
escola. Informes na rádio local
sobre o retorno das aulas e os
cuidados necessários.

Colar cartazes de medidas
preventivas adotadas no
enfrentamento da COVID-19 em
todos os ambientes da escola. Além
disso, alertar os alunos
periodicamente em relação às
regras de higiene.

Não há custos

Não há custos

Verificar quantitativo
de recursos necessários

Verificar quantitativo
de recursos necessários
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Unidade
escolar

13 Realizar a capacitação/ treinamentos
dos profissionais envolvidos em todos os
processos da alimentação na escola
(recebimento, armazenamento, prépreparo, preparo, distribuição,
acompanhamento e fiscalização),
seguindo os procedimentos
estabelecidos nas diretrizes sanitárias,
planos de contingências e protocolos
escolares.

Após a homologação do
Plano de Contingência e
no início das aulas
presenciais.

Após a homologação do
Plano de Contingência e
no início das aulas
presenciais.

Após a homologação do
Plano de Contingência e
no início das aulas
presenciais.

Unidade
escolar

Unidade
escolar e
Secretaria
de
Educação

Após a homologação do
Plano de Contingência

Unidade
escolar

12 Capacitar os servidores ou
prestadores de serviço do transporte
escolar quanto às medidas/diretrizes
recomendadas para o retorno das aulas
presenciais.

10 Capacitar profissionais responsáveis
pela triagem dos servidores e alunos da
escola, sendo classificados de acordo
com seu estado individual inicial em
relação à Covid-19, sendo divididos em
3 grupos: grupo de risco, casos suspeitos
ou confirmados, ou os que não
pertencem a nenhum dos 2 grupos
anteriores.
11 Capacitar e treinar servidores e
alunos para procederem às ações quando
se depararem com indivíduos com
sintomas de síndrome gripal, de forma a
se protegerem e protegerem a
comunidade escolar de possível
contaminação.
Realizando reuniões e através dos
meios de comunicação disponíveis
entre eles.

Realizando reuniões através dos
meios de comunicação disponíveis
entre eles.

Direção

Elaboração e compartilhamento de
vídeos didáticos, imagens e áudios
com medidas preventivas adotadas
no enfrentamento da COVID-19 em
todos os grupos de Whatsapp da
escola.

Realizando reunião presencial e/ou
via Google Meet alinhando
estratégias com a participação de
todos os envolvidos.

Direção e
Secretaria de
Educação

Direção, SCO
e professores.

Direção, SCO,
professores e
servidores.

Não há custos

Verificar quantitativo
de recursos necessários

Não há custos

Não há custos
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Após a homologação do
Plano de Contingência

Após a homologação do
Plano de Contingência

Unidade
escolar

Unidade
escolar,
Secretaria
de
Educação
e
Prefeitura
Municipal
de Porto
Belo

16 Promover a formação das equipes
pedagógicas e dos professores com os
seguintes focos: planejamento alinhado à
Base Nacional Curricular Comum BNCC, ao Currículo Base do Território
Catarinense - CBTC ou Currículo
Referência, novas propostas
pedagógicas, avaliação diagnóstica e
processual, avaliação na perspectiva
do percurso formativo, uso das TICs.
17 Proceder à articulação e à integração
intersetorial com outras
instituições/políticas (saúde, assistência
social, segurança pública, criança e
adolescente etc.), uma vez que as ações
de resposta serão realizadas por
instituições diferentes e que, se
acionadas, precisam estar prontas para
prestar o atendimento.

Após a homologação do
Plano de Contingência,
no início e durante as
aulas presenciais.

EAD

15 Oportunizar a capacitação de
professores e educadores para uso de
novas estratégias de aprendizagem,
metodologias ativas, ferramentas
digitais, gamificação (jogos digitais), etc.

Após a homologação do
Plano de Contingência,
no início e durante as
aulas presenciais.

Unidade
escolar

14 Capacitar os professores e educadores
para adequar as metodologias
pedagógicas para a nova forma de
ensino, conforme as diretrizes
pedagógicas, e implementar estratégias
que garantam o acesso à aprendizagem
do estudante.

Direção
escolar,
Secretaria da
Educação e
Prefeitura de
Porto Belo

Secretaria da
Educação

Prefeitura e
Secretaria da
Educação

Secretaria da
Educação e a
direção
escolar.

Realizando reuniões através dos
meios de comunicação disponíveis
entre eles.

Realizando reuniões via Google
Meet alinhando estratégias com a
participação de todos os
envolvidos.

Curso de capacitação EAD com
certificação relacionada aos temas
de novas estratégias de
aprendizagem, metodologias ativas,
ferramentas digitais, gamificação
(jogos digitais), etc.

Realizando reunião presencial e/ou
via Google Meet alinhando
estratégias com a participação de
todos os envolvidos.

Verificar quantitativo
de recursos necessários

Verificar quantitativo
de recursos necessários

Verificar quantitativo
de recursos necessários

Não há custos
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Unidade
escolar

Unidade
escolar

Secretaria
de
Educação
Unidade
escolar

18 Promover treinamentos para os
diferentes atores envolvidos, por meio da
realização de simulados referentes às
medidas preventivas, protocolos e
diretrizes estabelecidas e de gestão e
comunicação de casos suspeitos de
COVID-19 no estabelecimento de
ensino.

19 Realizar simulados de preparação para
instalação, ativação e funcionamento do
Plano de Contingência e do SCO.

ASSINADO DIGITALMENTE

20 Realizar simulados de mesa/virtuais
envolvendo as Coordenadorias
Regionais de Educação, Saúde, Proteção
e Defesa Civil, entre outras.

21 Realizar exercícios simulados de
campo para a validação do plano de
contingência e dos protocolos, antes da
retomada às aulas com estudantes e
servidores. Acessar o Caderno de Apoio
Plan Con COVID-19, para conhecimento
e compreensão sobre o que são os
simulados, os tipos de simulados,
metodologias e o passo a passo de como
realizá-los.

Antes da retomada às
aulas

Após a homologação do
Plano de Contingência

Após a homologação do
Plano de Contingência,
no início e durante as
aulas presenciais.

Após a homologação do
Plano de Contingência,
no início e durante as
aulas presenciais.

Direção, SCO,
professores e
servidores

Secretaria de
Educação

Direção, SCO,
professores e
servidores.

Direção, SCO,
professores e
servidores.

Semanas antes da retomada das
aulas presenciais realizar um
cronograma com um rodízio onde
cada turma e respectivo professor
irá na escola para realizar o
simulado de campo. Obs: Sempre
respeitando as diretrizes de
combate a COVID-19 sendo
facultativa a presença de alunos e
funcionário devido ao risco da
exposição.

Realizando reunião presencial e/ou
via Google Meet com simulação
das diferentes situações que podem
ocorrer durante a instalação,
ativação e funcionamento do
Plano de Contingência e do SCO
sempre alinhando estratégias com a
participação de todos os
envolvidos.
Realizando reuniões através dos
meios de comunicação disponíveis
entre eles.

Elaboração de um questionário
referente às medidas preventivas,
protocolos e diretrizes estabelecidas
e de gestão e comunicação de casos
suspeitos de COVID-19 no
estabelecimento de ensino.

Verificar quantitativo
de recursos necessários

Verificar quantitativo
de recursos necessários

Verificar quantitativo
de recursos necessários

Verificar quantitativo
de recursos necessários
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Unidade
escolar,
Prefeitura,
Secretaria
de
Educação,
Veículos
de
comunicaç
ão e
Defesa
Civil.

23 Garantir que toda a comunidade
escolar seja formada, treinada e
preparada para um retorno seguro às
atividades presenciais, sendo que a
capacitação dos alunos e professores
poderá, ainda, ser reforçada com o apoio
do Programa Defesa Civil na Escola,
desenvolvido pela Defesa Civil de Santa
Catarina, por meio do módulo voltado
aos desastres de natureza biológica,
módulos de preparação e resposta a
eventos adversos.

Após a homologação do
Plano de Contingência

Antes da retomada às
aulas

Quadro 7: Esquema de organização DAOP Treinamento e Capacitação

Unidade
escolar

22 Utilizar diferentes cenários de risco
nas simulações e reunir o maior número
de situações que os alunos vivenciam na
escola, visualizando-as na perspectiva de
prevenção ao Coronavírus, por exemplo:
• Trajeto de ida e volta da escola: carro,
ônibus, carona, bicicleta.
• Na escola: entrada, saída, durante as
aulas, intervalo, ida e volta ao banheiro,
momento do lanche.
• Ao chegar em casa: medidas de
higienização e segurança.
Direção
escolar,
Secretaria de
Educação,
Prefeitura,
Defesa Civil,
veículos de
comunicação
(rádio,
televisão,
internet etc.),
SCO,
professores,
servidores, a
comunidade e
todos os
envolvidos.

Direção, SCO,
professores e
servidores

Semanas antes da retomada das
aulas presenciais realizar um
cronograma com um rodízio onde
cada turma e respectivo professor
irá na escola para realizar o
simulado de campo. Obs: Sempre
respeitando as diretrizes de
combate a COVID-19 sendo
facultativa a presença de alunos e
funcionário devido ao risco da
exposição. Entregar um manual
impresso com instruções de cada
simulação vivenciada aos
participantes da simulação.
Divulgação e compartilhamento de
informações úteis nos mais
diversos canais de comunicação.
Apoio do Programa Defesa Civil na
Escola.
Verificar quantitativo
de recursos necessários

Verificar quantitativo
de recursos necessários
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Na
unidade
escolar

3 Promover a valorização do
conhecimento científico já consolidado,
como o melhor e mais qualificado saber
disponível para enfrentar, com êxito, a
pandemia de COVID-19.

Após homologação do
PLANCON Escolar e
continuamente após o
início às atividades
presenciais.

Após homologação do
PLANCON Escolar.

Após homologação do
PLANCON Escolar.

Na
unidade
escolar

Na
unidade
escolar

Quando
(W4)

Onde
(W3)

2 Planejar a ativação e implementação
de um plano de comunicação, no âmbito
do plano de ação coordenado pelo
SCO/UGO

O quê (ação)
(W2)
1 Constituir uma equipe responsável pela
comunicação interna (entre atores
envolvidos na crise e na resposta) e pela
comunicação externa (ao público),
integrada ao Sistema de Comando em
Operações (SCO)/Unidade de Gestão
Operacional (UGA) ou Comitê de Crise,
definindo funções e responsabilidades
dos seus membros, se possível utilizando
procedimentos operacionais padrão
(POPs).

Quem
(W5)

Equipe
diretiva e
comissão
escolar

Equipe
diretiva e
comissão
escolar

Equipe
diretiva e
comissão
escolar

Como
(H1)

Verificar se haverá
necessidade de recursos
financeiros e o montante.

Verificar se haverá
necessidade de recursos
financeiros e o montante.

Por meio de divulgação de
material online em grupos de
WhatsApp das turmas, dos
professores e funcionários da
escola, site, plataforma google
classroom, e-mail, redes sociais
da unidade escolar.

Verificar se haverá
necessidade de recursos
financeiros e o montante.

Quanto
(H2)

Por meio de reunião online via
google meet.

Realizando reuniões via google
meet para alinhamento das
estratégias e formação da
comissão escolar.

Diretrizes: Link de Acesso:
https://drive.google.com/file/d/1zapq-8FhKayl6Rj_6JRvDoi1q9jEqqmB/view?usp=sharing

- DAOP INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
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8 Incorporar a comunicação de risco
dentro de um planejamento, para
ocorrências graves e em todos os
aspectos de resposta a uma epidemia.

7 Promover a adoção de atitudes
responsáveis e equilibradas, que estejam
longe, tanto do pânico paralisante, em
que muitas pessoas se deixam
mergulhar, como da atitude negacionista,
sobre a dimensão do desafio.

4 Conscientizar acerca das incertezas,
por se tratar de um vírus novo, e de que
o conhecimento científico existente tem
sido constantemente atualizado, e que
isso reflete na preocupação com o rigor e
a efetividade para o enfrentamento da
pandemia.
5 Promover a compreensão acerca do
que já se sabe sobre o novo Coronavírus
e a pandemia de COVID-19,
contribuindo para que a população
escolar e suas famílias possam ajudar na
prevenção do contágio e na efetividade
das medidas implementadas no
estabelecimento de ensino/educação.
6 Promover a compreensão, tanto sobre
as principais formas de contágio
associadas à COVID-19, como sobre as
atitudes e comportamentos mais eficazes
para a prevenção desse contágio.
Na
unidade
escolar

Na
unidade
escolar

Após homologação do
PLANCON Escolar e
continuamente após o
início às atividades
presenciais.

Equipe
diretiva e
comissão
escolar

Equipe
diretiva e
comissão
escolar

Equipe
diretiva e
comissão
escolar

Após homologação do
PLANCON Escolar e
continuamente após o
início às atividades
presenciais.

Na
unidade
escolar

Após homologação do
PLANCON Escolar e
continuamente após o
início às atividades
presenciais.

Equipe
diretiva e
comissão
escolar

Após homologação do
PLANCON Escolar e
continuamente após o
início às atividades
presenciais.

Na
unidade
escolar

Na
unidade
escolar

Equipe
diretiva e
comissão
escolar

Após homologação do
PLANCON Escolar e
continuamente após o
início às atividades
presenciais.

Por meio de grupos de WhatsApp
das turmas, dos professores e
funcionários da escola, site,
plataforma google classroom, e-

Verificar se haverá
necessidade de recursos
financeiros e o montante.

Verificar se haverá
necessidade de recursos
financeiros e o montante.

Verificar se haverá
necessidade de recursos
financeiros e o montante.

Verificar se haverá
necessidade de recursos
financeiros e o montante.

Por meio de divulgação de
material online em grupos de
WhatsApp das turmas, dos
professores e funcionários da
escola, site, plataforma google
classroom, e-mail, redes sociais
da unidade escolar.
Por meio de divulgação de
material online em grupos de
WhatsApp das turmas, dos
professores e funcionários da
escola, site, plataforma google
classroom, e-mail, redes sociais
da unidade escolar.
Fixação de cartazes informativos
pela unidade escolar.
Por meio de divulgação de
material online em grupos de
WhatsApp das turmas, dos
professores e funcionários da
escola, site, plataforma google
classroom, e-mail, redes sociais
da unidade escolar.

Verificar se haverá
necessidade de recursos
financeiros e o montante.

Por meio de divulgação de
material online em grupos de
WhatsApp das turmas, dos
professores e funcionários da
escola, site, plataforma google
classroom, e-mail, redes sociais
da unidade escolar.
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12 Identificar os principais meios de
comunicação social mais efetivos; criar
e/ou atualizar uma lista de contatos e
fomentar boas relações com os meios de
comunicação social, fornecendo
informações regulares sobre o retorno às
aulas e o grau de preparação do estado,
da região e do município.

9 Promover a comunicação com o
público/comunidade, durante surtos
epidêmicos, deve ser no sentido de criar,
manter ou resgatar a confiança e a
transparência, para tanto, é importante
analisar e entender o perfil do públicoalvo.
10 Promover a ideia de transparência da
informação, defendendo a possibilidade
de que cada um tenha acesso à
informação validada e, mesmo assim,
submetendo-a à crítica,
simultaneamente, combatendo fake news
e notícias de natureza especulativa
variada.
11 Utilizar canais de comunicação
confiáveis e eficazes, que o público-alvo
utiliza regularmente, e que são de sua
preferência.

Na
unidade e
comunidad
e escolar
Após homologação do
PLANCON Escolar.

Equipe
diretiva e
comissão
escolar

Equipe
diretiva e
comissão
escolar

Na
unidade e
comunidad
e escolar
Após homologação do
PLANCON Escolar e
continuamente após o
início às atividades
presenciais.

Equipe
diretiva e
comissão
escolar

Após homologação do
PLANCON Escolar e
continuamente após o
início às atividades
presenciais.

Na
unidade
escolar

Na
unidade e
comunidad
e escolar

Equipe
diretiva e
comissão
escolar

Após homologação do
PLANCON Escolar e
continuamente após o
início às atividades
presenciais.

Verificar se haverá
necessidade de recursos
financeiros e o montante.

Verificar se haverá
necessidade de recursos
financeiros e o montante.

Verificar se haverá
necessidade de recursos
financeiros e o montante.

Por meio de grupos de WhatsApp
das turmas, dos professores e
funcionários da escola, site,
plataforma google classroom, email, redes sociais da unidade
escolar.
Por meio de grupos de WhatsApp
das turmas, dos professores e
funcionários da escola, site,
plataforma google classroom, email, redes sociais da unidade
escolar, cartazes fixados na
unidades escolar, carro de som.
Por meio de grupos de WhatsApp
das turmas, dos professores e
funcionários da escola, site,
plataforma google classroom, email, redes sociais da unidade
escolar, cartazes fixados na
unidade escolar, carro de som.

Verificar se haverá
necessidade de recursos
financeiros e o montante.

Por meio de grupos de WhatsApp
das turmas, dos professores e
funcionários da escola, site,
plataforma google classroom, email, redes sociais da unidade
escolar.

mail, redes sociais da unidade
escolar.
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16 Manter a confiança, levando em
consideração as reações do público-alvo
e modificando o plano de comunicação
de risco, dependendo das percepções e
perguntas das pessoas, prevendo
mecanismos para desmentir rumores e
desinformação, mitigando fake news.
17 Estabelecer o diálogo em qualquer
atividade que venha a ser implementada,
de modo a, sistematicamente, coletar e
dar resposta a todas as questões
provenientes dos atores internos e
externos.
18 Promover o fluxo e a integração entre
informações externas e internas,
possibilitando a avaliação contínua das
estratégias, ações e sistema operacional
definidos.

13 Avaliar a capacidade de comunicação
de todos os atores internos e parceiros
externos relevantes e os canais de
comunicação utilizados e que possam ser
compartilhados.
14 Analisar e entender o perfil do(s)
público(s)-alvo, para poder ajustar os
objetivos e metas, diversificar e
especializar a linguagem, os canais de
comunicação etc.
15 Fornecer ao público-alvo canais
regulares, através dos quais possam
obter informação atualizada (por
exemplo: linhas diretas ou um website).

Na
unidade
escolar

Na
unidade
escolar

Na
unidade
escolar

Na
unidade e
comunidad
e escolar

Na
unidade
escolar

Na
unidade
escolar

Após homologação do
PLANCON Escolar e
continuamente após o
retorno ás atividades
presenciais.

Após homologação do
PLANCON Escolar e
continuamente após o
retorno ás atividades
presenciais.

Após homologação do
PLANCON Escolar e
continuamente após o
retorno ás atividades
presenciais.

Após homologação do
PLANCON Escolar e
continuamente após o
retorno ás atividades
presenciais.
Após homologação do
PLANCON Escolar e
continuamente após o
retorno ás atividades
presenciais.
Após homologação do
PLANCON Escolar e
continuamente após o
início às atividades
presenciais.

Equipe
diretiva e
comissão
escolar

Equipe
diretiva e
comissão
escolar

Equipe
diretiva e
comissão
escolar

Equipe
diretiva e
comissão
escolar

Equipe
diretiva e
comissão
escolar

Equipe
diretiva e
comissão
escolar

Através de reuniões periódicas
presenciais e/ou online para
reflexão e avaliação do sistema de
comunicação e informação.

Através de reuniões periódicas
presenciais e/ou online para
reflexão e avaliação do sistema de
comunicação e informação.

Por meio de grupos de WhatsApp
das turmas, dos professores e
funcionários da escola, site,
plataforma google classroom, email, redes sociais da unidade
escolar.
Através de reuniões periódicas
presenciais e/ou online para
reflexão e avaliação do sistema de
comunicação e informação.

Através de reuniões periódicas
presenciais e/ou online para
reflexão e avaliação do sistema de
comunicação e informação.

Através de reuniões periódicas
presenciais e/ou online para
reflexão e avaliação do sistema de
comunicação e informação.

Verificar se haverá
necessidade de recursos
financeiros e o montante.

Verificar se haverá
necessidade de recursos
financeiros e o montante.

Verificar se haverá
necessidade de recursos
financeiros e o montante.

Verificar se haverá
necessidade de recursos
financeiros e o montante.

Verificar se haverá
necessidade de recursos
financeiros e o montante.

Verificar se haverá
necessidade de recursos
financeiros e o montante.
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19 Definir um mecanismo de
comunicação interna que possibilite
informar adequadamente aos alunos e
servidores acerca das medidas
preventivas de contenção de contágio
adotadas pelo estabelecimento de ensino.
20 Criar um canal específico e de fácil
acesso para esclarecimento de dúvidas e
contato (inclusive sobre notícias falsas e
rumores) que poderá ser um e-mail ou
contato de WhatsApp, no âmbito
estadual, regional e municipal ou da
unidade escolar, divulgando informações
para a comunidade interna e externa,
assegurando mecanismos confiáveis de
feedback.
21 Elaborar formas de comunicação
atraentes e eficazes para promover o uso
de máscaras, de higiene pessoal e de
convívio responsável enquanto
instrumento que, de alguma forma, à luz
dos atuais conhecimentos, pode fornecer
um certo grau de proteção em contextos
de menor distanciamento social.
22 Adequar a linguagem e o formato das
mensagens, considerando a existência de
pessoas com deficiências auditivas,
visuais, cognitivas e de outras etnias
(indígenas) ou de outros países.
23 Desenvolver campanhas e peças de
multimídia que apresentem informaçõeschave e que possam ser compartilhadas
online e transmitidas por diferentes
mídias, com o objetivo de informar,
envolver, e preparar para o futuro. Essa
medida exige uma redefinição regular

ASSINADO DIGITALMENTE

Após homologação do
PLANCON Escolar e
continuamente após o
início às atividades
presenciais.

Após homologação do
PLANCON Escolar e
continuamente após o
início às atividades
presenciais.

Após homologação do
PLANCON Escolar e
continuamente após o
início às atividades
presenciais.
Após homologação do
PLANCON Escolar e
continuamente após o
início às atividades
presenciais.

Na
unidade e
comunidad
e escolar

Na
unidade e
comunidad
e escolar

Na
unidade e
comunidad
e escolar
Na
unidade e
comunidad
e escolar

Após homologação do
PLANCON Escolar e
continuamente após o
início às atividades
presenciais.

Na
unidade e
comunidad
e escolar

Equipe
diretiva e
comissão
escolar

Equipe
diretiva e
comissão
escolar

Equipe
diretiva e
comissão
escolar

Equipe
diretiva e
comissão
escolar

Equipe
diretiva e
comissão
escolar

Através de reuniões periódicas
presenciais e/ou online;
Divugação
por meio de grupos de WhatsApp
das turmas, dos professores e
funcionários da escola, site,
plataforma google classroom, e-

Através de ferramentas
disponíveis: TIC’s, redes sociais,
aplicativos.

Por meio de grupos de WhatsApp
das turmas, dos professores e
funcionários da escola, site,
plataforma google classroom, email, redes sociais da unidade
escolar, cartazes fixados pela
unidade escolar.

Por meio de grupos de WhatsApp
das turmas, dos professores e
funcionários da escola, site,
plataforma google classroom, email, redes sociais da unidade
escolar.
Por meio de grupos de WhatsApp
das turmas, dos professores e
funcionários da escola, site,
plataforma google classroom, email, redes sociais da unidade
escolar.

Verificar se haverá
necessidade de recursos
financeiros e o montante.

Verificar se haverá
necessidade de recursos
financeiros e o montante.

Verificar se haverá
necessidade de recursos
financeiros e o montante.

Verificar se haverá
necessidade de recursos
financeiros e o montante.

Verificar se haverá
necessidade de recursos
financeiros e o montante.
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Após homologação do
PLANCON Escolar e
continuamente após o
início às atividades
presenciais.

Após homologação do
PLANCON Escolar e
continuamente após o
início às atividades
presenciais.

Na
unidade
escolar

ASSINADO DIGITALMENTE

Na
unidade e
comunidad
e escolar

Equipe
diretiva e
comissão
escolar

Equipe
diretiva e
comissão
escolar

Equipe
diretiva e
comissão
escolar

Por meio de grupos de WhatsApp
das turmas, dos professores e
funcionários da escola, site,
plataforma google classroom, email, redes sociais da unidade
escolar.

Por meio de reuniões com a
equipe diretiva e comissão escolar
para traçar estratégias de
divulgação e conteúdo a ser
divulgado;
Por meio de grupos de WhatsApp
das turmas, dos professores e
funcionários da escola, site,
plataforma google classroom, email, redes sociais da unidade
escolar.

Por meio de grupos de WhatsApp
das turmas, dos professores e
funcionários da escola, site,
plataforma google classroom, email, redes sociais da unidade
escolar, cartazes fixados pela
unidade escolar.

Após homologação do
PLANCON Escolar e
continuamente após o
início às atividades
presenciais.

24 Informar continuamente ao público
interno e externo acerca do processo de
gestão da crise sanitária, suas fases,
estratégias e ações previstas para a
prevenção de contágio no ambiente
educacional e para a manutenção das
atividades de ensino nos diferentes
cenários de risco, bem como orientar
sobre os procedimentos a serem seguidos
em casos suspeitos de contaminação.
25 Providenciar que o conteúdo das
mensagens enviadas pelas instituições
participantes e pela unidade escolar
inclua: informação sobre as medidas
tomadas pela instituição para proteger os
seus membros; informação sobre o
impacto da situação de emergência na
vida da instituição; informação sobre as
medidas pedagógicas, de transporte, de
alimentação, de gestão de pessoas, de
treinamento e capacitação; sobre o
possível período de retorno às aulas,
entre outras.
26 Divulgar amplamente e
disponibilizar, nos sites das organizações
parceiras que integram o Comitê de
Retorno às Aulas e Comitê Técnico
Científico da Defesa Civil de Santa
Catarina, todos os materiais produzidos e
elaborados para auxiliar no processo de
planejamento, organização e tomada de
decisão sobre o retorno escolar quais

Na
unidade e
comunidad
e escolar

mail, redes sociais da unidade
escolar, cartazes fixados pela
unidade escolar.

dos seus propósitos e da adequação às
circunstâncias concretas.

Verificar se haverá
necessidade de recursos
financeiros e o montante.

Verificar se haverá
necessidade de recursos
financeiros e o montante.

Verificar se haverá
necessidade de recursos
financeiros e o montante.
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27 Comunicar as normas de condutas
relativas ao uso dos espaços físicos e à
prevenção e ao controle do COVID-19,
em linguagem acessível à comunidade
escolar, e, quando aplicável, afixar
cartazes com as mesmas normas em
locais visíveis e de circulação, tais como:
acessos aos estabelecimentos, salas de
aula, banheiros, refeitórios, corredores,
dentre outros (DAOP Sanitária).
28 Divulgar amplamente, para toda a
comunidade escolar, as estratégias
pedagógicas adotadas pela Rede de
Ensino e/ou unidade escolar, a fim de
promover seu engajamento na realização
das atividades presenciais e não
presenciais, enquanto perdurar o regime
especial de educação decorrente da

• Tutorial de Metodologias Ativas para
Contextos de Eventos Extremos.

• Caderno de Apoio PLANCON
COVID-19;

sejam: • Plano de Contingência
Educação Estadual – PLANCON-Edu
Estadual COVID-19 em que está
inserido o Caderno de Diretrizes das
Medidas Sanitárias, Pedagógicas, de
Alimentação, de Transporte Escolar, de
Gestão de Pessoas, de Comunicação e
Informação, de Treinamento,
Capacitação e Simulados e de Finanças;
• Plano de Contingência Educação
Escolas – PLANCON-Edu Escolas
COVID-19;

Após homologação do
PLANCON Escolar e
continuamente após o
início às atividades
presenciais.

Após homologação do
PLANCON Escolar e
continuamente após o
início às atividades
presenciais.

Na
unidade e
comunidad
e escolar

Na
unidade e
comunidad
e escolar

Equipe
diretiva e
comissão
escolar

Equipe
diretiva e
comissão
escolar

Por meio de grupos de WhatsApp
das turmas, dos professores e
funcionários da escola, site,
plataforma google classroom, email, redes sociais da unidade
escolar, cartazes fixados pela
unidade escolar.

Por meio de grupos de WhatsApp
das turmas, dos professores e
funcionários da escola, site,
plataforma google classroom, email, redes sociais da unidade
escolar, cartazes fixados pela
unidade escolar.

Verificar se haverá
necessidade de recursos
financeiros e o montante.

Verificar se haverá
necessidade de recursos
financeiros e o montante.
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Após homologação do
PLANCON Escolar e
continuamente após o
início às atividades
presenciais.
Após homologação do
PLANCON Escolar e
continuamente após o
início às atividades
presenciais.

Após homologação do
PLANCON Escolar e
continuamente após o
início às atividades
presenciais.

Na
unidade
escolar

Na
unidade e
comunidad
e escolar

Na
unidade
escolar

30 Levar ao conhecimento dos
profissionais do transporte escolar, quer
sejam servidores ou prestadores de
serviços (e aplicar no que couber), as
medidas recomendadas para os demais
profissionais voltadas à atividade escolar
(DAOP Transporte).
31 Realizar campanha de
conscientização para que os
pais/responsáveis priorizem, quando
possível, o transporte próprio de seus
filhos, visando evitar o risco de
contaminação dentro do transporte
coletivo, orientando para que não
transportem passageiros fora do núcleo
familiar (DAOP Transporte).
32 Elaborar cartilha de orientação sobre
os cuidados básicos de prevenção da
COVID-19 para disponibilizar pela
internet aos profissionais da educação
(DAOP Gestão de Pessoas).

Após homologação do
PLANCON Escolar e
continuamente após o
início às atividades
presenciais.

Na
unidade e
comunidad
e escolar

29 Incluir no plano de comunicação
indicações para a comunidade escolar
relativas aos procedimentos alimentares,
conforme as diretrizes sanitárias, planos
de contingência e protocolos escolares
(DAOP Alimentação).

pandemia de COVID-19 (DAOP
Pedagógica).

ASSINADO DIGITALMENTE

Equipe
diretiva e
comissão
escolar

Equipe
diretiva e
comissão
escolar

Equipe
diretiva e
comissão
escolar

Equipe
diretiva e
comissão
escolar

Por meio de grupos de WhatsApp
das dos professores e
profissionais da escola, site, email.

Por meio de grupos de WhatsApp
das turmas, dos professores e
profissionais da escola, site,
plataforma google classroom, email, redes sociais da unidade
escolar, cartazes fixados pela
unidade escolar.

Por meio de grupos de WhatsApp
das turmas, dos professores e
profissionais da escola, site,
plataforma google classroom, email, redes sociais da unidade
escolar, cartazes fixados pela
unidade escolar.
Por meio de grupos de
WhatsApp, redes sociais da
escola, telefone, e-mail para o
setor responsável pelo transporte
escolar no município.

Verificar se haverá
necessidade de recursos
financeiros e o montante.

Verificar se haverá
necessidade de recursos
financeiros e o montante.

Verificar se haverá
necessidade de recursos
financeiros e o montante.

Verificar se haverá
necessidade de recursos
financeiros e o montante.
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Após homologação do
PLANCON Escolar e
continuamente após o
início às atividades
presenciais.

Após homologação do
PLANCON Escolar e
continuamente após o
início às atividades
presenciais.

Após homologação do
PLANCON Escolar e
continuamente após o
início às atividades
presenciais.

Na
unidade e
comunidad
e escolar

Na
unidade
escolar.

Na
unidade
escolar

34 Informar de imediato à Secretaria de
Saúde do município a ocorrência de caso
suspeito de contaminação no
estabelecimento de ensino, para fins de
possível testagem e acompanhamento de
sua evolução pelas autoridades
sanitárias.
35 Informar de imediato à Secretaria de
Educação estadual/municipal a
ocorrência de caso suspeito de
contaminação no estabelecimento de
ensino, para fins de monitoramento e
controle da evolução do contexto
pandêmico municipal e regional na rede
de ensino, pela Secretaria.
36 Manter a comunicação motivacional e
de envolvimento para promover a
adoção de medidas implementadas pela
unidade escolar e adequadas a cada fase
da pandemia no estado, na região e no
município, em todos os meios de
comunicação, para lembrar que a
unidade de ensino está preocupada com
o bem-estar de todos.
37 Estruturar o sistema de comunicação
de modo que a comunidade saiba o que
fazer ao receber a informação e os
alertas.

Após homologação do
PLANCON Escolar e
continuamente após o
início às atividades
presenciais.
Após homologação do
PLANCON Escolar e
continuamente após o
início às atividades
presenciais.

Na
unidade
escolar

Na
unidade
escolar.

33 Afixar as medidas de prevenção por
meio de materiais visuais nas unidades
escolares.

Equipe
diretiva e
comissão
escolar

Equipe
diretiva e
comissão
escolar

Equipe
diretiva e
comissão
escolar

Equipe
diretiva e
comissão
escolar

Equipe
diretiva e
comissão
escolar

Por meio reuniões presenciais
e/ou online para traçar estratégias
e estruturar o sistema de
comunicação e informação.

Por meio de grupos de WhatsApp
das turmas, dos professores, site,
plataforma google classroom, email, redes sociais da unidade
escolar, cartazes fixados pela
unidade escolar.

Por meio de ligação, e-mail,
mensagem de WhatsApp.

Por meio de ligação, e-mail,
mensagem de WhatsApp.

Cartazes fixados pela unidade
escolar.

Verificar se haverá
necessidade de recursos
financeiros e o montante.

Verificar se haverá
necessidade de recursos
financeiros e o montante.

Verificar se haverá
necessidade de recursos
financeiros e o montante.

Verificar se haverá
necessidade de recursos
financeiros e o montante.

Verificar se haverá
necessidade de recursos
financeiros e o montante.
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Na
unidade
escolar.

40 Monitorar o processo de comunicação
e informação, periodicamente, para que
ele possa ser avaliado e melhorado.

Após homologação do
PLANCON Escolar e
continuamente após o
início às atividades
presenciais.
Após homologação do
PLANCON Escolar e
continuamente após o
início às atividades
presenciais.
Após homologação do
PLANCON Escolar e
continuamente após o
início às atividades
presenciais.
Equipe
diretiva e
comissão
escolar

Equipe
diretiva e
comissão
escolar

Equipe
diretiva e
comissão
escolar

O quê (ação)
(W2)

Onde
(W3)

Quando
(W4)

Quem
(W5)

Como
(H1)

Por meio reuniões presenciais
e/ou online para traçar estratégias,
estruturar o sistema de
comunicação e informação bem
como refletir e avaliar o mesmo.

Por meio reuniões presenciais
e/ou online para traçar estratégias
e estruturar o sistema de
comunicação e informação.

Por meio reuniões presenciais
e/ou online para traçar estratégias
e estruturar o sistema de
comunicação e informação.

Diretrizes: Link de Acesso:
https://drive.google.com/file/d/1cl4k6Rvd8C0qQS72jsLrYigCtSdcnaUk/view?usp=sharing

7.1.8 - DAOP FINANÇAS

Quadro 8:Esquema de organização DAOP Informação e Comunicação

Na
unidade
escolar.

Na
unidade
escolar.

38 Reforçar parcerias com os órgãos de
comunicação social, através de formação
e disponibilização de materiais, visando
a maximização da informação e
mensagens através destes canais.
39 Elaborar cronogramas para atividades
e produtos de comunicação, monitorando
sua implementação.

Quanto
(H2)

Verificar se haverá
necessidade de recursos
financeiros e o montante.

Verificar se haverá
necessidade de recursos
financeiros e o montante.

Verificar se haverá
necessidade de recursos
financeiros e o montante.
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4 Acionar os recursos levantados pelo
Sistema de Comando Operacional, a fim
de executar os processos de aquisição de
materiais, conforme as normas e
legislações vigentes, ou direcionar ao
órgão competente, após a avaliação do
cenário e definição de quais recursos

1 Avaliar, com base nas ações definidas
pela Unidade de Gestão Operacional
(Sistema de Comando de Operações SCO), para cada nível de prontidão, os
recursos financeiros necessários para a
implementação das medidas preventivas e
de contenção de contágio preconizadas
(medidas sanitárias, medidas pedagógicas,
medidas excepcionais de gestão de
restaurantes/ refeitórios/cantinas, apoio
logístico às demais dinâmicas operacionais
previstas, etc...).
2 Dispor de um orçamento prévio quanto
aos recursos a serem acionados para a
realização das atividades, aquisição de
Equipamentos de Proteção Individuais
(EPIs) e Equipamentos de Proteção
Coletivas (EPCs), e todos os itens
recomendados nas diretrizes sanitárias, de
alimentação, de transporte, pedagógicas,
gestão de pessoas, de comunicação e de
capacitação e treinamento.
3 Fornecer dados e informações
financeiras para subsidiar a captação de
recursos complementares para a gestão da
crise sanitária no estabelecimento de
ensino, junto às instâncias competentes.
Durante o ano letivo.

Unidade
escolar e
Secretaria
Municipal
de
Educação
Antes do retorno às
aulas e durante o ano
letivo.

Antes do retorno às
aulas

Unidade
escolar e
Secretaria
Municipal
de
Educação

Unidade
escolar e
Secretaria
Municipal
de
Educação

Após aprovação do
PLANCON.

Unidade
escolar

Equipe
diretiva e
comissão
escolar

Equipe
diretiva e
comissão
escolar

Secretaria
Municipal de
Educação,
Equipe
diretiva e
comissão
escolar

Equipe
diretiva e
comissão
escolar

Durante o ano letivo, Equipe
diretiva e comissão escolar
deverão monitorar as ações e
verificar a necessidade de mais
recursos financeiros para a
garantia da segurança e prevenção
ao covid-19.
Antes do início das aulas e
durante o ano letivo, Equipe
diretiva e comissão escolar
deverão acionar os recursos
necessários para colocar as ações
do PLANCON em prática e, do

Secretaria Municipal de
Educação, juntamente com a
Unidade Escolar, deverá
estabelecer um orçamento prévio,
baseado no PLANCON, para
implementação das ações na
escola.

Analisar todo o PLANCON e
elencar todos os recursos
financeiros que serão necessários.

Verificar se haverá
necessidade de recursos
financeiros e o montante.

Verificar se haverá
necessidade de recursos
financeiros e o montante.

Verificar se haverá
necessidade de recursos
financeiros e o montante.

Verificar se haverá
necessidade de recursos
financeiros e o montante.
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7 Auxiliar nos processos de licitação, no
sentido de definir a necessidade;
elaboração dos Termos de Referência,
obtenção dos orçamentos;
encaminhamento para o setor financeiro
para aprovação e pré-empenho;
encaminhamento para o setor responsável
para o lançamento da licitação; realização
do contrato e empenho, considerando o
tempo de tramitação e os prazos dos

Secretaria
Municipal
de
Educação

Antes do retorno às
aulas

Antes do retorno às
aulas e durante o ano
letivo.

Unidade
escolar e
Secretaria
Municipal
de
Educação

Secretaria
Municipal de
Educação,
Equipe
diretiva e
comissão
escolar

Secretaria
Municipal de
Educação,
Equipe
diretiva e
comissão
escolar

Equipe
diretiva e
comissão
escolar

Equipe diretiva e comissão
escolar apoiarão o processo de
compra de materiais, verificando
orçamentos, quantidades e
recursos disponíveis e
necessários, visando o menor
desperdício e a manutenção da
segurança e prevenção ao
COVID-19.
O processo de licitação será
conduzido pela Secretaria
Municipal de Educação, mas a
Unidade escolar poderá orientar
fornecedores sobre processos de
licitação em aberto, visando
agilizar o processo.

Antes do início das aulas e
durante o ano letivo, Equipe
diretiva e comissão escolar
deverão fazer o levantamento de
materiais necessários, bem como
sua reposição.

Antes do retorno às
aulas e durante o ano
letivo.

5 Dimensionar e descrever detalhadamente
a quantidade e a qualidade de itens
indispensáveis que precisam ser
adquiridos, e o período de abastecimento,
identificando a quantidade de EPIs, EPCs,
materiais individuais, materiais de
limpeza, higiene e desinfecção, materiais
coletivos, considerando o número de
servidores, alunos, salas de aula, espaços
físicos, entre outros, para que não faltem
equipamentos e materiais nas unidades
escolares até o retorno da normalidade.
6 Apoiar o processo de compra de
materiais e demais insumos que se façam
necessários para a operacionalização das
medidas definidas para enfrentamento da
crise sanitária, no âmbito do
estabelecimento de ensino.

Unidade
escolar

mesmo modo, mantendo as
atividades.

necessários serão acionados, sendo eles
pré-cadastrados ou não, conforme
demandas para o atendimento seguro de
estudantes, familiares e servidores;

Não haverá custo.

Não haverá custo.

Verificar se haverá
necessidade de recursos
financeiros e o montante.
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Antes do retorno às
aulas e durante o ano
letivo.

Unidade
escolar

Quadro 8: Esquema de organização DAOP Finanças

Antes do retorno às
aulas e durante o ano
letivo.

Unidade
escolar

9 Considerar os procedimentos
estabelecidos nas diretrizes sanitárias
quanto à alimentação na escola
(recebimento, armazenamento, prépreparo, preparo, distribuição,
acompanhamento e fiscalização), e os
recursos demandados para este fim.
10 Considerar os procedimentos
estabelecidos nas diretrizes de gestão de
pessoas quanto à necessidade de
contratação de servidores substitutos para
atender às demandas dos grupos de risco,
identificando orçamento, fonte de recursos
e legislação para contratação.

Antes do retorno às
aulas e durante o ano
letivo.

Unidade
escolar

8 Proceder ao levantamento de recursos
necessários para planejar, organizar e
executar as capacitações, treinamentos e
simulados de campo, envolvendo equipes,
equipamentos, viaturas (bombeiros e
ambulâncias), entre outros.

fornecedores para o fornecimento dos
produtos e materiais.

Equipe
diretiva e
comissão
escolar

Equipe
diretiva e
comissão
escolar

Equipe
diretiva e
comissão
escolar

Antes do início das aulas e
durante o ano letivo, Equipe
diretiva e comissão escolar
deverão fazer o levantamento de
materiais e ações necessários,
bem como sua reposição,
continuação.
Antes do início das aulas e
durante o ano letivo, Equipe
diretiva e comissão escolar
deverão fazer o levantamento de
materiais e ações necessários,
bem como sua reposição,
continuação.
Antes do início das aulas e
durante o ano letivo, Equipe
diretiva e comissão escolar
deverão fazer o levantamento de
materiais e ações necessários,
bem como sua reposição,
continuação.

Para o levantamento não
haverá custo, apenas se
houver necessidade de
investimento em algo.

Para o levantamento não
haverá custo, apenas se
houver necessidade de
investimento em algo.

Para o levantamento não
haverá custo, apenas se
houver necessidade de
investimento em algo.
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Adriana Maciel
Fone:
(48)99556118
Eliane Passos
Fone:
(47)996542151
Jussara Silva
Fone:
(48)991192728

QUESTÕES
PEDAGÓGICAS
Vanessa Lopes
Fone:
(48)996858722

ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR

TRANSPORTE
ESCOLAR
Gabrielly Adriano
Fone:
(48)998618158
Meire de Souza
Fone:
(48)984239176

Figura 2: Organograma de um Sistema de Comando Operacional (SCO)

Alessandra Pazini
Fone:
(47)999915738
Patrícia Régis
Fone:
(48)996052751

MEDIDAS
SANITÁRIAS

Vanessa Atanázio
Fone: (47)99118-7439
Tiago Matias
Fone: (47)99689-9246

INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO

Janete Groth
Fone:
(48)991282005
Silvana Tomazi
Fone:
(48)996480075

GESTÃO DE
PESSOAS

Eloiza Coelho
Fone: (048) 99609-9861

COMANDO
ESCOLAR

Renê Pinto
Fone:
(48)996325688

TREINAMENTO
E CAPACITAÇÃO

Carla da Silva
Fone:
(48)996448114
Edilberto Passos
Fone:
(48)996317141

FINANÇAS

O CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA ALDA FURTADO DOS SANTOS adotou a seguinte estrutura de gestão operacional.

UNIDADE DE GESTÃO OPERACIONAL (SISTEMA DE COMANDO OPERACIONAL/COMITES ESCOLARES)
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Para a devida aplicação da metodologia proposta, cada uma das caixas no organograma deve ser
devidamente nominada (responsável) e identificada com telefone, e-mail, WhatsApp da pessoa com poder de
decisão. Para facilitar a utilização e visibilidade pode-se criar um mural para comunicações, avisos, indicação
dos responsáveis e contatos de emergência.

SISTEMA DE VIGILÂNCIA E COMUNICAÇÃO (SISTEMA DE ALERTA E ALARME)
Dispositivos Principais
Nosso sistema de alerta e alarme está organizado em torno de 5 dispositivos principais de vigilância e
comunicação:
a.
indicações provenientes de instituições hierarquicamente superiores e das entidades de saúde;
b.
sistema de observações e controle de evidências (tosse persistente de alguém, queixa de sintomas
compatíveis com COVID-19, medição de temperatura em casos suspeitos;
c.
informações variadas plausíveis provenientes de diversas fontes (alunos e pais, funcionários,
autoridades locais, entidades representativas e acreditáveis);
d.
simulados de algumas ações (e protocolos);
e.
relatórios diários de responsáveis da Unidade de Gestão Operacional.
Com base nestes dispositivos procede-se um constante monitoramento das dinâmicas e ações
implementadas e, se necessário, seu ajuste. No quadro abaixo apresenta-se como está organizado o
sistema de vigilância e comunicação.
NOME
Patrícia Régis
Alessandra Stein L.
Pazini
Eliane Regina Alves
Passos
Jussara Martins da
Silva
Adriana Maciel

FUNÇÃO
Responsáveis pela DAOP medidas
sanitárias

Responsáveis pela DAOP Questões
Pedagógicas
Responsável pela DAOP
alimentação escolar

Gabrielly Martins
Adriano
Meire Aparecida Dias
de Souza

Responsáveis pela DAOP
Transporte Escolar

Silvana Luiz Tomazi
Renê Gouveia

(48)99605-2751
(47)99991-5738

DISPOSITIVO
Celular/WhatsApp

(47)99654-2151
(48)99119-2728

Celular/WhatsApp

(48)99556118

Vanessa Lopes

Janete Groth

CONTATO

Responsáveis pela DAOP Gestão de
Pessoas
Responsável pela DAOP
Treinamento e Capacitação

(48)99685-8722
(48)99861-8158

Celular/WhatsApp
Celular/WhatsApp

(48)98423-9176
(48)99128-2005

Celular/WhatsApp

(48)99648-0075
(48)99632-5688

Celular/WhatsApp
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Responsáveis pela DAOP
Informação e comunicação

Carla da Silva
Edilberto Alves
Passos
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(47)99118-7439
(47)99689-9246

Celular/WhatsApp

(48)99644-8114
Responsáveis pela DAOP Finanças

Celular/WhatsApp
(48)99631-7141

Quadro 1: sistema de vigilância e comunicação

Monitoramento e avaliação
Tendo em vista a imprevisibilidade da evolução da pandemia, é fundamental o monitoramento
constante do cenário de risco e das dinâmicas e ações operacionais adotadas, com avaliações de processos e
resultados e constantes ajustes que se demonstrem necessários, para manter o plano de contingência atualizado.
O registro das ações adotadas e das verificações realizadas é também importante para salvaguardar futuras
questões legais.
Os registros diários das atividades da escola, de maior ou menor eficácia das diferentes dinâmicas e
ações, de eventuais problemas detectados e como foram resolvidos, de questões que seja necessário resolver
ou aspectos a serem alterados, serão realizados em boletins de preenchimento expedito e em relatórios
conforme modelos que consta nos anexos 2 e 3 do Caderno de Apoio PLANCON Covid-19.
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ANEXOS

97

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE

/

/
Ocorrência

Encaminhamento

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

OBSERVAÇÕES OU PENDÊNCIAS:

Outras

Questões
Pedagógicas

Transporte Escolar

Alimentação
Escolar

Medidas Sanitárias

Gestão de Pessoas

Dinâmicas e Ações
Operacionais

DIA:

INFORME DE Nº

BOLETIM DIÁRIO DE OCORRÊNCIAS

ANEXO 1 - MODELO BOLETIM

Resolução

Alterações (se houver)
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ANEXO 2 - MODELO RELATÓRIO
PERÍODO : DE

A

1. Aspectos facilitadores e dificultadores das Dinâmicas e Ações Operacionais:
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2. Dados Quantitativos:
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Destaques

Evidenciados,

Aspectos

a
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Melhorar

e

Lições

Aprendidas

4 – SUGESTÕES DE ALTERAÇÕES NO PLANO DE CONTINGÊNCIA

5 – FOTOS, REGISTROS, DEPOIMENTOS, GRÁFICOS, ETC.

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO:
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ANEXO 3 - MODELO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA RETORNO
TERMO DE LIVRE CONSENTIMENTO E RESPONSABILIDADE PARA RETORNO ÀS ATIVIDADES
ACADÊMICAS PRESENCIAIS
Considerando a situação de pandemia causada pelo SARS-CoV-2 (NOVO CORONAVIRUS), a qual
assola o mundo todo e o estado de isolamento social ordenado pelas Autoridades Governamentais e de Saúde;
Considerando as normas do Governo Federal de Vigilância de Saúde e as normatizações do Governo Estadual
de Santa Catarina em relação aos cuidados que se deve tomar para evitar ou minimizar os riscos de
contaminação com o novo coronavirus (COVID-19);
Considerando que o Centro Educacional Alda Furtado dos Santos, instituiu um Plano de Contingência
para retorno às atividades presenciais, a fim de minimizar a propagação do SARS-CoV-2 no ambiente escolar.
Considerando que dentre a comunidade escolar estão pessoas de todas as idades inclusive os considerados
grupo de risco; Resolve a família DECLARANTE, de livre e espontânea vontade firmar o presente instrumento
para declarar ciência, concordância e responsabilidade com relação ao retorno das atividades presenciais,
tendo em vista ser o(a) declarante do presente termo pessoa considerada do grupo de risco frente a pandemia
COVID-19.
Eu,
, responsável
pelo(a) aluno(a)
, série
, turma
, turno
, portador da Cédula de Identidade n°
, inscrito(a) no
Cadastro de Pessoas Físicas – CPF sob o n°
, residente e domiciliado(a) à
, DECLARO(A), para
todos os fins de direito que tenho ciência de todos os problemas causados pela pandemia COVID-19, e dos
riscos em relação ao contágio do coronavírus SARS-CoV2, do que está acontecendo a nível mundial, nacional,
e especialmente no município de Porto Belo e Estado de Santa Catarina, bem como, estou ciente de todas as
medidas adotadas pelo Centro Educacional Alda Furtado dos Santos, em relação ao retorno das atividades
presenciais na Instituição.
Autorizo o retorno do(a) aluno(a) citado acima ( )
Mesmo pertencendo ao denominado grupo de risco quero, de livre e espontânea vontade, permitir o
retorno do(a) aluno(a) citado acima às atividades de forma presencial, mesmo não necessitando nesse
momento. Declaro ser integramente responsável pelo retorno às atividades presenciais neste momento,
isentando o Centro educacional Alda Furtado dos Santos de quaisquer responsabilidades por fatos decorrentes
da minha escolha. Declaro ainda que fui devidamente informado que a qualquer momento posso optar por
afastar o(a) aluno(a) citado acima das atividades presenciais, devendo informar expressamente à escola. Por
ser a expressão da verdade, firmo o presente para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Não autorizo o retorno do(a) aluno(a) citado acima ( )
Mesmo não autorizando o retorno do(a) aluno(a) citado acima, responsabilizo-me na realização das
atividades em sua forma remota (online).
Assinatura do responsável:
Assinatura da Direção Escolar:

Porto Belo,

de outubro de 2020.
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ANEXO 4 – TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE - ASSINADO

104

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 2406

TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE
Identificação: Centro Educacional Professora Alda Furtado dos Santos
Endereço: Rua Manoel Irineu da Silva, nº 152 – Bairro: Santa Luzia – Porto Belo/SC
CEP: Bairro: Santa Luzia
Telefone: (48): 3263-6467
Instituição: (x) pública
( ) privada
Neste ato representada pela Comissão Escolar, conforme segue:
NOME

CPF

FUNÇÃO

Eloiza Coelho
Adriana Maciel
Alessandra Stein L. Pazini

053.822.299-96
799.279.209-20
009.840.140-80

Carla da Silva

895.310.279-00

Edilberto Alves Passos
Eliane Regina Alves Passos
Gabrielly Martins Adriano
Janete Groth

860.552.679-34
051.993.439-39
102.989.099-44
812.959.950-34

Jussara Martins da Silva

638.972.537-04

Meire Aparecida Dias de Souza
Patrícia Régis
Renê Gouveia Pinto
Silvana Luiz Tomazi
Tiago Matias
Vanessa dos Santos Atanázio
Vanessa Lopes Silva

087.362.228-60
026.018.279-63
359.658.568-65
085.102.239-12
944.730.800-72

Diretora
Professora Inclusão
Professora PADA
Professora de Educação Infantil e series
iniciais - Ensino Fundamental
Professor de Educação Física
Professora Inclusão
Professora de Educação Infantil
Professora de Educação Infantil
Professora series iniciais - Ensino
Fundamental
Professora de Educação Infantil
Professora de Educação Infantil
Professor de Arte
Professora de Educação Infantil
Professor de Informática
Professora de Educação Infantil
Secretaria

054.411.639-92
117.215.079-65

Através da assinatura deste TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE os membros da
Comissão Escolar acima identificados declaram, para todos os fins de direito e para quem interessar,
acompanhado da instituição de ensino acima identificada, que:
1. O presente PLANCON-Edu Escola da referida instituição de ensino foi elaborado com base no modelo do
PLANCON-Edu,

disponível

https://drive.google.com/file/d/1br689dVt3AIXxwsmzHxfsaiD4gLnucbB/view,

em:
conforme

preconiza

a

PORTARIA CONJUNTA nº 750/2020 SED/SES/DCSC de 25 de setembro de 2020;

105

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 2407

2. Na elaboração do PLANCON-Edu Escolar foram seguidas os oito (8) cadernos de diretrizes estabelecidas
no Plano de Contingência da Educação Estadual e Municipal bem como protocolos, normas e legislação
vigentes, comprometendo-se em cumpri-las integralmente;
3. O PLANCON Edu seja entregue para análise e homologação, ao Comitê Municipal de Gerenciamento da
Pandemia de COVID-19, conforme indicado pela PORTARIA CONJUNTA nº 750/2020 SED/SES/DCSC de
25 de setembro de 2020.
Porto Belo, 30 de outubro de 2020.

Eloiza Coelho

Adriana Maciel

Alessandra Stein L. Pazini

Carla da Silva
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Edilberto Alves Passos

Eliane Regina Alves Passos

Gabrielly Martins Adriano

Janete Groth

Jussara Martins da Silva
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Meire Aparecida Dias de Souza

Patrícia Régis

Renê Gouveia Pinto

Silvana Luiz Tomazi

Tiago Matias

Vanessa dos Santos Atanázio
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Vanessa Lopes Silva
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ANEXO 5 – ITENS NECESSÁRIOS PARA O RETORNO
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ITENS NECESSÁRIOS PARA O RETORNO
Relação de itens necessários para o retorno às atividades presenciais nas escolas, os quais trazem impacto
financeiro, conforme apontado nas demais diretrizes:
ITEM

EPI’s E MATERIAIS IN DIVIDUAIS
DIRETRIZ, PÁGINA OU NÃO CONSTA (NC)

MATERIAIS DE CONSUMO

COMUNICAÇÃO

SERVIÇOS

PESSOAL
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Página de assinaturas

Adriana S

Altino J

Adriana Schimiguel
016.106.329-23
Signatário

Altino Junior
005.551.719-65
Signatário

Andressa G

Bruna R

Andressa Godoi
040.551.839-09
Signatário

Bruna Rosa
091.313.139-30
Signatário

Claudio S

Eliane T

Claudio Silva
585.668.489-34
Signatário

Eliane Tomaz
798.662.129-04
Signatário

Josiane R
Josiane Rocha
056.391.939-64
Signatário

Daniela Silva
032.613.839-09
Signatário

Assinado eletronicamente

Marilene V

Mariane Camargo

Marilene Viana
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041.270.989-96
Signatário

Marina A
Marina Agnoletto
913.051.879-20
Signatário

693.062.659-72
Signatário

Assinado eletronicamente

Mario Filho
533.100.049-53
Signatário

Osvaldo N
Nicésio Delfino
049.170.889-09
Signatário

Osvaldo Neto
065.384.389-54
Signatário

Patrícia A
Patrícia Araújo
035.401.139-16
Signatário

Rosane Grauppe
478.186.899-15
Signatário

Selma P
Selma Pereira
024.902.599-03
Signatário

Vanesa Marques
046.262.169-35
Signatário

Vera A
Eidi Domingues
027.218.379-23

Vera Andrade
614.215.379-15
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Signatário

Signatário

HISTÓRICO
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11:59:45
24 Nov 2020

Comite Municipal PlanCon Porto Belo criou este documento. (Empresa: Comite Municipal PlanCon Porto
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Adriana Aparecida Schimiguel (E-mail: drikamppt@gmail.com, CPF: 016.106.329-23) visualizou este
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PLANO DE CONTINGÊNCIA 013-2020 - APLICÁVEL AO CENTRO EDUCACIONAL MUNDO MÁGICO

Publicação Nº 2788523

PLANCON EDU ESCOLAR

HOMOLOGADO

COMITÊ MUNICIPAL DO PLANCONEDU/COVID-19 PORTO BELO / SC
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PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA
COVID-19.

PLANCON-EDU/ESCOLAS COVID-19.

Porto Belo, Outubro de 2020.
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Este Plano de Contingência foi construído com base no Modelo do Plano de
Contingência elaborado e aprovado no âmbito do Comitê Técnico Científico da
Defesa Civil do Estado de Santa Catarina. Plano de contingência aplicável a
CENTRO EDUCACIONAL MUNDO MÁGICO.

Equipe responsável pela elaboração e implementação do plano:

•

Representante Gestor: Vera Regina Evaristo De Andrade.

•

Representante Direção/Coordenação Pedagógica: Vera Regina
Evaristo De Andrade.

•

Representante Professores: Aline Juliana Marques Fonseca Do
Prado, Daiane Eliana De Melo.

•

Representante Dos Pais: Ricardo Manoel De Melo, Gabrieli Regina
Petry.

•

Representante De H.: Juliana Telles Machado, Rosimeri
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LISTA DE SIGLAS
1. EPIs: Equipamentos de Proteção Individual.
2. PLANCON: Plano de Contingência.
3. SCO: Sistema de comando em operações.
4. DAOP: DIRETRIZES, DINÂMICAS E AÇÕES OPERACIONAIS.
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1. INTRODUÇÃO
A COVID-19 é uma doença infecciosa emergente, causada por
um vírus da família dos coronavírus — o SARS-CoV-2 (de forma simplificada,
como institui a OMS, 2019-nCoV) identificado pela primeira vez em Wuhan, na
China, em dezembro de 2019.
Em 30 de janeiro, o Comitê de Emergência da Organização
Mundial de Saúde (OMS) decretou Emergência de Saúde Pública de Âmbito
Internacional. Em 11 de março, levando em consideração a amplitude de sua
propagação mundial, veio a ser classificada como pandemia.
Segundo a OMS, para configurar uma pandemia são necessárias três
condições:
a. Ser uma nova doença que afeta a população;
b. O agente causador ser do tipo biológico transmissível aos seres
humanos e causador de uma doença grave;
c. Ter contágio fácil, rápido e sustentável entre os humanos.

A ocorrência da COVID-19, bem como as providências a serem
aplicadas, se integram na Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, definida
pela Lei n° 12.608, de 10 de abril de 2012. Efetivamente estamos em estado
de calamidade pública decretada em decorrência de um desastre de natureza
biológica, que se insere na rubrica ―doenças infecciosas virais‖ (conforme o
COBRADE nº 1.5.1.1.0). No Brasil, o Congresso Nacional reconheceu, para
fins específicos, por meio do Decreto Legislativo n° 6, de 20 de março de 2020,
a ocorrência do estado de calamidade pública nos termos da solicitação do
Presidente da República.
Em Santa Catarina, o acionamento do Centro Integrado de
Gerenciamento de Riscos e Desastres - CIGERD ocorreu no dia 14 de março,
quando foi deflagrada a ―Operação COVID-19 SC‖. No dia 17 de março, o
governo do Estado decretou emergência, através do Decreto n° 515, por conta
da pandemia de coronavírus.
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O Decreto nº 562, de 17 de abril de 2020, declarou estado de
calamidade pública em todo o território catarinense, nos termos do COBRADE
nº 1.5.1.1.0 - doenças infecciosas virais, para fins de enfrentamento à COVID19, com vigência de 180 (cento e oitenta) dias, suspendendo as aulas
presenciais nas unidades das redes de ensino pública e privada, sem prejuízo
do cumprimento do calendário letivo, até 31 de maio.
Este Decreto foi alterado por outro de número 587, de 30 de
abril, que suspendeu as aulas nas unidades das redes de ensino pública e
privada por tempo indeterminado. O Decreto n° 630, de 1º de junho,
suspendeu até 2 de agosto de 2020 as aulas presenciais 5 nas unidades das
redes de ensino pública e privada, sem prejuízo do cumprimento do calendário
letivo, o qual deverá ser objeto de reposição oportunamente.
Em 16 de junho, o Ministério da Educação publicou a Portaria
nº 544 que dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em
meios digitais, enquanto durar a situação de pandemia do novo coronavírus COVID-19. E, em 18 de junho, a Portaria n° 1.565 que estabeleceu orientações
gerais visando à prevenção, ao controle e à mitigação da transmissão da
COVID-19, e à promoção da saúde física e mental da população brasileira, de
forma a contribuir com as ações para a retomada segura das atividades e o
convívio social seguro.
O impacto potencial da COVID-19 é elevado devido a, entre outros aspectos:
a. A propagação do vírus ser fácil e rápida;
b. A transmissão ocorrer enquanto o paciente está assintomático ou tem
sintomas leves (5 até 14 dias);
c. A doença ter consequências agravadas, para além de idosos, em certos
grupos populacionais com grande expressão no Brasil, como diabéticos,
hipertensos e com problemas cardíacos;
d. A possibilidade de gerar sobrecarga nos sistemas e serviços de saúde e
assistência social
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ruptura), na fase exponencial da contaminação;

f. A taxa de mortalidade pode atingir, em certos contextos, números
preocupantes.
Considerando que a transmissão do agente infeccioso se faz
por contágio interpessoal, é fundamental promover a preparação das
instituições, organizações e serviços para uma resposta efetiva e oportuna, que
ajude a diminuir a amplitude e ritmo da infecção e a mitigar seus impactos,
especialmente, o número de vítimas mortais. A estratégia a seguir deve estar
alinhada com as indicações do Ministério da Saúde (MS) e da Organização
Mundial de Saúde (OMS) e outras indicações de órgãos de governos federal,
estadual e municipal. As atividades a desenvolver devem ser sempre
proporcionais ao nível de risco definido pelas instituições responsáveis.
As experiências já reconhecidas nos casos mais bemsucedidos de controle provam que a preparação para uma epidemia começa
(ou deve começar) antes dela ocorrer. Se tal não ocorreu (ou só ocorreu
parcialmente), mais importante se torna que a prevenção se inicie logo aos
primeiros sinais de casos provenientes de outros países (ou regiões), com
reforço na fase de transmissão local e, obviamente, maior destaque na fase de
transmissão comunitária ou sustentada. Entre as medidas adotadas desde
cedo pelos países melhor sucedidos no controle à COVID-19, constam-se a
realização massiva de testes com isolamento de casos detectados e quebra de
cadeias de transmissão, medidas de reforço da higiene individual e
comunitária, comunicação eficaz e adequada 6 e conscientização efetiva, mas
dando devido realce a riscos e consequências em caso de negligência de
medidas de distanciamento social (de vários graus e ordem), obrigatórias ou
voluntárias, com proibição de aglomerações.
Um instrumento de planejamento e preparação de resposta a
eventos adversos de quaisquer tipos, previstos na Codificação Brasileira de
Desastres - COBRADE, é o Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil
(PLANCON-PDC). Nele se define(m) e caracteriza(m) o(s) cenário(s) de risco,
se explicitam os níveis de risco/prontidão considerados e se estabelecem as
dinâmicas e ações operacionais a implementar em cada um desses níveis,
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quando da iminência ou ocorrência do evento adverso a que o(s) cenário(s) de
risco(s) alude(m), incluindo questões de comunicação, protocolos operacionais,
recursos humanos a mobilizar, recursos/materiais a utilizar e sistema de
coordenação operacional, através da previsão e acionamento de um Sistema
de Comando de Operação (SCO) para gestão de crise. Os planos de
contingência deverão em princípio ser elaborados em fase de normalidade ou,
quando muito, prevenção, ou seja, antes da ocorrência do evento extremo. Na
presente situação estão sendo elaborados em plena etapa de mitigação, já na
fase de resposta.
O CENTRO EDUCACIONAL MUNDO MÁGICO, face à atual
ameaça

relacionada

responsabilidade

com a

perante

à

COVID-19,

e

comunidade

tendo

em

conta

escolar/acadêmica

a

sua

(alunos,

professores, funcionários e familiares destes), elaborou o presente PLANO DE
CONTINGÊNCIA (PLANCON-EDU/COVID-19). O Plano está alinhado com as
metodologias para elaboração de Planos de Contingência da Defesa Civil de
Santa Catarina e as orientações nacionais e internacionais (nomeadamente,
Ministério da Saúde e Organização Mundial de Saúde, bem
Secretarias de Estado de

Saúde

e

de

Educação).

como
O

Plano

de

Contingência Escolar para a COVID-19, a partir de cenários de risco
identificados, define estratégias, ações e rotinas de resposta para o
enfrentamento da epidemia da nova (COVID-19), incluindo eventual retorno
das atividades presenciais, administrativas e escolares. O conjunto de medidas
e ações ora apresentado deverá ser aplicado de modo articulado, em cada
fase da evolução da epidemia da COVID-19.
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2. ENQUADRAMENTO CONCEITUAL DE REFERÊNCIA
A estrutura do PLACON-EDU do CENTRO EDUCACIONAL MUNDO MÁGICO
obedece ao modelo conceitual ilustrado na Figura 1.
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3. ATORES/POPULAÇÃO ALVO
Público alvo: alunos, professores, funcionários e familiares do CENTRO
EDUCACIONAL MUNDO MÁGICO.

4. OBJETIVOS
OBJETIVO GERAL

Fortalecer os processos de governança da escola, definindo
estratégias, ações e rotinas de atuação para o enfrentamento da epidemia
enquanto persistirem as recomendações nacionais, estaduais e/ou regionais de
prevenção ao contágio da COVID-19, buscando assegurar a continuidade da
sua missão educacional pautada pela proteção e segurança da comunidade
escolar/acadêmica.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a. Identificar os cenários de riscos (com base nas ameaças, território
envolvido,

vulnerabilidades

e

capacidades

instaladas

do

estabelecimento de ensino);
b. Definir as dinâmicas e ações operacionais e adotar os protocolos
operacionais

específicos,

abrangendo

todas

as

atividades

do

estabelecimento e todos os membros da comunidade escolar e
cumprindo todas as recomendações oficiais;
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c. Estabelecer uma Unidade de Gestão Operacional que assegure a
implementação das dinâmicas e ações definidas para diferentes fases,
em especial, na retomada de atividades presenciais;
d. Promover acesso à informação constante de boletins atualizados e
outros materiais de fontes oficiais sobre a pandemia, formas de contágio
e formas de prevenção; e. Garantir uma eficiente comunicação interna
(com alunos, professores e funcionários) e externa (com pais e/ou
outros familiares dos alunos, fornecedores e população em geral);
e. Determinar quais os recursos necessários para dar uma resposta efetiva
e competente, adequada a cada fase de risco/prontidão associada à
COVID-19;
f. Implementar as ações de resposta, mitigação e recuperação, em cada
fase, abrangendo toda a atividade do estabelecimento;
g. Monitorar e avaliar as ações/medidas implementadas, possibilitando
ajustes nas estratégias frente aos resultados esperados;
h. Identificar

eventuais

casos

suspeitos

de

COVID-19,

orientando/encaminhando para que de imediato possam usufruir de
apoio da escola e por parte dos serviços de saúde, evitando ou
restringindo situações de contágio;
i. Assegurar

a

continuidade

da

missão

educativa,

estabelecendo

estratégias e metodologias pedagógicas adaptadas, buscando qualidade
e equidade no atendimento escolar;
j. Garantir condições sanitárias, profissionais, tecnológicas e apoio
psicológico compatíveis com o momento da pandemia e pós-pandemia,
garantindo a segurança da comunidade escolar nos aspectos sanitários,
de higiene, saúde física e mental/emocional.
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5. CENÁRIOS DE RISCO
Este plano de contingência está elaborado para cenários de
risco específicos, que consideramos se aplicar ao nosso estabelecimento
educativo. Em tais cenários são considerados o território de alcance da
ameaça (COVID-19) com que se tem que lidar, bem como as vulnerabilidades
e capacidades instaladas/a instalar.

AMEAÇA (S)
A principal ameaça a que o plano de contingência visa dar
resposta é uma ameaça biológica, uma pandemia, mais exatamente, a
transmissão do vírus 2019-nCoV, que tem impacto direto no sistema
cardiorrespiratório1, desencadeando no organismo humano a COVID-19.

A transmissão ocorre através:
a.

De gotículas ou micro gotículas de saliva e secreção nasal

etc., projetadas por uma pessoa infectada e que atingem diretamente a
boca, nariz e/ou olhos de outra pessoa. Essas gotículas podem atingir a
boca, olhos ou nariz de pessoas próximas ou por contato:

b.

De contato físico com pessoa contaminada, como, por

exemplo, ao apertar a mão de uma pessoa contaminada e em seguida
levar essa mão à boca, ao nariz ou aos olhos.

c.

De objetos ou superfícies contaminadas e posterior contato

com a boca, nariz ou olhos. Não podendo ser descartada a possibilidade
de transmissão pelo ar em locais públicos – especialmente locais cheios,
fechados e mal ventilados.
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Depois do vírus atingir as mucosas, a maioria das pessoas
desenvolve a doença com sintomas amenos. Há, contudo, pessoas que
desenvolvem quadros de grande gravidade que, em certos casos, causam a
morte do paciente. A probabilidade de complicações graves é mais comum em
pessoas de grupos etários mais idosos e/ou na presença de outras doenças
crônicas. Contudo, começam a aparecer mais casos em outras faixas de idade
e em pessoas sem comorbidades aparentes.
Por outro lado, segundo a Organização Pan-Americana da
Saúde (OPAS) e a OMS, calcula-se que a taxa de mortalidade associada à
COVID-19 seja substancialmente maior que a da gripe sazonal (0,02% para
3,6% ou mais). A taxa de transmissão é elevada (cerca de 3, ou seja, 1 pessoa
contamina, em média, 3 pessoas). Sem estratégias de distanciamento físico,
deixando o vírus se transmitir livremente, a taxa de contaminação pode atingir,
eventualmente, até 50 a 70%, o que teria por consequência a falência total de
sistemas de saúde e funerários, pois teríamos milhões de mortos e um cenário
extremamente crítico.
Cabe ainda ressaltar que a falência dos sistemas de saúde e
funerário não depende somente da taxa de contaminação, mas, sobretudo da
capacidade de atendimento dos casos graves da doença que podem atingir o
nível de saturação mesmo em contexto de taxas menores de contágio. Não
existe ainda nenhuma vacina disponível e provavelmente não estarão
disponíveis ainda em 2020.
Também não existem tratamentos medicamentosos específicos
suficientemente testados, embora alguns medicamentos - tradicionalmente
utilizados no tratamento de outras doenças - tenham sido utilizados com
aparente sucesso, que não se sabe advir de qual ou de sua combinação com
outros, e alguns novos medicamentos começam a ser testados.
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Assim, a esta ameaça principal do vírus em si e da doença - por vezes mortais
que ele desencadeia, juntam-se, no mínimo, mais duas:
a. A ameaça de uma profunda crise econômica e financeira:
b. A ocorrência de contextos de perturbações emocionais pessoais e
desequilíbrios sociais variados.

Nos dois últimos casos, o planejamento de estratégias mais
adequadas para prevenir e restringir novos contágios, quando da retomada
gradual de atividades, pode contribuir significativamente para o controle da
doença e dirimir os impactos colaterais, favorecendo um ambiente mais
propício à recuperação econômica e dos impactos psicossociais da pandemia.

Em síntese, a ameaça é real e de natureza complexa, uma vez que:

a.

O vírus é novo, com elevada taxa de mutação (sem que saibamos,
totalmente, o que isso implica);

b.

Seus impactos dependem das medidas de contingenciamento
tomadas em tempo;

c.

Os efeitos potenciais de curvas de crescimento epidemiológico,
súbito e alto, sobre os sistemas de saúde são grandes, o que pode
afetar a capacidade de resposta e a resiliência individual e
comunitária e, por retroação, aumentar muito o risco;

d.

Seu impacto na situação econômica global e de cada país pode
gerar uma forte crise;
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O inevitável choque entre medidas de distanciamento social e
preocupação de dinamização da atividade econômica pode criar
conflitos e impasses difíceis de ultrapassar;

f.

Aos períodos de distanciamento social mais extensivo têm que
suceder-se períodos de maior flexibilização e tentativa de retomar a
normalidade que, contudo, podem vir a gerar novas necessidades
de distanciamento.

CARACTERIZAÇÃO DO TERRITÓRIO
No caso concreto do CENTRO EDUCACIONAL MUNDO MÁGICO foi julgado
como ajustada a descrição de território que segue:
A estrutura física do estabelecimento de ensino inclui:
a. Espaços de aula;

Sala

Quantidade de
aluno por sala
(antes)

Berçário

11

Berçário

11

Maternal I

12

Maternal I

12

Maternal II

15

Maternal II

15
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06
06
06
06
08
08

Turno

Matutino
Vespertino
Matutino
Vespertino
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Pré I

15

Pré I

15

Pré II

16

Pré II

16

1° ano

15

1° ano

15

2° ano

15

2° ano

15

3° ano

15

3° ano

15

4° ano

16

4° ano

16

5° ano

15

5° ano

15

Recreação

15

Recreação

15
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10
10
10
10
06
06
06
06
06
06
06
08
08
08
08
08

Matutino
Vespertino
Matutino
Vespertino
Matutino
Vespertino
Matutino
Vespertino
Matutino
Vespertino
Matutino
Vespertino
Matutino
Vespertino
Matutino
Vespertino
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b. Sala multiuso;
1 sala multiuso

Quantidade de
alunos (antes)

Quantidade de alunos
(agora)

Matutino

15

08

Vespertino

15

08

c. Banheiros;
Banheiros

Quantidade

18

d. Refeitório;
Refeitório

Em cada
horário de
lanche.

Quantidade de
alunos (antes)

18

Quantidade de alunos
(agora)

12

e. Espaços administrativos;

Espaço de acesso de alunos, professores e funcionários na chegada e saída
do estabelecimento.

a. Acesso único pelo portão frontal;
b. Espaços exteriores:
c. Parque de areia;
d. Parque de grama sintética;
e. Quadra esportiva;
f. Área multiuso.
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O território considerado no Plano de Contingência também
abrange domínios externos ao estabelecimento de ensino que têm ou podem
ter alguma interação com o ambiente escolar, no que tange aos fluxos que
possam propiciar a retomada ou a expansão do contágio pelo coronavírus
nesse ambiente. Assim o estabelecimento de ensino deverá acompanhar os
dados de monitoramento de identificação de possíveis casos suspeitos ou
confirmados de COVID-19:

a. No seu entorno, no bairro e na região de sua localização;

b. Nos municípios e bairros de residência dos estudantes e dos
trabalhadores da escola;

c. Associados às principais linhas de transporte público de acesso direto
ao estabelecimento de ensino;

d. Associados aos trajetos realizados pelas empresas de transporte
escolar privado que atendam alunos do estabelecimento de ensino;

e. Associados aos trajetos realizados pelas empresas de transporte dos
professores.

Para referência em saúde na comunidade temos A unidade de
pronto atendimento central do Bairro Centro, localizado no endereço Rua
Governador Celso Ramos – Centro, Porto Belo - SC, para nos apoiar no
reforço à vigilância, quanto às possibilidades de contágio em decorrência de
casos suspeitos ou confirmados no seu entorno, assim como em relação a
outros bairros de origem de integrantes da comunidade escolar no município
ou em municípios vizinhos.
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Figura 3- Fonte:encurtador.com.br/mszEO
- acessado em 25/10/2020.

VULNERABILIDADES
O CENTRO EDUCACIONAL MUNDO MÁGICO toma em
consideração, na definição de seu cenário de risco, as vulnerabilidades gerais
e específicas que seguem:
a. Facilitação de condições que permitam a transmissão do vírus, através
de contatos diretos (aperto de mão, beijos, atingimento por partículas de
pessoa infectada que tosse ou espirra, etc.) ou mediados (toque em
superfícies infectadas, etc., seguido de toque com as mãos na boca,
nariz e olhos), particularmente, em sociedades com hábitos sociais de
maior interatividade física interpessoal;
b. Falta de certos hábitos e cuidados de higiene pessoal e relacional ou
negligência no seu cumprimento, nomeadamente os hábitos associados
à lavagem regular e adequada das mãos, etiquetas corretas de tossir e
espirrar;
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c. Insuficiente educação da comunidade escolar para a gestão de riscos e
para a promoção da saúde (em especial, contextos epidemiológicos)
que, em certos casos, se associa a baixa educação científica e
dificuldades de pensamento crítico;
d. Atitudes de negação do vírus, da COVID-19 e/ou de seu impacto,
decorrente de fake news e difusão de informação não validada
cientificamente;
e. Condições específicas dos estabelecimentos, tais como tipo e
dimensões das instalações físicas, condições de arejamento, espaço
disponível para suficiente espaçamento das pessoas etc.;
f.

Baixa percepção de risco e o descumprimento de regras sociais (por
exemplo, distanciamento e isolamento social, uso de máscaras, entre
outros);

g. Existência de atores pertencendo a grupos de risco;
h. Atividades essencialmente presenciais e desenvolvidas em grupos;
i.

Dependência de meios de transporte coletivos urbanos, eventualmente
saturados;

j.

Alunos sem espaço adequado para estudo em casa, falta de
equipamentos como computadores e notebooks e problemas na
conexão à internet;

k. Horário único de acesso às aulas e intervalos (recreios), causando
possível aglomeração na entrada e saída das pessoas;
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CAPACIDADES INSTALADAS/ A INSTALAR
O CENTRO EDUCACIONAL MUNDO MÁGICO considera já ter instaladas e a
instalar as seguintes capacidades:

CAPACIDADES INSTALADAS:
a. Aquisição de EPIs de segurança pessoal (máscaras, aventais, uniformes,
luvas);
b. Dispensers com álcool por toda a escola;

c. Reorganização dos espaços administrativos e de recepção para garantir o
distanciamento;

d. Tapetes sanitizantes;

e. Uso do gerador de ozônio para fins de sanitização dos ambientes internos;

f.

Protocolo de procedimentos de segurança interno;

g. Criação de comissão interna para desenvolver e monitorar a aplicação do
PLANCON;

h. Implementação constante de rotinas de higiene nos projetos pedagógicos;

i.

Os pais e/ou responsáveis terão acesso somente à recepção da escola
quando deixarem ou buscarem seus filhos. Serão recepcionados
individualmente respeitando o distanciamento.

j.

Aferição a temperatura de todos que adentrarem na escola;
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k. Treinamento da equipe para garantir a aplicação das novas normas;

l.

Sala específica para a contingência de casos suspeitos;

m. Enviar um modelo com as principais informações do PLANCON para todas
as famílias;

n. Lacre dos bebedouros com esguicho;

o. Divisórias de acrílico para todas as mesas da Educação infantil, para
respeitar o distanciamento.

p. Adequar espaços específicos para alunos com necessidades especiais.

q. Cronograma de rodizio de alunos.

r.

Ocupação de um terço das salas.

s.

Organizar as turmas com espelho de classe.

Obs.: Todo espaço físico descrito no item 5.2 Caracterização do
Território, faz parte das capacidades instaladas.

CAPACIDADES A INSTALAR
a. Após aprovação do PLANCON, enviar um modelo com as principais
informações do mesmo, para todas as famílias;
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b. Estabelecer fluxos de encaminhamento de pessoas com sintomas à
rede de atenção pública ou privada;
c. Estabelecer protocolos internos de testagem e rastreamento e
afastamento de contatos de casos confirmados;

6. NÍVEIS DE PRONTIDÃO/AÇÃO
Este

plano

de

contingência

vincula-se

aos

níveis

de

prontidão/ação definidos no Quadro 1, que estão baseados em indicações da
OMS e correspondem à terminologia que vem sendo utilizada pelo Ministério
da Saúde em suas análises. Tal terminologia parece-nos a mais adequada
tanto à Natureza da pandemia, como para os estabelecimentos a que se
destina: Preparação; Resposta (subdividida em Contenção e Mitigação); e
Recuperação.

FASES

PLANCON

CARACTERÍSTICAS

SUBFASES

ESTADUAL

Não existe epidemia ou existe em outros países de

PREPARAÇÃO

forma ainda não ameaçadora
Pode ir desde quando há transmissão internacional em
outros países ou casos importados em outros estados
Contenção
(por vezes,
subdividida
em simples
no início e

RESPOSTA

alargada
quando já há
casos no
país/estado).

(contenção inicial) até à situação da existência de cadeias
secundárias de transmissão em outros estados e/ou casos
importados no estado, mas sem cadeias de transmissão
secundária (contenção alargada).
Inclui medidas como o rastreamento (por meio de testes),
isolamentos específicos (para evitar o contágio da
população a partir de casos importados) e vigilância de
entradas, saídas e deslocamentos de pessoas, buscando
erradicar o vírus. O limite da contenção é quando as
autoridades perdem o controle do rastreamento, o vírus se
propaga e entra em transmissão local. Considera-se na fase
de Contenção duas subfases Contenção Inicial e Contenção

Alerta (quando
somente há
ocorrências em
outros estados)
e
Perigo Iminente
(quando há
casos importados
no estado, mas
sem cadeias de
transmissão
secundária).

Alargada.
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A mitigação deve começar logo quando há transmissão
local e intensificar-se quando há transmissão sustentada ou
comunitária.
Sabendo-se que não será possível evitar todos os
contágios, tenta-se diminuir o avanço da pandemia, com
ações como suspensão de aulas, fechamento de comércio,

Emergência de

bares e restaurantes, cancelamento de eventos esportivos,

Saúde Pública

congressos, shows e espetáculos, suspensão ou limitação
de transportes etc.
Quando a situação de contágio está sob maior controle e
caminha para uma fase de recuperação estas medidas
restritivas podem ser flexibilizadas.

Supressão).
Caracteriza-se inicialmente pela redução do contágio e óbitos e
controle parcial da epidemia, sustentada em indicadores oficiais de
evolução de taxas de contágio e de ocupação de atendimento
hospitalar. Posteriormente, pela superação do surto epidêmico
e/ou surgimento de vacina e/ou descoberta de medicamentos
adequados para o tratamento da COVID-19, comprovados
RECUPERAÇÃO

cientificamente pelas autoridades competentes podendo
considerar-se consolidada (recuperação plena). Até que isso
aconteça, deve-se manter medidas preventivas adequadas para
evitar o surgimento de novos focos de infecção e reversão do
achatamento da curva de contágio. Na ocorrência de reversão da
redução do contágio as medidas adequadas de prevenção e
controle deverão ser retomadas, em partes similares às previstas
para a fase de Contenção.
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7. GOVERNANÇA E OPERACIONALIZAÇÃO DA RESPOSTA

A gestão de uma situação de crise, tão grave como a que nos
confrontamos e temos que lidar, exige um ajuste na governança, ou seja, nos
processos de governar neste tempo de crise. Referimo-nos, em especial, à
interação e tomada de decisão entre os atores envolvidos neste problema
coletivo, acompanhada da criação, reforço e/ou remodelação de diretrizes e
normas e implementação de ações adequadas.
Na

governança,

diretamente,

relacionada

com

a

operacionalização das dinâmicas e ações operacionais de resposta, salientamse três domínios fundamentais:
a. O das diretrizes, dinâmicas e ações operacionais (e respectivos
protocolos) a implementar;
b. O do Sistema de Comando Operacional, propriamente dito, diferenciado
do ―normal‖ sistema e processo de governo, mas com ele interligado, e
que se torna necessário constituir para coordenar toda a implementação
a eventuais ajustes do plano, indicando equipe e responsável em cada
domínio;
c. O do Sistema de Alerta e Alarme, incluindo as dinâmicas de
comunicação e os processos de monitoramento e avaliação, que
permite, identificar os eventuais ajustes que se torna necessário
implementar.
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DIRETRIZES, DINÂMICAS E AÇÕES OPERACIONAIS (DAOP)

As diretrizes, dinâmicas e ações operacionais a serem
implementadas encontram-se indicadas na sequência. No planejamento da
implementação das diretrizes, dinâmicas e ações sugere-se que seja usada,
como referência, a ferramenta de qualidade 5W2H. Os 5 W são: W1) porque
será feito; W2) o que será feito; W3) onde será feito; W4) quando será feito;
W5) quem o fará. Os 2 H são: H1) como será feito; H2) quanto custará.
Os quadros que seguem resumem as principais dinâmicas e
ações que deverão ser realizadas.

MEDIDAS SANITÁRIAS: O planejamento sanitário é essencial para
promover a saúde e prevenir a transmissão do vírus. Visando estabelecer
medidas de higiene pessoal e recomendações a serem seguidas com intuito de
minimizar, tanto o contágio direto quanto o indireto, por intermédio de ações a
serem

realizadas

de

forma

individualizadas,

por

parte

dos

alunos,

trabalhadores e visitantes. Este documento pretende orientar alunos e
trabalhadores sobre a necessidade e importância da higienização sistemática,
com frequência e em diferentes situações. Bem como estimular a comunidade
escolar a utilizar frequentemente água e sabão ou sabonete líquido, e
preparações alcoólicas antissépticas 70% (setenta por cento) em formato de
gel, espuma ou spray, para higienização das mãos, disponíveis em diversos
ambientes da escola. Orientar aos alunos (a partir de 3 anos de idade),
trabalhadores e visitantes, que adentrarem ao estabelecimento, que deverão
usar máscaras descartáveis, ou de tecido não tecido (TNT), ou de tecido de
algodão, recomendando que elas devem ser trocadas a cada 2 (duas) horas ou
quando tornar-se úmida (se antes deste tempo). Para o uso de máscaras de
tecido recomenda-se que seja realizada em conformidade com o previsto na
Portaria SES no 224, de 03 de abril de 2020, ou outros regramentos que
venham substituí-la. As escolas privadas que ofertam Creches e Pré-escolas
são instituições de caráter social e educativo que atendem crianças de 0 a 6
anos, visando o cuidado, o desenvolvimento e a formação integral da criança.
Estas instituições têm como objetivo assegurar um espaço educativo às
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crianças, favorecendo o seu crescimento, desenvolvimento e propiciando a
construção do seu conhecimento. Para isso, deve-se instituir medidas
sanitárias, para garantir as interações sociais, pedagógicas e nutricionais num
ambiente seguro e saudável. Estas ações devem ser integradas, envolvendo
todos os profissionais da instituição e a comunidade escolar. Para certificar a
eficácia de todos os procedimentos de higienização, as soluções mais
adequadas como desinfetantes são: o hipoclorito de sódio (água sanitária), o
álcool 70%, água e sabão ou sabonete líquido, pois, seu uso visa o
rompimento da cadeia de transmissão das doenças e a proteção de todos os
envolvidos.
SOLUÇÕES CLORADAS: O hipoclorito de sódio (água sanitária) é uma
solução termo e fotossensível, devendo ser armazenado em recipientes
fechados, protegido do calor e da luz. Esta solução deve ser utilizada para
desinfecção de superfície e objetos previamente limpos e secos, pois a matéria
orgânica consome cloro e reduz a sua atividade antimicrobiana. Nunca deve
ser misturada com outros produtos de limpeza como sabão, detergente, etc. O
uso em materiais deve ser restrito a plástico, vidro, acrílico e borracha, pois os
compostos de cloro corroem os metais, que devem ser desinfetados com álcool
70%. A solução clorada pode ser usada num período de vinte e quatro horas
após a sua diluição, depois disto deve ser desprezada. Ao comprar a água
sanitária leia atentamente a rotulagem que deve conter: registro do Ministério
da Saúde, nome e endereço do fabricante, nome do produto, data de
fabricação, prazo de validade, concentração de cloro ativo e finalidade de
desinfecção.

ÁLCOOL: Apresenta boa ação germicida na concentração de 70%. Quando
puro, o álcool é menos eficaz que quando misturado à água, pois esta facilita a
desnaturação da proteína, ligada a ação antimicrobiana do álcool. Dar
preferência na aquisição do produto já na diluição correta, a 70%.

ÁGUA E SABÃO/SABONETE LÍQUIDO: Método recomendado para
higienização das mãos e utensílios de cozinha.
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1.2.
Definir de um ―espelho‖ para cada sala de aula, de
forma que cada aluno utilize todos os dias a mesma mesa e
a mesma cadeira.

1.1. Avaliar a possibilidade de retorno gradativo das
atividades escolares, com intervalos mínimos de 7
(sete) dias entre os grupos regressantes, em cada
estabelecimento. As medidas administrativas têm como
objetivo promover um alinhamento geral do
estabelecimento de ensino, com medidas gerais e
aplicáveis para a maioria da comunidade escolar e dos
ambientes do estabelecimento. São elas: (para os
diferentes níveis escolares, diferentes cursos, ou
outros), com o monitoramento da evolução do contágio,
tanto na comunidade escolar quanto na comunidade
geral da localidade, contemplando novos alinhamentos,
se necessário.

O quê (ação)
(W2)

Acesse ao documento na íntegra.

Quando
(W4)

Quem
(W5)

Nas salas
de
aula.

No Retorno
do Ensino
Presencial
escalonado.

Retorno gradativo
e escalonado a
partir das
Definições da
Secretaria da
Educação ou
Calendário
Escolar

Equipe
diretiva e
pedagógica.

Equipe
diretiva e
comissão
escolar

1. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

Na
unidade
de
ensino.

Onde
(W3)

DAOP DE MEDIDAS SANITÁRIAS (Por quê? - W1).

https://drive.google.com/file/d/13JpI3bInU3Do59SkO8xlQLl2LUcc5rJ8/view?usp=sharing

Diretrizes: Link de Acesso:

Por meio de fixação de cartaz e
demarcação de carteiras e
cadeiras.

Referente ás Diretrizes

Com o monitoramento da
evolução do contágio, tanto na
comunidade escolar quanto na
comunidade geral da localidade,
contemplando novos
alinhamentos.

Como
(H1)

Sem
custo.

Sem
custo.

Quanto
(H2)
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Adotar estratégias eficazes de comunicação com a

de

1.6.
Priorizar a realização de reuniões por
videoconferência, evitando a forma presencial, quer seja por
alunos, docentes, trabalhadores ou fornecedores e, em
especial, quando não for possível, reduzir ao máximo o
número de participantes e sua duração. Em extensão para
as pessoas com deficiência, buscar assessoria e suporte dos
serviços de Educação Especial para adequações e acesso a
informações.

de

mantê- los permanentemente atualizados.

Nas
unidade
se
ambient
es
digitais.

ensino.

unidade

trabalhadores, antes do retorno das aulas, assim como

ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

andamento.

Em

Escolar.

do PlanCon

unidade
de

homologação

Na

Na

Atualizar os contatos de emergência dos alunos

escalonado

Após a

Presencial

unidade
ensino.

do Ensino

No Retorno

Quando
(W4)

Na

Onde
(W3)

(também dos responsáveis quando aplicável), e dos

1.5.

alunos surdos.

audiodescrição para deficientes visuais e LIBRAS para

comunidade escolar, priorizando canais virtuais e a

1.4.

quantidades de dias possíveis as aulas do mesmo professor.

de cada turma, de forma a condensar em menores

1.3. Reenquadrar, dentro do possível, as grades de horários

O quê (ação)
(W2)

material impresso.

apoio e
educacional

Equipe diretiva,
comissão
escolar, equipe
pedagógica e
Atendimento
educacional
especializado.

Secretárias

especializado.

Por meio de organização
dos tempos, espaços e
ambientes.

família.

de aceite ou não do retorno pela

No ato da assinatura do termo

- Ato da rematrícula;

a ferramenta google formulário;

- Através de pesquisa utilizando

material explicativo de mídia e

profissionais de
Atendimento

Informar previamente e
regularmente através de

e pedagógica,

de pessoas.

Por meio de estudo da gestão

Como
(H1)

Equipe diretiva

escolar.

e supervisor

Equipe diretiva

Quem
(W5)

Sem
custo

custo

Sem

custo.

Sem

custo.

Sem

Quanto
(H2)
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Suspender as atividades esportivas coletivas

limitações para deslocamento.

de utilização apenas para pessoas com dificuldades ou

cartazes afixados em locais visíveis, contendo orientações

1.10. Desestimular o uso de elevadores, por meio de

atividades que envolvam troca de objetos entre os alunos.

que envolvam superfícies que não possam ser limpas e

espaços abertos (ar livre). Fica proibida a prática de esportes

mantendo a distância de 1,5 m entre os participantes e em

para serem executadas individualmente, sem contato físico,

de educação física. Passado 21 dias, devem ser planejadas

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Na
unidade
de
ensino.

ensino.

Escolar.

do PlanCon

unidade
de

homologação

Após a

Escolar

do PlanCon

homologação

Após a

Escolar

do PlanCon

homologação

Após a

Quando
(W4)

Na

externos.

priorizando e incentivando atividades individuais ao ar livre.

Implantar na primeira etapa do retorno, aulas teóricas

internos e

propagação de partículas potencialmente infectantes,

1.9.

espaços

Em

externos.

internos e

espaços

Em

Onde
(W3)

futebol, voleibol, ginástica, balé e outras, devido à

presenciais e de contato, tais como: lutas (artes marciais),

1.8.

de ciências, apresentações teatrais, entre outras.

reuniões para entrega de avaliações, formaturas, feiras

aglomerações, tais como festas de comemorações,

1.7.

O quê (ação)
(W2)

administrativa.

Equipe diretiva e

Física.

de Educação

professores

pedagógica e

diretiva,

Equipe

escolar.

comissão

pedagógica e

Equipe diretiva,

Equipe diretiva.

Quem
(W5)

afixados em locais visíveis.

Por meio de cartazes

tempos e conteúdos.

Avaliando os espaços,

19

risco potencial para COVID

a Matriz de avaliação de

custo adicional

escola. Sem

feita na

Impressão

custo.

Sem

Sem
custo.

Cancelando previamente

custo.

Sem

Quanto
(H2)

estas ações, considerando

19

risco potencial para COVID

a Matriz de avaliação de

estas ações, considerando

Cancelando previamente

Como
(H1)
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1.14. Conhecer todos os regramentos sanitários vigentes
aplicáveis, procurando documentar ou evidenciar as ações
adotadas pelo estabelecimento de ensino, em decorrência
do cumprimento destes regramentos.

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

1.12. Informar as alterações de rotina e mudanças de trajeto
e objetos, com antecedência, aos alunos com deficiência
visual e Transtorno de Espectro Autista-TEA.

1.11. Adotar rotinas regulares de orientação de alunos e
trabalhadores sobre as medidas de prevenção,
monitoramento e controle da transmissão do COVID-19, com
ênfase na correta utilização, troca, higienização e descarte
de máscaras, bem como na adequada higienização das
mãos e de objetos, na manutenção da etiqueta respiratória e
no respeito ao distanciamento social seguro, sempre em
linguagem acessível para toda a comunidade escolar.

O quê (ação)
(W2)

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Nas
unidades
de
ensino,
com o
uso de
ambiente
s digitais
entre
outros.

Na
unidade
de
ensino.

Onde
(W3)

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Antes de iniciar
as atividades
presenciais.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Quando
(W4)

Toda a
comunidade
escolar que
retornará às
atividades
presenciais.

Equipe
diretiva e
pedagógica
.

Equipe diretiva,
pedagógica,
professores de
educação
especial e
profissionais de
apoio.

Equipe
diretiva,
pedagógica,
e
administrati
va.

Quem
(W5)

Por meio de capacitação,
reuniões virtuais e presenciais
quando se fizerem necessárias.

Por meio de afixação de
cartazes em espaços de
trânsito.

Por meio de reuniões online e presenciais, quando
se fizerem necessárias.

Por meio de cartazes afixados
em locais visíveis, formação e
capacitação entre outros.

Como
(H1)

Sem
custo

Sem
custo

Sem
custo

Sem
custo

Quanto
(H2)
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de
ensino.

da continuidade das aulas, cancelando-as, se necessário, e

quando aplicável, contemplar o possível fechamento

(apenas alguma sala, edifício ou instalação).

temporário do estabelecimento, de forma total ou parcial

do PlanCon

unidade
Escolar.

homologação

Na

Após a

Quando
(W4)

funcionamento do estabelecimento, avaliando a adequação

Onde
(W3)

municípios e nos adjacentes, de forma a gerenciar o

autoridades locais, a evolução de casos positivos, nos seus

suspeitos ou confirmados, na comunidade escolar, e com as

administradores escolares acompanharem os casos

1.15. Recomendar aos reitores, diretores escolares e

O quê (ação)
(W2)

responsáveis.

Escolar, pais e

e Comissão

Equipe diretiva

Quem
(W5)

familiares e sobre o educando.

de informações sobre os

dos familiares sobre o repasse

assim como, contar com o apoio

sobre a evolução da COVID-19,

de levantamento de dados

Nas unidades de ensino, sites

Como
(H1)

custo.

Sem

Quanto
(H2)
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Disponibilizar em pontos estratégicos, em

estimulada a constante higienização das mãos.

dispensadores de álcool 70%, devendo ser orientada e

diversos ambientes do estabelecimento de ensino,

2.2.

antes de iniciar e após uma nova atividade.

trocar de sapatos; antes e após o uso dos espaços coletivos;

higienização; após remover lixo e outros resíduos; após

de um local e/ou utilizar vassouras, panos e materiais de

refeições; antes e após cuidar de ferimentos; após a limpeza

higienizados; antes e após alimentar os alunos; antes das

de manipular alimentos; antes de tocar em utensílios

e/ou assoar o nariz; antes e após o uso do banheiro; antes

botões de elevadores, interruptores; após tossir, espirrar

superfícies tais como: maçanetas das portas, corrimãos,

chegar ao estabelecimento de ensino; após tocar em

seguintes situações: após o uso de transporte público; ao

higienizar sistematicamente as mãos, especialmente nas

e a importância de evitar tocar olhos, nariz e boca, além de

2.1.

O quê (ação)
(W2)

Quando
(W4)

Quem
(W5)

Corredores,
salas de
aula,
atendimento
ao público,
banheiros,
refeitório.

Na unidade
de ensino.

para tal.

recursos

ção de

disponibiliza

Após

escalonado

Presencial

do Ensino

No Retorno

Equipe
diretiva e
comissão
escolar.

Equipe
diretiva e
demais
funcionários
da escola.

MEDIDAS DE HIGIENE PESSOAL.

Na unidade
de ensino.

2.

Onde
(W3)

maior circulação.

entradas da UE e locais de

Em pontos estratégicos como

Palestras,orientações
individualizadas,divulgação de
vídeos, orientação virtual e
presencial, placas informativas.

Como
(H1)

Frascos de
álcool em gel,
no valor
aproximado de
R$
10,00 cada
unidade. Caixa
com 15
unidades. R$
150,00
Reposição
mensal.

Botas (R$46,00) a
unidade. 4 pares
dependendo da
quantidade de
funicionários.
Material
permanente.
Luvas
descartável
(R$17,50 cada
caixa) pedido de
4 caixas mensais
no valor R$ 70,00
Luvas de
borracha (R$6,00
o par), pedido
mensal de 4
pares no valor de
R$ 24,00
mensais.

Quanto
(H2)

05/01/2021 (Terça-feira)
DOM/SC - Edição N° 3371
Página 2452

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE

2.7.
Orientar aos alunos, trabalhadores e visitantes, que
adentrarem ao estabelecimento, que deverão usar máscaras
descartáveis, ou de tecido não tecido (TNT), ou de tecido de
algodão, recomendando que elas devem ser trocadas a cada
2 (duas) horas ou quando tornar-se úmida (se antes deste
tempo). Para o uso de máscaras de tecido recomenda-se
que seja realizada em conformidade com o previsto na
Portaria SES nº 224, de 03 de abril de 2020, ou outros
regramentos que venham substituí-la.
Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

2.6. Orientar cada professor a higienizar as mãos
e
substituir a máscaras descartáveis ao final de cada aula (a
cada mudança de sala) e ao final do seu turno.

Após a
homologaçã
o do
PlanCon
Escolar.

Após a
homologaçã
o do
PlanCon
Escolar.

Após a
homologaçã
o do
PlanCon
Escolar.

No Retorno
do Ensino
Presencial
escalonado

Em diversos
espaços da
unidade de
ensino.

Na unidade
de ensino.

Após a
homologaçã
o do
PlanCon
Escolar.

Quando
(W4)

Em diversos
espaços da
unidade de
ensino.

Onde
(W3)

2.5.
Orientar os trabalhadores que devem manter as
unhas cortadas ou aparadas, os cabelos presos e evitar o
uso de adornos, como anéis e brincos.

2.4.
Disponibilizar álcool a 70% para cada
professor, recomendando a frequente higienização
das mãos.

2.3.
Orientar sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras
descartáveis ou de tecidos não tecido (TNT) por alunos,
trabalhadores e visitantes durante todo o período de
permanência no estabelecimento de ensino. Orientar a troca
de máscara a cada 2(duas) horas ou quando tornar-se
úmida (se antes desse tempo). Não devem ser colocadas
em bebês e crianças menores de dois anos, poisperigo de
asfixia.

O quê (ação)
(W2)

Equipe
diretiva e
pedagógic
a.

Equipe
diretiva e
pedagógic
a.

Equipe
diretiva e
Comissão
Escolar.

Equipe
diretiva.

Equipe
diretiva e
pedagógic
a.

Quem
(W5)

Reuniões formativas e
material
informativo.

Reuniões formativas e
material
informativo.

Formação continuada
e/ou reuniões.

Disponibilizando o material.

Cartazes informativos.

Como
(H1)

Material
impresso na
Escola - Sem
custo
adicional

Máscara
descartável Caixa com 50
unidades (R$
55,00 a caixa), R$
110,00 mensal.

Sem
custo

Frascos de
álcool em gel,
no valor
aproximado de
R$
10,00 cada
unidade. R$
150,00
Reposição
mensal
.

Sem
custo

Quanto
(H2)
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Orientar e estimular os alunos, trabalhadores e
visitantes à aplicação da ―etiqueta da tosse‖.

2.12. Readequar os espaços físicos, respeitando o
distanciamento mínimo de 1,5 m (um metro e meio) em sala
de aula. Nas atividades de educação física e em espaços
abertos, deve-se manter distância de 1,5 m entre pessoas.

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

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

2.9.

2.8.
Orientar a comunidade escolar sobre os cuidados
necessários a serem adotados em casa e no caminho
entre o domicílio e o estabelecimento de ensino.

O quê (ação)
(W2)

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

No Retorno
do Ensino
Presencial
escalonado

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

No Retorno
do Ensino
Presencial
escalonado

Equipe
diretiva e
pedagógica
.

Equipe diretiva,
pedagógica e
professor do
atendimento
educacional
especializado.

Equipe
diretiva e
pedagógica

Equipe
diretiva e
pedagógica

No Retorno
do Ensino
Presencial
escalonado

Na
unidade
de
ensino.

Equipe
diretiva e
pedagógica
.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Na
unidade
de
ensino.

Quem
(W5)

Quando
(W4)

Onde
(W3)

Sem
custo.

Sem
custo.

Verificar a metragem quadrada de
cada espaço; demarcar os lugares
das carteiras respeitando o
distanciamento de 1,5m.
Demarcar piso da quadra lugares
para a realização das práticas
esportativas.

Sacos de lixo de
todos os tamanhos
R$ 30,00 mensais.
12 lixeiras com
pedal de 35l R$28,00 cada
Lixeira (R$338,00)
1 lixeira com pedal
para cozinha coleta
seletiva 50l para a
cozinha e refeitório
- R$ 190,00 cada
unidade.

Material impresso
na Escola - Sem
custo adicional

Material impresso
na Escola - Sem
custo adicional

Quanto
(H2)

Reuniões formativas e
material
informativo.

Informar e fornecer lenços
descartáveis para cada turma.

Material informativo como
cartazes.

Reuniões formativas e
material
informativo.

Como
(H1)
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2.17. Disponibilizar alternativas de acessos e saídas sem
comandos com o contato das mãos, para estabelecimentos
que disponham de estacionamentos, em especial se
utilizarem sistemas de digitação numérica ou de biometria
digital, tanto para alunos quanto para trabalhadores e
visitantes.

2.16. Suspender a utilização de catracas de acesso e de
sistemas de registro de ponto, cujo acesso e registro de
presença ocorram mediante biometria.

refeitórios e em outros ambientes coletivos.

social, especialmente nas salas de aula, nas bibliotecas, nos

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.
Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

No Retorno
do Ensino
Presencial
escalonado

Escolar.

do PlanCon

Após a
homologação

Na
unidade
de
ensino.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva

Equipe
Diretiva e
pedagógica.

pedagógica.

escalonado

aula.

facilitar o cumprimento das medidas de distanciamento

Diretiva e

Presencial

de

Equipe

Equipe
diretiva e
pedagógica
.

Quem
(W5)

do Ensino

No Retorno

escalonado.

Presencial

do Ensino

No Retorno

Quando
(W4)

Na sala

Na
unidade
de
ensino.

Onde
(W3)

2.15. Demarcar o piso dos espaços físicos, de forma a

distanciamento mínimo recomendado.

acomodem individualmente em carteiras, respeitando o

2.14. Organizar as salas de aula de forma que os alunos se

informação nos locais.

respeitando o distanciamento obrigatório. Disponibilizar esta

presentes simultaneamente no mesmo ambiente,

compreendido como o número máximo permitido de pessoas

2.13. Estabelecer e respeitar o teto de ocupação

O quê (ação)
(W2)

Desativando os sistemas de
digitação numérica ou
biometria digital.

Registro no livro ponto com
caneta individual. Quando do
fornecimento de caneta pela
escola, esta deverá ser
higienizada.

se fizerem necessários.

organogramas e outros que

Utilizando fitas, mapas,

Conforme espelho da classe.

Verificar a metragem quadrada
de cada espaço; afixar fora
das salas e demais espaços
cartazes com definição de
ocupação máxima.

Como
(H1)

Sem
custo.

Sem
custo.

Fitas para
demarcação
R$ 176,00

custo.

Sem

Sem
custo.

Quanto
(H2)
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unidade
de
ensino.

único acesso, definir e identificar áreas para acessos e

saídas, de forma a proporcionar condições que evitem ou

minimizem o cruzamento das pessoas na mesma linha de

de

comuns.

a aglomeração de alunos e trabalhadores nas áreas

distanciamento mínimo obrigatório entre pessoas, evitando

bibliotecas, pátios, entre outros, preservando o

intervalo das refeições, de utilização de ginásios,

2.21. Organizar, quando necessário, os horários de

unidade

aglomerações.

ensino.

de

unidade

Na

ensino.

do Ensino

saída de alunos, de modo a evitar congestionamentos e

escalonado

Presencial

do Ensino

No Retorno

escalonado

Presencial

No Retorno
Na

ocorram aglomerações, bem como escalonar os horários de

escalonado

2.20. Organizar, as entradas dos alunos, de forma que não

condução.

do Ensino

Na

acesso. Para estabelecimentos que disponham de um
Presencial

No Retorno

Escolar.

do PlanCon

para os estabelecimentos que disponham de mais de um

2.19. Definir pontos exclusivos para entradas e para saídas

mínimo entre pessoas.

alunos e trabalhadores, respeitando o distanciamento

Após a
homologação

Na
unidade
de
ensino.

Quando
(W4)

coordenar os fluxos de entrada, circulação e saída de

Onde
(W3)

2.18. Implementar nos corredores o sentido único, para

O quê (ação)
(W2)

Escolar.

Comissão

pedagógica e

Equipe diretiva,

Escolar.

e Comissão

Equipe diretiva

Escolar.

Comissão

pedagógica e

Equipe diretiva,

Equipe
diretiva,
pedagógic
a.

Quem
(W5)

elas.

de alunos.

Analisando o quantitativo

mesmas com intervalos entre

como o horário de saída das

escalonado por turmas assim

entrada e saída será fracionado e

forma escalonada. O horário de

Definindo entrada e saída de

de fluxo de entrada e saída.

de fácil acesso) com demarcação

custo.

Sem

custo.

Sem

Sem
custo.

José (Rua de acesso de principal e

Fitas para
demarcação
R$ 176,00

Quanto
(H2)

ocorrerá pelo portão da Rua São

A entrada e a saída de alunos

Utilizando fitas marcadoras, fitas
de isolamento e material
informativo.

Como
(H1)
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2.25. Desativar ou lacrar as torneiras a jato dos bebedouros
que permitam a ingestão de água diretamente, de forma que
se evite o contato da boca do usuário com o equipamento.
Caso não seja possível lacrar ou remover o sistema de
torneiras com jato de água, o bebedouro deve ser
substituído por equipamento que possibilite a retirada de
água apenas em copos descartáveis ou recipientes de uso
individual, mantendo disponível álcool a 70% ao lado do
bebedouro, com recomendação de higienização das mãos
antes e após a retirada da água.

respectivamente.

remuneração e de acompanhamento das aulas,

Risco permaneçam em casa, sem prejuízo de

2.24. Assegurar que trabalhadores e alunos do Grupo de

chão a posição a ser ocupada por cada pessoa.

ou da saída de alunos, e, quando aplicável, sinalizar no

externas do estabelecimento de ensino, quando da entrada

distanciamento mínimo obrigatório nas dependências

cuidadores às regras de uso de máscara e de

2.23. Assegurar o respeito dos pais, responsáveis e/ou

obrigatório e o uso de máscara.

ser preservadas as regras de distanciamento mínimo

de ensino, porém nos casos em que o acesso ocorrer, devem

visitantes no interior das dependências dos estabelecimentos

2.22. Evitar o acesso de pais, responsáveis, cuidadores e/ou

O quê (ação)
(W2)

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

ensino.

de

unidade

Na

Onde
(W3)

Após a
homologação
do Placon
Escolar.

Escolar.

do PlanCon

homologação

Após a

Escolar.

do PlanCon

homologação

Após a

escalonado

Presencial

do Ensino

No Retorno

Quando
(W4)

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Escolar.

Comissão

pedagógica e

Equipe diretiva,

Escolar.

Comissão

pedagógica e

Equipe diretiva,

Escolar.

e Comissão

Equipe diretiva

Quem
(W5)

Desativando as torneiras
bebedouros de ingestão direta
de água. Instalação de
bebedouro adequado,
fornecimento de água para
alunos que trazem as
garrafinhas e copos de casa.

Rastreamento de trabalhadores e
alunos do grupo de risco.
Realização de pesquisa através
do Google formulário e para
alunos no ato da matrícula.

Por meio de reuniões virtuais
e materiais informativos de
mídias.

impresso no portão.

mídias, material informativo

e materiais informativos de

Por meio de reuniões virtuais

Como
(H1)

Sem Custo

Sem
custo.

Sem
custo.

custo.

Sem

Quanto
(H2)
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procurar uma unidade de assistência à saúde do município.

entrar no estabelecimento de ensino e deve ser orientado a

na pele, diarreia, vômito, dor abdominal, fica impedido de

garganta, congestão nasal, dor de cabeça, falta de ar, lesões

como tosse seca ou produtiva, dor no corpo, dor de

temperatura corporal maior ou igual a 37,8º ou sintomas

2.27. Caso o aluno, trabalhador ou visitante apresente

Celsius;

igual ou superior a 37,8 (trinta e sete vírgula oito) graus

vedando a entrada daquela cuja temperatura registrada seja

ensino, por meio de termômetro digital infravermelho,

a seu ingresso nas dependências do estabelecimento de

2.26. Aferir a temperatura de todas as pessoas previamente

O quê (ação)
(W2)

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Onde
(W3)

Diariamente

integral

Em tempo

Quando
(W4)

Escolar.

Comissão

pedagógica e

Equipe diretiva,

Responsável
pela
entrada.

Quem
(W5)

Mediante identificação das
sintomatologias, antes de entrar
no estabelecimento fazendo os
devidos registros e comunicando
os órgãos responsáveis pelo
controle de casos, impedindo a
permanência do mesmo no
estabelecimento. Nos casos dos
alunos desacompanhados com
sintomas, a criança será
encaminhada para a sala de
isolamento, os responsáveis serão
comunicados e deverão buscar o
aluno. No caso de aferição de
temperatura para entrada no
ônibus, no término do período, o
aluno apresentar temperatura
superior a permitida, este não
entrará no onibus, será
encaminhada a sala de
isolamento, os responsáveis serão
comunicados e deverão buscar o
aluno.

unidade de ensino.

temperatura na entrada da

que faça a aferição da

Disponibilizando um servidor

Como
(H1)

Sem
custo.

permanente.

Material

de R$ 310,00.

entrada no valor

aparelho para a

Necessário 1

Quanto
(H2)
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3.2.
Orientar alunos, professores, trabalhadores e
visitantes a manter o distanciamento recomendável em todos
os momentos, que é de 1,5 m (um metro e meio) entre as
pessoas.

3.1.
Respeitar o limite definido para capacidade máxima
de pessoas em cada ambiente, em especial, em salas de
aulas, bibliotecas, ambientes compartilhados, afixando
cartazes informativos nos locais.

2.30. Assegurar o conhecimento das mudanças
realizadas nos espaços físicos de circulação social aos
alunos com deficiência.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

No Retorno
do Ensino
Presencial
escalonado

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Quando
(W4)

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar e
professor(a) de
inclusão.

Equipe diretiva,
pedagógica,
professores e
demais
funcionários.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Quem
(W5)

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica,
Comissão
Escolar e
professores.

Equipe diretiva
e Comissão
Escolar

MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL.

Na
unidade
de
ensino.

3.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

2.28. Comunicar aos pais a obrigatoriedade de manter os
filhos em casa quando estiverem doentes.

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

Onde
(W3)

O quê (ação)
(W2)

Reunião de orientações e
materiais
informativos.

Por meio de materiais
informativos em cada
espaço.

Por meio de orientações que
contemplem as necessidades de
cada deficiência. Os professores
de inclusão farão a orientação
individualizada e acompanharão
os
alunos
quando
do
deslocamento dos mesmos dentro
da escola.

Por meio de capacitações e
treinamentos.
Comunicando
Direção e orientação.

Por meio de orientações escritas
e virtuais. No ato de assinatura do
termo de aceite.

Como
(H1)

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Quanto
(H2)
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3.8.
Manter uma proporção adequada de funcionários
para os alunos para garantir a segurança.

3.7.
Orientar alunos e trabalhadores a manter o
distanciamento mínimo de uma pessoa a cada 3 (três)
degraus nas escadas rolantes, afixando cartazes
informativos.

3.6.
Orientar alunos a restringirem-se as suas salas de
aula, e evitando espaços comuns e outras salas que não as
suas.

3.5.
Orientar alunos e trabalhadores a não compartilhar
objetos pessoais, como roupas, escova de cabelo,
maquiagens, brinquedos e semelhantes.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

3.3.
Orientar alunos e trabalhadores a evitar
comportamentos sociais tais como aperto de mãos, abraços
e beijos.

3.4.
Orientar alunos e trabalhadores a não compartilhar
material escolar, como canetas, cadernos, réguas,
borrachas entre outros; porém, caso se faça necessário,
recomendar que sejam previamente higienizados.

Onde
(W3)

O quê (ação)
(W2)

Equipe diretiva,
pedagógica,
Comissão
Escolar e
professores.
Equipe diretiva,
pedagógica,
Comissão
Escolar e
professores.
Equipe diretiva,
pedagógica,
Comissão
Escolar e
professores.
Equipe diretiva,
pedagógica,
Comissão
Escolar e
professores.
Equipe diretiva,
pedagógica,
Eomissão
Escolar e
professores.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.
Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.
Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.
Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe
diretiva e
pedagógica
.

Quem
(W5)

No Retorno
do Ensino
Presencial
escalonado

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Quando
(W4)

Distribuição e ou contratação de
novos funcionários para
comporem a equipe.

Reunião de orientações e
materiais
informativos.

Reunião de orientações e
materiais
informativos.

Reunião de orientações e
materiais
informativos.

Reunião
de
orientações
e
materiais informativos. Dispor de
material escolar extra em cada
sala de aula.

Reunião de orientações e
materiais
informativos.

Como
(H1)

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Quanto
(H2)
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4.6.
Higienizar, uma vez a cada turno, as superfícies de
uso comum, tais como maçanetas das portas, corrimãos,
botões de elevadores, interruptores, puxadores, bancos,
mesas, acessórios em instalações sanitárias, com álcool
70%, ou preparações antissépticas ou sanitizantes de efeito
similar; respeitando a característica quanto à escolha do
produto.

4.5.
Higienizar o piso das áreas comuns a cada troca
de turno, com soluções de hipoclorito de sódio 0,1%
(água sanitária) ou outro desinfetante indicado para este
fim.

4.4.
Utilizar exclusivamente produtos de limpeza e
higienização regularizados pela ANVISA e ao fim a que
se destinam.

4.3.
Prover treinamento específico sobre higienização e
desinfecção adequadas de materiais, superfícies e
ambientes, aos trabalhadores responsáveis pela limpeza.

4.2.
Garantir equipamentos de higiene, como
dispensadores de álcool em gel, lixeiras com tampa com
dispositivo que permita a abertura e fechamento sem o uso
das mãos (como lixeira com pedal).

4.1. Recomendar a todos os estabelecimentos a fazer
higienização de todas as suas áreas, antes da retomada
das atividades.

O quê (ação)
(W2)
Quando
(W4)

Quem
(W5)

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Permanentemente

Perman
en
tement
e

Diariamente

Antes
do
início das
atividades
presenciais.

Antes
do
início das
atividades
presenciais.

Antes
do
início das
atividades
presenciais.

Profissionais
da
área.

Profissionais
da
área.

Profissionais
da
área.

Equipe diretiva.

Equipe diretiva.

Responsáveis pela
limpeza e higiene e
ou profissional
indicado pela
equipe diretiva.

Como
(H1)

Conforme o protocolo
de higienização.

Conforme o protocolo de
higienização. Ao final de
cada período e toda vez que
se fizer necessário.

Solicitar a compra de produtos
alternativos no caso de pessoas que
apresentem reaçoes alérgicas ao
hipoclorito de sódio (água sanitária).

Reunião de orientação.Promover
palestra com nutricionista.

Adquirir material necessário
de acordo com o espaço
escolar.

Higienização de todos os
ambientes. Sanitização por
meio da equipe
disponibilizada pela saúde.

MEDIDAS DE HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES.

Onde
(W3)

Sabão em Pó 5kg
Consumo mensal.
Detergente 5l cada.
Pedido mensal.
Desinfetante, sabão
em pó, sabão em
barra, detergentes,
alcool liquido 70%,
balde, vassoura, rodo,
luva de borracha (R$
150,00 mensal, para
todos os itens).

Sem custo

1 lixeira abertura e
fechamento sem o uso
das mãos (como
lixeira com pedal).
Para coleta de
material contaminado
de 35l - R$ 35,00.
Sacos de lixo
hospitalar 100l - caixa
100 unidades R$30,00.

Sem
custo.

Quanto
(H2)
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Manter disponível nos banheiros sabonete líquido,

Manter os lavatórios dos refeitórios e sanitários

(PMOC), estes devem estar implementados e atualizados.

aplicáveis os Planos de Manutenção, Operação e Controle

Quando existir sistemas de climatização artificial e forem

salas de aulas, ambientes comuns e de deslocamento.

abertas para a ventilação natural do ambiente, tanto para

natural (entrada de sol) e a manutenção de portas e janelas

4.11. Intensificar, quando possível, a utilização de iluminação

4.10. Higienizar, a cada uso, materiais e utensílios de uso
comum, como colchonetes, tatames, entre outros.

ou preparações antissépticas de efeito similar.

providos de sabonete líquido, toalha descartável, álcool 70%

4.9.

spray.

70% (setenta por cento) em formato de gel, espuma ou

toalhas de papel e preparações alcoólicas antissépticas

4.8.

instalações sanitárias.

4.7.

O quê (ação)
(W2)

mente

de

tement
e

de
ensino.

ensino.

de

e

profesores.

Escolar,

Comissão

unidade

Equipe diretiva,

Profissionais
da
área.

pedagógica e
Diariament

Antes e
após o
uso.

área.

da

Profissionais

área.

da

Profissionais

área.

da

Profissionais

Quem
(W5)

Na

Na
unidade
de
ensino.

ensino.

de

unidade

Diariamente

en

unidade

Na

Perman

Na

ensino.

te-

Permanen

Quando
(W4)

unidade

Na

Onde
(W3)

climatização.

controle dos sistemas de

manutenção, operação e

aplicação dos planos de

iluminados, garantir a

Privilegiar espaços abertos e

atualizado.

operacionais de limpeza,

Conforme os procedimentos

constantemente.

recipientes

Abastecendo os

de higienização.

Conforme o protocolo

de higienização.

Conforme o protocolo

Como
(H1)

custo.

Sem

Os ítens abaixo
seguem a demanda
mensal no valor de
R$ 120,00

Suporte para Papel
Toalha e fardo c/
1000 unidades.

custo.

Sem

Quanto
(H2)
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unidade
de

(setenta por cento) ou solução sanitizante de efeito similar,

compatíveis com os respectivos aparelhos.

Quem
(W5)

Como
(H1)

de
ensino.

quantidade de livros e outros materiais que não são
utilizados.

para nova utilização, após três dias.

e somente retornar a sua estante e disponibilidade

utilização ou devolução por alunos em local arejado

5.4. Manter os livros de acervo da biblioteca após sua

Na
unidade

didático- pedagógicas, retirando, ou reduzindo a

Manter em sala de aula apenas os materiais

ensino.

de

unidade

didáticos estritamente necessários para as atividades

5.3.

instrumentos.

com os respectivos aparelhos, equipamentos ou

com soluções sanitizantes de efeito similar, compatíveis

estudo ou pesquisa, com álcool 70% (setenta por cento) ou

materiais didáticos empregados em aulas práticas, de

computadores, tablets, equipamentos, instrumentos e
Diariamente.

aulas.

início das

Antes do

Não há
profissional na
escola para este
fim.

professores.

pedagógica e

Equipe diretiva,

professores.

Escolar e

Comissão

pedagógica,

orientadoras
plástico

informativos.

e
nos

Usar

uso da biblioteca.

A escola suspenderá o

Retirando o excesso de materiais

teclados da sala de informática.

revestimento

materiais

placas informativas

Formação Continuada e

Reuniões
Equipe diretiva,

professores.

escolar,

comissão

Equipe diretiva,

Estabelecer regras para que os alunos e

Na

Diariamente

trabalhadores higienizem, a cada troca de usuário, os

ensino.

Na

5.2.

Quando
(W4)

MEDIDAS DE HIGIENIZAÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTOS DIDÁTICOS E PESSOAIS.

Orientar alunos e trabalhadores a higienizarem

5.

Onde
(W3)

regularmente os aparelhos celulares com álcool 70%

5.1.

O quê (ação)
(W2)

Sem
custo.

custo.

Sem

Valor mensal de R$
120,00 gastos em
desinfetantes,
sabãoem pó, sabão
em barra, detergentes,
alcool liquido 70%.
.

custo.

Sem

Quanto
(H2)
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Capacitar os trabalhadores, disponibilizar e exigir o

para a realização das atividades, dentre eles máscaras e,

apropriados, diante do risco de infecção pela COVID-19,

Disponibilizar e exigir que todos os trabalhadores

unidade
de
ensino.

no estabelecimento, sendo estas substituídas conforme

recomendação de uso, sem prejuízo da utilização de

outros EPIs necessários ao desenvolvimento das

atividades.

Na

ensino.

de

unidade

Na

utilizem máscaras durante todo o período de permanência

(trabalhadores, prestadores de serviço, entre outros)

6.2.

quando necessário, luvas.

Onde
(W3)

Quando
(W4)

Quem
(W5)

Como
(H1)

Capacitar por meio de

to.

estabelecimen

no

permanencia

durante

ensino e

unidade de

profissional na

cada

da entrada de

No momento

ensino.

da unidade de

equipe gestora

designado pela

apropriados.

fornecer os EPIs apropriados.

esterilizados. . A escola deverá

ofertados kits individuais

unidade de ensino, serão

aos profissionais colabores da

dos equipamentos de proteção e

terceirizados será exigido o uso

Aos prestadores de serviços e

fornecer os EPIs

Presencial
escalonado.

fornecidos. A escola deverá

correto dos equipamentos

entre outros, exigindo o uso

vídeos, reuniões, cartazes

Ensino

Profissional

especializados.

e profissionais

Equipe diretiva

Retorno do

Escolar e no

do PlanCon

homologação

Após a

6. MEDIDAS DE PROTEÇÃO CONTRA A INFECÇÃO DA COVID -19 EM TRABALHADORES.

uso dos Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs)

6.1.

O quê (ação)
(W2)

Máscara
descartável Caixa com 50
unidades (R$
52,00 cada),.
Para pedido mensal
4 caixas no valor
de R$208,00

Quanto
(H2)
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6.6.
Orientar e estimular a constante higienização das
mãos por todos os trabalhadores.

6.5.
Recomendar que os trabalhadores não retornem às
suas casas diariamente com suas roupas de trabalho
quando estes utilizarem uniforme.

6.4.
Programar a utilização de vestiários a fim de evitar
agrupamento e cruzamento entre trabalhadores (definir
fluxos internos e de entrada e saída), mantendo o
distanciamento de 1,5 m (um metro e meio) entre os
trabalhadores. Caso a atividade necessite da utilização de
uniformes, é importante orientar aos trabalhadores a ordem
de desparamentação, e o último equipamento de proteção
a ser descartado deve ser a máscara.

6.3.
Manter uma distância de, no mínimo, 1,5 m (um
metro e meio) entre os trabalhadores. Se não houver como
atender a esta distância, colocar barreiras físicas nas
instalações de trabalho e proteção com protetor facial rígido
(face shield), além do uso da máscara.

O quê (ação)
(W2)

Na
unidade
de
ensino.
Na
unidade
de
ensino.
No Retorno
do Ensino
Presencial
escalonado

No Retorno
do Ensino
Presencial
escalonado

Ao adentrar
nas unidades
de ensino nos
início e antes
de sair e
encerrar o
expediente

Em todo o
momento que
estiver
exercendo
suas
atribuições no
ambiente
escolar.

Na
unidade
de
ensino.

Em
vestiários,
banheiros
e outros
espaços
que
possam
ser
utilizados
para
estas
atividades
.

Quando
(W4)

Onde
(W3)

Equipe diretiva e
Comissão
Escolar, assim
como designando
profissionais para
a reposição
destes.

Equipe diretiva
e Comissão
Escolar.

Profissionais
em serviço das
unidades de
ensino.

Todos os
profissionais
que estiverem
desenvolvend
o suas
atividades
laborais.

Quem
(W5)

Por meio da reorganização da
estrutura física.

Por meio de orientações e
reuniões sobre esta necessidade.

Organizar um cronograma de
horários de entrada e saída
com tempo suficiente que evite
aglomerações nas trocas de
vestiários e uso desses
espaços em comum
demarcando o trajeto e locais
apropriados.

Por meio de distanciamento de
no mínimo, 1,5 m (um metro e
meio) de raio entre os
trabalhadores. Se não houver
como atender a esta distância,
colocar barreiras físicas nas
instalações de trabalho e
proteção com protetor facial
(face shield), além do uso da
máscara.

Como
(H1)

valor R$ 150,00.

Material permanente

R$ 10,00 cada.

15 unidades

Suporte álcool em gel

Sem
custo.

Sem
custo.

Todo o material
será de acordo
com a demanda
de consumo
diário podendo
ser alterado
duarante o ano.
Protetor facial
face shield 80
unidades (R$ 5,90
cada).Valor total
aproximado R$
472,00 reais

Quanto
(H2)
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Priorizar a ventilação natural nos postos de trabalho.

Na
unidade
de
ensino.

Na entrada
da unidade
de ensino
e no
decorrer
do dia.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Onde
(W3)

Diariamente.

Diariamente.

Equipe diretiva,
pedagógica,
alunos e
profissionais da
unidade.

Equipe diretiva.

Equipe da
unidade de
ensino

Equipe diretiva.

Após a
homologação
do Escolar.

No Retorno
do Ensino
Presencial
escalonado

Quem
(W5)

Quando
(W4)

Após uso dos equipamentos
de proteção no descarte e
troca de máscaras.

De acordo com as
diretrizes
sanitárias.

Deixando portas e janelas
abertas para ventilação dos
espaços. Evitar o uso de ar
condicionado.

As mesas comunitárias serão
substituídas
por
mesas
individualizadas respeitando o
distanciamento mínimo de
1,5m.

Como
(H1)

Na entrada
da unidade
de ensino
e no
decorrer
do dia.
Diariamente.

Equipe gestora.

Comunicar as medidas de
segurança e sintomas deixando
claro que pessoas com sintomas
tais como: febre aferida ou referida,
calafrios, dor de garganta, dor de
cabeça, tosse, coriza, distúrbios
olfativos ou gustativos, terão que
avisar imediatamente a equipe
diretiva para as devidas
providências.

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

7.1.
Os trabalhadores e alunos devem informar ao
responsável pelo estabelecimento de ensino ou ao
profissional de referência no estabelecimento, caso
apresentem sintomas de síndrome gripal e/ou convivam
com pessoas sintomáticas, suspeitas ou confirmadas com
COVID-19.

7.

6.10. O estabelecimento deve seguir as recomendações do
Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais (PPRA) em
especial as relativas aos Equipamentos de Proteção
Individual.

6.9.
Monitorar os trabalhadores com vistas à
identificação precoce de sintomas compatíveis com a
COVID-19 (febre aferida ou referida, calafrios, dor de
garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos
ou gustativos).

6.8.

6.7.
Programar a utilização dos refeitórios
respeitando o distanciamento de 1,5m (um e meio)
entre as pessoas.

O quê (ação)
(W2)

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Quanto
(H2)
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O estabelecimento de ensino deve realizar o

Selecionar e treinar trabalhadores, como pontos

Organizar o estabelecimento escolar de

casos que apresentem sintomas de síndrome gripal

forma a disponibilizar uma sala de isolamento para

7.4.

indivíduo com síndrome gripal.

focais, para conduzirem as ações quando se depararem com

7.3.

sintomas de síndrome gripal, em todos os turnos.

monitoramento diário dos trabalhadores e alunos com

7.2.

O quê (ação)
(W2)

ensino.

de

unidade

Na

Na
unidade
de
ensino.

do dia.

decorrer

no

ensino e

de

unidade

da

entrada

Na

Onde
(W3)

presencial.

ensino

Retorno do

escalonado

presencial

ensino

No retorno do

Diariamente.

Quando
(W4)

Equipe diretiva.

Equipe diretiva.

Equipe gestora.

Quem
(W5)

segurança na unidade

gripal possa buscá-lo com

apresente sintomas de síndrome

que o responsável pelo menor que

adulto (profissional da unidade), até

isolamento sob supervisão de um

Providenciar uma sala para

de determinados casos.

segurança de como agir diante

elaborando protocolos de

meio de reuniões formativas,

ser treinada e orientada por

Selecionando uma equipe para

para as devidas providências.

imediatamente a equipe diretiva

gustativos, terão que avisar

coriza, distúrbios olfativos ou

custo.

Sem

Sem
custo.

Sem
custo.

referida, calafrios, dor de

Quanto
(H2)

garganta, dor de cabeça, tosse,

tais como: febre aferida ou

claro que pessoas com sintomas

segurança e sintomas deixando

Comunicar as medidas de

Como
(H1)
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7.7.
Notificar imediatamente casos suspeitos
para a Vigilância Epidemiológica local, para
orientações e encaminhamentos.

7.6.
Definir fluxos claros de condução e saída dos casos
suspeitos da sala de isolamento e do estabelecimento
escolar.

7.5.
Promover o isolamento imediato de qualquer
pessoa que apresente os sintomas gripais, e realizar as
seguintes ações:
- se aluno menor de idade, comunicar imediatamente aos
pais ou responsáveis, mantendo-o em área segregada de
outros alunos, sob supervisão de um responsável
trabalhador da instituição, respeitando as medidas de
distanciamento e utilização de EPI, aguardando a presença
dos pais ou responsáveis para os devidos
encaminhamentos pelos familiares ou responsáveis;
- se aluno maior de idade, mantê-lo em área segregada,
com acompanhamento de um trabalhador do
estabelecimento, respeitando as medidas de
distanciamento e utilização de EPI até a definição dos
encaminhamentos;
- se trabalhador (inclusive professor) afastá-lo
imediatamente das suas atividades até elucidação do
diagnóstico.

O quê (ação)
(W2)

Junto
à
equipe
da
vigilân
cia
sanitári
a.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Onde
(W3)

Após
identificaç
ão do
caso.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Retorno do
ensino
presencial.

Quando
(W4)

Equipe diretiva.

Equipe diretiva
e Comissão
Escolar.

Equipe diretiva.

Quem
(W5)

Após o caso ser identificado e
isolado, repassar à equipe
diretiva, que entrará em contato
com a vigilância sanitária.

Definir protocolo de fluxos por
meio de diálogo com a
Comissão Escolar.
Sinalizar o piso dos corredores
com fitas indicando o fluxo de
pessoas

Providenciar uma sala ou
espaço para isolamento (sob
supervisão de um adulto
profissional da unidade), até
que o responsável pelo menor
que apresentem sintomas de
síndrome gripal possa buscá-lo
com segurança na unidade.
Quando o caso for de adultos,
encaminhar para a unidade
básica de saúde mais próxima.

Como
(H1)

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Quanto
(H2)

05/01/2021 (Terça-feira)
DOM/SC - Edição N° 3371
Página 2468

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE
Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

7.11. Para as turmas dos alunos que co-habitam ou tiveram
outras formas de contatos com pessoas com diagnóstico de
infecção por COVID-19, recomenda-se suspender as aulas
por 14 (quatorze) dias, bem como os demais alunos e seus
responsáveis, quando aplicável, deverão ser cientificados
dos fatos.

Na
unidade
de
ensino.

Em todos
os
espaços
utilizados
pelo
indivíduo
com
suspeita
da
COVID19.

Onde
(W3)

7.10. Para a(s) turma(s) do(s) professor(res) ou aluno(s)
suspeitos recomenda-se suspender as aulas por 7 (sete)
dias ou até resultado negativo, ou por 14 (quatorze) se
positivo para COVID-19, como também os demais alunos e
seus responsáveis, quando aplicável, deverão ser
cientificados dos fatos.

7.9.
Para os casos confirmados e suspeitos para COVID19, tanto de alunos quanto trabalhadores, seguir o
preconizado no manual de orientações da COVID-19 (vírus
SARS-CoV 2) de Santa Catarina, disponível e
http://www.dive.sc.gov.br, ícone: coronavírus.

7.8.
Reforçar a limpeza dos ambientes, de objetos e das
superfícies utilizadas pelo caso suspeito, bem como da área
de isolamento.

O quê (ação)
(W2)

Retorno do
ensino
presencial..

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Retorno do
ensino
presencial..

Imediatamente
após a
movimentação
deste nos
ambientes e
espaços.

Quando
(W4)

Todos os
profissionais
com
orientação da
equipe diretiva
e pedagógica.

Todos os
profissionais
com
orientação da
equipe diretiva
e pedagógica.

Todos os
profissionais
com
orientação da
equipe diretiva
e pedagógica.

Equipe
devidamente
equipada para
este fim.

Quem
(W5)

Seguir as orientações das
diretrizes sanitárias
previstas.

Seguir as orientações das
diretrizes sanitárias
previstas.

Por meio das orientações
específicas do manual COVID19 de Santa Catarina.

Por meio de utilização de
álcool 70% e soluções
sanitizantes com efeitos
similares.

Como
(H1)

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Utilizar
materiais
adquiridos
conforme
tabela das
diretrizes

Quanto
(H2)
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autorização da área da saúde.

retorno dos alunos ou trabalhadores somente após a alta e a

7.15. Garantir, sem prejuízos de aprendizagem ou salarial, o

por COVID-19.

todos os trabalhadores e alunos afastados para isolamento

7.14. Manter registro atualizado do acompanhamento de

residam em outros municípios.

de residência, no caso de trabalhadores e alunos que

7.13. Garantir a notificação da rede de saúde do município

7.12. Questionar os trabalhadores e alunos dos
estabelecimentos escolares se co-habitam ou têm outras
formas de contatos com pessoas suspeitas ou sabidamente
com diagnóstico de infecção pelo COVID-19. Caso a
resposta seja positiva, é aconselhável que esta pessoa fique
afastada das atividades até que tenha elucidação diagnóstica
ou um parecer médico liberando o retorno às atividades
laborais. Caso não ocorra a elucidação diagnóstica, é
indicado que estas pessoas permaneçam afastadas por 14
(quatorze) dias a contar do último contato com a pessoa
suspeita, podendo retornar às atividades após este período,
desde que estejam assintomáticas.

O quê (ação)
(W2)

ensino.

de

Escolar.

do PlanCon

unidade

Após a
homologação

Na

.

pedagógica

diretiva e

Equipe

.

pedagógica

da Escola.

Contingência

de
ensino.

diretiva e

unidade

Equipe

do Plano de

Na

Após a

Escolar.

Comissão

pedagógica e

Equipe diretiva,

Todos os
profissionais
com
orientação da
equipe diretiva
e pedagógica.

Quem
(W5)

homologação

ensino.

Escolar.

do PlanCon

unidade
de

homologação

Após a

Após a
homologação
do Plano de
Contingência
da Escola

Quando
(W4)

Na

Na
unidade
de
ensino.

Onde
(W3)

previstas.

diretrizes sanitárias

Seguir as orientações das

previstas.

diretrizes sanitárias

Seguir as orientações das

previstas.

diretrizes sanitárias

Seguir as orientações das

Seguir as orientações das
diretrizes sanitárias
previstas.

Como
(H1)

custo.

Sem

custo.

Sem

custo.

Sem

Sem
custo.

Quanto
(H2)
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Na
unidade
de
ensino.

Onde
(W3)

Quem
(W5)
Equipe
diretiva e
pedagógica
.

Quando
(W4)
Após a
homologação
do Plano de
Contingência
da Escola.
Seguir as orientações das
diretrizes pedagógicas e
sanitárias previstas.

Como
(H1)

ASSINADO DIGITALMENTE

8.4.
Sinalizar os corredores para que haja fila única
e definição prioritária de tráfego, visando ajudar os
alunos a seguir as normas e lembrar de manter a
distância mínima durante a movimentação.

8.3.
Os alunos de cada turma devem ficar sempre na
mesma sala, para evitar troca de espaços e maior
movimentação nos corredores.

8.2.
Deve-se escalonar a entrada das turmas, diferenciar
os horários de outros níveis (se ofertados pela unidade
escolar) e, se possível, estabelecer diferentes entradas para
receber e dispensar os alunos.

Na
unidade
de
ensino

Na
unidade
de
ensino

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Equipe
diretiva e
pedagógica

Equipe
diretiva e
pedagógica

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.
Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe
diretiva e
pedagógica

Equipe
diretiva e
pedagógica
.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Por organização da equipe
diretiva e pedagógica

Por organização da equipe
diretiva e pedagógica

Por organização da equipe
diretiva e pedagógica

Por organização da equipe
diretiva e pedagógica.

MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL.

8.1.
No horário de chegada e saída dos alunos, um ou
mais profissionais escolares deve(m) estar na entrada para
receber os alunos não sendo permitida a entrada de pais
e/ou responsáveis.

8.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Necessário 2
unidades
de tapete
sanitizante
para o acesso do
portão da escola
(no valor de R$
95,00 cada). R$ R$
190,00 Material
permanente

Sem
custo.

Quanto
(H2)

Obs.: Para as etapas do Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação Especial, além das diretrizes gerais já estabelecidas, é necessário implementar as seguintes
diretrizes adicionais:

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

O quê (ação)
(W2)
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8.9.
É proibida a utilização de materiais didáticos que sejam
manuseados por vários alunos ao mesmo tempo ou
sequencialmente, a não ser que eles possam ser limpos e
desinfectados após cada uso.

8.8.
Realizar lanches e refeições, preferencialmente na
própria sala de aula. Caso seja consumido no refeitório,
manter o distanciamento interpessoal preconizado de 1,5
metros.

8.7.
Estabelecer escalonamento dos intervalos para
as classes, evitando aglomerações em corredores e
outros espaços.

8.6.
Não é permitida a implementação dos programas e
projetos intersetoriais, que são desenvolvidos por
profissionais que não fazem parte do corpo docente da
unidade escolar.

8.5.
Os alunos devem interagir apenas para as pessoas
que estejam na mesma sala, sendo vedada a interação de
estudantes de diferentes turmas e/ou com professores de
outras classes.

O quê (ação)
(W2)

Na unidade
de ensino.

Na
unidade
de
ensino

Na
unidade
de
ensino

Não é
permitido
segundo
portaria
Conjunta
SES/SED
nº 792 de
13/10/20
20

Na
unidade
de
ensino

Onde
(W3)

Após a
homologação
do Plano de
Contingência
da Escola.
Após a
homologação do
PlanCon Escolar.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Não é
permitido
segundo
portaria
Conjunta
SES/SED nº
792
de 13/10/2020

Após a
homologação
do Plano de
Contingência
da Escola.

Quando
(W4)

quipe diretiva e
pedagógica.

Equipe
diretiva e
pedagógica

Equipe
diretiva e
pedagógica

Não é permitido
segundo
portaria
Conjunta
SES/SED nº 792
de 13/10/2020

Equipe
diretiva e
pedagógica

Quem
(W5)

nização da equipe diretiva e
pedagógica.

Por organização da equipe
diretiva e pedagógica

Por organização da equipe
diretiva e pedagógica

Não é permitido segundo
portaria Conjunta SES/SED nº
792 de 13/10/2020

Por organização da equipe
diretiva e pedagógica

Como
(H1)

Sem custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Não é permitido
segundo portaria
Conjunta
SES/SED nº 792
de 13/10/2020

Sem
custo.

Quanto
(H2)
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Os estabelecimentos de ensino que possuam em

para que estas recebam auxílio para adequada higiene de

com algum grau de dependência, deverão adotar medidas

Recomenda-se dividir as turmas em grupos menores,

e/ou com professores de outras classes.

sendo vedada a interação de crianças de diferentes turmas

9.2.

mãos, com a regularidade necessária.

de ensino.

Na unidade

de ensino

Na unidade

Na
unidade
de
ensino

Onde
(W3)

PlanCon Escolar.

homologação do

Após a

Escolar.

do PlanCon

homologação

Após a

PlanCon Escolar.

homologação do

Após a

Quando
(W4)

da

pedagógica.

Equipe diretiva e

limpeza escolar.

profissionais

Equipe diretiva e

Equipe
diretiva e
pedagógica

Quem
(W5)

diretiva e pedagógica.

Por organização da equipe

sanitárias.

diretiva respeitando as diretrizes

Por organização da equipe

Por organização da equipe
diretiva e pedagógica.

Como
(H1)

pedagógica
e

do PlanCon
Escolar.

ensino.

de

Escolar.

Escolar.

logístico, analisando a
e Comissão

do PlanCon

unidade

1,5m.

espaço e distanciamento de

metragem quadrada de cada

Por meio de um planejamento
Equipe diretiva

Após a

mãos frequentemente.

Por meio da higienização das

homologação

de apoio.

profissionais

Equipe
diretiva,

Após a
homologação

Na

ensino.

de

unidade

Na

MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE RELACIONADAS AO PÚBLICO INFANTIL.

suas dependências crianças menores de seis anos, ou

9.1.

9.

compartilhar com os alunos de outros níveis).

sanitários para uso exclusivo deste público (não

de infraestrutura compatível (diversos sanitários) para definir

8.12. Orienta-se que os estabelecimentos que dispuserem

alunos.

brinquedos e materiais que forem levados à boca pelos

Ensino Fundamental e higienizar imediatamente após o uso

materiais utilizados pelas crianças dos Anos Iniciais do

8.11. Higienizar diariamente, após cada turno, brinquedos e

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

O quê (ação)
(W2)

custo.

Sem

custo.

Sem

Sem custo.

custo.

Sem

Sem
custo.

Quanto
(H2)
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Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

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

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Onde
(W3)

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

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

9.8. Escalonar o horário do parquinho, o qual deverá
ser higienizado completamente após utilização de cada
turma.

9.6.
A alimentação deve ser oferecida
preferencialmente dentro da própria sala, sendo sempre
evitada a troca de espaços.

9.3.
É proibida a circulação de profissionais entre
diferentes turmas na rotina diária de atividades.

O quê (ação)
(W2)

Equipe
diretiva,
pedagógica
e
profissionais
de apoio.
Equipe
diretiva,
pedagógica
e
profissionais
de apoio.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe
diretiva e
pedagógica
.

Equipe
diretiva e
pedagógica
.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe
diretiva e
pedagógica
.

Equipe diretiva.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.
Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Quem
(W5)

Quando
(W4)

Verificar na entrada.

Retirar os brinquedos de uso.

Reorganização de horários.

O Parque ficará suspenso
durante vigênvia do PlaCon
Escolar

Reorganização de espaços.

Reorganização de horários.

Como
(H1)

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Quanto
(H2)
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e

Escolar.

e

Escolar.

de ensino, retirando-a apenas no momento da refeição.

máscara durante toda a permanência no estabelecimento

9.18. Os alunos maiores de 02 anos devem utilizar

como evitar exposição e ingestão acidental.

superfícies de modo a garantir a utilização correta, bem

e

Escolar.

ensino.

de apoio.

profissionais

pedagógica

do PlanCon

unidade
de

Equipe
diretiva,

Após a
homologação

de apoio.

profissionais

e

pedagógica

diretiva,

Equipe

de apoio.

Na

Escolar.

do PlanCon

Após a
homologação

Na
unidade
de
ensino.

uso dos produtos a serem utilizados na higiene de mãos,

ensino.

profissionais

pedagógica

do PlanCon

unidade
de

Equipe
diretiva,

Após a
homologação

de apoio.

Na

ensino.

profissionais

pedagógica

do PlanCon

unidade
de

Equipe
diretiva,

Após a

Quem
(W5)

homologação

Quando
(W4)

Na

Onde
(W3)

9.17. Os professores e funcionários devem supervisionar o

que se proceda a entrega aos pais e/ou a lavagem.

profissionais quanto de crianças em sacolas plásticas até

9.16. Colocar as roupas com sujidades visíveis, tanto de

travesseiros, toalhas entre outros.

como copos, talheres, mamadeiras, babeiros, lençóis,

9.15. Não é permitido compartilhar objetos de uso individual,

O quê (ação)
(W2)

sanitárias vigentes.

Respeitando as diretrizes

Respeitando as diretrizes
sanitárias vigentes.

sanitárias vigente.s

Respeitando as diretrizes

unidade.

Durante a permanência na

Como
(H1)

custo.

Sem

Sem
custo.

custo.

Sem

custo.

Sem

Quanto
(H2)
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unidade de

de andadores e carrinhos dos alunos cadeirantes.

10.1.5.Organizar na da sala de aula, espaço adequado para
que o aluno com deficiência visual possa guardar sua
máquina Braille e livros em Braille, bem como estabelecer
uma medida de cuidados de higienização deste material.

telescópios etc.

Na
unidade de
ensino.

Na
unidade de
ensino.

ensino.

Na

10.1.3.Garantir a limpeza da cadeira de rodas, bem como

uso individual tais como: regletes, sorobã, bengala, lupas,

Quem
(W5)

apoio.

Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

profissionais de

do PlanCon

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

pedagógica e

homologação

apoio.

Escolar.

Equipe diretiva,

profissionais de

Após a

pedagógica e

do PlanCon

apoio.

Escolar.

homologação

profissionais de

do PlanCon

Equipe diretiva,

pedagógica e

homologação

Após a

Equipe diretiva,

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Após a

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

10.1. Ações para Educandos do Ensino Regular:
Na
unidade de
ensino.
Na
unidade de
ensino.

10.1.4.Orientar os alunos sobre a higiene de materiais de

Quando
(W4)

10. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Onde
(W3)

10.1.2.Designar profissionais responsáveis pela entrada e
saída do aluno, evitando a entrada de pais e ou
responsáveis.

10.1.1.A instituição de ensino deve estabelecer, entre
escola e pais, as formas de condução das atividades dos
alunos com necessidades especiais, de maneira a ampliar a
segurança e reintegração deste no ambiente escolar.

O quê (ação)
(W2)

para este fim em sala de aula.

Destinando espaços específicos

Por organização da equipe
diretiva respeitando as diretrizes
sanitárias.

sanitárias.

diretiva respeitando as diretrizes

Por organização da equipe

diretiva e pedagógica.

Por organização da equipe

Por organização da equipe
diretiva e pedagógica.

Como
(H1)

Plástico para
revestir
teclados
igual aos da
cozinha 2
rolos de 50x
20cm (R$
25,00)
mensais.
Sem custo.

custo.

Sem

Sem
custo.

Sem
custo.

Quanto
(H2)
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Na
unidade de
ensino.
Na
unidade de
ensino.

10.1.7.Garantir o distanciamento de 1,5m entre um
aluno e outro.

10.1.8.Orientar quanto ao uso obrigatório de máscaras.
Os alunos que não aceitam máscaras, devem passar
por um trabalho de orientação, bem como suas famílias.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Quando
(W4)

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio e Coord.
inclusão.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Quem
(W5)

Por meio de orientações da
equipe diretiva e pedagógica
respeitando as diretrizes
sanitárias.

Por meio de orientação acessível
e estratégias pedagógicas que
deem a real dimensão da
importância do uso da máscara.

Por organização da equipe diretiva
respeitando as diretrizes
sanitárias.

Por organização da equipe diretiva
respeitando as diretrizes
sanitárias.

Como
(H1)

Na
unidade de
ensino.

saída do aluno, evitando a entrada de pais e ou

responsáveis.

Na
unidade
de
ensino.

10.2.2.Designar profissionais responsáveis pela entrada e

10.2.1.Orientar quanto ao uso obrigatório de máscaras.
Os alunos que não aceitam máscaras, devem passar
por um trabalho de orientação, bem como suas famílias.

profissionais de
apoio.

Escolar.

pedagógica e

Equipe
diretiva,
pedagógica
e
profissionais
de apoio.
Equipe diretiva,

do PlanCon

homologação

Após a

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

diretiva e pedagógica.

Por organização da equipe

Por meio de orientação
acessível e estratégias
pedagógicas que deem a real
dimensão da importância do uso
da máscara.

10.2. Ações para os Centros de Atendimento Educacional Especializado em Educação Especial

Na
unidade de
ensino.

Na
unidade de
ensino.

10.1.6.Auxiliar o aluno quanto às medidas de higienização
de mãos e demais medidas de prevenção e controle.

10.1.9.Esclarecer ao segundo professor, professor auxiliar e
profissional Agente de Apoio em Educação Especial, as
medidas de higienização necessárias no auxílio das
atividades pedagógicas, alimentação e na troca de fraldas
do aluno.

Onde
(W3)

O quê (ação)
(W2)

Sem custo.

Sem
custo.

Alcool em Gel e
Lenços
descartáveis R$
150,00 mensais.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Quanto
(H2)
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Na
unidade de
ensino.

10.2.4.Observar o tamanho das salas especialmente no que

diz respeito à necessidade de distanciamento (de no mínimo

1,5 metros), adequando a quantidade de educandos por

própria sala, sendo sempre evitado a troca de espaços.

10.2.8. Oferecer a alimentação preferencialmente dentro da

pedagógicas.

higienização necessárias durante o auxílio de atividades

10.2.7.Esclarecer aos professores as rotinas de

decretos da Secretaria de Estado da Saúde.

atendendo às medidas sanitárias já estabelecidas em

estimulação precoce por sessão de forma individual,

10.2.5.Organizar o atendimento dos educandos da

ensino.

unidade de

Na

ensino.

unidade de

Na

ensino.

unidade de

Na

Na
unidade de
ensino.

10.2.3.Garantir a limpeza da cadeira de rodas, bem como
de andadores e carrinhos dos alunos cadeirantes.

sala.

Onde
(W3)

O quê (ação)
(W2)

profissionais de
apoio.

do PlanCon
Escolar.

escalonado

presencial

apoio.

profissionais de

pedagógica e

apoio.

Escolar.

Ensino

profissionais de

do PlanCon

Equipe diretiva,

pedagógica e

homologação

No retorno do

Equipe diretiva,

apoio.

profissionais de

pedagógica e

Equipe diretiva,

pedagógica.

Após a

Escolar.

do PlanCon

homologação

Após a

Escolar.

do PlanCon

homologação

Equipe diretiva e

pedagógica e

homologação

Após a

Equipe diretiva,

Quem
(W5)

Após a

Quando
(W4)

sanitárias.

respeitando as diretrizes

Por organização da equipe diretiva

sanitárias.

respeitando as diretrizes

Por organização da equipe diretiva

sanitárias.

respeitando as diretrizes

Por organização da equipe diretiva

aluno na sala

delimitando a área de cada

Colocação de fitas no piso

sanitárias.

respeitando as diretrizes

Por organização da equipe diretiva

Por organização da equipe diretiva
respeitando as diretrizes
sanitárias.

Como
(H1)

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Quanto
(H2)
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unidade
de

higienizado completamente após utilização de cada

turma.

ensino.

Na
unidade
de

acidental.

10.2.13. Higienizar, a cada uso, materiais e utensílios de

uso comum, como colchonetes, tatames, trocadores, entre

outros.

Quadro 2: Esquema de organização DAOP Medidas Sanitárias

ampliar a segurança e a reintegração destes.

condução das atividades dos educandos, de maneira a

10.2.14. Estabelecer entre instituição e pais, formas de

de

utilização correta, bem como evitar exposição e ingestão

e

pedagógica
e

do PlanCon
Escolar.

ensino.

apoio.

profissionais de
Escolar.

pedagógica e

do PlanCon

unidade
de

Equipe diretiva,

Após a
homologação

de apoio.

profissionais

Equipe
diretiva,

Após a

de apoio.

profissionais

homologação

Escolar.

pedagógica

diretiva,

Equipe

de apoio.

Na

ensino.

unidade

na higiene de mãos e superfícies de modo a garantir a

do PlanCon

Após a
homologação

Na

e

Escolar.

funcionários quanto ao uso dos produtos a serem utilizados

pedagógica

do PlanCon
profissionais

Equipe
diretiva,

Após a

Quem
(W5)

homologação

Quando
(W4)

10.2.12. Garantir a supervisão por parte de professores e

ensino.

Na

Onde
(W3)

10.2.9. Escalonar o horário do pátio, o qual deverá ser

O quê (ação)
(W2)

sanitárias.

diretiva respeitando as diretrizes

Por organização da equipe

sanitárias.

diretiva respeitando as diretrizes

Por organização da equipe

sanitárias.

diretiva respeitando as diretrizes

Por organização da equipe

sanitárias.

diretiva respeitando as diretrizes

Por organização da equipe

Como
(H1)

custo.

Sem

custo.

Sem

custo.

Sem

custo.

Sem

Quanto
(H2)
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Quando
(W4)

Adequar metodologias pedagógicas e

aprendizagem dos estudantes.

implementar estratégias que garantam o acesso à

1.3.
Na
unidade
de
ensino.

ensino.

de

do PlanCon

unidade

de retomada das aulas presenciais.

Escolar.

do PlanCon

homologação

Após a

Escolar.

Após a
homologação

Na

Escolar.

1.2.

e

do PlanCon

Equipe
diretiva e
pedagógica
.

Equipe diretiva.

de apoio.

profissionais

diretiva,
pedagógica

homologação

Equipe

Após a
Na
unidade
de
ensino

Assegurar a gestão democrática no planejamento

Quem
(W5)

1. Garantia do Direito à Educação Básica

Onde
(W3)

1.1.
Assegurar o acesso e a permanência na
Educação Básica.

O quê (ação)
(W2)

Por quê (domínios): QUESTÕES PEDAGÓGICAS Diretrizes: Link de Acesso:

Acesse ao documento da íntegra.

DAOP MEDIDAS PEDAGÓGICAS

Por organização da equipe
diretiva e pedagógica
respeitando todas as diretrizes.
Metodologias de Ensino de
Revisão e retomada de
conteúdos mais relevantes do
curriculo escolar

turmas de retorno

de Educação com definição das

Retorno da Secretaria Municipal

Presencial mediante Plano de

para Retomada do Ensino

Participação da Comissão Escolar

diretrizes.

diretiva respeitando todas as

Por organização da equipe diretiva
respeitando as diretrizes
sanitárias.
Registro de permanência,
participação e frequência na
unidade escolar
Comunicação com o aluno e a
família por telefone, whatsapp
ou email
Comunicação ao Coselho Tutelar
dos casos evasão e abandono
Por organização da equipe

Como
(H1)

Sem
custo.

custo.

Sem

Sem
custo.

Quanto
(H2)
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Realizar o mapeamento dos estudantes que não

e

Escolar.

comunidades escolares.

devem ser validados, preferencialmente em diálogo com as

atendidos presencialmente, observando que os critérios

Definir os grupos com prioridade para serem

de

realizaram as atividades propostas.

1.7.

unidade

de pandemia e daqueles que tiveram acesso, mas não

ensino.

unidade de

Na

ensino.

Na

Escolar.

do PlanCon

homologação

Após a

Escolar.

do PlanCon

Após a
homologação

Escolar.

do PlanCon

homologação

Após a

pedagógica

do PlanCon

pedagógica.

Equipe diretiva e

.

pedagógica

diretiva e

Equipe

Equipe
diretiva e
pedagógica
.

de apoio.

profissionais

Equipe
diretiva,

Após a

Quem
(W5)

homologação

Quando
(W4)

Fazer o mapeamento dos estudantes que não

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Onde
(W3)

tiveram acesso às atividades presenciais, durante o período

1.6.

estratégias de retomada.

escolares presenciais, para auxiliar na definição das

apresentam condições para o retorno às atividades

1.5.

às atividades presenciais.

remotas para os que estejam impossibilitados de retornarem

autonomia, sendo garantida a continuidade das atividades

relação ao retorno presencial, com foco na funcionalidade e

professores AEE, colhendo a posição da família com

uma avaliação com a equipe pedagógica, professores e

1.4.

O quê (ação)
(W2)

realizaram atividades.

Considerar alunos que não

família, CREA e CRAS.

crianças cadastradas no Bolsa

Realizando levantamento das

termo de ciência de riscos.

Leitura e assinatura dos pais de

caracterizem grupo de risco.

possíveis doenças que

identificando o histórico de

em conversa com as famílias,

Orientação escolar e professores

diretiva, juntamente com

Por organização da equipe

Formulários).

Através de Formulário (Google

Por organização da equipe
diretiva respeitando todas as
diretrizes.

Como
(H1)

custo.

Sem

custo.

Sem

Sem
custo.

Sem
custo.

Quanto
(H2)
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1.13. Definir estratégias de apoio pedagógico aos
estudantes que não acompanharam ou não conseguiram
assimilar significativamente os conhecimentos durante as
atividades não presenciais propostas.

realizando as atividades não presenciais.

retornarem às atividades presenciais e/ou não estão

1.12. Realizar busca ativa dos estudantes que não

presencialmente.

determinado motivo, não participarem das atividades

atividades não presenciais aos estudantes que, por

1.11. Orientar quanto à obrigatoriedade da realização das

1.10. Garantir o oferecimento de ensino oferecendo
atividades presenciais e atividades não presenciais
enquanto perdurar o regime especial de educação
decorrente da pandemia COVID- 19.

Na
unidade de
ensino.

ensino.

de

unidade

Na

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

1.8. Assegurar as atividades escolares não presenciais aos
estudantes com especificidades que não poderão retornar
aos estudos presencialmente.

1.9. Orientar, quando necessário, os estudantes
que retornarem às atividades presenciais para que,
obrigatoriamente, cumpram de forma concomitante
as atividades do regime de ensino não presencial.

Onde
(W3)

O quê (ação)
(W2)

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Escolar.

do PlanCon

homologação

Após a

Escolar.

do PlanCon

homologação

Após a

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Quando
(W4)

Equipe diretiva e
pedagógica.

.

pedagógica

diretiva e

Equipe

Equipe
diretiva e
pedagógica
.

Equipe
diretiva e
pedagógica
.

Equipe
diretiva,
pedagógica
e
profissionais
de apoio.

Equipe
diretiva e
pedagógica
.

Quem
(W5)

Por organização da equipe diretiva
respeitando todas as diretrizes.
Considerando o Plano Municipal das
Estratégias de Ensino. Levantamento
de dados pela equipe pedagógica e
elaboração de estratégias de ensino
diferenciado com elaboração de
atividades escolares

Por organização da equipe diretiva.
Por contato telefonico, por
mensagens de whatsapp, por email
e comunicando-se com o Conselho
Tutelar

Por organização da equipe
diretiva respeitando todas as
diretrizes.
Enviando
comunicados às Famílias e
mantendo contato com a
comunidade.

Por organização da equipe
diretiva respeitando todas as
diretrizes.

Por organização da equipe
diretiva respeitando todas as
diretrizes.

Por organização da equipe
diretiva e pedagógica.

Como
(H1)

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Quanto
(H2)

05/01/2021 (Terça-feira)
DOM/SC - Edição N° 3371
Página 2482

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE

vigente estipulada para cada etapa e modalidade de ensino.

cômputo do cumprimento da carga horária mínima legal

2.1. Garantir a validação das atividades não presenciais para

1.17. Prever a necessidade de apoio psicossocial a
estudantes, familiares e profissionais da educação.

1.16. Estabelecer planejamento organizacional e pedagógico
adaptativo. Visto que a volta às aulas deve ser gradual, por
etapas ou níveis, e escalonadas, conforme determinações
sanitárias.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

1.14. Divulgar amplamente, para toda a comunidade escolar,
as estratégias pedagógicas adotadas pela Rede de Ensino
e/ou unidade escolar, a fim de promover seu engajamento
na realização das atividades presenciais e não presenciais,
enquanto perdurar o regime especial de educação
decorrente da pandemia da COVID-19.

1.15. Ampliar o acesso à internet, a dispositivos eletrônicos
e à infraestrutura adequada às TICs.

Onde
(W3)

O quê (ação)
(W2)

2.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Calendário Escolar

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Quando
(W4)

Equipe
diretiva e
pedagógica
.

Equipe
diretiva e
pedagógica
.

Equipe
diretiva e
pedagógica
.

Equipe diretiva.

Equipe
diretiva e
pedagógica
.

Quem
(W5)

Por organização da equipe
diretiva respeitando todas as
diretrizes.
Análise e adaptação do
Calendário Escolar

Por organização da equipe
diretiva respeitando todas as
diretrizes.

Por organização da equipe
diretiva respeitando todas as
diretrizes.

Mediante mapeamento das
condições tecnológicas e das
estruturas existentes definir a
necessidade de adaptação e
aprovação dos recursos
solicitados.

Por organização da equipe
diretiva.

Por organização da equipe
diretiva respeitando todas as
diretrizes.
Utilizando os recursos de
comunicação de whatsapp,
google sala e contato telefônico
para a divulgação dos
infromativos e comunicados.

Como
(H1)

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Quanto
(H2)
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Envolver a comunidade escolar na reestruturação

Curriculares Nacionais.

organização escolar previstas na LDB e Diretrizes

Adotar, caso seja necessário, novas estruturas de

de

normas vigentes.

2.5.

unidade

escolares, observadas as particularidades de cada rede e

Após a

ensino.

Escolar.

do PlanCon

unidade
de

homologação

Após a

Escolar.

do PlanCon

homologação

Na

ensino.

Na

Envidar esforços na reestruturação do calendário, a

ensino.

Escolar.

do PlanCon

unidade
de

homologação

Após a

Escolar.

do PlanCon

.

pedagógica

diretiva e

Equipe

.

pedagógica

diretiva e

Equipe

digitais ouvindo as sugestões da

de atendimento

necessidades e traçar estretégias

diretiva. Mapear as maiores

Por organização da equipe

forma presencial ou híbrida

carga horária diária ou seja de

Possibilidade de alteração da

diretiva.

Por organização da equipe

na sua divulgação.

montagem do calendário quanto

comunidade escolar tanto para

Comunicação pelos meios

Escolar.

diretrizes.

Comissão

diretiva respeitando todas as

pedagógica e

Por organização da equipe

diretrizes.

diretiva respeitando todas as

Por organização da equipe

Como
(H1)

Equipe diretiva,

.

pedagógica

diretiva e

Equipe

homologação

Após a

Quem
(W5)

Quando
(W4)

Na

ensino.

de

unidade

Na

Onde
(W3)

fim de estabelecer períodos de recesso e/ou férias

2.4.

do calendário e quadro de horários da escola.

2.3.

novo calendário escolar.

2.2.

O quê (ação)
(W2)

custo.

Sem

custo.

Sem

custo.

Sem

custo.

Sem

Quanto
(H2)
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Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

3.4.
Realizar avaliação diagnóstica de cada estudante, por
meio da observação do desenvolvimento em relação aos objetivos
de aprendizagem e habilidades que se procurou desenvolver com
as atividades pedagógicas não presenciais e construir um
programa de recuperação, caso necessário.

3.5.
Redefinir as estratégias do processo pedagógico e os
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, direitos de
aprendizagem e campo de experiências, tendo em vista a BNCC, o
CBTC ou o Currículo de Referência, levando, assim, à continuidade
da aprendizagem no percurso formativo.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe diretiva
e
pedagógica.

Equipe diretiva
e
pedagógica.

Equipe diretiva
e
pedagógica.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Na
unidade
de
ensino.

3.3.
Elaborar instrumentos de avaliação diagnóstica que
atendam às especificidades dos estudantes e busquem mitigar ou
eliminar as desigualdades educacionais.

Equipe diretiva
e
pedagógica.

Equipe diretiva
e
pedagógica.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Organização Curricular

Quem
(W5)

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Na
unidade
de
ensino.

3.

Quando
(W4)

Na
unidade
de
ensino.

Garantir o planejamento da avaliação formativa e
diagnóstica.

Onde
(W3)

3.2. Adequar os critérios de promoção dos estudantes, as
avaliações para efeito de decisões de final de ciclo, adotando
medidas que minimizem a evasão, o abandono e a retenção
escolar.

3.1.

O quê (ação)
(W2)

Por organização da equipe diretiva,
respeitando a diretriz pedagógica.
Discussão das estratégias de
trabalho pedagógico.

Por organização da equipe diretiva,
respeitando a diretriz pedagógica.
Orientar e capacitar professores para a
avaliação diagnóstica e formativa.
Planejamento escolar como reflexão da
prática pedagógica e estruturação do
trabalho de ensino.
Por organização da equipe diretiva,
respeitando a diretriz pedagógica.
Mapear os alunos com distorção de
idade e série para possibilidade de
reclassificação conforme
orientações da Secretaria Municipal
de Educação.
Por organização da equipe diretiva,
respeitando a diretriz pedagógica.
Capacitar professores para importância
da diversificação das atividades
escolares, com possibilidade de
utilização de tecnologias em sala online
e presencial.
Por organização da equipe diretiva,
respeitando a diretriz pedagógica.
Avaliação pela participação do aluno
feita pelo professor.
Elaboração de Calendário de
Recuperação Escolar de conteúdos e
notas

Como
(H1)

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Quanto
(H2)
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Reforçar a importância do planejamento

Adequar o Projeto Político-Pedagógico,

3.10. Adotar estratégias eficientes para a recuperação da
aprendizagem, principalmente dos estudantes em risco de
trabalho infantil, violência doméstica e vulnerabilidade
social.

Na
unidade de
ensino.

ensino.

comunidade escolar.

Na
unidade de

Promover a autonomia pedagógica, por local de

ensino.

unidade de

Na

ensino.

unidade de

Na

ensino.

unidade de

Na

Onde
(W3)

trabalho, com valorização do diálogo entre toda

3.9.

considerando o contexto vigente.

3.8.

pedagógico interdisciplinar.

3.7.

nas propostas pedagógicas.

3.6.

O quê (ação)
(W2)

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Escolar.

do PlanCon

homologação

Após a

Escolar.

do PlanCon

homologação

Após a

Escolar.

do PlanCon

homologação

Após a

Escolar.

do PlanCon

homologação

Após a

Quando
(W4)

Equipe diretiva e
pedagógica.

Escolar.

Comissão

pedagógica e

Equipe diretiva,

pedagógica.

Equipe diretiva e

pedagógica.

Equipe diretiva e

pedagógica.

Equipe diretiva e

Quem
(W5)

Por organização da equipe
diretiva, respeitando todas as
diretrizes.
Estabelecer a Recuperação de
aprendizagem deste público
alvo.

diretrizes.

diretiva, respeitando todas as

Por organização da equipe

comunidade escolar.

Contingência e especificidades da

Pedagógico relacionado ao Plano de

Leitura e revisão do Projeto Político

respeitando as diretrizes.

Por organização da equipe diretiva,

pedagógica.

diretiva, respeitando a diretriz

Por organização da equipe

trabalho pedagógico.

como importante carcterística do

Promover a interdisciplinariedade

pedagógica.

diretiva, respeitando a diretriz

Por organização da equipe

informação e comunicação

Promover o uso de tecnologias da

Como
(H1)

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Quanto
(H2)
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4.1.
Promover a formação das equipes pedagógicas e
dos professores com foco em: planejamento alinhado à
BNCC, ao CBTC ou Currículo Referência, novas propostas
pedagógicas, incluindo metodologias ativas de ensino,
aprendizagem e avaliações, avaliação diagnóstica e
processual, avaliação na perspectiva do percurso formativo
e uso das TICs.

comunidade escolar e local.

agentes multiplicadores de prevenção da COVID-19 na

3.13. Estimular estudantes e servidores a se tornarem

nas diretrizes sanitárias.

servidores a se apropriarem dos conceitos estabelecidos

Na
unidade
de
ensino.

ensino.

de

unidade

Na

Na
unidade
de
ensino.

4.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Formação Continuada

Escolar.

do PlanCon

homologação

Após a

Escolar.

do PlanCon

Após a
homologação

Escolar.

do PlanCon

homologação

Após a

Quando
(W4)

à COVID-19, de forma a estimular os estudantes e

ensino.

de

unidade

Na

Onde
(W3)

3.12. Desenvolver estratégias pedagógicas de prevenção

etiqueta respiratória.

3.11. Promover atividades educativas sobre higienização e

O quê (ação)
(W2)

Equipe
diretiva,
pedagógica
e
profissionais
de apoio.

.

pedagógica

diretiva e

Equipe

Equipe
diretiva e
pedagógica
.

.

pedagógica

diretiva e

Equipe

Quem
(W5)

Por organização da equipe
diretiva, respeitando todas as
diretrizes.
Formação online e dicussão de
propostas
Discutir e avaliar propostas de
trabalho

online.

Informativo presencial e

- Publicação de material

diretrizes.

diretiva, respeitando todas as

Por organização da equipe

Por organização da equipe
diretiva e professores
respeitando todas as
diretrizes.
- Vídeo Informativo
- Material para leitura

alunos

Conversa e conscientização dos

informativo.

Elaboração de material

diretrizes.

respeitando todas as

diretiva e professores

Por organização da equipe

Como
(H1)

Sem
custo.

custo.

Sem

Sem
custo.

custo.

Sem

Quanto
(H2)
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Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

. tili ar utens lios higieni ados conforme definido no
anual de oas Pr ticas de anipulação dos limentos
de cada estabelecimento.

4.
Orientar os trabalhadores a evitar tocar o rosto, em
especial os olhos e a m scara, durante a produção e
distribuição dos alimentos, seguindo os procedimentos
estabelecidos no anual de oas Pr ticas de anipulação
de Alimentos de cada estabelecimento.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Onde
(W3)

2.
Orientar que cada estabelecimento de ensino
manipule e prepare os alimentos de acordo com o anual de
oas Pr ticas e os Procedimentos Operacionais
Padronizados de forma a combater a disseminação da
COVID-19.

1.
ecomendar que cada estabelecimento de ensino
atuali e o anual de oas Pr ticas de anipulação e os
Procedimentos Operacionais Padroni ados de forma a
adequ - los para o combate à disseminação da COVID-19.

O quê (ação)
(W2)

Porquê (domínios): ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Acesse ao documento na íntegra

DAOP ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Quando
(W4)

Equipe diretiva e
pedagógica e
Nutricionistas.

Equipe diretiva e
pedagógica e
Nutricionistas.

Equipe diretiva e
pedagógica e
Nutricionistas.

Equipe
diretiva e
pedagógica
e
Nutricionist
as.

Quem
(W5)

Seguindo as orientações da
equipe diretiva, respeitando todas
as diretrizes.
Seguir as orientações das
Nutricionistas

Seguindo as orientações da
equipe diretiva, respeitando todas
as diretrizes.
Seguir as orientações das
Nutricionistas

Seguindo as orientações da
equipe diretiva, respeitando todas
as diretrizes.
Seguir as orientações das
Nutricionistas

Seguindo as orientações da
equipe diretiva, respeitando todas
as diretrizes.
Seguir as orientações das
Nutricionistas

Como
(H1)

Sem
custo.

Toucas, 1 caixa
com 100
unidades - R$
23,00, dar-se-à
o consumo de
acordo com o
cronograma do
horário de
trabalho e
número de
trabalhadores
diários, pedido
de base mensal.

Sem
custo.

Sem
custo.

Quanto
(H2)
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9.
Organi ar a disposição das mesas e cadeiras no
refeitório de modo a assegurar que a sua utili ação
proporcione o distanciamento m nimo de 1, metros (um
metro e meio) entre as pessoas.

8.
Estabelecer hor rios alternados de distribuição de
alimentos e utili ação de refeitórios e praças de
alimentação, com o objetivo de evitar aglomeraç es.

ou outro material.

bancos e similares, a cada uso. Não utilizar toalhas de tecido

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

ensino.

de

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Escolar.

do PlanCon

Após a
unidade

ensino.

utens lios.

Escolar.

Na

de

servir todos os pratos nas mesas e entregar os

do PlanCon

homologação

Após a

Escolar.

do PlanCon

homologação

Após a

Quando
(W4)

homologação

unidade

disponibili ando funcion rio(s espec fico(s para

7. Realizar higienização adequada das mesas, cadeiras,

Na

buf , utili ando porç es individuali adas ou

Substituir os sistemas de autosserviço de

de

distribuição dos alimentos.

6.

unidade

nas depend ncias de arma enamento, preparo e
ensino.

Na

Orientar o trabalhador que os uniformes devem ser

Onde
(W3)

trocados, no m nimo, diariamente e usados exclusivamente

5.

O quê (ação)
(W2)

Equipe diretiva.

Equipe diretiva.

da limpeza.

e profissionais

Equipe diretiva

da alimentação.

e profissionais

Equipe diretiva

Equipe diretiva.

Quem
(W5)

Seguindo as orientações da
equipe diretiva, respeitando todas
as diretrizes.
Proposta de substituir as mesas
coletivas por mesas individuais

Seguindo as orientações da
equipe diretiva, respeitando todas
as diretrizes.

as diretrizes.

equipe diretiva, respeitando todas

Seguindo as orientações da

Nutricionistas

Seguir as orientações das

as diretrizes.

equipe diretiva, respeitando todas

Seguindo as orientações da

Nutricionistas

Seguir as orientações das

as diretrizes.

equipe diretiva, respeitando todas

Seguindo as orientações da

Como
(H1)

Sem
custo.

Sem
custo.

custo.

Sem

custo.

Sem

custo.

Sem

Quanto
(H2)
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Programar a utili ação dos refeitórios com apenas 1

Não ser permitida a entrada de alimentos externos.

Orientar alunos e trabalhadores a não partilhar

ensino.

ambiente, retirando somente no momento do consumo

do alimento.

unidade de

Na

ensino.

unidade de

Na

Na
unidade de
ensino.

ensino.

unidade de

1 . tili ar a m scara durante toda a perman ncia no

talheres, pratos, entre outros.

alimentos e não utili ar os mesmos utens lios, como copos,

13.

embalado conforme recomendaç es sanit rias.

Caso haja a necessidade, este dever estar higieni ado e

12.

de raio entre os trabalhadores.

manutenção da dist ncia m nima de 1, m (um metro e meio

interno e de entradas e sa das , al m de garantir a

agrupamento e cruzamento entre os trabalhadores (fluxos

cronograma para sua utilização, de forma a evitar

(um terço) da sua capacidade (por vez). Organizar

11.
Na

ensino.

(um metro e meio entre pessoas no refeitório em todas as

atividades, da entrada à sa da.

unidade de

Na

Onde
(W3)

10. Obedecer ao distanciamento m nimo de 1, metros

O quê (ação)
(W2)

Escolar.

do PlanCon

homologação

educandos.

escolar e

Toda a equipe

escolar.

Escolar.
Após a

equipe

Toda a

Toda a
equipe
escolar.

Equipe diretiva.

Equipe diretiva.

Quem
(W5)

do PlanCon

homologação

Após a

Escolar.

do PlanCon

homologação

Após a

Escolar.

do PlanCon

homologação

Após a

Escolar.

do PlanCon

homologação

Após a

Quando
(W4)

as diretrizes.

equipe diretiva, respeitando todas

Seguindo as orientações da

as diretrizes.

equipe diretiva, respeitando todas

Seguindo as orientações da

as diretrizes.

equipe diretiva, respeitando todas

Seguindo as orientações da

as diretrizes.

equipe diretiva, respeitando todas

Seguindo as orientações da

as diretrizes.

equipe diretiva, respeitando todas

Seguindo as orientações da

Como
(H1)

custo.

Sem

custo.

Sem

Sem
custo.

custo.

Sem

custo.

Sem

Quanto
(H2)
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20.
Os estabelecimentos educacionais que dispuserem de
cantinas, lanchonetes, restaurantes ou espaços equivalentes a
praças de alimentação, de forma terceiri ada, deverão tamb m
atender aos requisitos definidos na Portaria SES nº 256 de
21/04/2020, ou outros regulamentos que venham substitu -la.

19.
Seguir os procedimentos de higienização do kit de
alimentação escolar (onde houver de acordo com as normas
sanit rias.

18.
Organizar um plano de comunicação para orientar a
comunidade escolar sobre os procedimentos alimentares,
conforme as diretri es sanit rias, planos de conting ncia e
protocolos escolares.

17.
Realizar formação/treinamento com os profissionais
envolvidos em todos os processos da alimentação na escola
(recebimento, arma enamento, pr -preparo, preparo,
distribuição, acompanhamento e fiscalização), seguindo os
procedimentos estabelecidos nas diretri es sanit rias, planos de
conting ncias e protocolos escolares.

16.
Orientar que entregadores e outros trabalhadores
externos não entrem no local de manipulação dos
alimentos.

15.
Orientar a troca, higieni ação, arma enamento e
descarte das m scaras conforme o estabelecido na
Portaria SES nº 224/2020.

O quê (ação)
(W2)

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Onde
(W3)

Após a
homologação do
PlanCon Escolar.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe diretiva.

Equipe diretiva.

Equipe diretiva
e profissionais
da alimentação.

Equipe diretiva.

Equipe diretiva
e profissionais
da alimentação.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Toda a
equipe
escolar.

Quem
(W5)

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Quando
(W4)

Seguindo as orientações da equipe
diretiva, respeitando a diretriz
sanitária.
Não teremos cantina de nenhuma
espécie

Seguindo as orientações da equipe
diretiva, respeitando a diretriz
sanitária.
Não vai ter Kit`s

Seguindo as orientações da equipe
diretiva, respeitando todas as
diretrizes.
Seguir as orientações das
Nutricionistas

Seguindo as orientações da equipe
diretiva, respeitando todas as
diretrizes.

Seguindo as orientações da equipe
diretiva, respeitando todas as
diretrizes.

Seguindo as orientações da equipe
diretiva, respeitando todas as
diretrizes.

Como
(H1)

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Quanto
(H2)
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imitar e controlar a lotação m xima de cada

nibus dever

um estabelecimento escolar no mesmo deslocamento.

na mesma região do ve culo, quando este atender a mais de

ser feita de forma a agrupar os alunos de uma mesma escola

- distribuição de estudantes nos assentos do

com registro dos ocupantes pelo monitor;

obrigatoriedade de ocupar o mesmo lugar todos os dias,

- ransporte coletivo adotar medidas j previstas pela SES;
- Em todas as modalidades de transporte, manter a

passageiros em p

limite de um ocupante por assento, sendo vedado

- Ônibus: priorizar ocupação alternada dos assentos, at o

passageiros em p

at o limite de um ocupante por assento, sendo vedado

- icro- nibus priori ar ocupação alternada dos assentos,

assento vazio entre os passageiros em todos os bancos;

- Ve culo de passeio resguardar intervalo de um assento
vazio entre os passageiros nos bancos traseiros;
- Van (incluindo Kombi): resguardar intervalo de um

ve culo da seguinte forma:

1.1.

O quê (ação)
(W2)

escolar.

de transporte

Nos veículos

Onde
(W3)

Acesse ao documento na íntegra
Por quê (domínios): TRANSPORTE ESCOLAR

DAOP TRANSPORTE ESCOLAR

ar.

escol

trajeto

No

1. MEDIDAS GERAIS:

Quando
(W4)

Transporte

Secretaria de

como

competentes

órgãos

veículos e

Motorista dos

Quem
(W5)

sanitárias.

diretrizes

Obedecendo às

Como
(H1)

custo.

Sem

Quanto
(H2)
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Ordenar as entradas e sa das dos passageiros de

Manter os basculantes e as janelas dos ve culos

1.5.
Permitir que entrem e permaneçam nos ve culos
somente pessoas com m scara, quer sejam estudantes ou
trabalhadores das escolas. Orientar estes usu rios que
optarem por usar m scara de tecido, que seja em
conformidade com o previsto na Portaria SES no 224, de 03
de abril de 2020, ou outros regramentos que venham
substitu -la.

recomendaç es dos fabricantes.

dos filtros dever estar em conformidade com as

Nos veículos
de transporte
escolar.

escolar.

sistema de ar- condicionado com renovação de ar, esta

dever estar ativa, bem como a higieni ação e a substituição

Nos veículos
de transporte

segurança dos passageiros. Caso o ve culo disponha de

No
trajeto
escol
ar.

ar.

escol

trajeto

No

Motoristas dos
veículos e
órgãos
competentes.

competentes.

órgãos

veículos e

Motoristas dos

competentes.

órgãos

escolar.

Motoristas dos

competentes.

órgãos

veículos e

Motoristas dos

Quem
(W5)

veículos e

escolar.

No trajeto

ar.

escol

trajeto

No

Quando
(W4)

de transporte

amplitude que permita a troca de ar sem comprometer a

abertas (exceto em dias de chuva frio extremo , com

1.4.

dianteira.

desembarque inicie pelos passageiros dos bancos da parte

inicialmente as partes traseiras dos ve culos, e que o

forma que, no embarque, os passageiros ocupem

1.3.
Nos veículos

escolar.

modalidade de transporte, inclusive disponibili ando linhas

extras, se necess rio.

Nos veículos
de transporte

transportados, respeitando a limitação definida para cada

dequar a frota de modo a compatibili ar o

Onde
(W3)

quantitativo de ve culos com o de passageiros a serem

1.2.

O quê (ação)
(W2)

Conforme as diretrizes
sanitárias.

sanitárias.

Conforme as diretrizes

para esta função

Transporte contratar pessoas

Escolar – Secretaria de

Monitor de Transporte

sanitárias. Com apoio de

Obedecendo às diretrizes

sanitárias.

diretrizes

Obedecendo às

Como
(H1)

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Quanto
(H2)
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Orientar que, nos pontos de embarque (distantes

Padroni ar procedimentos e operaç es de

Nos veículos

Disponibili ar lcool 7 ou saniti antes de efeito

interior do ve culo.

similar para a higienização das mãos, no embarque e no

1.9.

-

do ve culo, recomendando-se ao menos uma vez ao dia.

- Definir periodicidade para higieni ação interna completa

de efeitos similar, a cada finalização de viagem;

escolar.

de transporte

Nos veículos

constante.

de forma

Diariamente

do veículo.

ara gens de

(vidros e poltronas com lcool 7
veículos.

a utilização

ou produtos saniti antes

Antes e após

empresas de
transportes/g

ar.

escol

trajeto

No

ue.

- Higieni ar apoios de braço, maçanetas, pegadores, janelas

Nas

escolar.

de transporte

competentes.

Órgãos

es

competent

Órgãos

competentes.

órgãos

veículos e

Motoristas dos

motoristas.

e
desembarq

Equipe diretiva e

Quem
(W5)

embarque

No

Quando
(W4)

utilizados no transporte:

seja reali ada a limpe a e desinfecção dos ve culos

higieni ação, de forma que após cada itiner rio viagem,

1.8.

metro e meio) das demais pessoas.

usu rios mantenham a dist ncia m nima de 1, metro (um

da escola , ocorrendo exist ncia de formação de filas, os

1.7.

destinados

evitando a aglomeração de pessoas.
para fila.

e ou locais

desembarque ou locais destinados para fila (na escola),

embarque e
desembarqu

Demarcar a dist ncia de segurança de no m nimo

Nas áreas de

Onde
(W3)

1, metros (um metro e meio nas reas de embarque e

1.6.

O quê (ação)
(W2)

Conforme as diretrizes sanitárias.

monitor de ônibus.

temperatura sob atenção do

de álcool 70% e medidor de

embarque com disponibilização

Recepção do aluno no

sanitárias.

Conforme as diretrizes

sanitárias.

Conforme as diretrizes

distanciamento social

ocupados pelos alunos com

Demarcar bancos a serem

sanitárias.

Conforme as diretrizes

Como
(H1)

custo.

Sem

custo.

Sem

custo.

Sem

custo.

Sem

Quanto
(H2)
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Levar ao conhecimento dos profissionais do

2.2.
Orientar os trabalhadores do transporte escolar a
informarem imediatamente ao estabelecimento, caso
apresentem sintomas de s ndrome gripal e ou convivam com
pessoas sintom ticas, suspeitas ou confirmadas da COVID-19,
aplicando para estes as mesmas condutas relacionadas aos
outros trabalhadores da atividade escolar, no que se refere à
elucidação diagnóstica, per odo de afastamento e notificação
das autoridades sanit rias e epidemiológicas.

atividade escolar.

recomendadas para os demais profissionais voltadas à

serviços (e aplicar no que couber), as medidas

Nos veículos
de transporte
escolar.

Na unidade
de
ensino.

No interior
dos veículos
de transporte
escolar.

Onde
(W3)

Diariamente
.

Diariamente
.

Diariamente
.

Quando
(W4)

Motoristas dos
veículos e
demais
funcionários
envolvidos no
transporte
escolar.

Equipe diretiva.

Motoristas dos
veículos e
demais
funcionários
envolvidos no
transporte
escolar.

Quem
(W5)

competentes.

órgãos

escolar ou

de transporte

Nas empresas

órgãos

competentes.

escolar ou órgãos

transporte

competentes.

necessário.

io.

órgãos

Empresas de

necessár

escolar ou

escolar ou

transporte

Empresas de

Sempre que

que

transporte

competentes.

Sempre

empresas de

Nas

sanitárias.

Sem
custo.

por parte do órgão competente da
Gestão do Transporte escolar.

Motoristas e Monitores de ônibus

Contratação e Capacitação de

custo.

Sem

Sem
custo.

Conforme as diretrizes
sanitárias.
Ao aluno sem máscara o
monitor de ônibus deverá ser
oferecer a máscara
disponibiizada e após colocar a
máscara, o aluno pode
embarcar.

Conforme as diretrizes

Sem
custo.

Sem
custo.

Quanto
(H2)

Conforme as diretrizes
sanitárias.

Fixando no interior dos veículos.

Como
(H1)

Conforme as diretrizes sanitárias.

2. MEDIDAS AOS SERVIDORES/PRESTADORES DE SE VI O

transporte escolar, quer sejam servidores ou prestadores de

2.1.

1.12.
Dar prioridade às crianças da Educação
Infantil e crianças com necessidades especiais no
embarque e desembarque e na ocupação dos bancos
dianteiros do transporte coletivo.

1.11.
Organi ar e orientar escalonamento de hor rios
de chegadas e sa das dos estudantes nas instituiç es de
ensino, reduzindo a concentração deles no local.

1.10. Afixar no espaldar de cada poltrona um encarte com
as orientaç es aos passageiros sobre etiqueta da tosse, uso
da m scara, higieni ação das mãos e distanciamento social.

O quê (ação)
(W2)
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Disponibili ar e exigir o uso de m scaras e tamb m

Capacitar os trabalhadores do transporte escolar

higienização e descarte.

colocação quanto para a retirada, troca, substituição,

segurança sanit ria (m scara, face shield , tanto para a

quanto à forma adequada de uso dos dispositivos de

2.6.

venham substitu -la.

no 224, de 03 de abril de 2020, ou outros regramentos que

que seja em conformidade com o previsto na Portaria SES

profissionais que se optarem por usar m scara de tecido,

at o desembarque do ltimo aluno. Orientar estes

durante todo o deslocamento, desde as entradas no ve culo

tanto para o condutor do ve culo quanto para o monitor,

face shield (protetor facial , utili ados simultaneamente,

2.5.

da higieni ação sistem tica das mãos.

competentes.

órgãos

escolar ou

de transporte

Nas empresas

competentes.

órgãos

escolar ou

de transporte

Nas empresas

competentes.

órgãos

escolar ou

de transporte

Nas empresas

competentes.

higienização das mãos.

eforçar, para os monitores, a import ncia

órgãos

sabão e que, sistematicamente, utili em o lcool 7 para

2.4.

escolar ou

cuidados pessoais, lavando sempre as mãos com gua e

Nas empresas
de transporte

Orientar para que motoristas, monitores e demais

Onde
(W3)

prestadores de serviço do transporte reforcem seus

2.3.

O quê (ação)
(W2)

necessário.

Sempre que

io.

necessár

que

Sempre

io.

necessár

que

Sempre

io.

necessár

que

Sempre

Quando
(W4)

individual obrigatórios.

competentes.

escolar ou órgãos

transporte

Empresas de

competentes.

escolar e órgãos

transporte

Empresas de

competentes.

escolar ou órgãos

transporte

Conforme as diretrizes sanitárias.

sanitárias.

Conforme as diretrizes

sanitárias.

Conforme as diretrizes

competentes.
Empresas de

Os ônibus devem ter os
equipamentos de proteção

órgãos

sanitárias.

escolar ou

Conforme as diretrizes

transporte

Como
(H1)

Empresas de

Quem
(W5)

custo.

Sem

custo.

Sem

custo.

Sem

custo.

Sem

Quanto
(H2)
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Orientar aos pais que os estudantes deverão

No embarque.

ensino.

dispostas na Portaria SES n° 224, de 03 de abril de 2020.

Na unidade
de

3.2.
Os motorista monitores escolares deverão reali ar a
aferição de temperatura corporal dos estudantes, antes de
adentrarem no transporte escolar, com uso de term metros
infravermelhos ou outro instrumento correlato fornecido pela
mantenedora. Aferida a temperatura de 7, C (trinta e sete
v rgula oito graus Celsius ou superior, não ser permitida a
entrada no transporte.

Sempre
que
necessár
io.

Quando
houver
confirma
ção de
caso.

Sempre
que
necessár
io.

Quando
(W4)

Empresas de
transporte
escolar ou
órgãos
competentes.

Órgãos
competent
es.

Empresas de
transporte
escolar ou
órgãos
competentes.

Quem
(W5)

envolvidos no

embarque.

transporte escolar.

funcionários

veículos e demais

Motorista dos

pedagógica.

No

io.

necessár

me

Confor

Equipe diretiva e

sanitárias.

Conforme as diretrizes

Por meio da apresentação
da carteira de saúde.

Por meio de notificação.

Conforme as diretrizes
sanitárias.

Como
(H1)

Utilizando o termômetro
infravermelho ou outro
instrumento correlato. Será
verificada a temperatura do aluno
tanto no embarque no ônibus
quanto na chegada da escola

EDID S OS P IS ESPONS VEIS DE ALUNOS/ESTUDANTES:

Nas
empresas de
transporte
escolar ou
órgãos
competentes.

Órgãos
competent
es.

Nas
empresas de
transporte
escolar ou
órgãos
competentes.

Onde
(W3)

transporte, seguindo todas as orientaç es de uso j

utili ar m scara facial como barreira, para a utili ação do

3.1.

3.

2.9.
Garantir que trabalhadores do transporte
escolar estejam com seus calend rios vacinais em dia.

2.8. Notificar os prestadores de serviço quando houver
confirmação de caso da COVID-19, bem como as pessoas
que tiveram contato com este, em um raio de 1,5 metro, em
todos os ambientes em que a pessoa infectada tenha
circulado.

2.7. Recomendar a troca de roupa pelos trabalhadores do
transporte escolar ao final do expediente para retorno às
suas resid ncias.

O quê (ação)
(W2)

Sem custo.

Sem custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Quanto
(H2)
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Solicitar aos pais respons veis que

Realizar campanha de conscientização para que os

3.6.
Proibir a entrada, nos ve culos, de pais e
respons veis, a não ser em caso de extrema necessidade
para auxiliar estudante/criança com necessidade especial ou
outra limitação, situação que o monitor sozinho não consiga
administrar, sendo que os pais e respons veis, para adentrar
o ve culo, deverão ser submetidos à aferição de temperatura
e estar utili ando m scara.

fora do n cleo familiar.

transporte, orientando que não transportem passageiros

filhos, visando a evitar o risco de contaminação dentro do

pais respons veis priori em o transporte próprio de seus

3.5.

Epidemiológica unicipal.

ve culo e dever buscar orientação com a Vigil ncia

caso seja detectada febre este não poder adentrar ao

acompanhem aguardem seus filhos no ponto de embarque,

3.4.

provid ncias.

gestora da escola para que esta tome as devidas

superior, o motorista monitor dever relatar o fato à equipe

de 7 C (trinta e sete v rgula oito graus Celsius ou

3.3.

O quê (ação)
(W2)

escolares.

de transportes

dos veículos

No embarque

Na unidade de
ensino.

ensino.

Sempre que
necessário.

Constanteme
n te.

aulas.

retorno das

Antes do

necessário.

ensino.

Na unidade de

Sempre que

Quando
(W4)

Na unidade de

Onde
(W3)

escolar.

transporte

envolvidos no

funcionários

veículos e demais

Motorista dos

Equipe diretiva e
pedagógica.

pedagógica.

Equipe diretiva e

escolar.

transporte

envolvidos no

funcionários

veículos e demais

Motorista dos

Quem
(W5)

A comunidade não pode adentrar
ao ambiente escolar

Por meio de comunicação com os
responsáveis.

Por meio de comunicação com os
responsáveis.

responsáveis.

Por meio de comunicação com os

para cautela do sintoma.

Celsius já é com afastamento

A temperatura de 37 graus

Por meio de relato/relatório.

Como
(H1)

Sem
custo.

Sem
custo.

custo.

Sem

custo.

Sem

Quanto
(H2)
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registro na ANVISA, quando couber.

- certificar que todos os produtos utilizados tenham

- verificar a disponibilidade de lcool 7 nos ve culos

shield, simultaneamente;

constante da m scara e os trabalhadores o uso do face

- verificar se estudantes e trabalhadores fa em uso

as orientaç es relacionadas ao transporte escolar;

Onde
(W3)

Quando
(W4)

Quem
(W5)

escolar.

de transporte

Nos veículos
.

Diariamente
es.

competent

Órgãos

4. MEDIDAS AOS P IS ESPONS VEIS DE ALUNOS/ESTUDANTES:

- certificar-se de que trabalhadores e estudantes conhecem

pertinente em vigor, em especial:

fiscalização, sempre considerando o arcabouço legal

promoverem aç es e operaç es que intensifiquem a

4.1.

O quê (ação)
(W2)

a fiscalização.

operaç es que intensifiquem

Promoverem aç es e

Como
(H1)

custo.

Sem

Quanto
(H2)
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• boa ventilação dos ambientes.

• monitoramento dos sintomas;

• higiene das mãos;
• limpeza do ambiente de trabalho;
• afastamento de sintom ticos

• uso de m scaras

• distanciamento social;

diretrizes como:

orientando os profissionais da educação a respeito de

ensino reforcem as medidas de prevenção da doença,

1.1 Quanto à prevenção, recomenda-se que as unidades de

O quê (ação)
(W2)

Por quê (domínios): GESTÃO DE PESSOAS

Acesse ao documento na íntegra

DAOP GESTÃO DE PESSOAS

Quando
(W4)

Quem
(W5)

ensino.

de

Na unidade

Presencial

Retorno

No

Escolar.

PlanCon

ão do

homologaç

Após

Equipe diretiva,
Secretaria da
Educação,
pedagógica e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.
Informativos
individuais e no
ambinte da Escola
Contratação de
um Funcionário
integral no Portão
para higienização
das mãos e
aferição de
temperatura;
Contratação de
dois vigias
período integral,
conforme a
demanda da
escola nos
períodos
matutino,
vespertino e
noturno.

1. Do acompanhamento das condições de saúde:

Onde
(W3)

estabelecidas.

diretrizes

Conforme as

Como
(H1)

custo.

Sem

Quanto
(H2)
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Realizar triagem dos servidores da escola, sendo
classificados de acordo com seu estado individual inicial em
relação à Covid-19, sendo divididos em grupos:
Grupo 1 - Casos suspeitos ou confirmados:
profissionais da educação que apresentarem sintomas como
febre, dores no corpo, calafrios, falta de ar, tosse, dor de
garganta, diarreia, alteração de paladar ou olfato e dificuldades
respiratórias, e também os profissionais que tiveram contato,
nos últimos 14 dias, com um caso confirmado de COVID-19;
Grupo 2 - Grupo de Risco: São considerados grupos
de risco pessoas com 60 anos ou mais; os profissionais que
sofram de doenças crônicas (cardiopatias, diabetes,
hipertensão, imunossupressores), as gestantes de alto risco,
entre outros, conforme Decreto SC/525/2020;
Grupo 3 - Não pertencem aos grupos anteriores e tem
permissão para realizar os trabalhos presencialmente;
A triagem possui dois objetivos:
identificação de casos suspeitos, permitindo o encaminhamento
aos serviços de saúde;
isolamento dos casos suspeitos, evitando a
transmissão no ambiente de trabalho.
Recomendar que todos os profissionais da educação respondam
a um questionário autodeclaratório, antes de
acessar o local de trabalho, com o objetivo de identificar casos
suspeitos de COVID-19. O modelo do questionário encontra-se
no Anexo I;
Garantir monitoramento contínuo, adotando
mecanismos de controle que permitam ao servidor informar ao
gestor a presença de sintomas;
Para aferir a temperatura de seus profissionais no
momento da chegada ao local de trabalho, recomenda-se seguir
as orientações do fabricante quanto à calibragem do medidor de
temperatura. Dar preferência a medidores de temperatura sem
contato, porém caso não seja possível utilizar medidores de
temperatura sem contato, a higienização do termômetro com
álcool 70% deve ser realizada a cada uso. Caso a temperatura
aferida de algum colaborador esteja igual ou superior a 37,8°C,
o colaborador deve ser considerado um caso suspeito.

O quê (ação)
(W2)

ASSINADO DIGITALMENTE
PlanCon

enso.
Municipal.

ão do

homologaç

Após

Quando
(W4)

de

Na unidade

Onde
(W3)

necessário

fizer

quando se

profissionais

demais

pedagógica e

diretiva,

Equipe

Quem
(W5)

vulnerabilidade

risco e

servidores de

do grupo de

levantamento

Fazendo

estabelecidas.

diretrizes

Conforme as

Como
(H1)

custo.

Sem

Quanto
(H2)
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Orientar a apresentação de comprovação para o
enquadramento no grupo de risco estabelecido pelo
Decreto SC/525/2020:
Cada rede de ensino poderá optar por aceitar
comprovantes tais como: Formulário de
Autodeclaração, Atestado Médico e/ou Agendamento
em Perícia Médica.
Recomendar que as Redes de Ensino realizem diagnóstico para
mapear quais e quantos servidores e estudantes se enquadram
no grupo de risco estabelecido pelo Decreto nº SC/525/2020:
Garantir que todos os setores estejam contemplados no
diagnóstico: professores, servidores que ocupam funções
administrativas e pedagógicas, servidores que atuam na limpeza,
servidores que atuam com a alimentação, servidores que atuam
com o transporte escolar, servidores que atuam na segurança e
vigilância das unidades escolares, servidores que atuam no quadro
civil ou técnico das unidades escolares, estudantes de todas as
etapas e níveis de ensino;
Orientar que sejam organizados formulários diagnósticos
padrão, pela mantenedora, e aplicados pela unidade escolar.

Orientar os profissionais da educação identificados
como casos suspeitos de COVID-19 a:
buscar uma unidade de saúde;
manter isolamento domiciliar por 14 dias, a partir do
início dos sintomas, e depois de três dias sem sintomas.
Após este período, o profissional poderá voltar ao trabalho;
os familiares (contato domiciliar) devem ser
orientados a realizar isolamento domiciliar por 14 dias e, se
apresentarem sintomas, procurar uma unidade de saúde.
Substituição da Pessoas afastadas por atestado de
Covid 19 sob responsabillidade da Secretaria da Educação

O quê (ação)
(W2)

Instituiçã
o
mantenedo
ra.

Na unidade
de
ensino.

Na unidade
de
ensino.

Onde
(W3)

Equipe diretiva.

Equipe diretiva.

Após
homologaç
ão do
PlanCon
Municipal.

Equipe diretiva.

Quem
(W5)

Após
homologaç
ão do
PlanCon
Municipal.

Após
homologaç
ão do
PlanCon
Municipal.

Quando
(W4)

Conforme as
diretrizes
estabelecidas.
Mapeamento dos
Servidores e
alunos de
Grupo Risco
através de
Formulário

Conforme as
diretrizes
estabelecidas.

Conforme as
diretrizes
estabelecidas.

Como
(H1)

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Quanto
(H2)
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SC/525/2020, de forma que não haja prejuízo ao

2.1. Priorizar o trabalho remoto, conforme Decreto nº

como elaborar as aulas para as formas impressas.

2.3. Planejar e ministrar aulas de forma remota, bem

atividades.

Office.

ou Home

de ensino e

Na unidade

Office.

ou Home

de ensino e

que possam ser realizadas de forma remota, como auxiliar

na elaboração de atividades, pesquisas e correções de

Na unidade

Home Office.

2.2. Distribuir tarefas administrativas, quando necessário,

serviço público.

Onde
(W3)

Quando
(W4)

Quem
(W5)

(H2)

(H1)

Após
homologação
do PlanCon
Municipal de
acordo com as
legislações
vigentes.

vigentes.

as legislações

acordo com

Municipal de

do PlanCon

homologação

Após

vigentes.

as legislações

acordo com

Municipal de

do PlanCon

homologação

Após

e pedagógica.

Equipe diretiva

e pedagógica.

Equipe diretiva

e pedagógica.

Equipe diretiva

estabelecidas.

Conforme as diretrizes

estabelecidas.

Conforme as diretrizes

estabelecidas.

Conforme as diretrizes

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Quanto

Como

2. Organizar a forma de trabalho aos profissionais da educação que se enquadram no grupo de risco:

O quê (ação)
(W2)
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de
ensino.

escolar.

Na unidade

Na unidade
de
ensino.

Onde
(W3)

carga horária e condições de trabalho a toda comunidade

4. Assegurar o planejamento democrático e coletivo de

as diretrizes pedagógicas.

atividades para as novas metodologias de ensino, conforme

presencialmente, a fim de garantir o planejamento das

em especial, aos professores que estiverem atuando

3. Orientar por carga horária diferenciada aos servidores,

O quê (ação)
(W2)

vigentes.

legislações

com as

de acordo

Municipal

PlanCon

ão do

homologaç

Após

vigentes.

legislações

com as

de acordo

Municipal

PlanCon

ão do

homologaç

Após

Quando
(W4)

.

pedagógica

diretiva e

Equipe

Equipe
diretiva e
pedagógica
.

Quem
(W5)

estabelecidas.

diretrizes

Conforme as

custo.

Sem

Sem
custo.

(H2)

(H1)

Conforme as
diretrizes
estabelecidas.

Quanto

Como
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Onde
(W3)

Quando
(W4)

Quem
(W5)
Quanto
(H2)

Como
(H1)
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do PlanCon
Municipal.

homologação

Após

conforme estabelecido nos Pareceres CNE nº 05 e 11/2020.

responsáveis.

Municipal.

do PlanCon

homologação

Após

Municipal.

do PlanCon

homologação

Após

Municipal.

do PlanCon

homologação

Após

presenciais, para dar continuidade ao calendário letivo,

professores que já estão atuando nas atividades não

5.4. Identificar possibilidades de prorrogação de contratos dos

Órgãos

responsáveis.

ou desempenho de outra função.

Órgãos

horas, na impossibilidade da realização de trabalho remoto

responsáveis.

Órgãos

responsáveis.

Órgãos

5.3. Sistematizar mecanismos para a compensação de

5.2. Garantir no edital os critérios para a substituição.

5.1. Elaborar edital específico para o período estabelecido.

mantenedora.

Instituição

mantenedora.

Instituição

mantenedora.

Instituição

mantenedora.

Instituição

estabelecidas.

Conforme as diretrizes

estabelecidas.

Conforme as diretrizes

estabelecidas.

Conforme as diretrizes

afastados

substituição de servidores

contratação imediata da

específica, garantir a

Ensino ou mantenedora

A Secretaria Municipal de

estabelecidas.

Conforme as diretrizes

às necessidades no período em que perdurar o formato das atividades escolares estabelecido nas diretrizes pedagógicas e sanitárias:

custo.

Sem

custo.

Sem

custo.

Sem

custo.

Sem

5. Organizar critérios para a contratação de servidores em substituição, ou para a necessidade de contratação de novos servidores em regime de excepcionalidade, a fim de atender

O quê (ação)
(W2)
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eis.

substituições de servidores em função de licenças, óbitos e

educação decorrente da pandemia perdurar.

de adequação legislativa enquanto o regime especial de

Gerenciamento da COVID-19, considerando a necessidade

âmbito estadual quanto municipal, nos Comitês de

5.6. Envolver representantes do Poder Legislativo, tanto no

do processo de ensino.

de emergência, visando agilizar com eficácia a continuidade

Órgãos
responsáv
eis.

responsáv

estudantes, ponderando-se a necessidade de frequentes

ocorrência de eventos adversos, que incidem em situações

Órgãos

Onde
(W3)

risco e com menor prejuízo possível à aprendizagem dos

continuidade ao processo educativo, de modo a reduzir o

prorrogação de processos seletivos de servidores, para dar

à necessidade de reposição, contratação e/ou realização e

5.5. Considerar as especificidades da legislação local quanto

O quê (ação)
(W2)

Municipal.

PlanCon

ão do

homologaç

Após

Municipal.

PlanCon

ão do

homologaç

Após

Quando
(W4)

Instituiçã
o
mantenedo
ra.

ra.

mantenedo

o

Instituiçã

Quem
(W5)

Conforme as
diretrizes
estabelecidas.

ensino

eficácia do processo de

afastados, para garantir a

substituição de servidores

contratação imediata da

específica, garantir a

Ensino ou mantenedora

A Secretaria Municipal de

estabelecidas.

(H1)
Conforme as diretrizes

Como

Sem
custo.

custo.

Sem

(H2)

Quanto
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Onde
(W3)

Quando
(W4)

Quem
(W5)

Quanto
(H2)

Como
(H1)

ASSINADO DIGITALMENTE

6.3. Afixar as medidas de prevenção, por meio de
materiais visuais, nas unidades de ensino.
Unidade de
ensino.

cartazes e publicações

como se alimentar com segurança.

6.2. Elaborar e/ou compartilhar uma cartilha de orientação
sobre os cuidados básicos de prevenção à COVID-19, e
disponibilizá- la pela internet para as comunidades escolares.

proteção, bem como

higienização das mãos e objetos, etiqueta respiratória e

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Equipe
diretiva e
pedagógica
.

Órgãos
competentes,
equipe
diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

sobre os cuidados e

armazenamento/descarte de máscara contaminada,

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

famílias e outras mídias

tempo útil de proteção de máscara,

Conforme as diretrizes
estabelecidas.

Conforme as diretrizes
estabelecidas.

máscara

etiqueta de tosse, uso da

sobre higiene das mãos e

grupos de whatsapp das

material de publicação para

Diretiva encaminhará

estabelecidas. A Equipe

Conforme as diretrizes

utilização da máscara de proteção, troca da máscara,

Órgãos
competentes
com
compartilhame
nt o na
unidade de
ensino.

Escolar.

Municipal.

utilização do transporte público e transporte escolar,

Comissão

do PlanCon

Office.

seguintes temas: ações de higiene necessárias quando da

pedagógica e

homologação

ensino e Home

Equipe diretiva,

Após

Unidade de

6.1. Capacitar a comunidade escolar a respeito dos

Sem
custo.

Sem
custo.

custo.

Sem

6. Garantir que toda a comunidade escolar seja formada, treinada e preparada para um retorno seguro às atividades presenciais, por meio das seguintes ações:

O quê (ação)
(W2)
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Comissão
Escolar.

PlanCon
Municipal.

Virtua
l.

retomada das atividades presenciais.

pedagógica,

ão do

nte

Equipe
diretiva,

Após

Instituiçã
o
mantenedo
ra.

necessário.

que se fizer

profissionais

demais

Escolar e

Comissão

pedagógica,

Equipe diretiva,

Quem
(W5)

homologaç

Municipal.

Office.

Ambie

ão do
PlanCon

Home

homologaç

Após

Municipal.

PlanCon

ão do

homologaç

Após

Quando
(W4)

ensino e

Unidade de

Unidade de
ensino e
Home
Office.

Onde
(W3)

6.6. Realizar testes simulados em período anterior à

6.5. Oferecer formação aos servidores para a nova forma
de ensino, conforme as diretrizes pedagógicas.

6.4. Oportunizar, a todos os servidores, formação e
treinamento para os planos de contingenciamentos e
protocolos escolares.

O quê (ação)
(W2)

estabelecidas.

diretrizes

Conforme as

Conforme as diretrizes
estabelecidas.
Colaboração com a unidade
mantenedora quanto á
formação de servidores

Buscar parcerias
para
treinamentos
escolares

custo.

Sem

Sem
custo.

Sem
custo.

(H2)

(H1)

Conforme as
diretrizes
estabelecidas.

Quanto

Como
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Onde
(W3)

ASSINADO DIGITALMENTE
Unidade de
ensino e ou
por meio de
tecnologia
da
informação
e
comunicaçã
o.
Unidade
de
ensino
.
Unidade
de
ensino
.

7.5. Acompanhar o pós-retorno: direção e colegas devem
permanecer atentos a comportamento, frequência,
desempenho, etc., de alunos e professores, e realizar
encaminhamento especializado imediatamente, em caso de
observação de depressão, tristeza, ansiedade, medo, ou culpa,
entre outros.

Ambie
nte
Virtua
l.

Órgão
competen
te.

7.3. Promover campanhas motivacionais constantes (tanto
gerais como específicas) em todos os meios de comunicação,
para lembrar que a unidade de ensino está preocupada com o
bem-estar de todos.

7.2. Promover reflexões, por meio de formações virtuais
(interinstitucionais), sobre as incertezas da comunidade escolar
com relação à nova realidade.

7.4. Preparar um ambiente acolhedor para a recepção da
comunidade escolar no retorno das atividades presenciais.

Quando
(W4)

Quem
(W5)

Após
homologaç
ão do
PlanCon
Municipal.
Após
homologaç
ão do
PlanCon
Municipal.

Após
homologaç
ão do
PlanCon
Municipal.

Após
homologaç
ão do
PlanCon
Municipal.

Após
homologaç
ão do
PlanCon
Municipal.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica,
Comissão Escolar
e demais
profissionais que
se fizer
necessário.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Instituição
mantenedora.

7. Encaminhamentos para o acolhimento e acompanhamento:

7.1. Disponibilizar serviços de apoio psicossocial que abordam
estigmatização/discriminação e apoio aos servidores no
enfrentamento das incertezas da pandemia.

O quê (ação)
(W2)

Conforme as diretrizes
estabelecidas e suporte do setor de
saúde.

nforme as diretrizes estabelecidas.

Conforme as diretrizes
estabelecidas.
Atenção e estratégias de apoio
para minimizar os apectos
psicológica de colaboradores e
estudantes.

Conforme as diretrizes
estabelecidas.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

(H2)

(H1)
Por meio de encaminhamentos
específicos aos órgãos
competentes.

Quanto

Como
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Oportunizar, a todos os servidores, capacitação e

, quando
necessário.

a Unidade de Gestão Operacional/ Sistema de Comando
de Operações.

capacitar para cada função (framework).

funções nos três níveis (estratégico, tático e operacional) e

Escolares) e propor tarefas/atividades para cada uma das

(Sistemas de Comando Operacionais- SCO/ Comitês

desenvolvidas nas Unidades de Gestão Operacional

PlanCon

ensino.

Escolar.

ão do

homologaç

Após a

Escolar.

PlanCon

ão do

homologaç

Após a

Escolar.

de

Na unidade

remotamente

sanitária, com especial atenção às equipes que compõem

Identificar as principais funções a serem

de ensino;

3.

Na unidade

Capacitação e treinamento dos integrantes da

necessário.

PlanCon

ão do

remotamente
, quando

Após a
homologaç

de ensino;

Quando
(W4)

Na unidade

Onde
(W3)

comunidade escolar envolvidos na gestão da crise

2.

escolares.

de Comando de Operações - SCO e protocolos

treinamento para os planos de contingência, o Sistema

1.

O quê (ação)
(W2)

Por quê (domínios): TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO

Acesse ao documento na íntegra

DAOP CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.
Convidar equipes
da saúde,
nutricionistas e da
vigilância sanitária
para liderar a
formação

Quem
(W5)

etapa.

Sem
custo.

capacitar e proceder em cada

custo.

Sem

custo.

de Comando Operacional para

Criação de um Organograma

informativos em materiais
impressos ou eletrônicos.

conference/webinar, live);

plataformas digitais (Web

remotos, quando necessário;

Encontros presenciais,

informativos em materiais
impressos ou eletrônicos.

conference/webinar, live);

plataformas digitais (Web

remotos, quando necessário;

Sem

(H2)

(H1)
Encontros presenciais,

Quanto

Como
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Adotar rotinas regulares de capacitação e treinamento

extensão e pesquisas presenciais.

unidade escolar que se pretende o retorno do ensino,

fiscalização dos regramentos e diretrizes aplicáveis na

Capacitação da comunidade escolar nos seguintes
temas:
- ações de higiene necessárias quando da utilização
do transporte público e transporte escolar;
- utilização da máscara de proteção, troca da máscara;
tempo útil de proteção de máscara;
- armazenamento/descarte de máscara
contaminada; higienização das mãos e objetos;
- etiqueta respiratória; como se alimentar com
segurança; - entre outros.
7.
Treinamento das Comissões Escolares para

6.

escolar.

sempre em linguagem acessível para toda a comunidade

ênfase nas orientações, protocolos e diretrizes estabelecidas,

monitoramento e controle da transmissão do COVID19, com

dos alunos e servidores sobre as medidas de prevenção,

5.

para cada segmento da comunidade escolar .

o SCO, focando nas respostas comportamentais esperadas

alunos e para os professores e servidores que não integrem

4.

O quê (ação)
(W2)

Comissão
Escolar.

ão do
PlanCon
Escolar.

remotamente
, quando
necessário

Comissão

ão do
PlanCon
Escolar.

, quando
necessário.

Na unidade
escolar; home
office, quando
necessário.

Na unidade
de ensino;
remotamente
, quando
necessário

diretiva,
pedagógica e

homologaç

de ensino;
remotamente

Comitê

PlanCon.

do

COVID19.

combate à

Estadual de

Durante
construção

Equipe
diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Após a
homologaç
ão do
PlanCon
Escolar.

Escolar.

Equipe

Após a

Na unidade

pedagógica e

diretiva,

homologaç

de ensino;

Equipe

Quem
(W5)

Após a

Quando
(W4)

Na unidade

Onde
(W3)

conference/webinar, live).

plataformas digitais (Web

remotos, quando necessário;

Encontros presenciais,

Encontros presenciais,
remotos, quando necessário;
plataformas digitais (Web
conference/webinar, live);
informativos em materiais
impressos ou eletrônicos.

impressos ou eletrônicos.

informativos em materiais

conference/webinar, live);

plataformas digitais (Web

remotos, quando necessário;

Encontros presenciais,

de imagens.

Material fotográfico para leitura

impressos ou eletrônicos.

informativos em materiais

conference/webinar, live);

plataformas digitais (Web

remotos, quando necessário;

custo.

Sem

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

(H2)

(H1)
Encontros presenciais,

Quanto

Como
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Capacitação e treinamento dos servidores e alunos

possível contaminação.

protegerem e protegerem a comunidade escolar de

indivíduos com sintomas de síndrome gripal, de forma a se

para procederem às ações quando se depararem com

10.

Covid-19.

acordo com seu estado individual inicial em relação à

dos servidores e alunos da escola, sendo classificados de

Capacitar profissionais responsáveis pela triagem

ou ambiente

ambientes, aos servidores responsáveis pela limpeza.

9.

de ensino e/

desinfecção adequadas de materiais, superfícies e

Na unidade
de
ensino.

ensino.

Escolar.

PlanCon

ão do

homologaç

Após a

momento.

para este

necessários

perceberem

que se

profissionais

outros

diretiva e

Equipe

Sanitárias.

estabelecidos nas Diretrizes

Seguindo os procedimentos

dos sintomas da COVID.

constantes para monitoramento

Orientação e vigilância

limpas com frequência.

atendimento das áreas que
precisam ser monitoradas e

impressos ou eletrônicos.
Fazer treinamento e escala para

necessários

Escolar.
para este

informativos em materiais

que se
perceberem

PlanCon

momento.

plataformas digitais (Web
conference/webinar, live);

ão do

outros

homologaç

de

profissionais

Encontros presenciais,

pessoal.

orientação e treinamento de

remotos, quando necessário;

Escolar.

Escolar.
Equipe

Comissão

PlanCon

Palestras, material visual,

Sem
custo.

custo.

Sem

custo.

Sem

(H2)

(H1)
Conforme as diretrizes sanitárias.

Quanto

Como

diretiva e

pedagógica e

ão do

Após a

Equipe
diretiva,

Após a

Quem
(W5)

homologaç

Quando
(W4)

Na unidade

virtual.

Na unidade

Onde
(W3)

Treinamento específico sobre higienização e

8.

O quê (ação)
(W2)
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ensino.

fiscalização), seguindo os procedimentos estabelecidos

13. Oportunizar a capacitação de professores e
educadores para uso de novas estratégias de
aprendizagem, metodologias ativas, ferramentas digitais,
gamificação (jogos digitais) etc.

protocolos escolares.

Na unidade
de ensino e
em ambiente
virtual.

de

pré-preparo, preparo, distribuição, acompanhamento e

nas diretrizes sanitárias, planos de contingências e

Na unidade

Após a
homologaç
ão do
PlanCon
Escolar.

Escolar.

PlanCon

ão do

homologaç

Após a

Equipe
diretiva e
pedagógica
.

Possibilitando treinamento das
ferramentas para as novas
estratégias de ensino.
Capacitar e dar ferramentas
para o professor utilizar Internet
de qualidade

Escolares.

para este
momento.

Sanitárias, Planos de

estabelecidos nas Diretrizes

Sem
custo.

impressos ou eletrônicos.
Seguindo os procedimentos

Sem
custo.

informativos em materiais

conference/webinar, live)

plataformas digitais (Web

remotos, quando necessário;

Contingência e Protocolos

necessários

perceberem

que se

profissionais

outros

Equipe

momento.

diretiva e

Escolares.

para este

Encontros presenciais,

Sanitárias, Planos de
Contingência e Protocolos

necessários

Seguindo os procedimentos
estabelecidos nas Diretrizes

que se
perceberem

Sem
custo.

impressos ou eletrônicos.

Escolar.

profissionais

outros

conference/webinar, live)
informativos em materiais

diretiva e

remotos, quando necessário;
plataformas digitais (Web

Realizar a capacitação/treinamentos dos

alimentação na escola (recebimento, armazenamento,

(H2)

(H1)
Encontros presenciais,

Quanto

Como

Equipe

Quem
(W5)

PlanCon

ão do

ensino.

homologaç

de

Após a

Quando
(W4)

Na unidade

Onde
(W3)

profissionais envolvidos em todos os processos da

12.

recomendadas para o retorno das aulas presenciais.

transporte escolar quanto às medidas/diretrizes

11.

O quê (ação)
(W2)
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Realizar simulados de mesa/virtuais envolvendo as

Proteção e Defesa Civil, entre outras.

Coordenadorias Regionais de Educação, Saúde,

17.

16. Realizar simulados de preparação para instalação,
ativação e funcionamento do Plano de Contingência e do
SCO.

no estabelecimento de ensino.

gestão e comunicação de casos suspeitos de COVID-19

15. Treinamentos para os diferentes atores envolvidos na

atendimento.

que, se acionadas, precisam estar prontas para prestar o

virtual.

Ambiente

Na unidade de
ensino.

homologação

ensino.

No processo
de elaboração
do PlanCon.

Escolar.

do PlanCon

homologação

Após a

Escolar.

do PlanCon

Após a

Na unidade de

Escolar.

de resposta serão realizadas por instituições diferentes e

homologação

Após a

Quando
(W4)

do PlanCon

ensino.

Na unidade de

Onde
(W3)

pública, criança e adolescente etc.), uma vez que as ações

instituições/políticas (saúde, assistência social, segurança

14.

O quê (ação)
(W2)

Escolar.

Comissão

Equipe diretiva
e Comissão
Escolar.

momento.

para este

necessários

perceberem

que se

profissionais

e outros

Equipe diretiva

momento.

para este

necessários

perceberem

que se

profissionais

e outros

Equipe diretiva

Quem
(W5)

Realização em ambiente virtual.

Exercício realizado na unidade de
ensino, testando os protocolos
estabelecidos.

(Web conference/webinar, Live).

necessário; plataformas digitais

presenciais, remotos, quando

estabelecidas; encontros

protocolos e diretrizes

às medidas preventivas,

Promovendo simulados referentes

Utilizar mídias e comunicação.

intersetorial.

custo.

Sem

Sem
custo.

custo.

Sem

custo.

Sem

(H2)

(H1)
Criação de rede de comunicação

Quanto

Como
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resposta a eventos adversos.

desastres de natureza biológica, módulos de preparação e

Civil de Santa Catarina, por meio do módulo voltado aos

Programa Defesa Civil na Escola, desenvolvido pela Defesa

professores poderá, ainda, ser reforçada com o apoio do

Unidade de

virtual.

ambiente

ensino e ou

Municipal.

Con

ão do Plan

homologaç

momento.

para este

necessários

perceberem

que se

profissionais

outros

Equipe

.

pedagógica

diretiva e

Equipe

Quem
(W5)

diretiva e

Após

Municipal.

Con

ão do Plan

homologaç

Após

Quando
(W4)

presenciais, sendo que a capacitação dos alunos e

Garantir que toda a comunidade escolar seja formada,

.

ensino

de

Unidade

Onde
(W3)

treinada e preparada para um retorno seguro às atividades

19.

prevenção ao Coronavírus.

vivenciam na escola, visualizando-as na perspectiva de

reunir o maior número de situações que os alunos

utilizando diferentes cenários de risco nas simulações e

da retomada às aulas com estudantes e servidores

validação do plano de contingência e dos protocolos, antes

18.

O quê (ação)
(W2)

exemplo:
de ida e volta da

chegar em casa: medidas
segurança.

de higienização e

Utilizando plataformas virtuais.

• ao

lanche;

ao banheiro, momento do

aulas, intervalo, ida e volta

saída, durante as

bicicleta •na escola entrada,

escola carro, nibus, carona,

• trajeto

estabelecidos, como por

ensino. testando os protocolos

custo.

Sem

custo.

Sem

(H2)

(H1)
Exercício realizado unidade de

Quanto

Como
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-

-

-

-

3.
Promover a valori ação do conhecimento cient fico j
consolidado, como o melhor e mais qualificado saber dispon vel
para enfrentar, com xito, a pandemia de COVID-19.

2.
Planejar a ativação e implementação de um plano de
comunicação, no mbito do plano de ação coordenado pelo
SCO GO. Sugerimos que sejam inclu dos os seguintes
tópicos
Contextualização
Objetivos e metas
- P blicos-alvo
Conte do(s , principal e secund rios, e sua inter-relação
- Recursos humanos e materiais – equipes de trabalho e
respons veis
Canais de comunicação e de informação
- Calendarização
Avaliação, adaptação e aprimoramento.

1.
Constituir uma equipe respons vel pela comunicação
interna (entre atores envolvidos na crise e na resposta e pela
comunicação externa (ao p blico , integrada ao Sistema de
Comando em Operaç es (SCO nidade de Gestão
Operacional ( G ou Comit de Crise, definindo funç es e
responsabilidades dos seus membros, se poss vel utili ando
procedimentos operacionais padrão (POPs).

O quê (ação)
(W2)

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Onde
(W3)

Por quê (domínios): INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Acesse ao documento na íntegra

DAOP E COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO

Após
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após
homologação do
Plan Con
Municipal.

Quando
(W4)

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
Comissão escolar.

Equipe diretiva e
Comissão escolar.
Um funicionário
da Escola para
fazer as
postagens nas
redes sociais,
espalhar cartazes
pela escola.

Quem
(W5)

Por organização da equipe diretiva,
respeitando as diretrizes.

Por organização da equipe diretiva
e Comissão escolar.
Informação através de mídias
digitais, cartazes e
acompanhamento individual.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

(H2)

(H1)

Por meio da organização da equipe
diretiva e Comissão escolar.

Quanto

Como
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9.
Promover a ideia de transpar ncia da informação,
defendendo a possibilidade de que cada um tenha acesso à
informação validada e, mesmo assim, submetendo-a à
cr tica, simultaneamente, combatendo fake news e not cias
de natureza especulativa variada.

8.
Promover a comunicação com o p blico comunidade,
durante surtos epid micos, deve ser no sentido de criar,
manter ou resgatar a confiança e a transpar ncia, para tanto,
importante analisar e entender o perfil do p blico-alvo.

7. Incorporar a comunicação de risco dentro de um
planejamento, para ocorr ncias graves e em todos os
aspectos de resposta a uma epidemia.

6.
Promover a adoção de atitudes responsáveis e
equilibradas, que estejam longe, tanto do pânico
paralisante, em que muitas pessoas se deixam mergulhar,
como da atitude negacionista, sobre a dimensão do desafio.

5.
Promover a compreensão, tanto sobre as principais
formas de cont gio associadas à COVID-19, como sobre as
atitudes e comportamentos mais eficazes para a prevenção
desse cont gio.

4.
Promover a compreensão acerca do que j se sabe
sobre o novo Coronav rus e a pandemia de COVID-19,
contribuindo para que a população escolar e suas fam lias
possam ajudar na prevenção do cont gio e na efetividade das
medidas implementadas no estabelecimento de
ensino/educação.

O quê (ação) (W2)

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Onde (W3)

Após
homologaç
ão do
PlanCon
Municipal.

Equipe
diretiva e
demais
profissionais
quando se
fizer
necessário.

Equipe
diretiva e
Comissão
Escolar.

Equipe
diretiva e
Comissão
Escolar.

Após
homologaç
ão do
PlanCon
Municipal.

Equipe diretiva e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.
Equipe
diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Após
homologaç
ão do
PlanCon
Municipal.

Como (H1)

Por organização da equipe
diretiva e Comissão
Escolar.
Constante conscientização i
informar a população sobre so
procedimentos

Por organização da equipe
diretiva e Comissão
Escolar.

Por organização da equipe
diretiva e Comissão
Escolar.

Por organização da equipe
diretiva e Comissão
Escolar.

r organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar.
ecauções sugeridas constantemente
com uso de EPI`S

Equipe diretiva e ganização da equipe diretiva e
Comissão escolar. Comissão Escolar.

Quem (W5)

Após
homologaç
ão do
PlanCon
Municipal.

Após
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após
homologação do
PlanCon
Municipal.

Quando (W4)

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem custo.

Sem
custo.

Sem custo.

Sem custo.

Quanto (H2)
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Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

12.
Avaliar a capacidade de comunicação de todos os atores
internos e parceiros externos relevantes e os canais de comunicação
utilizados e que possam ser compartilhados.

13.
nalisar e entender o perfil do(s p blico(s -alvo, para poder
ajustar os objetivos e metas, diversificar e especializar a linguagem, os
canais de comunicação etc.

14.
Fornecer ao p blico-alvo canais regulares, por meio dos quais
possam obter informação atualizada (por exemplo: linhas diretas ou um
website).

Na unidade de
ensino.

Onde
(W3)

11.
Identificar os principais meios de comunicação social mais
efetivos; criar e/ou atualizar uma lista de contatos e fomentar boas
relaç es com os meios de comunicação social, fornecendo informaç es
regulares sobre o retorno às aulas e o grau de preparação do estado, da
região e do munic pio.

10.
tili ar canais de comunicação confi veis e efica es, que o p
blico-alvo utili a regularmente, e que são de sua prefer ncia. Seguem
alguns canais que podem ser utili ados com o p blico interno e externo:
- eios de comunicação social (r dio, televisão e imprensa escrita).
- E-mail, Google forms para comunicados e/ou pesquisas; Google
Hangouts, chat online, webinars, lives, canal aberto.
- dias sociais (Facebook, hats pp, witter, ebsite, Instagram,
Youtube, Telegram, SMS, Skype, Messenger etc.).
- Intranet, linha telef nica espec fica, quadros de comunicação,
boletins internos online, ouvidoria.
- Pode-se, ainda, incluir cartazes, folhetos, mupis (mobili rio urbano
para informação , outdoors, spots televisivos, micro programas de r dio
etc.
Sistemas sonoros móveis (motos, bicicletas, carros de som etc.).

O quê (ação)
(W2)

Equipe diretiva e
demais profissionais
quando se fizer
necessário.

Equipe diretiva e
demais profissionais
quando se fizer
necessário.

Equipe diretiva e
demais profissionais
quando se fizer
necessário.
Equipe diretiva e
demais profissionais
quando se fizer
necessário.

Após
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após
homologação do
PlanCon
Municipal.
Após
homologação do
PlanCon
Municipal.

Equipe diretiva e
demais profissionais
quando se fizer
necessário.

Quem
(W5)

Após
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após
homologação do
PlanCon
Municipal.

Quando
(W4)

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar.

(H2)

(H1)

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Necessário a
impressão de banners
coloridos, entre outras
impressões. Cartilhas
de orientação para a
comunidade escolar,
pais e alunos. Valor
total R$ 250,00

Quanto

Como
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Na unidade de
ensino.

18.
Definir um mecanismo de comunicação interna que
possibilite informar adequadamente aos alunos e servidores
acerca das medidas preventivas de contenção de cont gio
adotadas pelo estabelecimento de ensino.

20.
Elaborar formas de comunicação atraentes e efica es
para promover o uso de m scaras, de higiene pessoal e de
conv vio respons vel enquanto instrumento que, de alguma
Na unidade de
forma, à luz dos atuais conhecimentos, pode fornecer um certo
ensino.
grau de proteção em contextos de menor distanciamento social.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

17.
Promover o fluxo e a integração entre informaç es
externas e internas, possibilitando a avaliação cont nua das
estrat gias, aç es e sistema operacional definidos.

19.
Criar um canal espec fico e de f cil acesso para
esclarecimento de d vidas e contato (inclusive sobre not cias
falsas e rumores que poder ser um e-mail ou contato de
hats pp, no mbito estadual, regional e municipal ou da
unidade escolar, divulgando informaç es para a comunidade
interna e externa, assegurando mecanismos confi veis de
feedback.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Onde
(W3)

16.
Estabelecer o di logo em qualquer atividade que venha a
ser implementada, de modo a, sistematicamente, coletar e dar
resposta a todas as quest es provenientes dos atores internos e
externos.

15.
Manter a confiança, levando em consideração as
reaç es do p blico-alvo e modificando o plano de comunicação
de risco, dependendo das percepç es e perguntas das pessoas,
prevendo mecanismos para desmentir rumores e
desinformação, mitigando fake news.

O quê (ação)
(W2)

Após
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após
homologação do
PlanCon
Municipal.

Equipe diretiva e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Equipe diretiva e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Equipe diretiva e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Equipe diretiva e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Após
homologação do
PlanCon
Municipal.
Após
homologação do
PlanCon
Municipal.

Equipe diretiva e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Equipe diretiva e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Quem
(W5)

Após
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após
homologação do
PlanCon
Municipal.

Quando
(W4)

Por organização da equipe
diretiva e Comissão Escolar.

Por organização da equipe
diretiva e Comissão Escolar.

Por organização da equipe
diretiva e Comissão Escolar.

Por organização da equipe
diretiva e Comissão Escolar.

Por organização da equipe
diretiva e Comissão Escolar.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Fitas para
demarcação R$
150,00

Sem custo.

Sem custo.

(H2)

(H1)

Por organização da equipe diretiva
e Comissão Escolar.

Quanto

Como
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24.
Providenciar que o conte do das mensagens enviadas
pelas instituiç es participantes e pela unidade escolar inclua
informação sobre as medidas tomadas pela instituição para
proteger os seus membros informação sobre o impacto da
situação de emerg ncia na vida da instituição informação sobre
as medidas pedagógicas, de transporte, de alimentação, de
gestão de pessoas, de treinamento e capacitação sobre o
poss vel per odo de retorno às aulas, entre outras.

23.
Informar continuamente ao p blico interno e externo
acerca do processo de gestão da crise sanit ria, suas fases,
estrat gias e aç es previstas para a prevenção de cont gio no
ambiente educacional e para a manutenção das atividades de
ensino nos diferentes cen rios de risco, bem como orientar
sobre os procedimentos a serem seguidos em casos suspeitos
de contaminação.

Desenvolver campanhas e peças de multim dia que
apresentem informaç es-chave e que possam ser
compartilhadas online e transmitidas por diferentes m dias, com
o objetivo de informar, envolver, e preparar para o futuro. Essa
medida exige uma redefinição regular dos seus propósitos e da
adequação às circunst ncias concretas.

22.

21.
Adequar a linguagem e o formato das mensagens,
considerando a exist ncia de pessoas com defici ncias
auditivas, visuais, cognitivas e de outras etnias (ind genas ou
de outros pa ses.

O quê (ação)
(W2)

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Onde
(W3)

Após
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após
homologação do
PlanCon
Municipal.

Quando
(W4)

Equipe diretiva,
pedagógica e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Equipe diretiva e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Equipe diretiva,
pedagógica e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Equipe diretiva,
pedagógica e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Quem
(W5)

Por organização da equipe
diretiva e Comissão Escolar.

Por organização da equipe diretiva
e Comissão Escolar.

Por organização da equipe diretiva
e Comissão Escolar.
Divulgação de vídeos instrutivos.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

(H2)

(H1)

Por organização da equipe diretiva
e Comissão Escolar.

Quanto

Como
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Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

27.
Divulgar amplamente, para toda a comunidade escolar, as
estratégias pedagógicas adotadas pela Rede de Ensino e/ou unidade
escolar, a fim de promover seu engajamento na realização das
atividades presenciais e não presenciais, enquanto perdurar o regime
especial de educação decorrente da pandemia de COVID-19 (DAOP
Pedagógica).

28.
Incluir no plano de comunicação indicaç es para a comunidade
escolar relativas aos procedimentos alimentares, conforme as diretri es
sanit rias, planos de conting ncia e protocolos escolares (D OP
Alimentação).

Na unidade de
ensino.

Onde
(W3)

Comunicar as normas de condutas relativas ao uso dos espaços
f sicos e à prevenção e ao controle do COVID-19, em linguagem
acess vel à comunidade escolar, e, quando aplic vel, afixar carta es
com as mesmas normas em locais vis veis e de circulação, tais como
acessos aos estabelecimentos, salas de aula, banheiros, refeitórios,
corredores, dentre outros (D OP Sanit ria .

26.

25.
Divulgar amplamente e disponibili ar, nos sites das
organi aç es parceiras que integram o Comit de etorno às ulas e
Comit cnico Cient fico da Defesa Civil de Santa Catarina, todos os
materiais produzidos e elaborados para auxiliar no processo de
planejamento, organização e tomada de decisão sobre o retorno escolar
quais sejam:
- Plano de Conting ncia Educação Estadual – Plancon-Edu Estadual
COVID-19 em que est inserido o Caderno de Diretri es das edidas
Sanit rias, Pedagógicas, de limentação, de Transporte Escolar, de
Gestão de Pessoas, de Comunicação e Informação, de Treinamento,
Capacitação e Simulados e de Finanças;
- Plano de Conting ncia Educação Escolas – Plancon-Edu Escolas
COVID- 19;
- Caderno de Apoio Plancon COVID-19;
- Tutorial de Metodologias Ativas para Contextos de Eventos
Extremos.

O quê (ação)
(W2)

Após
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após
homologação do
PlanCon
Municipal.

Quando
(W4)

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
demais profissionais
quando se fizer
necessário.

Equipe diretiva,
pedagógica e
demais profissionais
quando se fizer
necessário.

Equipe diretiva e
demais profissionais
quando se fizer
necessário.

Quem
(W5)

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar.
Seguir as normas do Plano e verificar
os recursos de proteção disponíveis.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

(H2)

(H1)

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Quanto

Como
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Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Informar de imediato à Secretaria de Sa de do munic pio
a ocorr ncia de caso suspeito de contaminação no
estabelecimento de ensino, para fins de poss vel testagem e
acompanhamento de sua evolução pelas autoridades sanit rias.

34.
Informar de imediato à Secretaria de Educação
estadual municipal a ocorr ncia de caso suspeito de
contaminação no estabelecimento de ensino, para fins de
monitoramento e controle da evolução do contexto pand mico
municipal e regional na rede de ensino, pela Secretaria.

33.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

1. Elaborar cartilha de orientação sobre os cuidados b sicos
de prevenção da COVID-19 para disponibilizar pela internet aos
profissionais da educação (DAOP Gestão de Pessoas).

Afixar as medidas de prevenção por meio de materiais
visuais nas unidades escolares.

Na unidade de
ensino.

30.
Realizar campanha de conscientização para que os
pais respons veis priori em, quando poss vel, o transporte
próprio de seus filhos, visando evitar o risco de contaminação
dentro do transporte coletivo, orientando para que não
transportem passageiros fora do n cleo familiar (D OP
Transporte).

32.

Na unidade de
ensino.

Onde
(W3)

29. Levar ao conhecimento dos profissionais do transporte
escolar, quer sejam servidores ou prestadores de serviços (e
aplicar no que couber), as medidas recomendadas para os
demais profissionais voltadas à atividade escolar (DAOP
Transporte).

O quê (ação)
(W2)

Após
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após
homologação do
PlanCon
Municipal.

Quando
(W4)

Equipe diretiva.

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Equipe diretiva.

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

(H2)

(H1)

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Quanto

Como

Equipe diretiva,
pedagógica e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Equipe diretiva e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva e
Comissão
Escolar.

Quem
(W5)
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Elaborar cronogramas para atividades e produtos de
comunicação, monitorando sua implementação.

40. Contratação de Pessoal para assumir as novas demandas
da Escola e novas funções de trabalho na Escola sob
responsabilidade da Secretaria da Educação

39.
Monitorar o processo de comunicação e informação,
periodicamente, para que ele possa ser avaliado e melhorado.

38.

37.
eforçar parcerias com os órgãos de comunicação
social, por meio de formação e disponibilização de materiais,
visando à maximização da informação e mensagens por meio
destes canais.

36.
Estruturar o sistema de comunicação de modo que a
comunidade saiba o que fazer ao receber a informação e os
alertas.

35.
Manter a comunicação motivacional e de envolvimento
para promover a adoção de medidas implementadas pela
unidade escolar e adequadas a cada fase da pandemia no
estado, na região e no munic pio, em todos os meios de
comunicação, para lembrar que a unidade de ensino est
preocupada com o bem-estar de todos.

O quê (ação)
(W2)

Após
homologação do
PlanCon
Municipal.

Na unidade de

ensino.

Na unidade de

ensino.

ensino.

No retorno do
ensino
presencial

Após
homologação do
PlanCon
Municipal.

Na unidade de

ensino.

Após
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após
homologação do
PlanCon
Municipal.

Quando
(W4)

Na unidade de

ensino.

Na unidade de

ensino.

Na unidade de

Onde
(W3)

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva,
pedagógica e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Equipe diretiva,
pedagógica e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Equipe diretiva,
pedagógica e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Equipe diretiva.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Quem
(W5)

Por organização da equipe diretiva
e Comissão Escolar.

Por organização da equipe diretiva
e Comissão Escolar.

Por organização da equipe diretiva
e Comissão Escolar.

Por organização da equipe diretiva
e Comissão Escolar.

Por organização da equipe
diretiva e Comissão Escolar.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

(H2)

(H1)

Por organização da equipe
diretiva e Comissão Escolar.

Quanto

Como
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2.
Dispor de um orçamento pr vio quanto aos recursos a
serem acionados para a realização das atividades, aquisição de
Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs) e Equipamentos
de Proteção Coletivas (EPCs), e todos os itens recomendados
nas diretrizes sanit rias, de alimentação, de transporte,
pedagógicas, gestão de pessoas, de comunicação e de
capacitação e treinamento.

1.
valiar, com base nas aç es definidas pela nidade de
Gestão Operacional (Sistema de Comando de Operaç es SCO , para cada n vel de prontidão, os recursos financeiros
necess rios para a implementação das medidas preventivas e
de contenção de cont gio preconi adas (medidas sanit rias,
medidas pedagógicas, medidas excepcionais de gestão de
restaurantes refeitórios cantinas, apoio log stico às demais
din micas operacionais previstas etc .

O quê (ação)
(W2)

Por quê (domínios): FINANÇAS

Acesse ao documento na íntegra

DAOP FINANÇAS

Na unidade de
ensino.

Na unidades de
ensino.

Onde
(W3)

No retorno do
ensino
presencial
escalonado.

No processo de
elaboração do
PlanCon das
unidades de
ensino.

Quando
(W4)

Instituição
mantenedora.
Equipe diretiva e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva
Secretaria de
Educação e
Comissão
Escolar.

Quem
(W5)

Conforme as diretrizes vigentes.

Conforme as diretrizes vigentes.

(H2)

(H1)

Necessário 1 termômetro
para a entrada no valor
de R$ 380,00 cada.
Necessário a impressão
de 2 banners coloridos
fixados, entre outras
impressões, cartilhas de
orientação para a
comunidade escolar, pais,
alunos. (R$ 250). 2
display de pedal R$
190,00. Total R$ 380,00.

Frascos de álcool em
gel. Dar-se-à o
consumo de acordo
com o cronograma
diário.
R$ 250,00 mensal

Quanto

Como
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Dimensionar e descrever detalhadamente a quantidade e
a qualidade de itens indispens veis que precisam ser
adquiridos, e o per odo de abastecimento, identificando a
quantidade de EPIs, EPCs, materiais individuais, materiais de
limpeza, higiene e desinfecção, materiais coletivos,
considerando o n mero de servidores, alunos, salas de aula,
espaços f sicos, entre outros, para que não faltem
equipamentos e materiais unidade de ensino at o retorno da
normalidade (ver anexo exemplo).

5.

4.
Acionar os recursos levantados pelo Sistema de
Comando Operacional, a fim de executar os processos de
aquisição de materiais, conforme as normas e legislaç es
vigentes, ou direcionar ao órgão competente, após a avaliação
do cen rio e definição de quais recursos necess rios serão
acionados, sendo eles pr -cadastrados ou não, conforme
demandas para o atendimento seguro de estudantes, familiares
e servidores.

3.
Fornecer dados e informaç es financeiras para subsidiar
a captação de recursos complementares para a gestão da crise
sanit ria no estabelecimento de ensino, junto às inst ncias
competentes.

O quê (ação)
(W2)

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Onde
(W3)

No processo de
elaboração do
PlanCon das
unidades.
Retorno do
Ensino
Presencial até
que dure a
Pandemia

No processo de
elaboração do
Plancon das
unidades.

No processo de
elaboração do
PlanCon das
unidades.

Quando
(W4)

Equipe diretiva,
Secretaria de
Educação e
Comissão
Escolar.

Instituição
mantenedora.
Equipe diretiva e
Comissão
Escolar.

Instituição
mantenedora.
Equipe diretiva e
Comissão
Escolar.

Quem
(W5)

Conforme as diretrizes vigentes.

Conforme as diretrizes vigentes.

Todo o material
será de acordo com
a demanda de
consumo diário
podendo ser
alterado durante o
ano. Máscara
descartável (R$
52,00 cada caixa).
Toucas (R$ 23,00
cada caixa). Botas
(R$46,00 unidade).
Luvas descartável
(R$17,50 cada
caixa) e Luvas de
borracha (R$6,00 o
par). Suporte para
sabonete líquido e
sabonete líquido
(R$ cada) e 5litros
de sabonete líquido
(R$100,00).
Suporte álcool em
gel 15 unidades R$
10,00 cada
unidade. Suporte

Sem custo.

Sem custo.

(H2)

(H1)

Conforme as diretrizes vigentes.

Quanto

Como
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para Papel Toalha
R$38,00 cada
suporte e fardo c/
1mil unidades
R$12,00 cada. Os
itens abaixo
seguem a demanda
diária. Lenços
descartáveis
R$7,00 cada caixa.
Aquisição de
Hipoclorito de sódio
R$12,00 de 5l cada,
Sabão em Pó 5kl
R$32,00 cada e
Detergente R$
25,00 5l cada.
Darse-á conforme a
necessidade da
higienização
desinfetantes,
sabão em pó,
sabão em barra,
detergentes, Álcool
líquido 70%, balde,
vassoura, rodo, luva
de borracha. Fita
para demarcar
pisos. Cones de
sinalização. Plástico
para revestir
teclados igual aos
da cozinha rolos de
50x 20cm. Sacos
de lixo de todos os
tamanhos. 12
Lixeiras com pedal
de 35l - R$28,00
cada. 1 Lixeira com
pedal para –
cozinha coleta
seletiva 50l para a
cozinha e refeitório
- R$ 190,00 cada
unidade. Sacos de
lixo hospitalar 100l
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6.
poiar o processo de compra de materiais e demais
insumos que se façam necess rios para a operacionali ação
das medidas definidas para enfrentamento da crise sanit ria, no
mbito do estabelecimento de ensino.
Nos órgãos
competentes.

Após
homologação do
PlanCon
Municipal.

Profissionais
responsáveis dos
órgãos
competentes.
Por meio do departamento de
compras ou processo licitatório.

Sem custo

R$30,00.
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Considerar os procedimentos estabelecidos nas

contratação.

orçamento, fonte de recursos e legislação para

às demandas dos grupos de risco, identificando

de contratação de servidores substitutos para atender

diretrizes de gestão de pessoas quanto à necessidade

10. Considerar os procedimentos estabelecidos nas

recursos demandados para este fim.

distribuição, acompanhamento e fiscalização), e os

(recebimento, arma enamento, pr -preparo, preparo,

diretri es sanit rias quanto à alimentação na escola

9.

Proceder ao levantamento de recursos necess rios
para planejar, organizar e executar as capacitaç es,
treinamentos e simulados de campo, envolvendo equipes,
equipamentos, viaturas (bombeiros e ambul ncias , entre
outros.

8.

.

competentes

Nos órgãos

Na
unidad
e de
ensino.

Nos órgãos
competentes.

Nos órgãos
competentes.

(W3)

(W2)

uxiliar nos processos de licitação, no sentido de
definir a necessidade elaboração dos ermos de
efer ncia, obtenção dos orçamentos encaminhamento
para o setor financeiro para aprovação e pr -empenho
encaminhamento para o setor respons vel para o
lançamento da licitação; realização do contrato e empenho,
considerando o tempo de tramitação e os prazos dos
fornecedores para o fornecimento dos produtos e materiais.

7.

Onde

O quê (ação)

Quando se
fizer
necessário
conforme a
demanda
prevista em
acordo com
as diretrizes
sanitárias
vigentes.

da unidade.

do PlanCon

elaboração

processo de

No

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Quando
(W4)

competentes.

Os órgãos

Escolar.

Comissão

diretiva e

a, Equipe

mantenedor

Instituição

Profissionais
responsáveis
dos órgãos
competentes.

Profissionais
responsáveis
dos órgãos
competentes.

W5)

Quem

unidades escolares.

demanda das

De acordo com a

vigentes.

Conforme as diretrizes

Por meio do departamento de
compras ou processo licitatório.

Por meio do departamento de
compras ou processo licitatório.

(H1)

Como

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

(H2)

Quanto

05/01/2021 (Terça-feira)
DOM/SC - Edição N° 3371
Página 2528

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE
Rosimeri Machado
rosimerimachadon
ika@gmail.com
(47) 99642-1148

(47) 99250-3632

Daiane de Andrade
dai.andrade2302@
gmail.com

Alimentação
Escolar
Gestão de Pessoas

Vera Regina de
Andrade
veraandradepb@g
mail.com
(47) 99944-0829

Questões
P}edagógicas

Vera Regina de
Andrade
veraandradepb@g
mail.com
(47) 99944-0829

Juliana Telles
Machado
julianaa.machado
@outlook.com
(47) 99651-4721

Fiananças

(47) 99944-0829

Vera Regina de
Andrade
veraandradepb@g
mail.com
(47) 99944-0829

Treinamento e
Capacitação

veraandradepb@gmail.com

Comando
Vera Regina de Andrade

Vera Regina de
Andrade
veraandradepb@g
mail.com
(47) 99944-0829

Transporte

Vera Regina de
Andrade
veraandradepb@g
mail.com
(47) 99944-0829

Informação e
Comunicação

7.2-UNIDADE DE GESTÃO OPERACIONAL (SISTEMA DE COMANDO OPERACIONAL/COMITES ESCOLARES)
O Centro Educacional Mundo Mágico adotou a seguinte estrutura de gestão operacional.
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7.3 SISTEMA DE VIGILÂNCIA E COMUNICAÇÃO (SISTEMA DE
ALERTA E ALARME)
Dispositivos Principais
Nosso sistema de alerta e alarme está organizado em torno de 5 dispositivos principais de
vigilância e comunicação:

a. Indicações provenientes de instituições hierarquicamente superiores e das entidades de
saúde;

b. Sistema de observações e controle de evidências (tosse persistente de alguém, queixa de
sintomas
compatíveis com COVID-19, medição de temperatura em casos suspeitos;

c. Informações variadas plausíveis provenientes de diversas fontes (alunos e pais,
funcionários, autoridades locais, entidades representativas e acreditáveis);

d. Simulados de algumas ações (e protocolos);
e. Relatórios diários de responsáveis da Unidade de Gestão Operacional.

Com base nestes dispositivos procede-se um constante monitoramento das dinâmicas
e ações implementadas e, se necessário, seu ajuste.
No quadro abaixo apresenta-se como está organizado o sistema de vigilância e
comunicação.
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NOME

VERA REGINA EVARISTO
DE ANDRADE

VERA REGINA
EVARISTO DE ANDRADE

VERA REGINA
EVARISTO DE
ANDRADE

FUNÇÃO

Socia administradora acompanhar o andamento da
situação epidemiológica,
através de artigos médicos e
imprensa. Promover a
comunicação clara com a
comunidade escolar.
Acompanhar a execução do
PLANCON no ambiente
escolar.
Diretora
cobrar da equipe escolar a
aplicação integral do
PLANCON. Observar
ajustes necessários para
prover melhorias no
PLANCON.
.
Supervisora
cobrar da equipe escolar
a aplicação integral do
PLANCON observar
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CONTATOS

(47) 9 9944-0869
veraandradepb@gmail.com

(47) 9 9944-0869
veraandradepb@gmail.com

(47) 9 9944-0869
veraandradepb@gmail.com

DISPOSITIVO

WhatsApp e
Email

WhatsApp e
Email

WhatsApp e
Email

Professoras
ALINE JULIANA
MARQUES FONSECA
DO PRADO

trazer as demandas de sala de
aula para ajustes do
PLANCON trazer as
demandas da equipe para
ajuste no PLANCON.

(47) 9 9648-5229
alinejulianamfp@gmail.com

WhatsApp e
Email

Professoras
DAIANE ELIANA
DE MELO

ASSINADO DIGITALMENTE

trazer as demandas de sala de
(47) 9 9724-3228
aula para ajustes do
daianeemelho@hotmail.com
PLANCON trazer as
demandas da equipe para
ajuste no PLANCON.

WhatsApp e
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Monitoramento e avaliação
Tendo em vista a imprevisibilidade da evolução da pandemia, é fundamental
o monitoramento constante do cenário de risco e das dinâmicas e ações operacionais
adotadas, com avaliações de processos e resultados e constantes ajustes que se
demonstrem necessários, para manter o plano de contingência atualizado. O registro das
ações adotadas e das verificações realizadas é também importante para salvaguardar
futuras questões legais.
Os registros diários das atividades da escola, de maior ou menor eficácia
das diferentes dinâmicas e ações, de eventuais problemas detectados e como foram
resolvidos, de questões que seja necessário resolver ou aspectos a serem alterados, serão
realizados em boletins de preenchimento expedito e em relatórios conforme modelos que
consta nos anexos 2 e 3 do Caderno de Apoio Plancon Covid19.
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ANEXO 1
MODELO BOLETIM DIÁRIO DE OCORRÊNCIAS INFORME DE Nº
DIA:

/

/

DINÂMICAS E
AÇÕES
OPERACIONAIS

OCORRÊNCIA

ENCAMINHAMENT
O

RESOLUÇÃO

ALTERAÇÕES (SE
HOUVER)

Ex.:
Atestado médico

GESTÃO DE
PESSOAS

Necessidade de
isolamento social
Apoio psicológico
Formação,
treinamento

MEDIDAS
SANITÁRIAS

ALIMENTAÇÃO

TRANSPORTE

QUESTÕES
PEDAGÓGICAS

OUTRAS

OBSERVAÇÕES OU PENDÊNCIAS:

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:
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ANEXO 2
MODELO RELATÓRIO

PERÍODO: DE

A

1. Aspectos facilitadores e dificultadores das Dinâmicas e Ações
Operacionais:

DINÂMICAS E AÇÕES
OPERACIONAIS

FACILITADORES

DIFICULTADORES

GESTÃO DE PESSOAS
MEDIDAS SANITÁRIAS
ALIMENTAÇÃO
TRANSPORTE
QUESTÕES
PEDAGÓGICAS

14
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2. Dados Quantitativos:
DINÂMICAS E AÇÕES

ASPECTOS

OPERACIONAIS
GESTÃO DE PESSOAS

- Professores envolvidos:
- Servidores envolvidos:
- Estudantes envolvidos:
- Atendimentos realizados com professores:
- Atendimentos realizados com servidores:
- Atendimentos realizados com estudantes:
- Atendimentos realizados com familiares:c

MEDIDAS SANITÁRIAS

- Quantidade de álcool gel

NÚMERO

-

- Quantidade de máscaras

- Quantidade de refeições servidas
- Quantidade de alimentos servidos em kg
- Quantidade de alunos transportados
- Quantidade de motoristas mobilizados

-

QUESTÕES PEDAGÓGICAS

- Quantidade de atividades desenvolvidas
- Quantidade de material produzido
- Quantidade de equipamentos utilizados
- Quantidade de horas presenciais
- Quantidade de horas ensino híbrido
- Quantidade de alunos presenciais
- Quantidade de alunos em ensino híbrido
- Quantidade de estudantes ensino remoto

-

TREINAMENTO E
CAPACITAÇÃO

- Quantidade de treinamentos oferecidos

ALIMENTAÇÃO
TRANSPORTE

-

- Quantidade de motoristas treinados

- Quantidade de professores capacitados
- Quantidade de servidores em simulados
- Quantidade de horas de capacitação ofertadas
- % de aproveitamento das capacitações
ofertadas

- Quantidade de certificados
- Quantidade de material elaborado

14
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3. Destaques Evidenciados, Aspectos a Melhorar e Lições Aprendidas.

DINÂMICAS E AÇÕES
OPERACIONAIS

DESTAQUES
EVIDENCIADOS

ASPECTOS A
MELHORAR

LIÇÕES
APRENDIDAS

GESTÃO DE
PESSOAS
MEDIDAS
SANITÁRIAS
ALIMENTAÇÃO

TRANSPORTE

QUESTÕES
PEDAGÓGICAS

4. SUGESTÕES DE ALTERAÇÕES NO PLANO DE CONTINGÊNCIA

5. FOTOS, REGISTROS, DEPOIMENTOS, GRÁFICOS, ETC.

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO:
14
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ANEXO 3
PROTOCOLO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO
PLANO DE CONTINGÊNCIA ESCOLAR
A Comissão Escolar da Escola

,

cuja mantenedora é (rede)

, atesta que seguiu as

orientações das Portarias conjuntas da SES/SED nº 750, 769, 778 e 792, para
elaboração do Plancon-Edu Escola tendo como base o documento disponível
em: https://drive.google.com/file/d/1br689dVt3AIXxwsmzHxfsaiD4gLnucbB/view,
O PlanCon Edu Escola entregue no dia

/

/

para análise e

homologação, foi feita por meio de:
(

) Documento Impresso

(

) Documento Impresso acompanhado de Termo de Responsabilidade

(

) Documento Digital – por meio do endereço:

(

) Documento Digital acompanhado de Termo de Responsabilidade – por

meio do endereço:
O referido documento foi numerado no protocolo de entrega sob o número
0001/2020 ao Comitê Municipal de Gerenciamento da Pandemia de
COVID-19,

do

município

de

,

conforme indicado pela PORTARIA CONJUNTA nº 750/2020 SED/SES/DCSC
de 25 de setembro de 2020.
, de

de 2020.

Assinatura do(s) membro(s) da Comissão Escolar

14
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O Comitê Municipal de Gerenciamento da Pandemia de
COVID-19 do município de Porto Belo atesta o recebimento do Plancon-Edu
Escola da unidade escolar

.

O documento será analisado de acordo com a ordem de chegada e será
homologado desde que esteja de acordo com as portarias conjuntas da
SES/SEC nº 750, 778 e 792.
O Plancon-Edu Escola entregue com Termo de Responsabilidade terá
autorização condicional e temporária para iniciar as atividades e terá a
homologação concretizada, tão logo o Comitê Municipal de Gerenciamento da
Pandemia de COVID-19, faça a sua análise.

Assinatura dos membros do Comitê Municipal:

14
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ANEXO 4
MODELO DAS BARREIRAS DE PROTEÇÃO.

14
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ANEXO 5
MODELO DOS CARTAZES.

14
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Autenticação eletrônica 125/129
Data e horários em GMT -03:00 Brasília
Última atualização em 08 Dec 2020 às 09:09:46
Identificação: #cb453e3d7cbd895818a114be6887edf34feb3c8dbda7792fe

Página de assinaturas

Adriana S

Altino J

Adriana Schimiguel
016.106.329-23
Signatário

Altino Junior
005.551.719-65
Signatário

Andressa G

Bruna R

Andressa Godoi
040.551.839-09
Signatário

Bruna Rosa
091.313.139-30
Signatário

Claudio S
Claudio Silva
585.668.489-34
Signatário

Daniela Silva
032.613.839-09
Signatário

Eliane T

Josiane R

Eliane Tomaz
798.662.129-04
Signatário

Josiane Rocha
056.391.939-64
Signatário

Assinado eletronicamente

Marilene V

Mariane Camargo

Marilene Viana
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041.270.989-96
Signatário

Marina A

693.062.659-72
Signatário

Assinado eletronicamente

Marina Agnoletto
913.051.879-20
Signatário

Mario Filho
533.100.049-53
Signatário

Nicésio Delfino
049.170.889-09
Signatário

Eidi Domingues
027.218.379-23
Signatário

Osvaldo N

Patrícia A

Osvaldo Neto
065.384.389-54
Signatário

Patrícia Araújo
035.401.139-16
Signatário

Selma P
Rosane Grauppe
478.186.899-15
Signatário

Selma Pereira
024.902.599-03
Signatário

Vera A
Vanesa Marques
046.262.169-35

Vera Andrade
614.215.379-15
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Signatário

Signatário

HISTÓRICO
24 Nov 2020
11:06:51
25 Nov 2020
20:29:06
25 Nov 2020
20:29:07
24 Nov 2020
12:00:09
24 Nov 2020
12:00:20
24 Nov 2020
13:24:38

Comite Municipal PlanCon Porto Belo criou este documento. (Empresa: Comite Municipal PlanCon Porto
Belo, E-mail: comiteportobelo@gmail.com, CPF: 027.218.379-23)
Adriana Aparecida Schimiguel (E-mail: drikamppt@gmail.com, CPF: 016.106.329-23) visualizou este
documento por meio do IP 186.251.109.255 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.
Adriana Aparecida Schimiguel (E-mail: drikamppt@gmail.com, CPF: 016.106.329-23) assinou este
documento por meio do IP 186.251.109.255 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.
Altino Torquato Dos Santos Junior (E-mail: altinodeporto@hotmail.com, CPF: 005.551.719-65) visualizou
este documento por meio do IP 201.49.117.162 localizado em Botuvera - Santa Catarina - Brazil.
Altino Torquato Dos Santos Junior (E-mail: altinodeporto@hotmail.com, CPF: 005.551.719-65) assinou este
documento por meio do IP 201.49.117.162 localizado em Botuvera - Santa Catarina - Brazil.
Andressa Mateus Godoi (E-mail: dressasc@gmail.com, CPF: 040.551.839-09) visualizou este documento por
meio do IP 2804:1ac:5817:7f4:edda:3e4a:3ed5:61d3 localizado em Porto Belo - Santa Catarina - Brazil.

24 Nov 2020

Andressa Mateus Godoi (E-mail: dressasc@gmail.com, CPF: 040.551.839-09) assinou este documento por

13:24:46

meio do IP 2804:1ac:5817:7f4:edda:3e4a:3ed5:61d3 localizado em Porto Belo - Santa Catarina - Brazil.

25 Nov 2020

Bruna Carolina da Rosa (E-mail: brunarosa.sc@gmail.com, CPF: 091.313.139-30) visualizou este documento

13:02:11

por meio do IP 2804:14d:bad7:8d30:e4e5:3ca8:cb08:d66b localizado em Palhoca - Santa Catarina - Brazil.

25 Nov 2020
13:02:20
24 Nov 2020
11:55:58
24 Nov 2020
11:56:09
25 Nov 2020
16:44:38
25 Nov 2020
16:44:49
25 Nov 2020
22:49:21
25 Nov 2020
22:49:26
24 Nov 2020
12:46:50

Bruna Carolina da Rosa (E-mail: brunarosa.sc@gmail.com, CPF: 091.313.139-30) assinou este documento
por meio do IP 2804:14d:bad7:8d30:e4e5:3ca8:cb08:d66b localizado em Palhoca - Santa Catarina - Brazil.
Claudio Silvino Da Silva (E-mail: defesacivil@portobelo.sc.gov.br, CPF: 585.668.489-34) visualizou este
documento por meio do IP 170.245.14.133 localizado em Sao Jose - Santa Catarina - Brazil.
Claudio Silvino Da Silva (E-mail: defesacivil@portobelo.sc.gov.br, CPF: 585.668.489-34) assinou este
documento por meio do IP 170.245.14.133 localizado em Sao Jose - Santa Catarina - Brazil.
Daniela da Silva (E-mail: edu.inclusao@portobelo.sc.gov.br, CPF: 032.613.839-09) visualizou este documento
por meio do IP 186.251.110.248 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.
Daniela da Silva (E-mail: edu.inclusao@portobelo.sc.gov.br, CPF: 032.613.839-09) assinou este documento
por meio do IP 186.251.110.248 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.
Eliane Tomaz (E-mail: adm.sec@portobelo.sc.gov.br, CPF: 798.662.129-04) visualizou este documento por
meio do IP 2804:1ac:580f:9f0:a9d4:e66d:bebf:6a09 localizado em Tijucas - Santa Catarina - Brazil.
Eliane Tomaz (E-mail: adm.sec@portobelo.sc.gov.br, CPF: 798.662.129-04) assinou este documento por
meio do IP 2804:1ac:580f:9f0:a9d4:e66d:bebf:6a09 localizado em Tijucas - Santa Catarina - Brazil.
Josiane de Fátima Guerreiro Rocha (E-mail: profjosianeguerreiro@gmail.com, CPF: 056.391.939-64)
visualizou este documento por meio do IP 2804:1ac:5817:b0f:f003:71cf:b34d:802d localizado em Porto
Belo - Santa Catarina - Brazil.

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
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24 Nov 2020
12:47:58

Josiane de Fátima Guerreiro Rocha (E-mail: profjosianeguerreiro@gmail.com, CPF: 056.391.939-64)
assinou este documento por meio do IP 2804:1ac:5817:b0f:f003:71cf:b34d:802d localizado em Porto Belo Santa Catarina - Brazil.

24 Nov 2020

Mariane Vera Longhi Camargo (E-mail: marianelonghicamargo@gmail.com, CPF: 041.270.989-96) visualizou

17:27:32

este documento por meio do IP 2804:77c:e026:de01:645c:6ae7:bb25:23f4 localizado em Itapema - Santa
Catarina - Brazil.

24 Nov 2020

Mariane Vera Longhi Camargo (E-mail: marianelonghicamargo@gmail.com, CPF: 041.270.989-96) assinou

17:27:45

este documento por meio do IP 2804:77c:e026:de01:645c:6ae7:bb25:23f4 localizado em Itapema - Santa
Catarina - Brazil.

25 Nov 2020

Marilene Pereira Viana (E-mail: edu.adm2@portobelo.sc.gov.br, CPF: 693.062.659-72) visualizou este

14:47:29

documento por meio do IP 2804:1ac:5817:370:fe64:3aff:fe4a:367c localizado em Porto Belo - Santa
Catarina - Brazil.

25 Nov 2020
14:47:41

Marilene Pereira Viana (E-mail: edu.adm2@portobelo.sc.gov.br, CPF: 693.062.659-72) assinou este
documento por meio do IP 2804:1ac:5817:370:fe64:3aff:fe4a:367c localizado em Porto Belo - Santa
Catarina - Brazil.

25 Nov 2020
15:58:22
25 Nov 2020
15:58:26
08 Dec 2020
09:09:45
08 Dec 2020
09:09:46
25 Nov 2020
12:00:17
25 Nov 2020
12:00:18
24 Nov 2020
11:12:01

Marina Gobbo Agnoletto (E-mail: marinagobboagnoletto@gmail.com, CPF: 913.051.879-20) visualizou este
documento por meio do IP 2804:18:45:54bc:ba52:cf02:bb0d:7d38 localizado em Curitiba - Parana - Brazil.
Marina Gobbo Agnoletto (E-mail: marinagobboagnoletto@gmail.com, CPF: 913.051.879-20) assinou este
documento por meio do IP 2804:18:45:54bc:ba52:cf02:bb0d:7d38 localizado em Curitiba - Parana - Brazil.
Mario Mafaldo de Carvalho Filho (E-mail: mario_prorrogacao@yahoo.com.br, CPF: 533.100.049-53)
visualizou este documento por meio do IP 200.19.220.175 localizado em Sao Jose - Santa Catarina - Brazil.
Mario Mafaldo de Carvalho Filho (E-mail: mario_prorrogacao@yahoo.com.br, CPF: 533.100.049-53) assinou
este documento por meio do IP 200.19.220.175 localizado em Sao Jose - Santa Catarina - Brazil.
Nicésio Delfino (E-mail: ndbio@hotmail.com, CPF: 049.170.889-09) visualizou este documento por meio
do IP 2804:214:85e5:68d0:cda0:5ef7:a453:4837 localizado em Joinville - Santa Catarina - Brazil.
Nicésio Delfino (E-mail: ndbio@hotmail.com, CPF: 049.170.889-09) assinou este documento por meio do
IP 2804:214:85e5:68d0:cda0:5ef7:a453:4837 localizado em Joinville - Santa Catarina - Brazil.
Eidi Gizele Sanches Domingues (E-mail: eidi.tecnologiaeducacional@gmail.com, CPF: 027.218.379-23)
visualizou este documento por meio do IP 177.74.251.230 localizado em Bombinhas - Santa Catarina Brazil.

24 Nov 2020
11:12:02
05 Dec 2020
21:02:58

Eidi Gizele Sanches Domingues (E-mail: eidi.tecnologiaeducacional@gmail.com, CPF: 027.218.379-23)
assinou este documento por meio do IP 177.74.251.230 localizado em Bombinhas - Santa Catarina - Brazil.
Osvaldo Francisco dos Santos Neto (E-mail: edu.transporte@portobelo.sc.gov.br, CPF: 065.384.389-54)
visualizou este documento por meio do IP 2804:214:85e0:f95d:f189:97b2:1f8a:13c2 localizado em Joinville
- Santa Catarina - Brazil.

05 Dec 2020
21:03:12

Osvaldo Francisco dos Santos Neto (E-mail: edu.transporte@portobelo.sc.gov.br, CPF: 065.384.389-54)
assinou este documento por meio do IP 2804:214:85e0:f95d:f189:97b2:1f8a:13c2 localizado em Joinville Santa Catarina - Brazil.

25 Nov 2020
16:03:41

Patrícia da Silva de Araújo

(E-mail: patypbelo@gmail.com, CPF: 035.401.139-16) visualizou este

documento por meio do IP 170.245.15.187 localizado em Sao Jose - Santa Catarina - Brazil.

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
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25 Nov 2020
16:03:50
25 Nov 2020
11:49:40
25 Nov 2020
11:49:41
24 Nov 2020
12:52:55
24 Nov 2020
12:53:48
24 Nov 2020
17:01:05
24 Nov 2020
17:01:06
25 Nov 2020
14:45:12
25 Nov 2020
14:45:40

Patrícia da Silva de Araújo

(E-mail: patypbelo@gmail.com, CPF: 035.401.139-16) assinou este documento

por meio do IP 170.245.15.187 localizado em Sao Jose - Santa Catarina - Brazil.
Rosane Maria Grauppe (E-mail: rosane_pb@hotmail.com, CPF: 478.186.899-15) visualizou este documento
por meio do IP 186.251.109.68 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.
Rosane Maria Grauppe (E-mail: rosane_pb@hotmail.com, CPF: 478.186.899-15) assinou este documento por
meio do IP 186.251.109.68 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.
Selma Cristina da Cunha Pereira (E-mail: selma_3005@hotmail.com, CPF: 024.902.599-03) visualizou este
documento por meio do IP 186.251.108.194 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.
Selma Cristina da Cunha Pereira (E-mail: selma_3005@hotmail.com, CPF: 024.902.599-03) assinou este
documento por meio do IP 186.251.108.194 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.
Vanesa Orandir dos Santos Marques (E-mail: nessadeporto12@gmail.com, CPF: 046.262.169-35) visualizou
este documento por meio do IP 170.245.14.133 localizado em Sao Jose - Santa Catarina - Brazil.
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APRESENTAÇÃO
A pandemia do Coronavírus isolou as pessoas em suas casas,
fechou comércio, fronteiras entre países e também as escolas. Os
pátios, antes tão barulhentos, ficaram silenciosos. As salas de aula,
antes tão cheias de olhares curiosos e interações, foram preenchidas
pelo vazio do distanciamento social. A realidade imposta pela situação
de pandemia impossibilitou a manutenção da rotina de todos os
sistemas de ensino. O fechamento temporário das escolas e a
substituição das aulas presenciais por atividades remotas também se
constituíram

em

ações

das

escolas

para

o

enfrentamento

da

pandemia.
Diferente

das

demais

medidas

sanitárias

aplicadas

aos

diferentes segmentos econômicos e prestação de serviços, a Portaria
Conjunta

nº

750/2020

SED/SES/DCSC

fixou

critérios

a

serem

adotados para o retorno das atividades presenciais nas Unidades
Escolares. A Portaria Conjunta determinou que cada município do
território catarinense elaborasse o Plano de Contingência Municipal
para a Educação nos moldes do modelo do Plano Estadual de acordo
com todas às condutas estabelecidas nos Cadernos de Diretrizes para
o retorno às aulas. A portaria também determinou a instituição do
Comitê Municipal de Gerenciamento da Pandemia de COVID-19
específico para a Educação.
O Comitê Municipal de Retorno Das Aulas Presenciais e de
Gerenciamento da Pandemia de COVID-19 de Porto Belo foi instituído
pelo Decreto nº 2.557, de 2 de outubro de 2020. Este plano é o
resultado do trabalho de vários segmentos voltados ao combate e
prevenção da COVID-19. Os responsáveis de diferentes segmentos
da sociedade e envolvidos no contexto de educação do Município se
dispuseram integralmente na discussão e construção coletiva que
resulta neste PLANCON-EDU/MUNICIPAL. Documento que orientará
as unidades escolares nas definições de seus planos e protocolos
específicos e no qual o NDI Clube do Cebolinha utilizou como
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referência para a criação do seu Plano de Contingência.
O retorno das atividades presenciais nas unidades escolares
quer sejam públicas, privadas, comunitárias, confessionais ou outras,
independente da modalidade de ensino, somente será possível
mediante a anuência das autoridades sanitárias e a homologação do
Plano de Contingência Escolar pelo Comitê Municipal de Porto Belo.
O

PLANCON-EDU/ESCOLAR

está

apresentando

ações

e

estruturas adequadas que garantam o retorno seguro de estudantes,
servidores e toda comunidade escolar.
Entre tantos desafios que enfrentamos no dia a dia na escola, a
COVID-19 foi e está sendo a mais difícil de lidar e estamos
trabalhando intensamente para buscar soluções. Acreditamos que as
crises mundiais nos mostram ao longo da história que é possível
reinventar e inovar diante de uma nova realidade. Vamos juntos
superar

mais

esse

desafio

que

se

instaura

e

honrar

nosso

compromisso de promover uma educação de qualidade.
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1. INTRODUÇÃO
A COVID-19 é uma doença infecciosa emergente, causada por
um vírus da família dos coronavírus — o SARS- CoV-2 (de forma
simplificada, como dispõe a OMS, 2019- nCoV) identificado pela
primeira vez em Wuhan, na China, em dezembro de 2019.
Em 30 de janeiro, o Comitê de Emergência da Organização
Mundial de Saúde (OMS) decretou Emergência de Saúde Pública de
Âmbito Internacional. Em 11 de março, levando em consideração a
amplitude de sua disseminaçãomundial, veio a ser classificada como
pandemia. Segundo a OMS, para configurar uma pandemia são
necessárias três condições:
ser uma nova doença que afeta apopulação;
o agente causador ser do tipo biológico transmissível aos
seres humanos e causadorde
uma doença grave;e
ter contágio fácil, rápido e sustentável entre oshumanos.
A ocorrência da COVID-19, bem como as medidas a tomar, se
integram na Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, definida
pela Lei n° 12.608, de 10 de abril de 2012. Efetivamente estamos em
estado de calamidade pública decretada em decorrência de um
desastre de natureza biológica, que se insere na classificação
―doenças

infecciosas

virais‖(conformeoCOBRADEnº1.5.1.1.0).NoBrasil,oCongressoNacional
reconheceu,para
finsespecíficos,pormeiodoDecretoLegislativon°6,de20demarçode2020
,aocorrência
doestadodecalamidadepúblicanostermosdasolicitaçãodoPresidenteda
República.
Em Santa Catarina, o acionamento do Centro Integrado de
Gerenciamento de Riscose Desastres - CIGERD ocorreu no dia 14 de
março, quando

foi deflagrada

a ―Operação COVID- 19 SC‖. No dia

17 de março, o governo do Estado decretou situação de emergência,
9
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através do Decreto n° 515, por conta da pandemia de coronavírus. O
Decreto nº 562, de 17 de abril de 2020, declarou estado de
calamidade pública em todo o território catarinense, nos termos do
COBRADE nº 1.5.1.1.0 - doenças infecciosas virais, para fins de
enfrentamento à COVID-19, com vigência de 180 (cento e oitenta)
dias, suspendendo asaulas presenciais nas unidades das redes de
ensino pública e privada, sem prejuízo do cumprimento do calendário
letivo, até 31 de maio. Este Decreto foi alterado por outro de número
587, de 30 de abril, que suspendeu as aulas nas unidades das redes
de ensino pública e privada por tempo indeterminado. O Decreto n°
630, de 1º de junho, suspendeu até 2 de agosto de 2020 as aulas
presenciais nas unidades das redes de ensino pública e privada, sem
prejuízo do cumprimento do calendário letivo, o qual deverá ser
objeto de reposição oportunamente.
Em 16 de junho, o Ministério da Educação publicou a Portaria nº
544 que dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas
em meios digitais, enquanto durar a situação de pandemia do novo
coronavírus - COVID-19. E, em 18 de junho, a Portaria n°
1.565 estabeleceu orientações gerais visando à prevenção, ao
controle e à mitigação da transmissão da COVID-19, e à promoção
da saúde física e mental da população brasileira, de forma a
contribuir com as ações para a retomada segura das atividades e o
convívio social seguro.
O impacto potencial da COVID-19 é elevado devido a, entre
outros aspectos:
a)

a propagação do vírus ser fácil e rápida;

b)

a

transmissão

ocorrer

enquanto

o

paciente

está

assintomático ou tem sintomas leves (5 até 14 dias);
c)

adoençaterconsequênciasagravadas,paraalémdeidosos,

emcertosgrupos
populacionaiscomgrandeexpressãonoBrasil,comodiabéticos,hiperte
nsose com problemascardíacos;
d)

a possibilidade de gerar sobrecarga nos

sistemas e
10
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serviços de saúde e assistência social (podendo gerar sua ruptura), na
fase exponencial da contaminação;
e)

a taxa de mortalidade pode atingir, em certos contextos,

números preocupantes.
Considerando que a transmissão do agente infeccioso se faz por
contágio interpessoal, é fundamental promover a preparação das
instituições, organizações e serviços para uma resposta efetiva e
oportuna, que ajude a diminuir a amplitude e ritmo da infecção e a
mitigar seus impactos, especialmente, o número de vítimas mortais. A
estratégia a seguir deve estar alinhada com as indicações do
Ministério da Saúde (MS) e da Organização Mundial de Saúde (OMS)
e outras indicações de órgãos de governos federal, estadual e
municipal.

As

proporcionais

atividades
ao

nível

a
de

desenvolver
risco

devem

definido

ser

pelas

sempre

instituições

responsáveis.
As experiências já reconhecidas nos casos mais bem-sucedidos
de controle provamque a preparação para uma epidemia começa (ou
deve começar) antes dela ocorrer. Se tal não ocorreu (ou só ocorreu
parcialmente), mais importante se torna que a prevenção se inicie logo
aos primeiros sinais de casos provenientes de outros países (ou
regiões), com reforço na fase de transmissão local e, obviamente,
maior destaque na fase de transmissão comunitária ou sustentada.
Entre as medidas adotadas desde cedo pelos países

melhor

sucedidos no controle à COVID-19, constam-se a realização massiva
de testes com isolamento de casos detectados e quebra de cadeias de
transmissão, medidas de reforço da higiene individual e comunitária,
comunicação eficaz e adequada e conscientização efetiva, mas dando
devido realce a riscos e consequências em caso de negligência de
medidas

de

distanciamento

social

(de

vários

graus

e

ordem),

obrigatórias ou voluntárias, com proibição de aglomerações.
Um instrumento de planejamento e preparação de resposta a
eventos adversos de quaisquer tipos, previstos na Codificação
11
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Brasileira de Desastres - COBRADE, é o Plano de Contingência de
Proteção e Defesa Civil (PLANCON-PDC). Nele se define(m) e
caracteriza(m)

o(s)

atores

envolvidos,

a(s)

ameaça(s),

território(s)envolvido(s), o(s) cenário(s) de risco, se explicitam

o(s)
os

níveis de risco/prontidão considerados e se estabelecem as dinâmicas
e ações operacionais a implementar em cada um desses níveis,
quando da iminência ou ocorrência do evento adverso a que o(s)
cenário(s) de risco(s) alude(m), incluindo questões de comunicação,
protocolos

operacionais,

recursos

humanos

a

mobilizar,

recursos/materiais a utilizar e sistema de coordenação operacional,
através da previsão e acionamento de um Sistema de Comando de
Operação (SCO) para gestão de crise. Os planos de contingência
deverão em princípio ser elaborados em fase de normalidade ou,
quando muito, prevenção, ou seja, antes da ocorrência do evento
extremo. Na presente situação estão sendo elaborados em plena
etapa de mitigação, já na fase deresposta.
O NDI Clube do Cebolinha,faceàatualameaça relacionada com a
COVID-19, e tendo em conta a sua responsabilidade perante à
comunidade escolar/acadêmica (alunos, professores, funcionários e
familiares destes), elaborou o presente PLANO DE CONTINGÊNCIA
(PLANCON-EDU/COVID-19).

O

Plano

está

alinhado

com

as

metodologias para elaboração de Planos de Contingência da Defesa
Civil de Santa Catarina e as orientações nacionais e internacionais
(Ministério da Saúde e Organização Mundial de Saúde, bem como
Secretarias de Estado de Saúde e deEducação).
O Plano de Contingência Escolar para a COVID-19, a partir de
cenários de risco identificados, define estratégias, ações e rotinas de
resposta para o enfrentamento da epidemia da nova (COVID-19),
incluindo eventual retorno das atividades presenciais, administrativas e
escolares. O conjunto de medidas e ações ora apresentado foram
adaptados para cada situação no Município e para cada escolae
aplicadas de modo articulado, em cada fase da evolução da epidemia
da COVID-19.
12
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2. ENQUADRAMENTO CONCEITUAL DE REFERÊNCIA
A estrutura do PLANCON-EDU do NDI Clube do Cebolinha
obedece ao modelo conceitual ilustrado na Figura 1.

Figura 1: Organograma do plano de contingência

3. ATORES/POPULAÇÃOALVO
13
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Público alvo: todos os alunos de todos os níveis da educação
infantil,

professores,

funcionários

e

familiares

do

NDI

lube

do

Cebolinha.

Equipe técnica e pedagógica

Nome

Terezinha dos
Anjos Pereira
Fernanda R. dos
Santos Diniz
Margarete Altair
Mafra

Função
Gestora

Carga horária
40 horas

Situação
Efetiva

Secretária

40 horas

Efetiva

Monitora
readaptada
(secretaria)

40 HORAS

Efetiva

Quadro 1: Equipe técnica do NDI Clube do Cebolinha

Professores e funcionários

N°

Funcionário

Função

Carga horária
Seletivo/efetivo

1

Adriana Ap. Nunes dos
Santos
Aguida Torres Ataide
Carvalho

Servente limpeza

40h efetiva

Profª Inclusão

20h ACT

3

Amanda Baukat da Silva

4

Ana Paula Roslindo

Monitora
Monitora

40h ACT
40h ACT

5

Andressa Mateus Godoi

Profªmat II A

40h efetiva

6

Monitora

40h efetiva

7

Anna Kalyta Duarte Freitas
Marques
Claudianes Antão

Profªmat I B

40h efetiva

8

Cristian Portes Machado

Profº Inglês

ACT

2

14
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ProfªPré I B

20h efetiva

10

DanielliCristini dos S.
Hilleshein
Delaide da Silva

Monitora

40h efetiva

11

Edgar Gomes Pinheiro

Profº Ed. Fisica

12

Fatiana de Fátima
L.Pinheiro de Souza
Fernanda Monteiro

13
14

Profªberç II B

40h efetiva

Profª hora
atividade
Profª Artes

40h efetiva

Profªpré II B

20h ACT

Profªpré I A

20h efetiva

Profª volante mat

20h ACT

Profª Inclusão

20h ACT

16

Fernanda Carvalho Pinheiro
de Mello
Georgia Aparecida Rebelo
Inacio
Helena Pinheiro

17

Heloise Moraes

18

Irivânia dos Santos da Silva

19

Josiane Cecilia Corrêa da
Silva
Julia Jaide da Silva

Monitora

40h efetiva

Monitora

40h ACT

Leliane C. Laureano
Santiago
Leticia Regina Lubas Silva

Profªberç II A

40h efetiva

Aux. de cozinha

40h efetiva

Profªmat II B

40h efetiva

Profªmat I A

40h efetiva

Profªberç I

40h efetiva

Aux. de cozinha

40h efetiva

15

20
21
22
23

20h efetiva

25

Maria de Fátima Campos
Abreu
Maria Denise Antão
Zandonai
Marta Neves

26

Nidia Maria da Silva

27

Priscila de Sena

Monitora

40h efetiva

28

Ronei de Mello

Cozinheiro

40h efetiva

29

Servente limpeza

40h efetiva

Profª hora
atividade
Monitora

40h efetiva

31

Sandra Mara Albertsen
Neves
Selma Cristina da Cunha
Pereira
StefaniaTortUbilla

32

Thais Antonovicks

Monitora

40h efetiva

24

30

40h ACT

Quadro 2: professores e funcionários do NDI Clube do Cebolinha
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4. OBJETIVOS

OBJETIVOGERAL

Fortalecer os processos de governança da escola, definindo
estratégias, ações e rotinas de atuação para o enfrentamento da
epidemia

enquanto

persistirem

as

recomendações

nacionais,

estaduaise/ouregionaisdeprevençãoaocontágiodaCOVID19,buscandoasseguraracontinuidade
pautada

pela

proteção

e

da

sua

segurança

missão

educacional

da

comunidade

escolar/acadêmica.

OBJETIVOSESPECÍFICOS
a.

Identificar os cenários de riscos (com base nas ameaças,

território envolvido, vulnerabilidades e capacidades instaladas do NDI
Clube do Cebolinha);
b.

Definir as dinâmicas e ações operacionais e adotar os

protocolos operacionais específicos, abrangendo todas as atividades
do estabelecimento e todos os membros da comunidade escolar e
cumprindo todas as recomendações oficiais;
c.

Estabelecer uma Unidade de Gestão Operacional que

assegure a implementação das dinâmicas e ações definidas para
diferentes fases, em especial, na retomada de atividades presenciais;
d.

Promover acesso à informação constante de boletins

atualizados e outros materiais de fontes oficiais sobre a pandemia,
formas de contágio e formas de prevenção;
e.

Garantir uma eficiente comunicação interna (com alunos,

professores e funcionários) e externa (com pais e/ou outros familiares
16
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dos alunos, fornecedores e população emgeral);
f.

Determinar quais os recursos necessários para dar uma

resposta

efetiva

e

competente,

adequada

a

cada

fase

de

risco/prontidão associada àCOVID-19;
g.

Implementar

recuperação,

em

as

cada

ações
fase,

de

resposta,

abrangendo

mitigação

toda

a

e

atividade

doestabelecimento;
h.

Monitorar e avaliar as ações/medidas implementadas,

possibilitando ajustes nas estratégias frente aos resultadosesperados;
i.

Identificar

eventuais

casos

suspeitos

de

COVID-19,

orientando/encaminhando para que de imediato possam usufruir de
apoio da escola e por parte dos serviços de saúde, evitando ou
restringindo situações decontágio;
j.

Assegurar

a

continuidade

da

missão

educativa,

estabelecendo estratégias e metodologias pedagógicas adaptadas,
buscando qualidade e equidade no atendimentoescolar;
k.

Garantir condições sanitárias, profissionais, tecnológicas e

apoio psicológico compatíveis com o momento da pandemia e póspandemia, garantindo a segurança da comunidade escolar nos
aspectos sanitários, de higiene, saúde física emental/emocional.

5. CENÁRIOS DERISCO

Este plano de contingência está elaborado para cenários de
risco associados à ameaça da COVID-19 no município de Porto Belo,
que consideramos se aplicar ao nosso estabelecimento educativo.
Em tais cenários são considerados o território de alcance daameaça
(COVID-19) com que se tem que lidar, bem como as vulnerabilidades
e capacidades instaladas e a instalar.
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AMEAÇA(S)
Aprincipalameaçaaqueoplanodecontingênciavisadarresposta
uma

ameaça

biológica,

uma

pandemia,

mais

é

exatamente,

a

transmissão do vírus 2019-nCoV, que tem impacto direto no sistema
cardiorrespiratório, desencadeando no organismo humano aCOVID19.
A transmissão ocorre através de gotículas ou micro gotículas de
saliva e secreção nasal, etc, projetadas por uma pessoa infectada e
que atingem diretamente a boca, nariz e/ou olhos de outra pessoa.
Essas gotículas podem atingir a boca, olhos ou nariz de pessoas
próximas ou por contato:
a.

De contato físico com pessoa contaminada, como, por

exemplo, ao apertar a mão de uma pessoa contaminada e em seguida
levar essa mão à boca, ao nariz ou aosolhos.
b.

Deobjetosousuperfíciescontaminadaseposteriorcontatoc

omaboca,nariz
ouolhos.Nãopodendoserdescartadaapossibilidadedetransmissãopel
oar

emlocaispúblicos–

especialmentelocaischeios,fechadosemalventilados.
Depoisdovírusatingirasmucosas,amaioriadaspessoasdesenvo
lveadoençacom
sintomasamenos.Há,contudo,pessoasquedesenvolvemquadrosdeg
randegravidade

que, em certos

casos, causam a morte do

paciente. A probabilidade de complicações graves é mais comum
em pessoas de grupos etários mais idosos e/ou na presença de
outrasdoençascrônicas.Contudo,começamaaparecermaiscasosem
outrasfaixasde idade e em pessoas sem comorbidadesaparentes.
Poroutrolado,segundoaOrganizaçãoPanAmericanadaSaúde(OPAS)eaOMS,

calcula-

sequeataxademortalidadeassociadaàCOVID19sejasubstancialmentemaior
queadagripesazonal(0,02%para3,6%oumais).Ataxadetransmissão
18
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éelevada(cerca de 3, ou seja, 1 pessoa contamina, em média, 3
pessoas).

Sem

estratégias

de

distanciamentofísico,deixandoovírussetransmitirlivremente,ataxade
contaminação
podeatingir,eventualmente,até50a70%,oqueteriaporconsequênciaa
falênciatotal de sistemas de saúde e funerários, pois teríamos
milhões de mortos e um cenário extremamentecrítico.
Cabeaindaressaltarqueafalênciadossistemasdesaúdeefunerár
ionãodepende somente da taxa de contaminação, mas sobretudo
da

capacidade

de

atendimento

dos

casosgravesdadoençaquepodematingironíveldesaturaçãomesmoe
mcontextode
taxasmenoresdecontágio.Nãoexisteaindanenhumavacinadisponíve
l.Tambémnão existem tratamentos medicamentosos específicos
suficientemente

testados,

embora

algunsmedicamentos–

tradicionalmenteutilizadosnotratamentodeoutrasdoenças-

tenham

sido utilizados com aparente sucesso, que não se sabe advir de
qual

ou

de

sua

combinaçãocomoutros,ealgunsnovosmedicamentoscomeçamasert
estados.
Assim, a esta ameaça principal do vírus em si e da doença por vezes mortal - que ele desencadeia, juntam-se, no mínimo,
mais duas:
a.

aameaçadeumaprofundacriseeconômicaefinanceira;

b.

a ocorrência de contextos de perturbações emocionais
pessoais e desequilíbrios sociaisvariados.

Nos dois últimos casos, o planejamento de estratégias mais
adequadas para prevenir e restringir novos contágios, quando da
retomada gradual de atividades, podecontribuir significativamente
para

o

controle

da

doença

e

dirimir

os

impactos

colaterais,

favorecendo um ambiente mais propício à recuperação econômica e
dos impactos psicossociais da pandemia.
Em síntese, a ameaça é real e de natureza complexa, uma vez
19
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que:
a.

ovírusénovo,comelevadataxademutação(semquesaibamos,

totalmente,o que issoimplica);
b.

seus

impactos

dependem

das

medidas

de

contingenciamento tomadas em tempo;
c.

os

efeitos

potenciais

de

curvas

de

crescimento

epidemiológico, súbito e alto, sobre os sistemas de saúde são
grandes, o que pode afetar a capacidade de resposta e a resiliência
individual e comunitária e, por retroação, aumentar muito orisco;
d.

seu impacto na situação econômica global e de cada país

pode gerar uma forte crise;
e.

o inevitável choque entre medidas de distanciamento social

e preocupação de dinamização da atividade econômica pode criar
conflitos e impasses difíceis de ultrapassar;
f.

aos períodos de distanciamento social mais extensivo têm

que suceder-se períodos de maior flexibilização e tentativa de retomar
a normalidade que, contudo, podem vir a gerar novas necessidades
dedistanciamento.
g.

o município, no verão, torna-se um dos principais pontos

turísticos do estado, recebendo pessoas de outros países e estados
brasileiros, o que propicia a aglomeração de pessoas nos locais
públicos e comércio em geral.
h.

há uma alta incidência de pessoas idosas que fixam

residência

no

município

após

aposentadoria,

sendo

essas

pertencentes ao grupo de risco.
i.

O município de Porto Belo recebe anualmente diversos

transatlânticos oriundos de diferentes Estados do Brasil, sendo que
cada navio transporta milhares de passageiros que desembarcam no
Pier da cidade e visitam os pontos turísticos da região.

CARACTERIZAÇÃO DOTERRITÓRIO
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No casoconcretodo NDI Clube do Cebolinha foi julgada como
ajustada a descrição de território quesegue:
Este

NDI

conta

com

9

salas

de

aula,

2

refeitórios,

1

brinquedoteca, 1 sala de professores, 1 cozinha semi-industrial, pátio
aberto com parque.
O dimensionamento de pessoas que ocupam o espaço do NDI
segue como a seguir:
a. Sala 1: Berçário I – 1 alunos, 1 professor, 1 monitor;
b. Sala 2: Berçário IIA – 10 alunos, 1 professor, 1 monitor;
c. Sala 3: Berçário IIB - 8 alunos, 1 professor, 1 monitor;
d. Sala 4: Maternal IA – 9 alunos, 1 professor, 1 monitor;
e. Sala 5: Maternal IB – 9 alunos, 1 professor, 1 monitor;
f. Sala 6: Maternal IIA – 13 alunos, 1 professor, 1 monitor;
g. Sala 7: Maternal IIB – 12 alunos, 1 professor, 1 monitor;
h. Sala 8: Pré IA (matutino)- 12 alunos, 1 professor, 1 monitor;
i. Sala 8: Pré IB (vespertino)- 19 alunos, 1 professor, 1 monitor;
j. Sala 9: Pré IIA (matutino)- 11 alunos, 1 professor, 1 monitor;
k. Sala 9: Pré IIB (vespertino)- 20 alunos, 1 professor, 1 monitor;
Observação 01: além dos citados, os prés possuem 1 professor
de inglês, 1 professor de artes e 1 professor de educação física.
Observação 02: devido a reforma feita no NDI neste ano de
2020, não foram abertas matrículas novas para preenchimento das
vagas.
Previsão para 2021:
A facilitação de condições que permitam a transmissão do vírus,
através

de

contatos

diretos

(aperto

de

mão,

beijos,

alcancedaspartículasexpelidasporpessoa
a. Sala 1: Berçário I – 12 alunos, 1 professor, 1 monitor;
b. Sala 2: Berçário IIA – 16 alunos, 1 professor, 1 monitor;
c. Sala 3: Berçário IIB - 16 alunos, 1 professor, 1 monitor;
d. Sala 4: Maternal IA - 20 alunos, 1 professor, 1 monitor;
e. Sala 5: Maternal IB - 20 alunos, 1 professor, 1 monitor;
f. Sala 6: Maternal IIA - 20 alunos, 1 professor, 1 monitor;
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g. Sala 7: Maternal IIB - 20 alunos, 1 professor, 1 monitor;
h. Sala 8: Pré IA (matutino)- 25 alunos, 1 professor, 1 monitor;
i. Sala 8: Pré IB (vespertino)- 25 alunos, 1 professor, 1 monitor;
j. Sala 9: Pré IIA (matutino)- 25 alunos, 1 professor, 1 monitor;
k. Sala 9: Pré IIB (vespertino)- 25 alunos, 1 professor, 1 monitor;
Observação: além dos citados, os prés possuem 1 professor de
inglês, 1 professor de artes e 1 professor de educação física.
Ainda está prevista a permanência de:
a.

1 diretor geral

b.

2 secretárias

c.

3 serventes

d.

1 cozinheiro

e.

2 auxiliares de cozinha

f.

1 professor de hora atividade

g.

2 professores de inclusão

h.

1 professor volante

i.

1 monitor volante

Visto isso, a população escolar do NDI Clube do Cebolinha no
ano de 2020 é de 123 alunos, 18 professores, 6 monitores e 5
funcionários,

sem

considerar

a

possível

presença

de

pais

e

responsáveis, portadores de serviços (entrega e transporte) ou outras
pessoas que possam adentrar o ambiente escolar.
O NDI Clube do Cebolinha conta com 2 refeitórios, onde são
servidas 4 refeições ao dia.
A maior parte da clientela do NDI Clube do Cebolinha reside
próxima à escola, fazendo seu deslocamento a pé, de bicicleta, ou
com transporte particular, não utilizando o transporte escolar.
O

NDI

Clube

aproximadamente

a

do
5

Cebolinha
minutos

localiza-se no Bairro
docentro

de

Centro,

Referência

para

Atendimento ao COVID-19 e a aproximadamente 40 minutos do
Hospital Santo Antônio, em Itapema, em condições normais.
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VULNERABILIDADES
Consideram-se

como

potencialmente

gerais

as

seguintes

vulnerabilidades do NDI Clube do Cebolinha:
a.
vírus,

facilitação de condições que permitam a transmissão do

através

de

contatos

diretos

(aperto

de

mão,

beijos,

alcancedaspartículasexpelidasporpessoainfectadaquetosse ou espirra,
etc.) ou mediados (toque em superfícies infectadas, etc., seguido de
toque com as mãos na boca, nariz e olhos), particularmente, em
sociedades

com

hábitos

sociais

de

maior

interatividade

física

interpessoal;
b.

faltadecertoshábitosecuidadosdehigienepessoalerelacional

ounegligência no

seu cumprimento,

associados à lavagem

nomeadamente

os

hábitos

regular e adequada das mãos, etiquetas

corretas de tossir eespirrar;
c.

insuficiente educação da comunidade escolar

para a

gestão de riscos e para a promoção da saúde (em especial, contextos
epidemiológicos) que, em certos casos, se associa a falta de subsídios
para promoção científica e despreparo da comunidade;
d.

atitudes de negação do vírus, da COVID-19 e/ou de seu

impacto, decorrente de fake news e difusão de informação não
validadacientificamente;
e.

condições específicas dos estabelecimentos, tais como tipo

e dimensões das instalações físicas, condições de arejamento, espaço
disponível para adequado espaçamento das pessoasetc.;
f.

baixa percepção de risco e o descumprimento de regras

sociais (por exemplo, distanciamento e isolamento social, uso de
máscaras, entreoutros);
g.

existência de atores pertencendo a grupos derisco;

h.

atividades essencialmente presenciais e desenvolvidas

emgrupos;
i.

dependência de meios de transporte coletivos urbanos,

eventualmente saturados;
23
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falta de formação dos professores para usar tecnologia

naeducação;
k.

alunos sem espaço adequado para estudo em casa, falta

de equipamentos como computadores e notebooks e a falta ou
problemas na conexão à internet;
l.

horário único de acesso às aulas e intervalos (recreios),

causando possível aglomeração na entrada e saída das pessoas;
m.

número

insuficiente

de

funcionários

para

auxiliar

na

fiscalização das normas de convivênciaexigidas;
n.

Vulnerabilidade social da comunidade escolar

o.

Distanciamento social entre os educandos e entre a equipe

de funcionários, mantendo o mínimo de 1,5 m
p.

Cuidados/prevenção fora do ambiente escolar por parte

dos responsáveis
q.

Aulas práticas que exijam contato físico direto ou indireto

(ex. educação física)
r.

Higienização dos materiais que os educandos trazem de

casa (mochilas, vestimenta) – orientação que seja feita em casa e na
saída do ambiente escolar.
s.

Quantidade de máscara a ser trocada durante o horário de

t.

Nos casos que os educandos que tem a necessidade de

aula
alimentação diferenciada e traz de casa, necessita de um espaço
separado (sempre fixo).
u.

espaço adequado e horários para lanches e reuniões dos

professores
v.

separação de horários para crianças maiores do refeitório

w.

Disponibilidade de materiais e equipamentos de proteção

para professores, auxiliares e monitores (máscaras, aventais, luvas,
álcool em gel, óculos, face-shield,)
x.

tapetes sanitizantes nas entradas

y.

bebedouros e torneiras lacradas para uso

z.

distanciamento

adequado

durante

os

horários

de
24
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alimentação no refeitório, 1,5m
aa. materiais de uso individual não devem ser compartilhados
bb. local apropriado para a troca dos alunos com necessidades
especiais
cc. monitoramento da quantidade de alunos que utilizam os
banheiros de uso coletivo (papel toalha descartável)
dd. quantidade de pessoal de limpeza para higienização dos
ambientes diariamente
ee. disponibilização de pelo menos 2 máscaras por membro da
comunidade escolar (alunos, professores, e demais funcionários) por
parte da prefeitura
ff. Sanitização com gás ozônio semanalmente dos ambientes
da escola
gg. Troca de EPIs dos professores que andam em mais

de

uma turma por período
hh. Higienização dos equipamentos e materiais que entram na
cozinha
ii. Testagem dos funcionários da escola quinzenalmente (para
todos)
jj.

sensibilização da comunidade escolar por meio de painéis,

cartazes, panfletos informativos sobre o uso adequado de máscaras e
higienização das mãos.
kk. Mural de avisos semanal sobre a situação local da
proliferação do vírus.
ll.

Salas fixas, e lugares fixos.

mm. Serviços prestados à escola (transporte, e alimentação),
necessitam observar as normas de higienização.

CAPACIDADES INSTALADAS/ AINSTALAR
O NDI Clube do Cebolinha considera já ter instaladas e a instalar
as seguintes capacidades:
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instaladas:

Descrição das salas:
O NDI CLUBE do Cebolinha conta com 9 salas, 14 banheiros, 1
brinquedoteca, 1 sala de direção/secretaria, 1 sala dos professores.
Possui também cozinha, uma despensa de alimentos e uma despensa
de materiais de limpeza, 1 almoxarifado, 1 lavanderia, 1 depósito, 2
refeitórios, 1 pátio aberto e um parque infantil aberto. Tem uma área
total de 1.403,46 m², e uma área total construída de 928,77 m²
O dimensionamento de pessoas que ocupam os espaços da
escola segue:
Sala
Sala 01
Berçário
Sala 02
Berçário IIA
Sala 03
Berçário IIB
Sala 04
Maternal IA
Sala 05
Maternal IB
Sala 06
Maternal
IIA
Sala 07
Maternal
IIB
Sala 08
Pré I
Sala 09
Pré II

Alunos por turma

Quantidade
funcionários

de Alunos
de
inclusão
professor regente e
0
1 monitor
professor regente e
0
1 monitor
professor regente e
0
1 monitor
professor regente e
0
1 monitor
professor regente e
0
1 monitor
professor regente e
0
1 monitor

Integral – 1 aluno

1

Integral – 10
alunos
Integral – 8 alunos

1

Integral – 9 alunos

1

Integral – 9 alunos

1

Integral – 13
alunos

1

Integral – 12
alunos

1 professor regente e
1 monitor

Mat. – 12 alunos
Vesp. – 19 alunos
Mat. – 12 alunos
Vesp. – 19 alunos

1

0

1 professor regente e
1 monitor
1 professor regente e
1 monitor
1 professor regente, 1
professor de inclusão
e 1 monitor
1 professor regente, 1 1
professor de inclusão
e 1 monitor

0

1
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Quadro 3: dimensionamento da quantidade de pessoas por ambiente do NDI Clube
do Cebolinha

Descrição da capacidade das dependências da escola:
Ambiente

Área

Capacidade de pessoas (mínimo

(m²)

1,5 metros entre pessoas)

Sala 01

36

9

Sala 02

36

9

Sala 03

36

9

Sala 04

36

9

Sala 05

36

9

Sala 06

41,25

12

Sala 07

41,25

12

Sala 08

41,25

12

Sala 09

41,25

12

Brinquedoteca

9,36

2

Sala dos

7,5

2

Sala de direção

21

4

Cozinha

28,16

3

Despensa de

9,6

2

3,96

1

Almoxarifado

5,28

1

Refeitório 01

95

30

Refeitório 02

41,25

12

Depósito

13,77

3

Lavanderia

6,48

2

professores

alimentos
Despensa de
materiais de limpeza

Quadro 4: dimensionamento da capacidade máxima de pessoas por ambiente do
NDI Clube do Ceoblinha
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Capacidades a instalar
a.

dispor de ambiente específico para isolamento de pessoas

que no meio do expediente/aula possam vir a ter algum tipo de
sintoma;
b.

formação específica, de acordo com o planejamento que

segue:
c.

contratação de mais funcionários;

d.

adequar

espaços

específicos

para

alunos

com

necessidades especiais.
e.

cronograma de rodízio de alunos

f.

ocupação de um terço das salas.

g.

equipamentos de proteção individual para os funcionários

da escola e alunos, bem como materiais específicos de higienização
no combate ao covid-19.
h.

descarte

adequado

de

equipamentos

de

proteção

individual.
i.

Estabelecer fluxos de encaminhamento de pessoas com

sintomas à rede de atenção pública ou privada;
j.

Estabelecer

protocolos

internos

de

testagem

e

rastreamento e afastamento de contatos de casos confirmados;

6.

NÍVEIS DEPRONTIDÃO/AÇÃO

Este

plano

de

contingência

vincula-se

aos

níveis

de

prontidão/ação definidos no Quadro 1, que estão baseados em
indicaçõesdaOMSecorrespondemàterminologiaquevemsendoutilizada
pelo Ministério da Saúde em suas análises. Tal terminologia parecenos a mais adequada tanto à natureza da pandemia, como para os
estabelecimentos

a

que

se

destina:

Preparação;

Resposta

(subdividida em Contenção e Mitigação); e Recuperação.
28
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Pode ir desde quando há transmissão internacional em outros países ou casos importados
em outros estados (contenção inicial) até à situação da existência de cadeias secundárias
de transmissão em outros estados e/ou casos importados no estado, mas sem cadeias de
transmissão secundária (contenção alargada).Inclui medidas como o rastreamento (por
meio de testes), isolamentos específicos (para evitar o contágio da população a partir de
casos importados) e vigilância de entradas, saídas e deslocamentos de pessoas, buscando
erradicar o vírus. O limite da contenção é quando as autoridades perdem o controle do
rastreamento, o vírus se propaga e entra em transmissão local. Considera-se na fase de
Contenção duas subfases Contenção Inicial e Contenção Alargada.

Não existe epidemia ou existe em outros países de forma ainda não ameaçadora

CARACTERÍSTICAS

Alerta (quando somente
há
ocorrências
em
outros
estados)
e
Perigo
Iminente
(quando
há
casos
importados no estado,
mas sem cadeias de
transmissão
secundária)

PLANCON ESTADUAL

Mitigação(podendo, se A mitigação deve começar logo quando há transmissão local e intensificar-se quando há Emergência de Saúde
houver medidas muito transmissão sustentada ou comunitária.
Pública
firmes como testagem Sabendo-se que não será possível evitar todos os contágios, tenta-se diminuir o avanço da
generalizada,
pandemia, com ações como suspensão de aulas, fechamento de comércio, bares e
isolamento de casos e restaurantes, cancelamento de eventos esportivos, congressos, shows e espetáculos,
impedimento
de suspensão ou limitação de transportes etc.
entradas chegar até à Quando a situação de contágio está sob maior controle e caminha para uma fase de
Supressão)
recuperação estas medidas restritivas podem ser flexibilizadas.

Contenção
(por vezes, subdividida
em simples no início e
alargada quando já há
casos no país/estado)

SUBFASES

30

Caracteriza-se inicialmente pela redução do contágio e óbitos e controle parcial da
epidemia, sustentada em indicadores oficiais de evolução de taxas de contágio e de
ocupação de atendimento hospitalar. Posteriormente, pela superação do surto epidêmico
e/ou surgimento de vacina e/ou descoberta de medicamentos adequados para o
tratamento da COVID-19, comprovados cientificamente pelas autoridades competentes
podendo considerar-se consolidada (recuperação plena). Até que isso aconteça, deve-se
manter medidas preventivas adequadas para evitar o surgimento de novos focos de
infecção e reversão do achatamento da curva de contágio. Na ocorrência de reversão da
redução do contágio as medidas adequadas de prevenção e controle deverão ser
retomadas, em partes similares às previstas para a fase de Contenção.
Quadro 5: Níveis de prontidão/ação a considerar no PLANCON-EDU para a COVID-19.
Fonte: Adaptado de modelo geral de fases considerado pela OMS como base, nos quais muitos países elaboraram seus planos de
contingência.

RECUPERAÇÃO

PREPARAÇÃO
RESPOSTA

FASES
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OPERACIONALIZAÇÃO

DARESPOSTA
A gestão de uma situação de crise, tão grave como a que nos
confrontamos e temos que lidar, exige um ajuste na governança, ou
seja, nos processos de governar neste tempo de crise. Referimo-nos,
em especial, à interação e tomada de decisão entre os atores
envolvidos neste problema coletivo, acompanhada da criação, reforço
e/ou remodelação de diretrizes e normas e implementação de ações
adequadas.
Na

governança,

diretamente,

relacionada

com

a

operacionalização das dinâmicas e ações operacionais de resposta,
salientam-se três domíniosfundamentais:
a.

o das

diretrizes,

dinâmicas e ações

operacionais (e

respectivos protocolos) a implementar;
b.

o do Sistema de Comando Operacional, propriamente dito,

diferenciado do ―normal‖ sistema e processo de governo, mas com ele
interligado, e que se torna necessário constituir para coordenar toda a
implementação a eventuais ajustes do plano, indicando equipe e
responsável em cada domínio;
c.

o do Sistema de Alerta e Alarme, incluindo as dinâmicas de

comunicação e os processos de monitoramento e avaliação, que
permite, identificar os eventuais ajustes que se torna necessário
implementar.

DIRETRIZES,

DINÂMICAS

E

AÇÕES

OPERACIONAIS(DAOP)

As diretrizes, dinâmicas e ações operacionais encontram-se
indicadas na sequência.
Foi utilizado como referência para a elaboração dos quadros a
31
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seguir a ferramenta de qualidade 5W2H. Os 5 W (das iniciais do nome
em inglês) são: W1) porque será feito; W2) o que será feito; W3) onde
será feito: W4) quandoserá feito: W5) quem o fará. Os dois H: H1)
como será feito; H2) quanto custará.
Porque (domínios): MEDIDAS SANITÁRIAS (promover a
saúde e prevenir a transmissão do vírus).
Diretrizes:Link

de

Acesso:

https://drive.google.com/file/d/13JpI3bInU3Do59SkO8xlQLl2LUcc5rJ
8/view?usp=sharing
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Quando (W4)

Quem (W5)

Na
unidade de
ensino.

Sala
de
aula;
refeitório;
banheiros;
Pátio
Aberto;
Secretaria
da escola;
Recepção
de entrada
na escola;
Na
unidade de
ensino.

1.2.Definirdeum―espelho‖paracadasaladeaula,deforma
que cada aluno utilize todos os dias a mesma mesa e
amesma
cadeira.

ASSINADO DIGITALMENTE

1.3. Reenquadrar, dentro do possível, as grades de
horários de cada turma, de forma a condensar em
menores quantidades dedias possíveis as aulas do
mesmo professor
.

Antes
retorno
aulas.

do
das

Permanente.

Quando
o
Comitê
de
Operações em
Emergência em
Saúde (COES)
definir.

Equipe diretiva,
pedagógica
e
comissão
escolar.

Equipe
pedagógica com
monitoramento
da
equipe
gestora.

Comunidadeesc
olarorganizada
deformaescalona
da

1 MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

Onde (W3)

1.1.Avaliar a possibilidade de retorno gradativo
dasatividades escolares, com intervalos mínimos de 7
(sete) dias entre osgruposregressantes, em cada
estabelecimento. As medidas administrativas têm como
objetivo promover um alinhamento geral do
estabelecimento de ensino, com medidas gerais e
aplicáveis para a maioria da comunidade escolar e dos
ambientes do estabelecimento. São elas: (para os
diferentes níveis escolares, diferentes cursos, ou
outros), com o monitoramento da evolução do
contágio, tanto na comunidade escolar quanto na
comunidade geral da localidade, contemplando novos
alinhamentos, se
necessário.

O quê (ação) (W2)

Por meio de estudo da gestão
de pessoas.

Fixação de cartaz visual na
mesa e cadeira

Com o monitoramento da
evolução do contágio, tanto na
comunidade escolar quanto na
comunidade
geral
da
localidade,
contemplando
novos alinhamentos.

Como (H1)

33

Sem custo.

Placas
informativas38
unidades
Valor unitario R$
7,00
Valor total
R$
266,00

Considerar
valoresgastos
com todas as
medidas
sanitárias.

Quanto (H2)
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Em
espaços
internos e
externos.

Em
espaços
internos e
externos.

1.8.Suspender as atividades esportivas coletivas
presenciais e de contato, tais como: lutas (artes
marciais), futebol, voleibol, ginástica, balé e outras,
devido à propagação de partículas potencialmente
infectantes, priorizando e incentivandoatividades
individuais ao arlivre.

Nas
unidades e
ambientes
digitais.

Na
unidade de
ensino.

Online

1.7.Suspender todas as atividades que envolvam
aglomerações,
tais
como
festas
de
comemorações,reuniões para entrega de avaliações,
formaturas, feiras de ciências, apresentações teatrais,
entreoutras.

1.6.Priorizar
a
realização
de
reuniões
porvideoconferência, evitando a forma presencial, quer
seja por alunos, docentes, trabalhadores ou
fornecedores e, em especial, quando não for possível,
reduzir ao máximo o número de participantes e sua
duração. Em extensão para as pessoas com
deficiência, buscar assessoria e suporte dos serviços
de Educação Especialpara
adequações e acesso a informações.

1.5.Atualizar os contatos de emergência dos
alunos(também dos responsáveis quando aplicável), e
dos trabalhadores, antes do retorno das aulas, assim
como mantê- los permanentemente atualizados.

1.4.Adotar estratégias eficazes de comunicação com a
comunidade escolar, priorizando canais virtuais
eaaudiodescrição para deficientes visuais e LIBRAS
para alunos surdos.

e

o

Na ocasião do
retorno
ao
ensino
presencial.

Na ocasião do
retorno
ao
ensino
presencial.

Durante
processo
remoto
presencial

Na ocasião da
matrícula
e
rematrícula
e
bimestralmente

Permanente.

Equipe diretiva,
pedagógica
e
comissão
escolar.

Equipe diretiva e
equipe
pedagogica.

Equipe diretiva,
comissão
escolar, equipe
pedagógica.

Equipe
administrativa.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Cancelando previamente estas
ações, considerando a Matriz
de avaliação de risco potencial
para COVID 19

Cancelando previamente estas
ações e liberando de acordo
com o Mapa de Risco para
COVID 19 e decretos vigentes.

Por meio de organização dos
tempos, espaços e ambientes.
Utilizando
recursos
como
aplicativo Meet para execução
das reuniões. E no caso
presencial, reuniões com até
dez membros.

No ato da assinatura do termo
de aceite ou não do retorno
pela família.

Adotar estratégias eficazes de
comunicação
com
a
comunidade
escolar,
priorizando canais virtuais.

34

Não haverá custo

Não haverá custo.

Não haverá custo

Não haverá custo

Não haverá custo
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Na
unidade de
ensino.

A unidade
de ensino
nao dispõe
de
elevadores
Na
unidade de
ensino.

Na
unidade de
ensino,
com o uso
de
ambientes
digitais
entre
outros.

1.9.Implantar na primeira etapa do retorno, aulas
teóricas de educação física. Passado 21 dias, devem
ser planejadas paraserem executadas individualmente,
sem contato físico, mantendo a distância de 1,5 m
entre os participantes e em espaços abertos (ar livre).
Fica proibida a prática de esportes que envolvam
superfícies que não possam ser limpas e atividades
que envolvam trocade
objetos entre os alunos.

1.10. Desestimular o uso de elevadores, por meio de
cartazes afixados em locais visíveis, contendo
orientações de utilização apenas para pessoas com
dificuldades ou limitações para deslocamento.

ASSINADO DIGITALMENTE

1.11. Adotar rotinas regulares de orientação de alunos
e trabalhadores sobre as medidas de prevenção,
monitoramento e controle da transmissão do COVID19, com ênfase na correta utilização, troca,
higienização e descarte de máscaras, bem como na
adequada higienização das mãos e de objetos, na
manutenção da etiqueta respiratória e no respeito ao
distanciamento social seguro, sempre em linguagem
acessível para toda a comunidade
escolar.

1.12. Informar as alterações de rotina e mudanças de
trajeto e objetos, com antecedência, aos alunos com
deficiência visual e Transtorno de Espectro AutistaTEA.

Antes de iniciar
as
atividades
presenciais e
durante
o
processo.

Em atividades
presenciais na
unidade
de
ensino

A unidade de
ensino
nao
dispõe
de
elevadores

No retorno das
aulas
presenciais.

Equipe diretiva,
pedagógica,
professores de
educação
especial

Equipe diretiva,
pedagógica,
e
administrativa.

A unidade de
ensino
nao
dispõe
de
elevadores

Equipe diretiva,
pedagógica
e
professores de
Educação Física.

Por meio de reuniões on-line e
presenciais, quando se fizerem
necessárias, atendimento à
família

Por meio de cartazes afixados
em locais visíveis, formação e
capacitação entre outros.

A unidade de ensino nao
dispõe de elevadores

Priorizando nas aulas de
Educação Física exercícios de
forma individual.

Conforme
demanda

35

Placas
informativas
38 unidades
Valor unitario R$
7,00
R$
Valor total
266,00

A unidade de
ensino nao dispõe
de elevadores

Conforme
demanda.
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Na
unidade de
ensino.

1.15. Recomendar aos reitores, diretores escolares e
administradores escolares acompanharem os casos
suspeitos ou confirmados, na comunidade escolar, e
com as autoridades locais, a evolução de casos
positivos, nos seus municípios e nos adjacentes, de
forma
a
gerenciar
o
funcionamento
do
estabelecimento,
avaliando
a
adequação
da
continuidade das aulas, cancelando-as, se necessário,
e quando aplicável, contemplar o possível fechamento
temporário do estabelecimento, de forma total ou
parcial (apenas alguma sala,
edifício ou instalação)

.

Na
unidade de
ensino.

Na
unidade de
ensino.

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

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

Antes de iniciar
as
atividades
presenciais,
durante
o
processo..

Antes de iniciar
as
atividades
presenciais,
durante
o
processo.

Antes de iniciar
as
atividades
presenciais,
durante
o
processo.

Equipe diretiva e
Comissão
Escolar, pais e
responsáveis.

Toda
a
comunidade
escolar
que
retornará
às
atividades
presenciais.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Na unidade de ensino, sites de
levantamento de dados sobre
a evolução da COVID-19,
assim como, contar com o
apoio dos familiares sobre o
repasse de informações sobre
os familiares e sobre o
educando.

Por meio de capacitação,
reuniões virtuais e presenciais
quando
se
fizerem
necessárias.

Por meio de afixação de
cartazesem
espaços
de
trânsito local e através dos
meios de comunicação e
informação, utilizando a mídia
virtual e impressa..

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

36

Placas
informativas
38 unidades
Valor unitario R$
7,00
R$
Valor total
266,00
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2.1.Divulgar para alunos e trabalhadores a
necessidade e a importância de evitar tocar olhos,
nariz e boca, além de higienizar sistematicamente as
mãos, especialmente nas seguintes situações: após o
uso de transporte público; ao chegar ao
estabelecimento de ensino; após tocar em superfícies
tais como: maçanetas das portas, corrimãos, botões de
elevadores, interruptores; após tossir, espirrar e/ou
assoar o nariz; antes e após o uso dobanheiro; antes
de manipular alimentos; antes de tocar em utensílios
higienizados; antes e após alimentar os alunos; antes
das refeições; antes e após cuidar de ferimentos; após
a limpeza de um local e/ou utilizar vassouras, panos e
materiais de higienização; após remover lixo e outros
resíduos; após trocar de sapatos; antes e após o uso
dos espaços coletivos; antes de iniciar e após uma
novaatividade.

Na
unidade de
ensino.

Após o retorno
das aulas

Equipe diretiva e
comissão
escolar.

2 MEDIDAS DE HIGIENE PESSOAL
Formação continuada, placas
informativas.

ASSINADO DIGITALMENTE
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Botas (R$40,00)
a unidade. 6
pares
funicionários
cozinha
e
limpeza .Total R$
240,00 material
permanente.
Luvas
descartável
(R$38,00
cada
caixa) pedido de
3 caixas mensais
R$
no
valor
114,00 Luvas de
borracha (R$8,00
o par), pedido
mensal de 10
pares no valor de
R$80,00
Caixa touca com
100 unidades R$
14,00
14
vassouras
(9,50 a unidade)
valor total R$
133,00.14
Baldes
(valor
R$
unitario
12,90) valor total
R$ 180.60.
pacote
Panos
com 100. R$
42,90.
Saco de lixo com
100 lt com 100
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Em
diversos
espaços
da unidade
de ensino.

Em
diversos
espaços
da unidade
de ensino.

2.4.Disponibilizar álcool a 70% para cada professor,
recomendando a frequente higienização dasmãos.

Em
diversos
espaços
da unidade
de ensino.

2.3.Orientar sobre a obrigatoriedade do uso de
máscaras descartáveis ou de tecidos não tecido (TNT)
por alunos, trabalhadores e visitantes durante todo o
período depermanência no estabelecimento de ensino.
Orientar a troca de máscara a cada 2(duas) horas ou
quando tornar-se úmida (se antes desse tempo). Não
devem ser colocadas em bebês e crianças menores
dedoisanos, poisperigo de asfixia
.

]
2.2.Disponibilizar em pontos estratégicos, em diversos
ambientes
do
estabelecimento
de
ensino,
dispensadores de álcool 70%, devendo ser orientada e
estimulada a constante higienização dasmãos.
o

as

Ao iniciar
atividades
presenciais,
durante
processo.

o

as

Ao iniciar as
atividades
presenciais,
durante
o
processo.

Ao iniciar
atividades
presenciais,
durante
processo.

Equipe diretiva.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
comissão
escolar.

Disponibilizando o material.

Cartazes informativos.

Em pontos estratégicos como
entradas da UE e locais de
maior circulação.

e

38

Frascos de álcool
em gel, no valor
aproximado
de
R$ 15,00cada
25unidades.
Valor total 375,00
Reposição
mensal.
Cada 5 litros R$
59,90

120 caixas de
máscaras
descartaveis
Valor unitario R$
28,00
Valor total R$
3.360,00

2 kits
Dois adultos
dois infantil.
1100,00

unidades
R$
42,90
avental
vinil valor unitário
R$24,90
6
unidades
R$149.40.
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Na
unidade de
ensino.

Na
unidade de
ensino.

Na
unidade de
ensino.

Na
unidade de
ensino.

Na
unidade de
ensino.

2.5.Orientar os trabalhadores que devem manter
asunhas cortadas ou aparadas, os cabelos presos e
evitar o uso de adornos, como anéis ebrincos.

2.6. Orientar cada professor a higienizar as mãos e
substituir a máscaras descartáveis ao final de cada
aula (a cada mudança de sala) e ao final do seu turno.

2.7.Orientar aos alunos, trabalhadores e visitantes, que
adentrarem ao estabelecimento, que deverão usar
máscaras descartáveis, ou de tecido não tecido (TNT),
ou de tecido de algodão, recomendando que elas
devem ser trocadas a cada 2 (duas) horas ou quando
tornar-se úmida (se antes deste tempo). Para o uso de
máscaras de tecido recomenda-se que sejarealizada
em conformidade com o previsto na Portaria SES nº
224, de 03 de abril de 2020, ou outros regramentos
que venhamsubstituí-la.

2.8.Orientar a comunidade escolar sobre os cuidados
necessários a serem adotados em casa e no caminho
entreo domicílio e o estabelecimento deensino.

2.9.Orientar e estimular os alunos, trabalhadores e
visitantes à aplicaçãoda―etiquetadatosse‖.

o

as

ASSINADO DIGITALMENTE

No retorno as
atividades
presenciais .

Durante
as
aulas remotas e
no retorno
as
atividades
presenciais .

Ao iniciar as
atividades
presenciais,
durante
o
processo.

Ao iniciar as
atividades
presenciais,
durante
o
processo.

Ao iniciar
atividades
presenciais,
durante
processo.

Equipe diretiva e
pedagógica

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
Comissão
Escolar.

continuada

e/ou

Reuniões formativas e material
informativo

Reuniões
informativas
via
google meet e publicação de
materiais
informativo nos
grupos de whatsapp.

Reuniões formativas e material
informativo.

Reuniões formativas e material
informativo

Formação
reuniões.

haverá

Material
impresso
naEscola
Sem
adicional

39

custo

Material
impresso
naEscola - Sem
custo adicional

Material
impresso
naEscola- Sem
custo adicional.

120 caixas de
máscaras
descartaveis
Valor unitario R$
28,00
Valor total R$
3.360,00

Não
custo.
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Na
unidade de
ensino.

2.12. Readequar os espaços físicos, respeitando o
distanciamento mínimo de 1,5 m (um metro e meio) em
sala de aula. Nas atividades de educação física e em
espaços abertos, deve-se manter distância de 1,5 m
entre pessoas.

2.14. Organizar as salas de aula de forma que os
alunos se acomodem individualmente em carteiras,
respeitando o distanciamento mínimo recomendado.

Na sala de
aula.

Na
unidade de
ensino.

Na
unidade de
ensino

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

2.13. Estabelecer e respeitar o teto de ocupação
compreendido como o número máximo permitido de
pessoas presentes simultaneamente no mesmo
ambiente, respeitando o distanciamento obrigatório.
Disponibilizar esta informação nos locais.

Na
unidade de
ensino.

2.10. Orientar alunos e trabalhadores a usar lenços
descartáveis para higiene nasal e bucal e a descartálos
imediatamente
em
lixeira
com
tampa,
preferencialmente de acionamento por pedal ou outro
dispositivo.

Ao iniciar
atividades
presenciais,
durante
processo.

Ao iniciar
atividades
presenciais,
durante
processo.

Ao iniciar
atividades
presenciais,
durante
processo.

Ao iniciar
atividades
presenciais,
durante
processo.

Ao iniciar
atividades
presenciais,
durante
processo.

o

as

o

as

o

as

o

as

o

as

Equipe Diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica

Equipe diretiva e
pedagógica

Conforme espelho da classe.

Verificar a metragem quadrada
de cada espaço, afixar cartaz
indicando o número maximo de
pessoas no local

Verificar a metragem quadrada
de cada espaço, realizar
demarcações
utilizando
marcadores.

Através
de
capacitações
periodicas,
mantendo
a
orientação constante

Reuniões formativas e material
informativo

Não
custo.

40

haverá

Valor
placa
informativa
R$
7,00 cada

Fita
para
demarcação R$
31,90 cada

Não haverá custo

Sacos de lixo50
litros pacote com
100 unidades R$
34,90
14 Lixeiras com
pedal de 35l R$64,90 cada.
Valor total R$
908.60
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Na
unidade de
ensino.

Na
unidade de
ensino.

Na
unidade de
ensino.

Na
unidade de
ensino.

2.15. Demarcar o piso dos espaços físicos, de forma a
facilitar o cumprimento das medidas de distanciamento
social, especialmente nas salas de aula, nas
bibliotecas, nos refeitórios e em outros ambientes
coletivos.

2.16. Suspender a utilização de catracas de acesso e
de sistemas de registro de ponto, cujo acesso e
registro de presença ocorram mediante biometria.

2.17. Disponibilizar alternativas de acessos e saídas
sem comandos com o contato das mãos, para
estabelecimentos que disponham de estacionamentos,
em especial se utilizarem sistemas de digitação
numérica ou de biometria digital, tanto para alunos
quanto para trabalhadores e visitantes.

ASSINADO DIGITALMENTE

2.18. Implementar nos corredores o sentido único, para
coordenar os fluxos de entrada, circulação e saída de
alunos e trabalhadores, respeitando o distanciamento
mínimo entre pessoas.

Ao retornar as
atividades
presenciais.

Após
a
homologação
PlanCon
do
Municipal e ao
as
retornar
atividades
presenciais.

Após
a
homologação
do
PlanCon
Municipal e ao
retornar
as
atividades
presenciais.

Ao iniciar as
atividades
presenciais,
o
durante
processo.

Equipe diretiva,
pedagógica.

Equipe diretiva,
pedagógica
e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva

Equipe Diretiva e
pedagógica.

Utilizando fitas marcadoras,
placas informativas.

Desativando os sistemas de
digitação numérica oubiometria
digital.

Lacrar e as catracas e
sistemas de registro de ponto
por biometria.

Utilizando fitas demarcadora e
outros materiais que se fizerem
necessários.

haverá

haverá

41

Fita
para
demarcação R$
31,90 cada

.Não
custo.

Não
custo.

Fita
para
demarcação R$
31,90 cada
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Na
unidade de
ensino.

Na
unidade de
ensino.

2.22. Evitar o acesso de pais, responsáveis,
cuidadores e/ou visitantes no interior das dependências
dos estabelecimentos de ensino, porém nos casos em
que o acesso ocorrer, devem ser preservadas as
regras de distanciamento mínimo obrigatório e o uso
de máscara.

2.23. Assegurar o respeito dos pais, responsáveis e/ou
cuidadores às regras de uso de máscara e de
distanciamento mínimo obrigatório nas dependências
externas do estabelecimento de ensino, quando da
entrada ou da saída de alunos, e, quando aplicável,

Na
unidade de
ensino.

Na
unidade de
ensino.

2.20. Organizar, as entradas dos alunos, de forma que
não ocorram aglomerações, bem como escalonar os
horários de saída de alunos, de modo a evitar
congestionamentos e aglomerações.

2.21. Organizar, quando necessário, os horários de
intervalo das refeições, de utilização de ginásios,
bibliotecas, pátios, entre outros, preservando o
distanciamento mínimo obrigatório entre pessoas,
evitando a aglomeração de alunos e trabalhadores nas
áreas comuns.

Na
unidade de
ensino.

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

Ao retornar as
atividades
presenciais
e
o
durante
processo.

Ao retornar as
atividades
presenciais
e
durante
o
processo.

Ao retornar as
atividades
presenciais
e
o
durante
processo.

Ao retornar as
atividades
presenciais
e
durante
o
processo.

Ao retornar as
atividades
presenciais.

Equipe diretiva,
pedagógica
e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica
e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva ,
pedagogica
e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica
e
Comissão
Escolar.

Por meio de reuniões virtuais e
materiais
informativos
de
mídias.

Por meio de reuniões virtuais e
materiais
informativos
de
mídias.

Analisando o quantitativo de
alunos.

Definindo entrada e saída de
forma escalonada.

Utilizando fitas marcadoras,
material informativo.

Não
custo.

Não
custo.

Não
custo.

Não
custo.
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haverá

haverá

haverá

haverá

Fita
para
demarcação R$
31,90 cada
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Na
unidade de
ensino.

Na
unidade de
ensino.

Na
unidade de
ensino.

2.24. Assegurar que trabalhadores e alunos do Grupo
de Risco permaneçam em casa, sem prejuízo de
remuneração e de acompanhamento das aulas,
respectivamente.

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

2.26. Aferir a temperatura de todas as pessoas
previamente a seu ingresso nas dependências do
estabelecimento de ensino, por meio de termômetro
digital infravermelho, vedando a entrada daquela cuja
temperatura registrada seja igual ou superior a 37,8
(trinta e sete vírgula oito) graus Celsius;

sinalizar no chão a posição a ser ocupada por cada
pessoa.

ASSINADO DIGITALMENTE

Em
integral

tempo

Ao retornar as
atividades
presenciais
e
durante
o
processo.

Ao retornar as
atividades
presenciais
e
durante
o
processo.

Responsável
pela
entrada.

Equipe diretiva,
pedagógica
e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica
e
Comissão
Escolar.

Disponibilizando um servidor
que faça a aferição da
temperatura na entrada da
unidade de ensino.

Desativando
as
torneiras
bebedouros de ingestão direta
de água.

Rastreamento
de
trabalhadores e alunos do
grupo de risco, mediante a
formulario de pesquisa
realizado antes do retorno das
aulas presenciais.

haverá

43

Necessário
2
aparelhos para a
entrada no valor
de R$ 505,00
cada. Valor total
R$
1010,00
Materialpermane
nte

Copo descartável
100 unidades R$7,80 semanal
Frascos de álcool
em gel, no valor
aproximado de
R$ 15,00cada.
.

Não
custo.
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Na
unidade de
ensino.

Na
unidade de
ensino.

Na
unidade de
ensino.

Na
unidade de
ensino.

2.27. Caso o aluno, trabalhador ou visitante apresente
temperatura corporal maior ou igual a 37,8º ou
sintomas como tosse seca ou produtiva, dor no corpo,
dor de garganta, congestão nasal, dor de cabeça, falta
de ar, lesões na pele, diarreia, vômito, dor abdominal,
fica impedido de entrar no estabelecimento de ensino e
deve serorientado a procurar uma unidade de
assistência à saúde do município.

2.28. Comunicar aos pais a obrigatoriedade de manter
os filhos em casa quando estiverem doentes.

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

ASSINADO DIGITALMENTE

2.30. Assegurar o conhecimento das mudanças
realizadas nos espaços físicos de circulação social aos
alunos com deficiência.

Ao retornar as
atividades
presenciais
e
durante
o
processo.

Durante
o
ensino remoto,
ao retornar as
atividades
presenciais
e
o
durante
processo.

Ao retornar as
atividades
presenciais
e
durante
o
processo.

Diariamente

Equipe diretiva,
pedagógica
e
Comissão
Escolar

Equipe diretiva,
pedagógica
e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica
e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica
e
Comissão
Escolar.

de

orientações

Por meio de orientações que
contemplem as necessidades
de cada deficiência.

Por meio de capacitações e
treinamentos.

Por meio
escritas e
virtuais.

Mediante identificação das
sintomatologias,
antes
de
entrar no estabelecimento
fazendo os devidos registros e
comunicando
os
órgãos
responsáveis pelo controle de
casos,
impedindo
a
permanência do mesmo no
estabelecimento.

Não
custo.

Não
custo.

Não
custo.

Não
custo.
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haverá

haverá

haverá

haverá
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Na
unidade de
ensino.
Escolar

Na
unidade de
ensino.

Na
unidade de
ensino.

Na
unidade de
ensino.

Na
unidade de
ensino.

3.1.Respeitar o limite definido para capacidade
máximade pessoas em cada ambiente, em especial,
em
salas de
aulas,
bibliotecas,
ambientes
compartilhados, afixando cartazes informativos durante o
noslocais.

3.2. Orientar alunos, professores, trabalhadores e
visitantes a manter o distanciamento recomendável em
todos os momentos, que é de 1,5 m (um metro e meio)
entre as pessoas.

ASSINADO DIGITALMENTE

3.3.Orientar alunos e trabalhadores a evitar
comportamentos sociais tais como aperto de mãos,
abraços ebeijos.

3.4.Orientar alunos e trabalhadores a não compartilhar
material escolar, como canetas, cadernos, réguas,
borrachas entre outros; porém, caso se faça
necessário,
recomendarque
sejam
previamentehigienizados.

3.5.Orientar alunos e trabalhadores a não compartilhar
objetos pessoais, como roupas, escova de
cabelo,maquiagens, brinquedos esemelhantes.

Ao retornar as
atividades
presenciais
e
durante
o
processo.

Ao retornar as
atividades
presenciais
e
o
durante
processo.

Ao retornar as
atividades
presenciais
e
durante
o
processo.

Ao retornar as
atividades
presenciais
e
o
durante
processo.

processo.

Ao retornar as
atividades
presenciais
e

Equipe diretiva,
pedagógica,
Comissão
Escolar
e
professores.

Equipe diretiva,
pedagógica,
Comissão
Escolar
e
professores.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva,
pedagógica,
Comissão
Escolar
e
professores.

Equipe diretiva,
pedagogica
e
Comissão

3 MEDIDAS DE DISTANCIAMENTOSOCIAL.

Reunião de
materiais
informativos.

Reunião de
materiais
informativos.

Reunião de
materiais
informativos.

Reunião de
materiais
informativos.

orientações

orientações

orientações

orientações

e

e

e

e

Não
custo..

Não
custo..

Não
custo..

Não
custo.

45

haverá

haverá

haverá

haverá

Por
meio
de
materiais Valor
placa
informativos em cada espaço.
informativa
R$
7,00
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Na
unidade de
ensino

Na
unidade de
ensino.

3.7.Orientar alunos e trabalhadores a manter o
distanciamento mínimo de uma pessoa a cada 3
(três)degraus nas escadas rolantes, afixando
cartazesinformativos.

3.8.
Manter uma proporção adequada de
funcionários para os alunos para garantir asegurança.

Ao retornar as
atividades
presenciais
e
durante
o
processo.

Após
a
homologação
do
PlanCon
Escolar.

Ao retornar as
atividades
presenciais
e
durante
o
processo.

Equipe diretiva,
pedagógica,
Eomissão
Escolar
e
professores.

Equipe diretiva,
pedagógica,
Comissão
Escolar
e
professores

Equipe diretiva,
pedagógica,
Comissão
Escolar
e
professores.

4.1.
Recomendar a todos os estabelecimentos a
fazer higienização de todas as suas áreas, antes da
retomadadas atividades.

Na
unidade de
ensino.

Antes do início
das atividades
presenciais.

Responsáveis
pela limpeza e
higiene e ou
profissional
indicado
pela
equipe diretiva.

orientações

e

e

Higienização
ambientes.

de

todos

os

Distribuição e ou contratação
de novos funcionários para
comporem a equipe.

Reunião de orientações
materiais informativos

Reunião de
materiais
informativos.

4 MEDIDAS DE HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO DEAMBIENTES.

Na
unidade de
ensino.

3.6.Orientar alunos a restringirem-se as suas salas de
aula, e evitando espaços comuns e outras salas que
não assuas.

haverá

46

5
Tapetes
Sanitizante 38x
58
cm
valor
unitário R$ 64,90
Valor total
R$
324,50
Desinfetante
hospitar 61,90 o
galão
Reposicação
mensal

Não haverá custo

Não haverá custo

Não
custo..
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Na
unidade de
ensino.

Na
unidade de
ensino.
Na
unidade de
ensino.

4.2.
Garantir equipamentos de higiene, como
dispensadores de álcool em gel, lixeiras com tampa
com dispositivo quepermita a abertura e fechamento
sem o uso das mãos (como lixeira com pedal).

4.3.
Prover
treinamento
específico
sobre
higienização e desinfecção adequadas de materiais,
superfícies
eambientes,
aos
trabalhadores
responsáveis pelalimpeza.

ASSINADO DIGITALMENTE

4.4.
Utilizar exclusivamente produtos de limpeza e
higienização regularizados pela ANVISA e ao fim a
quese destinam.

Diariamente

Antes do início
das atividades
presenciais.

Antes do início
das atividades
presenciais.

Profissionais
área.

da

Equipe diretiva.

Equipe diretiva.

Solicitar a compra de produtos
alternativos
no
caso
de
pessoas
que
apresentem
reaçoes
alérgicas
ao
hipoclorito de sódio (água
sanitária).

Reunião de orientação.

Adquirir material necessário de
acordo com o espaço escolar.

haverá

47

Sabão em Pó
5kg
R$32,00
cada.Consumo
mensal de 10Kg
no
valor
de
R$64,00.
Detergente 25,00
5litros
Pedido
mensal
de 10 litros no
valor
de
R$
50,00
Luvas
de
borracha (R$8,00
o par), pedido

Não
custo

1 lixeira abertura
e
fechamento
sem o uso das
mãos
(como
lixeira
com
pedal).
Para
coleta
de
material
contaminado de
35l - R$ 64,90.
Sacos de lixo
hospitalar 100l caixa
100unidades
R$31,90
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Na
unidade de
ensino.

Na
unidade de
ensino.

4.5. Higienizar o piso das áreas comuns a cada
troca de turno, com soluções de hipoclorito de sódio
0,1% (água sanitária) ou outro desinfetante indicado
para estefim.

4.6.
Higienizar, uma vez a cada turno, as
superfícies de uso comum, tais como maçanetas das
portas, corrimãos, botões de elevadores, interruptores,
puxadores, bancos, mesas,acessórios em instalações
sanitárias, com álcool 70%, ou preparações
antissépticas ou sanitizantes de efeito similar;
respeitando a característica quanto à escolha
doproduto.

Permanen
temente

Permanen
temente

Profissionais
área.

Profissionais
área.

da

da

Conforme o
higienização.

Conforme o
higienização.

protocolo

protocolo

de

de

48

Alcool 70 %
Cada 5 litros R$
34,90
Consumo mensal
264 litros

Água
sanitaria
R$ 14,90 cada 5
litros
Consumo mensal
20 litros valor
total 59,60.

mensal de 10
pares no valor de
R$80,00
Caixa touca com
100 unidades R$
14,00
14
vassouras
(9,50 a unidade)
valor total R$
133,00.14
Baldes
(valor
unitario
R$
12,90) valor total
R$ 180.60.
Panos
pacote
com 100. R$
42,90.
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Na
unidade de
ensino.
Na
unidade de
ensino.

Na
unidade de
ensino.

4.8. Manter disponível nos banheiros sabonete
líquido, toalhas de papel e preparações alcoólicas
antissépticas70% (setenta por cento) em formato de
gel, espumaouspray.

4.9.Manteroslavatóriosdosrefeitóriosesanitáriosprovidos
de sabonete líquido, toalha descartável, álcool 70% ou
preparações antissépticas de efeitosimilar.

da

higienização

4.7.
Intensificar a frequência
dasinstalações sanitárias.

ASSINADO DIGITALMENTE

Diariamente

Permanen
temente

Permanentemente

Profissionais
área.

Profissionais
área.

Profissionais
área.

da

da

da

de

de

recipientes

protocolo

protocolo

Abastecendo os
constantemente.

Conforme o
higienização.

Conforme o
higienização.

haverá

49

Fardo c/ 1mil
unidades
R$12,00cada.
Consumo mensal
10 pacotes no
valorde R$
120,00.
Sabonete liquido
5 litros R$ 39,90
Consumo mensal
10 litros no valor
de R$ 79,80.
Alcool 70 %
Cada 5 litros R$

Fardo c/ 1mil
unidades
R$12,00cada.
Consumo mensal
10 pacotes no
valorde R$
120,00.
Sabonete liquido
5 litros R$ 39,90
Consumo mensal
10 litros no valor
de R$ 79,80.
Alcool 70 %
Cada 5 litros R$
34,90

Não
custo.
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Na
unidade de
ensino.

Na
unidade de
ensino.

Diariamente

Antes e após o
uso.

da

Equipe diretiva,
pedagógica
e
Comissão
Escolar,
profesores.

Profissionais
área.

Privilegiar espaços abertos e
iluminados,
garantir
a
aplicação dos planos de
manutenção,
operação
e
controle dos sistemas de
climatização.

Conforme os procedimentos
operacionais
de
limpeza,
atualizado.

Na
unidade de
ensino.
Na
unidade de
ensino.

Na
unidade de
ensino.

5.1.
Orientar alunos e trabalhadores a higienizarem
regularmente os aparelhos celulares com álcool 70%
(setenta por cento) ou solução sanitizante de efeito
similar, compatíveis com os respectivosaparelhos.

5.2. Estabelecer regras para que os alunos e
trabalhadores higienizem, a cada troca de usuário, os
computadores, tablets, equipamentos, instrumentos e
materiais didáticos empregados em aulas práticas, de
estudo ou pesquisa, com álcool 70% (setenta por
cento) ou com soluções sanitizantes de efeito similar,
compatíveis
com
os
respectivos
aparelhos,equipamentosou instrumentos.

5.3. Manter em sala de aula apenas os materiais
didáticos estritamente necessários para as atividades
didático- pedagógicas, retirando, ou reduzindo a

Antes do início
das aulas.

Diariamente.

Diariamente

Equipe diretiva,
pedagógica
e
professores.

Equipe diretiva,
pedagógica,
Comissão
Escolar
e
professores.

Equipe diretiva,
comissão
escolar,
professores.

Retirando
materiais

o

excesso

Reuniões
orientadoras
materiais informativos.

de

e

Formação Continuada e placas
informativas

5 MEDIDAS DE HIGIENIZAÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTOS DIDATICOS E PESSOAS.

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

4.10. Higienizar, a cada uso, materiais e utensílios de
uso comum, como colchonetes, tatames, entre outros.

haverá

haverá

Não
custo

50

haverá

Alcool 70 %
Cada 5 litros R$
34,90
120 caixas de
máscaras
descartaveis
Valor unitario R$
28,00
Valor total R$
3.360,00

Não
custo

Não
custo

Alcool 70 %
Cada 5 litros R$
34,90

34,90
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Na
unidade de
ensino.

Conforme
a
necessidade de
uso.

Professores e/ou
bibliotecários

O funcionário responsável
organizará uma planilha para
controle.

Na
unidade de
ensino.

Na
unidade de
ensino.

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

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

No momento da
entrada
de
cada
profissional na
unidade
de
ensino
e
durante
permanenciano
estabeleciment
o.

Diariamente

Profissional
designado pela
equipe gestora
da unidade de
ensino.

Equipe diretiva e
profissionais
especializados.

Aos prestadores de serviços e
terceirizados será exigido o
uso dos equipamentos de
proteção e aos profissionais
colabores da unidade de
ensino, serão ofertados kits
individuais esterilizados.

Capacitar por meio de vídeos,
reuniões, cartazes entreoutros,
exigindo o uso correto dos
equipamentosfornecidos.

6 MEDIDAS DE PROTEÇÃO CONTRA A INFECÇÃO DACOVID-19 EM TRABALHADORES.

5.4.
Manter os livros de acervo da biblioteca após
sua utilização ou devolução por alunos em local arejado
esomente retornar a sua estante e disponibilidade para
nova utilização, após trêsdias.

quantidade de livrose outros materiais que não
sãoutilizados.

haverá

51

120 caixas de
máscaras
descartaveis
Valor unitario R$
28,00
Valor total R$
3.360,00

120 caixas de
máscaras
descartaveis
Valor unitario R$
28,00
Valor total R$
3.360,00
Caixa de luva
com
100
R$
unidades
38,00 cada

Não
custo
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Na
unidade de
ensino.

Em
vestiários,
banheiros
e
outros
espaços
que
possam
ser
utilizados
paraestas
atividades.
Na
unidade de
ensino.
Na
unidade de
ensino.

6.3. Manter uma distância de, no mínimo, 1,5 m (um
metro e meio) entre os trabalhadores. Se não houver
como atender aesta distância, colocar barreiras físicas
nas instalações de trabalho e proteção com protetor
facial rígido (face shield), além do uso da máscara.

6.4. Programar a utilização de vestiários a fim de
evitar agrupamento e cruzamento entre trabalhadores
(definirfluxos internos e de entrada e saída), mantendo
o distanciamento de 1,5 m (um metro e meio) entre os
trabalhadores. Caso a atividade necessite da utilização
de uniformes, é importante orientar aos trabalhadores a
ordem de desparamentação, e o último equipamento de
proteção a ser descartado deve ser a máscara.

ASSINADO DIGITALMENTE

6.5.
Recomendarqueostrabalhadoresnãoretornemàssuas
casas diariamente com suas roupas de trabalho quando
estes utilizaremuniforme.

6.6.
Orientar e estimular a constante higienização
das mãos por todos ostrabalhadores.

Diariamente

Diariamente

Ao
adentrar
naunidade de
ensino no início
e antes de sair
e encerrar o
expediente

Em
todo
o
momento que
estiver
exercendo suas
atribuições no
ambiente
escolar.

Equipe diretiva e
Comissão
Escolar,
assim
como
designando
profissionais
para a reposição
destes.

Equipe diretiva e
Comissão
Escolar.

Profissionais em
serviço
das
unidades
de
ensino.

Todos
os
profissionais que
estiverem
desenvolvendo
suas atividades
laborais.

Por meio da reorganização da
estrutura física.

Por meio de orientações e
reuniões
sobre
esta
necessidade.

Organizar um cronograma de
horários de entrada e saída
com tempo suficiente que evite
aglomerações nas trocas de
vestiários e uso desses
espaços
em
comum
demarcando o trajeto e locais
apropriados.

Por meio de distanciamento de
no mínimo, 1,5 m (um metro e
meio)de
raio
entre
os
trabalhadores. Se não houver
como atender a esta distância,
colocar barreiras físicas nas
instalações de trabalho e
proteção
com
protetor
facial(face
shield), além do uso da
máscara.

haverá

haverá

52

Frascos
de
álcool em gel, no
valor aproximado
de R$ 15,00cada
25unidades.
Valor
total
375,00
Reposição
mensal.Cada 5

Não
custo

. Não
custo

Protetorfacial
face shield 35
unidades
(R$
5,90 cada).Valor
total
aproximadoR$
206,50 reais

05/01/2021 (Terça-feira)
DOM/SC - Edição N° 3371
Página 2599

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE

Na
unidade de
ensino.
Na entrada
da unidade
de ensino
e
no
decorrer
do dia.

Na
unidade de
ensino.

ventilação natural nos postos

6.8.
Priorizar
detrabalho.

6.9. Monitorar os trabalhadores com vistas à
identificação precoce de sintomas compatíveis com a
COVID-19 (febreaferida ou referida, calafrios, dor de
garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios
olfativos ougustativos).

6.10.
O
estabelecimento
deve
seguir
as
recomendações do Programa de Prevenção dos Riscos
Ambientais (PPRA) em especial as relativas aos
Equipamentos de Proteção Individual.

a

Na
unidade de
ensino.

6.7.
Programar a utilização dos refeitórios
respeitandoo distanciamento de 1,5m (um e meio) entre
aspessoas.

Diariamente.

Diariamente.

Diariamente

Diariamente

da
de

Equipe diretiva,
pedagógica,
alunos
e
profissionais da
unidade.

Equipe diretiva.

Equipe
unidade
ensino

Equipe diretiva.

Não
custo.
.

Não
custo.

haverá

haverá

Fita
para
demarcação R$
31,90 cada

53

Após uso dos equipamentos Lixeira
com
de proteção no descarte e pedal de 35 litros
troca de máscaras.
R$64,90

De acordo com as diretrizes
sanitárias.

Deixando portas e janelas
abertas para ventilação dos
espaços.

De acordo com as diretrizes
sanitárias.

litros R$ 59,90
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Na entrada
da unidade
de ensino
e
no
decorrer
do dia.

Na entrada
da unidade
de ensino
e
no
decorrer
do dia.

Na
unidade de
ensino.

7.1.
Os trabalhadores e alunos devem informar ao
responsávelpeloestabelecimentodeensinoouaoprofissio
nalde referência no estabelecimento, caso apresentem
sintomas de síndrome gripal e/ou convivam com
pessoas sintomáticas, suspeitas ou confirmadas
comCOVID-19.

7.2. O estabelecimento de ensino deve realizar o
monitoramento diário dos trabalhadores e alunos
comsintomas de síndrome gripal, em todos osturnos.

ASSINADO DIGITALMENTE

7.3. Selecionar e treinar trabalhadores, como
pontosfocais, para conduzirem as ações quando se
depararem comindivíduo
com síndrome gripal.

Após o retorno
das atividades
presenciais

Diariamente.

Diariamente.

Equipe diretiva.

Equipe gestora.

Equipe gestora.

Selecionando uma equipe para
ser treinada e orientada por
meio de reuniões formativas,
elaborando
protocolos
de
segurança de como agir diante
de determinados casos.

Comunicar as medidas de
segurança
e
sintomas
deixando claro que pessoas
com sintomas tais como: febre
aferida ou referida, calafrios,
dor de garganta, dor de
cabeça,
tosse,
coriza,
distúrbios
olfativos
ou
gustativos, terão que avisar
imediatamente
a
equipe
diretiva para as devidas
providências.

Comunicar as medidas de
segurança
e
sintomas
deixando claro que pessoas
com sintomas tais como: febre
aferida ou referida, calafrios,
dor de garganta, dor de
cabeça,
tosse,
coriza,
distúrbios
olfativos
ou
gustativos, terão que avisar
imediatamente
a
equipe
diretiva para as devidas
providências.

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

Não
custo.

Não
custo.

Não
custo.

54

haverá

haverá

haverá
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Na
unidade de
ensino.

Na
unidade de
ensino.

Na
unidade de
ensino.
Junto
à
equipe da
vigilância
sanitária.

7.4. Organizar o estabelecimento escolar de formaa
disponibilizar uma sala de isolamento para casos que
apresentem sintomas de síndromegripal

7.5. Promover o isolamento imediato de qualquer
pessoa que apresente os sintomas gripais, e realizar as
seguintes ações:
se aluno menor de idade, comunicar imediatamente aos
pais ou responsáveis, mantendo-o em área segregada
de outros alunos, sob supervisão de um responsável
trabalhador da instituição, respeitando as medidas de
distanciamento e utilização de EPI, aguardando a
presença dos pais ou responsáveis para os devidos
encaminhamentos pelosfamiliares ouresponsáveis;
se aluno maior de idade, mantê-lo em área segregada,
com acompanhamento de um trabalhador do
estabelecimento,
respeitando
as
medidas
de
distanciamento e utilização de EPIaté a definição
dosencaminhamentos;
se
trabalhador
(inclusive
professor)
afastáloimediatamente
das suas atividades até elucidação do diagnóstico.

ASSINADO DIGITALMENTE

7.6.
Definir fluxos claros de condução e saída dos
casos
suspeitosdasaladeisolamentoedoestabelecimentoescol
ar.

7.7. Notificar imediatamente casos suspeitos paraa
Vigilância Epidemiológica local, para orientações e
encaminhamentos.

Após
identificação do
caso.

Após o retorno
das atividades
presenciais

Após o retorno
das atividades
presenciais

Após o retorno
das atividades
presenciais

Equipe diretiva.

Equipe diretiva e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva.

Equipe diretiva.

Após o caso ser identificado e
isolado, repassar à equipe
diretiva, que entrará em
contato com a vigilância

Definir protocolo de fluxos por
meio de diálogo com a
Comissão Escolar.

Providenciar uma sala ou
espaço para isolamento (sob
supervisão de um adulto
profissional da unidade), até
que o responsável pelo menor
que apresentem sintomas de
síndrome gripal possa buscá-lo
com segurança na unidade.
Quando o caso for de adultos,
encaminhar para a unidade
básica de saúdemais próxima.

Não
custo.

Não
custo.

Não
custo..

Providenciar uma sala para Não
isolamento sob supervisão de custo.
um adulto (profissional da
unidade),
até
que
o
responsável pelo menor que
de
apresente
sintomas
síndrome gripal possa buscá-lo
com segurança
na unidade.

55

haverá

haverá

haverá

haverá
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Na
unidade de
ensino.

Na
unidade de
ensino.

Na
unidade de
ensino.

7.11. Para as turmas dos alunos que co-habitam ou
tiveram outras formas de contatos com pessoas com
diagnóstico de infecção por COVID-19, recomenda-se
suspender as aulas por 14 (quatorze) dias, bem como
os demais alunos e seus responsáveis, quando
aplicável, deverão ser cientificados dos fatos.

7.12. Questionar os trabalhadores e alunos dos
estabelecimentos escolares se co-habitam ou têm
outras formas de contatos com pessoas suspeitas ou

a unidade
de ensino.

Em todos
os espaços
utilizados
pelo
indivíduo
com
suspeitada
COVID-19.

7.10. Para a(s) turma(s) do(s) professor(res) ou
aluno(s) suspeitos recomenda-se suspender as aulas
por 7 (sete) dias ou até resultado negativo, ou por 14
(quatorze) se positivo para COVID- 19, como também
os demais alunos e seus responsáveis, quando
aplicável, deverão ser cientificados dos fatos.

7.9. Para os casos confirmados e suspeitos para
COVID-19, tanto de alunos quanto trabalhadores,
seguir o preconizado no manual de orientações da
COVID-19 (vírus SARS-CoV 2) de Santa Catarina,
disponível
e
http://www.dive.sc.gov.br,
ícone:
coronavírus.

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

Diariamente

Diariamente

Diariamente

Diariamente

Imediatamente
após
a
movimentação
deste
nos
ambientes
e
espaços.

Seguir as orientações das
diretrizes sanitárias previstas.

Seguir as orientações das
diretrizes sanitárias previstas.

Seguir as orientações das
diretrizes sanitárias previstas.

Todos
os
profissionais com
orientação
da
equipe diretiva e
pedagógica.
Todos
os
profissionais com
orientação
da

Por meio das orientações
específicas do manualCOVID19 de SantaCatarina.

Por meio de utilização de
álcool
70%
e
soluções
sanitizantes
com
efeitos
similares.

Todos
os
profissionais com
orientação
da
equipe diretiva e
pedagógica.

Todos
os
profissionais com
orientação
da
equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe
devidamente
equipada
para
este fim.

sanitária.

Não
custo

Não
custo

Não
custo

Não
custo

56

haverá

haverá

haverá

haverá

Utilizar materiais
adquiridos
conforme tabela
das diretrizes
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Na
unidade de
ensino.
Na
unidade de
ensino.
Na
unidade de
ensino.

7.14. Manter registro atualizado do acompanhamento
de todos os trabalhadores e alunos afastados para
isolamento porCOVID- 19.

7.15. Garantir, sem prejuízos de aprendizagem ou
salarial, o retorno dos alunos ou trabalhadores somente
após a alta e a autorização da área da saúde.

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

Diariamente

Diariamente

Diariamente

Diariamente

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva,
pedagógica
e
Comissão
Escolar.

equipe diretiva e
pedagógica.

Seguir as orientações das
diretrizes
pedagógicas
e
sanitárias previstas.

Seguir as orientações das
diretrizes sanitárias previstas.

Seguir as orientações das
diretrizes sanitárias previstas.

Seguir as orientações das
diretrizes sanitárias previstas.

8.1.
No horário de chegada e saída dos alunos, um
ou mais profissionais escolares deve(m) estar na
entrada para receber os alunos não sendo permitida a
entrada de pais e/ouresponsáveis.

Na unidade
de ensino.

Após
a
homologação
PlanCon
do
Escolar.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Por organização da equipe
diretiva e pedagógica.

8.MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL

Na
unidade de
ensino.

7.13. Garantir a notificação da rede de saúde do
município de residência, no caso de trabalhadores e
alunos que residam em outros municípios.

sabidamente com diagnóstico de infecção pelo COVID19. Caso a resposta seja positiva, é aconselhável que
esta pessoa fique afastada das atividades até que
tenha elucidação diagnóstica ou um parecer médico
liberando o retorno às atividades laborais. Caso não
ocorra a elucidação diagnóstica, é indicado que estas
pessoas permaneçam afastadas por 14 (quatorze) dias
a contar do último contato com a pessoa suspeita,
podendo retornar às atividades após este período,
desde que estejam assintomáticas.

Não
custo

Não
custo

Não
custo

Não
custo

Não
custo

57

haverá

haverá

haverá

haverá

haverá
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Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino

Na unidade
de ensino

Na unidade
de ensino

Não
é
permitido
segundo
portaria
Conjunta
SES/SED nº
792
de
13/10/2020
Na unidade
de ensino

8.2. Deve-se escalonar a entrada das turmas,
diferenciar os horários de outros níveis (se ofertados
pela unidade escolar) e, se possível, estabelecer
diferentes entradas para receber edispensar osalunos.

8.3. Os alunos de cada turma devem ficar sempre
namesma sala, para evitar troca de espaços e maior
movimentação nos corredores.

8.4.
Sinalizar os corredores para que haja fila única
e definição prioritária de tráfego, visando ajudar
osalunos a seguir as normas e lembrar de manter a
distância mínima durante amovimentação.

ASSINADO DIGITALMENTE

8.5. Os alunos devem interagir apenas para as
pessoas que estejam na mesma sala, sendo vedada a
interação deestudantes de diferentes turmas e/ou com
professores de outrasclasses.

8.6. Não é
permitida
a
implementação
dos
programas e projetos intersetoriais, que são
desenvolvidos porprofissionais que não fazem parte do
corpo docente da unidadeescolar.

8.7. Estabelecer escalonamento dos intervalos
paraas classes, evitando aglomerações em corredores
e outros espaços.

Após
a
homologação
do
PlanCon
Escolar.

Não
é
permitido
segundo
portaria
Conjunta
SES/SED nº
792
de 13/10/2020

Após
a
homologação
do Plano de
Contingência
da
Escola.

Após
a
homologação
do PlanCon

Após
a
homologação
PlanCon
do
Escolar.

Após
a
homologação
do PlanCon

Equipe diretiva e
pedagógica

Não é permitido
segundo portaria
Conjunta
SES/SED nº 792
de 13/10/2020

Equipe diretiva e
pedagógica

Equipe diretiva e
pedagógica

Equipe diretiva e
pedagógica
Escolar.

Equipe diretiva e
pedagógica

Por organização da equipe
diretiva e pedagógica

Não é permitido segundo
portaria Conjunta SES/SED nº
792 de 13/10/2020

Por organização da equipe
diretiva e pedagógica

Por organização da equipe
diretiva e e pedagógica

Por organização da equipe
diretiva e pedagógica

Por organização da equipe
diretiva e pedagógica

haverá

haverá

haverá

haverá

Não
custo

58

haverá

Não é permitido
segundo portaria
Conjunta
SES/SED nº 792
de 13/10/2020

Não
custo

Não
custo

Não
custo

Não
custo
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Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino

Na unidade
de ensino

Na unidade
de ensino

8.9.
É proibida a utilização de materiais didáticos
quesejam manuseados por vários alunos ao mesmo
tempo ou sequencialmente, a não ser que eles possam
ser limpos e desinfectados após cadauso.

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

8.11. Higienizar diariamente, após cada turno,
brinquedos e materiais utilizados pelas crianças dos
Anos Iniciais do Ensino Fundamental e higienizar
imediatamente após o uso brinquedos e materiais que
forem levados à boca pelos alunos.

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

Após
a
homologação
do
PlanCon
Municipal.

Após
a
homologação
PlanCon
do
Municipal.

Após
a
homologação
do
PlanCon
Municipal.

Após
a
homologação
do Plano de
Contingência
da Escola.
Após
a
homologação
do
PlanConEscol
ar.
e

Equipe diretiva
e pedagógica.

Equipe diretiva
e profissionais
da
limpeza
escolar

Equipe diretiva
e pedagógica.

uipe diretiva
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica

Por organização da equipe
diretiva e pedagógica.

Por organização da equipe
diretiva
respeitando
as
diretrizes sanitárias

Por organização da equipe
diretiva e pedagógica.

Por organização da equipe
diretiva e pedagógica.

Por organização da equipe
diretiva e pedagógica

9.1. Os estabelecimentos de ensino que possuam em
suas dependências crianças menores de seis anos, ou
com algumgrau de dependência, deverão adotar medidas
para que estas recebam auxílio para adequada higiene
de mãos, com a regularidadenecessária.

Na unidade
de ensino.

Após o retorno
das atividades
presenciais e
durante
o
processo.

Equipe diretiva,
pedagógica
e
profissionais de
apoio.

Por meio da higienização das
mãos
frequentemente.

9. MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE RELACIONADAS AO ENSINO PÚBLICO INFANTIL

Na unidade
de ensino

8.8. Realizar lanches e refeições, preferencialmente
naprópria sala de aula. Caso seja consumido no
refeitório, manter o distanciamento interpessoal
preconizado de 1,5metros.

haverá

haverá

59

Utilizar
materiais
adquiridos
conforme
tabela
das
diretrizes.

Conforme
demanda

Conforme
demanda

Conforme
demanda.

Não
custo

Não
custo
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Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

9.4. Os
estabelecimentos
educacionais
que
dispuserem de local destinado à amamentação, devem
mantê-lo ventilado, com assentos adequados e distantes
1,5 m (um metro emeio) de raio e disponibilizar, em
pontos estratégicos, local para a adequada higienização
das mãos e, na ausência ou distância do local,
disponibilizar álcool 70% (setenta por cento) ou
preparações antissépticas de efeito similar. O local deve
ser higienizadoapóscada uso.

9.5. As
crianças
matriculadas
em
período
integraldevem permanecer no mesmo grupamento e
educador, durante o período de permanência na escola.

9.6.
A
alimentação
deve
ser
oferecidapreferencialmente dentro da própria sala, sendo
sempre evitada a troca de espaços.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

9.3.
É proibida a circulação de profissionais
entrediferentes turmas na rotina diária deatividades.

9.7. Escalonar o horário do parquinho, o qual deverá
ser higienizado completamente após utilização de
cadaturma.

Na unidade
de ensino.

a

9.2.
Recomendasedividirasturmasemgruposmenores,sendo vedada
interação de crianças de diferentes turmas e/ou com
professores de outrasclasses.

Diariamente

Diariamente

Diariamente

Após
a
homologação
do
PlanCon
Municipal.

Diariamente

Diariamente

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva.

Equipe diretiva.

Equipe diretiva e
Comissão
Escolar.

Reorganização de horários.

Reorganização de espaços.

Reorganizando a logística.

Reorganizar os espaços e
disponibilizar
os
materiais
necessários.

Reorganização de horários.

Por meio de um planejamento
logístico,
analisando
ametragem quadrada de cada
espaço e distanciamento
de1,5m.

haverá

60

Utilizar
materiais
adquiridos
conforme
tabela
das
diretrizes.

Não
haverá
custo.

Não
haverá
custo.

Utilizar
materiais
adquiridos
conforme
tabela
das
diretrizes.

Não
custo

Fita
para
demarcação
R$ 31,90 cada
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Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

9.8. Estabelecer escalonamento na entrada e saída
das crianças de modo a evitar aglomerações. Se
possível, os profissionaisdevem pegar a criança do lado
de fora da escola e levá-las para dentro, evitando que os
pais/responsáveis entrem noambiente.

9.9.
Higienizar, a cada uso, materiais e utensílios de
uso
comum,comocolchonetes,tatames,trocadores,cadeirasde
alimentação, berços, entre outros. A higienização
completa deverá ser realizada entre os turnostambém.

9.10. Separar colchões ou berços das crianças na hora
do cochilo, colocando-os a pelo menos 1,5 metros (um
metro e meio) de distância um do outro, os quais deverão
ser higienizados a cada uso e no final do turno.

ASSINADO DIGITALMENTE

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

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

9.13. Não é permitido compartilhar objetos de uso
individual, como copos, talheres, mamadeiras, babeiros,
lençóis, travesseiros, toalhas entre outros.

Diariamente

diairiamente

Diariamente

Após o retorno
das atividades
presenciais e
durante
o
processo.

Diariamente

Diariamente

Durante a
unidade.

Equipe diretiva,
pedagógica
e
profissionais de
apoio.

permanência

Verificar na entrada.

na

Retirar os brinquedos de uso.

Equipe diretiva,
pedagógica
e
profissionais de
apoio.
Equipe diretiva,
pedagógica
e
profissionais de
apoio.

Conforme os procedimentos
operacionais para a limpeza
dos ambientes preconizando as
diretrizes sanitárias.

Conforme os procedimentos
operacionais para a limpeza
dos ambientes.

Reorganização de horários.

Equipe diretiva,
pedagógica
e
profissionais de
apoio.

Equipe diretiva,
pedagógica
e
profissionais de
apoio.

Equipe diretiva e
pedagógica.

61

Não
haverá
custo.

Não
haverá
custo.

Não
haverá
custo.

Utilizar
materiais
adquiridos
conforme
tabela
das
diretrizes

Utilizar
materiais
adquiridos
conforme
tabela
das
diretrizes

Não
haverá
custo.
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Na unidade
de ensino

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

9.14. Trocar as roupas de bebês e crianças quando estas
tiverem sujidades visíveis. Assim, os pais ou cuidadores
devem fornecer várias mudas de roupa para a instituição.

9.15. Colocar as roupas com sujidades visíveis, tanto de
profissionais quanto de crianças em sacolas plásticas até
que se proceda a entrega aos pais e/ou a lavagem.

9.16. Ao realizar troca de fraldas de bebês ou crianças,
os trabalhadores responsáveis devem:
definir um local fixo para esta atividade, estruturado
paratal;
realizar adequadahigienedas mãosanteseapósatrocade
fraldas;
usar
luvas
descartáveis, trocando-as
após
o
atendimentode cadacriança;
usar
avental
descartável
ou
impermeável
e
higienizável(como ―capadechuvas‖), descontaminando-o
apóscadauso;
- higienizar as mãos da criança após o procedimento;
realizar
o
descarte
adequado
dos
materiais
resultantesdesta atividade;
as fraldas de pano reutilizáveis não devem ser limpas no
local, mas sim colocadas em sacos plásticos até o
momento dalavagem;
realizarlimpezadasuperfície sempreapósatrocadefraldas.
Recomenda-se que sejam afixados material informativo
com o passo-a-passo adequado para efetuar a troca de
fraldas.

ASSINADO DIGITALMENTE

Diariamente

Diariamente

Diairamente

Equipe diretiva,
pedagógica
e
profissionais de
apoio.

Equipe diretiva,
pedagógica
e
profissionais de
apoio.

Equipe diretiva,
pedagógica
e
profissionais de
apoio.

Respeitando
sanitárias
vigentes.

Respeitando
sanitárias
vigente.s

Durante a
unidade.

as

as

na

diretrizes

diretrizes

permanência

62

Luvas
descartável
(R$38,00 cada
caixa com 100
unidades)
5 caixas por
dia no valor
R$ 190,00
Gasto mensal
110 caixas de
luvas
descartaveis
no valor total
de R$ 4.180
avental
vinil
R$
24,00
cada,
necessario 10
aventais valor
total
R$
240,00.
Frascos
de
álcool em gel,
no
valor
aproximado
de
R$
15,00cada
5unidades.

Não
haverá
custo.

Não
haverá
custo.
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Diariamente

Diariamente

Equipe diretiva,
pedagógica
e
profissionais de
apoio.

Equipe diretiva,
pedagógica
e
profissionais de
apoio.

Respeitando
sanitárias
vigentes.

Respeitando
sanitárias
vigentes.

10.1 Ações para Educandos do Ensino regular

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Na unidade
de ensino.

9.18. Os alunos maiores de 02 anos devem utilizar
máscara durante toda a permanência no estabelecimento
de ensino,retirando-a apenas no momento da refeição.

10.

Na unidade
de ensino.

9.17. Os professores e funcionários devem supervisionar
o uso dos produtos a serem utilizados na higiene de
mãos, superfíciesde modo a garantir a utilização correta,
bem como evitar exposição e ingestão acidental.

as

as

diretrizes

diretrizes

Não
custo
.

63

haverá

. Não haverá
custo

Valor
total
75,00
Reposição
mensal. Cada
5 litros R$
59,90
120 caixas de
máscaras
descartaveis
Valor unitario
R$ 28,00
Valor total R$
3.360,00
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Na
unidade de
ensino.
Na
unidade de
ensino.
Na
unidade de
ensino.
Na
unidade de
ensino.
Na
unidade de
ensino.
Na
unidade de
ensino.
Na
unidade de
ensino.

10.1.1.A instituição de ensino deve estabelecer, entre
escola e pais, as formas de condução das atividades dos
alunos com necessidades especiais, de maneira a ampliar
a segurança e reintegração deste no ambiente escolar.

10.1.2.Designar profissionais responsáveis pela entrada e
saída do aluno, evitando a entrada de pais e ou
responsáveis.

10.1.3.Garantir a limpeza da cadeira de rodas, bem como
de andadores e carrinhos dos alunos cadeirantes.

ASSINADO DIGITALMENTE

10.1.4.Orientar os alunos sobre a higiene de materiais de
uso individual tais como: regletes, sorobã, bengala, lupas,
telescópios etc.

10.1.5.Organizar na da sala de aula, espaço adequado
para que o aluno com deficiência visual possa guardar sua
máquina Braille e livros em Braille, bem como estabelecer
uma medida de cuidados de higienização deste material.

10.1.6.Auxiliar o aluno quanto às medidas de higienização
de mãos e demais medidas de prevenção e controle.

10.1.7.Garantir o distanciamento de 1,5m entre um aluno e
outro.

Após
a
homologação
PlanCon
do
Municipal

Após
a
homologação
do
PlanCon
Municipal

Após
a
homologação
do
PlanCon
Municipal

Após
a
homologação
do
PlanCon
Municipal.

Equipe diretiva,
pedagógica
e
profissionais de
apoio.

Equipe diretiva,
pedagógica
e
profissionais de
apoio.

Equipe diretiva,
pedagógica
e
profissionais de
apoio.

Equipe diretiva,
pedagógica
e
profissionais de
apoio.

Equipe diretiva,
pedagógica
e
profissionais de
apoio.

Equipe diretiva,
pedagógica
e
profissionais de
apoio.

Após
a
homologação
do
PlanCon
Municipal
Após
a
homologação
PlanCon
do
Municipal

Equipe diretiva,
pedagógica
e
profissionais de
apoio.

Após
a
homologação
PlanCon
do
Municipal
equipe

equipe

Por organização da
equipe
respeitando
as
diretiva
diretrizes sanitárias.

Por organização da
equipe
as
diretiva
respeitando
diretrizes sanitárias.

Destinando
espaços
específicos para este fim em
sala de aula.

Por organização da
equipe
diretiva
respeitando
as
diretrizes sanitárias.

Por organização da
equipe
as
respeitando
diretiva
diretrizes sanitárias.

Por organização da
diretiva e pedagógica.

Por organização da
diretiva e pedagógica.

Não
custo
.

64

haverá

haverá

haverá
Não
custo
.

Não
custo
.

haverá

haverá

haverá

haverá

Não
custo
..

Não
custo
.

Não
custo

Não
custo
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Equipe diretiva,
pedagógica
e
profissionais de
apoio.
Equipe diretiva,
pedagógica
e
profissionais de
apoio.

Após
a
homologação
do
PlanCon
Municipal
Após
a
homologação
do
PlanCon
Municipal

Por meio de orientações da
equipe diretiva e pedagógica
respeitando
as
diretrizes
sanitárias.

Por
meio
de
orientação
acessível
e
estratégias
pedagógicas que deem a real
dimensão da importância
douso damáscara.

Na
unidade de
ensino.

Na
unidade de
ensino.
Na
unidade de
ensino.
Na
unidade de
ensino.

10.2.1.Orientar quanto ao uso obrigatório de máscaras. Os
alunos que não aceitam máscaras, devem passar por um
trabalho de orientação, bem como suas famílias.

10.2.2.Designar profissionais responsáveis pela entrada e
saída do aluno, evitando a entrada de pais e ou
responsáveis.

10.2.3.Garantir a limpeza da cadeira de rodas, bem como
de andadores e carrinhos dos alunos cadeirantes.

10.2.4.Destinar um local próprio para as trocas de fraldas,
com orientações quanto à higienização.

Após
a
homologação
do
PlanCon
Municipal

Após
a
homologação
PlanCon
do
Municipal

Após
a
homologação
do
PlanCon
Municipal

Após
a
homologação
PlanCon
do
Municipal

Equipe diretiva,
pedagógica
e
profissionais de
apoio.

Equipe diretiva,
pedagógica
e
profissionais de
apoio.

Equipe diretiva,
pedagógica
e
profissionais de
apoio.

Equipe diretiva,
pedagógica
e
profissionais de
apoio.

Respeitando
sanitárias
vigentes.

as

diretrizes

Por organização da equipe
diretiva
respeitando
as
diretrizes sanitárias.

Por organização da equipe
diretiva e pedagógica.

Por
meio
de
orientação
acessível
e
estratégias
pedagógicas que deem a real
dimensão da importância
douso damáscara.

Ações para os Centros de Atendimento Educacional Especializado em Educação Especial

Na
unidade de
ensino.

10.1.9.Esclarecer ao segundo professor, professor auxiliar
e profissional Agente de Apoio em Educação Especial, as
medidas de higienização necessárias no auxílio das
atividades pedagógicas, alimentação e na troca de fraldas
do aluno.
10.2

Na
unidade de
ensino.

10.1.8.Orientar quanto ao uso obrigatório de máscaras. Os
alunos que não aceitam máscaras, devem passar por um
trabalho de orientação, bem como suas famílias.

haverá

65

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Utilizar
materiais
adquiridos
conforme
das
tabela
diretrizes

Não
custo
.
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Na
unidade de
ensino.

Na
unidade de
ensino.
Na
unidade de
ensino.
Na
unidade de
ensino.
Na
unidade de
ensino.

10.2.5.Ao realizar troca de fraldas, os trabalhadores
responsável devem:
definir um local fixo para esta atividade, estruturado
paratal;
mãosanteseapósatrocade
realizaraadequadahigienedas
fraldas;
usar luvas descartáveis e trocá-las após o atendimentode
cadacriança;
usaraventaldescartávelouimpermeávelehigienizável(tipo
―capadechuvas‖),descontaminando-oapóscadauso;
higienizar as mãos do educando após oprocedimento;
realizar o descarte adequado dos materiais resultantes
desta atividade;
realizar limpeza da superfície sempre após a troca de
fraldas. Recomenda-se que sejam afixados material
informativo comopasso-a-passo adequado para efetuar a
troca de fraldas.

10.2.6.Iniciar os atendimentos presenciais com os grupos
do Programa de Educação Profissional e os demais que
possuem maior autonomia, conscientização das medidas
de prevenção e que não pertençam ao grupo de risco.

ASSINADO DIGITALMENTE

10.2.7.Observar o tamanho das salas especialmente no
que diz respeito à necessidade de distanciamento (de no
mínimo 1,5 metros), adequando a quantidade de
educandos por sala.

10.2.8.Organizar o atendimento dos educandos da
estimulação precoce por sessão de forma individual,
atendendo às medidas sanitárias já estabelecidas em
decretos da Secretaria de Estado da Saúde.

10.2.9.Esclarecer aos professores as rotinas de
higienização necessárias durante o auxílio de atividades
pedagógicas.

Equipe diretiva,
pedagógica
e
profissionais de
apoio.
Equipe diretiva,
pedagógica
e
profissionais de
apoio.

Após
a
homologação
do
PlanCon
Municipal

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva,
pedagógica
e
profissionais de
apoio.

Após
a
homologação
do
PlanCon
Municipal

Após
a
homologação
PlanCon
do
Municipal

Após
a
homologação
do
PlanCon
Municipal

Após
a
homologação
PlanCon
do
Municipal

as

as

diretrizes

diretrizes

Por organização da equipe
diretiva
respeitando
as
diretrizes sanitárias.

Por organização da equipe
diretiva
respeitando
as
diretrizes sanitárias.

Por organização da equipe
diretiva
respeitando
as
diretrizes sanitárias.

Respeitando
sanitárias
vigentes.

Respeitando
sanitárias
vigentes.

66

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.
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Após
a
homologação
do
PlanCon
Municipal
Sanitárias

10.2.14. Estabelecer entre instituição e pais, Na
formas de condução das atividades dos unidade de
educandos, de maneira a ampliar a segurança ensino.
e a reintegração destes.
Quadro 6: Esquema de organização DAOP Medidas

Quem (W5)

Como (H1)

Por organização da equipe
diretiva
respeitando
as
diretrizes sanitárias.

Por organização da equipe
diretiva
respeitando
as
diretrizes sanitárias.

Por organização da equipe
diretiva
respeitando
as
diretrizes sanitárias.

Por organização da equipe
diretiva
respeitando
as
diretrizes sanitárias.

Por organização da equipe
diretiva
respeitando
as
diretrizes sanitárias.

O quê (ação) (W2)

Quando (W4)

1. Garantia do Direito à Educação Básica

Onde (W3)

67

Quanto (H2)

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Diretrizes:Link de Acesso:https://drive.google.com/file/d/1n97iksLAGrEv2uJnPzCtVl02UNLZHZ2s/view?usp=sharing

Porque (domínios): QUESTÕES PEDAGÓGICAS

Equipe diretiva,
pedagógica
e
profissionais de
apoio.

Equipe diretiva,
pedagógica
e
profissionais de
apoio.

Após
a
homologação
do
PlanCon
Municipal

10.2.13. Higienizar, a cada uso, materiais e
utensílios de uso comum, como colchonetes,
tatames, trocadores, entre outros.

Equipe diretiva,
pedagógica
e
profissionais de
apoio.

Na
unidade de
ensino.

Na
unidade de
ensino.

10.2.12. Garantir a supervisão por parte de
professores e funcionários quanto ao uso dos
produtos a serem utilizados na higiene de mãos
e superfícies de modo a garantir a utilização
correta, bem como evitar exposição e ingestão
acidental.

Após
a
homologação
do
PlanCon
Municipal

Equipe diretiva,
pedagógica
e
profissionais de
apoio.

Equipe diretiva,
pedagógica
e
profissionais de
apoio.

Na
unidade de
ensino.

10.2.11. Escalonar o horário do pátio, o qual
deverá ser higienizado completamente após
utilização de cada turma.

Após
a
homologação
PlanCon
do
Municipal

Após
a
homologação
PlanCon
do
Municipal

Na
unidade de
ensino.

10.2.10.
Oferecer
a
alimentação
preferencialmente dentro da própria sala, sendo
sempre evitado a troca de espaços.
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Na
unidade de
ensino

Na
unidade de
ensino.

Na
unidade de
ensino.

Na
unidade de
ensino.

no

1.1.
Assegurar o acesso e a permanência na
Educação Básica.

1.2.
Assegurar
a
gestão
democrática
planejamentode retomada das aulaspresenciais.

ASSINADO DIGITALMENTE

1.3.
Adequar
metodologias
pedagógicas
eimplementar estratégias que garantam o acesso à
aprendizagemdosestudantes.

1.4. Realizar,
para
estudantes
da
Educação
Especial, uma avaliação com a equipe pedagógica,
professores eprofessoresAEE, colhendo a posição da
família com relação ao retorno presencial, com foco na
funcionalidade e autonomia, sendo garantida a
continuidade das atividades remotas para os que
estejam
impossibilitados
de
retornarem
às
atividadespresenciais.

Ao retornar aa
atividades
presenciais
e
durante
o
processo..

Durante
o
ensino remoto,
ao retornar aa
atividades
presenciais
e
durante
o
processo.

Na ocasião do
retorno
das
aulas
presenciais

Durante
o
ensino remoto,
ao retornar aa
atividades
presenciais
e
durante
o
processo.

.

Equipe diretiva e
pedagógica

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva.

Equipe diretiva,
pedagógica
e
profissionais de
apoio.

Através de triagem com os
responsáveis e planejamento
específico que garanta a
participação com segurança.

Com
planejamentos
específicos para o período de
pandemia que assegurem a
participação do aluno através
de plataformas de atividades
online e/ou material impresso.

Promover um planejamento
antecipado que possa definir
metas e ações para o retorno
presencia
através
de
questionários on line que
representem as proposições
da comunidade.

Por organização da equipe
diretiva
respeitando
as
diretrizes
sanitárias
e
pedagógicas que garantam a
permanencia dos alunos no
processo de aprendizagem
seja ele remoto ou presencial..

haverá

haverá

Não
custo

68

haverá

Cópias
serão
na
impressas
unidade
sem
custo adicional

Não
custo

Não
custo.
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Na
unidade de
ensino.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Ao retornar aa
atividades
presenciais.

Equipe diretiva e
pedagógica.

1.7. Definir os grupos com prioridade para
serematendidos presencialmente, observando que os
critérios devemservalidados, preferencialmente em
diálogo com as comunidades escolares.

Ao retornar aa
atividades
presenciais
e
durante
o
processo.

Ao retornar aa Equipe diretiva e
atividades
pedagógica.
presenciais
e
durante
o
processo.

Na
unidade de
ensino.

1.6.
Fazer o mapeamento dos estudantes que não Na
tiveram acesso às atividades presenciais, durante o unidade de
período depandemia e daqueles que tiveram acesso, ensino.
mas nãorealizaram as atividadespropostas.

1.5. Realizar o mapeamento dos estudantes que
não apresentam condições para o retorno às
atividadesescolarespresenciais,
para
auxiliar
na
definição das estratégias de retomada.

Não

Não
custo.

Não
custo

Seguindo o Decreto Estadual
nº750 que garante o retorno custo
gradativo priorizando os alunos
dos grupos com maior idade.
No caso da unidade escolar, a
Pré
escola.
E
após
preenchimento do termo de
responsabilidade pela família.

Através de levantamento de
dados
referentes
a
participação e rendimento, dos
alunos previamente levantados
pelos
professores.
Em
segunda etapa a equipe
diretiva ficará responsável por
contatos telefônicos a fim de
identificar as necessidades de
cada família.

Através de levantamento de
dados
referentes
a
participação e rendimento, dos
alunos previamente levantados
pelos
professores.
Em
segunda etapa a equipe
diretiva ficará responsável por
contatos telefônicos a fim de
identificar as necessidades de
cada família.
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haverá

haverá
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Na
unidade de
ensino.

Na
unidade de
ensino.

Na
unidade de
ensino.

Na
unidade de
sino.

1.8. Assegurar as atividades escolares não presenciais
aos estudantes com especificidades que não poderão
retornar aosestudos presencialmente.

1.9.
Orientar, quando necessário, os
estudantesque retornarem às atividades presenciais
paraque,obrigatoriamente,
cumpram
de
forma
concomitanteas atividades do regime de ensino
nãopresencial.

ASSINADO DIGITALMENTE

1.10. Garantir que as redes de ensino ofereçam
atividades presenciais e atividades não presenciais
enquanto perdurar oregime especial de educação
decorrente da pandemia COVID- 19.

1.11. Orientar quanto à obrigatoriedade da realização
das atividades não presenciais aos estudantes que, por
determinadomotivo, não participarem das atividades
presencialmente.

Na
retomada
das atividades
presenciais
e
com
continuidade do
ensino remoto

Na
retomada
das atividades
presenciais
e
com
continuidade do
ensino remoto

Na
retomada
das atividades
presenciais
e
com
continuidade do
ensino remoto.

Na
retomada
das atividades
presenciais
e
com
continuidade do
ensino remoto..

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva,
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Através de monitoramento e
acompanhamento pedagógico
a ser realizado pelo professor
da turma

Por organização da equipe
diretiva e pedagógica manter
as aulas através do aplicativo
Meet,
Watsapp,
Google
Classroom
e
material
impresso.

Através de monitoramento e
acompanhamento pedagógico
a ser realizado pelo professor
da turma

Por organização da equipe
diretiva e pedagógica manter
as aulas através do aplicativo
Meet,
Watsapp,
Google
Classroom
e
material
impresso.

haverá

Não
custo.

70

haverá

serão impressas
na unidade sem
custo adicional

Não
custo..

serão impressas
na unidade sem
custo adicional
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Na
unidade de
ensino.

Na
unidade de
ensino.

Na
unidade de
ensino.

1.13. Definir estratégias de apoio pedagógico aos
estudantes que não acompanharam ou não
conseguiram
assimilarsignificativamente
os
conhecimentos durante as atividades não presenciais
propostas.

1.14. Divulgar amplamente, para toda a comunidade
escolar, as estratégias pedagógicas adotadas pela
Rede de Ensino e/ouunidade escolar, a fim de
promover seu engajamento na realização das
atividades presenciais e não presenciais, enquanto
perdurar o regime especial de educação decorrente da
pandemia daCOVID-19.

1.15. Ampliar o acesso à internet, a dispositivos
eletrônicos e à infraestrutura adequada às TICs.

1.16. Estabelecer planejamento organizacional e Na
pedagógico adaptativo. Visto que a volta às aulas deve unidade de
ser gradual, por etapasou níveis, e escalonadas, ensino.
conforme determinações sanitárias.

Na
unidade de
ensino.

1.12. Realizar busca ativa dos estudantes que não
retornarem às atividades presenciais e/ou não estão
realizando as atividades nãopresenciais.

Equipe diretiva.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Por organização da equipe
diretiva

Através das mídias sociais
orientar os responsáveis sobre
a nova proposta pedagógica.

Por organização da equipe
diretiva respeitando todas as
diretrizes.

Através de monitoramento e
acompanhamento da equipe
diretiva e pedagogica através
de contato telefonico ou visita
a residencia,afim de levantar
dificuldades encontradas pelas
famílias e buscar soluções.

Não
custo.

Não
custo.

Não
custo.

Não
custo

haverá

haverá

haverá

haverá
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Durante
o Equipe diretiva e Por organização da equipe Conforme
ensino remoto pedagógica.
diretiva respeitando todas as demanda.
e no retorno
diretrizes.
das
aulas
presenciais

No retorno das
aulas
presenciais

Durante
o
ensino remoto
e no retorno
das
aulas
presenciais

Na
retomada
das atividades
presenciais
e
com
continuidade do
ensino remoto

Na
retomada
das atividades
presenciais
e
com
continuidade do
ensino remoto
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Durante
o
ensino remoto
e no retorno
das
aulas
presenciais

Equipe diretiva e
pedagógica.

Na
unidade de
ensino.
Na
unidade de
ensino.
Na
unidade de
ensino.
Na
unidade de
ensino.

Observar as diretrizes sanitárias naelaboração do novo
calendário escolar.

Envolver a comunidade escolar na reestruturação do
calendário e quadro de horários daescola.

2.4.Envidar esforços na reestruturação do calendário, a
fim de estabelecer períodos de recesso e/ou férias
escolares, observadas as particularidades de cada rede
enormasvigentes.

2.5.Adotar, caso seja necessário, novasestruturas de
organização
escolar
previstas
na
LDB
e
DiretrizesCurricularesNacionais.
3.

Na
unidade de
ensino.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva,
pedagógica
e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Após
Equipe diretiva e
pedagógica.
homologação
PlanCon
do
Municipal.
OrganizaçãoCurricular

Após
homologação
do
PlanCon
Municipal.

Após
homologação
do
PlanCon
Municipal

Após
homologação
do
PlanCon
Municipal

Após
homologação
do
PlanCon
Municipal .

2. CALENDÁRIO ESCOLAR

Na
unidade de
ensino.

2.1. Garantir a validação das atividades não presenciais
para cômputo do cumprimento da carga horária mínima
legal vigente estipulada paracada etapa e modalidade
de ensino.

1.17. Prever a necessidade de apoio psicossocial a
estudantes, familiares e profissionais da educação.

Conforme orientação da SME
a equipe diretiva, pedagogica e
respeitando todas as diretrizes.

Conforme orientação da SME
a equipe diretiva, pedagogica e
respeitando todas as diretrizes.

Conforme orientação da SME
a equipe diretiva, pedagogica e
Comissão Escolar respeitando
todas as diretrizes.

Por organização da equipe
SME respeitando todas as
diretrizes.

Por organização da equipe
diretiva respeitando todas as
diretrizes.

Por organização da orientação
escolar agendar atendimento
com a psicóloga da Educação.

.

Não
custo

Não
custo

Não
custo..

Não
custo

Não
custo.

Não
custo.
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haverá

haverá

haverá

haverá
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Na
unidade de
ensino.

Na
unidade de
ensino.

Na
unidade de
ensino.

Na
unidade de
ensino.

3.1.
Garantir o planejamento da avaliação formativa
e diagnóstica.

3.2. Adequar os critérios de promoção dos estudantes,
as avaliações para efeito de decisões de final de ciclo,
adotando medidas que minimizem a evasão, o
abandono e a retençãoescolar.

ASSINADO DIGITALMENTE

3.3.
Elaborar instrumentos de avaliação diagnóstica
que atendam às especificidades dos estudantes e
busquem
mitigaroueliminar
as
desigualdades
educacionais.

3.4.
Realizar avaliação diagnóstica de cada
estudante,por meio da observação do desenvolvimento
em relação aos objetivos de aprendizagem e
habilidades que seprocuroudesenvolver com as
atividades pedagógicas não presenciaise construir um
programa de recuperação, casonecessário.

Após
homologação
do
PlanCon
Municipal.

Após
homologação
do
PlanCon
Municipal

Após
homologação
do
PlanCon
Municipal

Após
homologação
do
PlanCon
Municipal

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe SME e
equipe diretiva e
pedagógica

Capacitar professores sobre a
relevância
da
avaliação
diagnóstica individual;
Discutir com a comunidade
escolar a estrutura dessa
tipologia avaliativa.

Capacitar professores quanto à
importância
de
atividades
diversificadas que explorem
distintas habilidades e campos
de experências; Explorar o uso
das tecnologias em sala de
aula.

Por organização da equipe
diretiva, respeitando a diretriz
pedagógica.

Orientar
e
Capacitar
professores
quanto
da
necessidade, da elaboração e
aplicação
da
avaliação
formativa
e
diagnóstica;
Considerar
junto
aos
professores o planejamento
como ferramenta de reflexão e
estruturação de todos aqueles
que fazem parte doambiente
escolar

73

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.
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3.8.
Adequar
o
Projeto
considerando o contextovigente.

Político-Pedagógico,

Na
unidade de
ensino.

Na
unidade de
ensino.

3.7.
Reforçar a importância
pedagógico interdisciplinar.

planejamento

Na
unidade de
ensino.

3.6.
Promover o aprimoramento do uso das TICs
nas propostaspedagógicas.

do

Na
unidade de
ensino.

3.5. Redefinir
as
estratégias
do
processo
pedagógico eos objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento, direitosdeaprendizagem e campo de
experiências, tendo em vista a BNCC,o CBTC ou o
Currículo de Referência, levando, assim, àcontinuidade
da aprendizagem no percursoformativo.

Após
homologação
do
PlanCon
Municipal

Após
homologação
do
PlanCon
Municipal

Após
homologação
do
PlanCon
Municipal.

Após
homologação
do
PlanCon
Municipal..

Capacitar
professores,
supervisores
e
toda
comunidade escolar sobre as
diversas
possibilidades
e
procedimentos que podem ser
planejados e implementados
por
educadores,
com
a
finalidade de atingir seus
objetivos de
ensino

Conforme
demanda.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Leitura e revisão constante do
Projeto
Político-Pedagógico,
relacionando
ao
PlanCon
Escolar e às especificidades
da comunidade escolar

Capacitar professores e toda
comunidade escolar sobre a
importância
da
interdisciplinaridade
como
característica
enriquecedora
do ambiente pedagógico;

Não
custo.

haverá
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Conforme
demanda.

Equipe diretiva e Capacitar professores e toda Conforme
pedagógica.
comunidade escolar sobre as demanda.
diversas possibilidades de uso
das TICs nos processos de
ensino e de aprendizagem;
Reciclar
e
atualizar
as
máquinas e programas de uso
dos alunos e professores.

Equipe diretiva e
pedagógica.
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Na
unidade de
ensino.

Na
unidade de
ensino.

3.10. Adotar estratégias eficientes para a recuperação
da aprendizagem, principalmente dos estudantes em
risco detrabalho infantil, violência doméstica e
vulnerabilidade social.

3.11.
Promover
atividades
educativas
higienização e etiqueta respiratória.

sobre

Na
unidade de
ensino.

3.9.
Promover a autonomia pedagógica, por local de
trabalho, com
valorização do
diálogo entre
todacomunidadeescolar.

Após
homologação
do
PlanCon
Municipal.

Após
homologação
do
PlanCon
Municipal.

Após
homologação
do
PlanCon
Municipal

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva,
pedagógica
e
Comissão
Escolar.

Por organização da equipe
diretiva,
orientar alunos e comunidade
escolar quanto ao conjunto de
medidas comportamentais que
devem ser tomadas ao tossir
ou espirrar, bem como hábitos
de higienização;
Instigar
queprofessores
retomem esses assuntos e que
os discutam em sala de aula;
Produção
de
material
informativo (impresso e/ou
audiovisual) distribuido aos
alunos e suas famílias

Inserir no PlanCon Escolar
diretrizes de recuperação que
vise
esse
público-alvo,
elecando
periodicidade
e
formas de recuperação da
aprendizagem.

Sensibilizar a comunidade a
elaborar um próprio projeto
pedagógico (respeitando as
diretrizes gerais), flexibilizando
conteúdos e abordagens de
acordo com a realidade
daquela
unidade;
Explorarcaracterísticas
e
especificidades de acordo
coma
realizadade escolar.

haverá

haverá
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Material
impresso
na
unidade
sem
custo adicional

Não
custo
.

. Não
custo
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Na
unidade de
ensino.

3.13. Estimular estudantes e servidores a se tornarem
agentes multiplicadores de prevenção da COVID-19 na
comunidade escolare local.

4.

Na
unidade de
ensino.

3.12. Desenvolver estratégias pedagógicas de
prevenção à COVID-19, de forma a estimular os
estudantes e servidores a seapropriarem dos conceitos
estabelecidos nas diretrizes sanitárias.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Formação continuada

Durante
o
ensino remoto
e no retorno
das
aulas
presenciais

Durante
o
ensino remoto
e no retorno
das
aulas
presenciais

Por organização da equipe
diretiva, sensibilizar estudantes
e servidores quanto ao seu
papel individual e coletivo em
uma sociedade;
Propor desafios em toda a
unidade escolar que vise
adisseminação de informações
referentes
a
COVID-19;
Estimular a produção de
material feito pelos próprios
alunos na apregoação da
prevenção ao coronavirus

Por organização da equipe
diretiva, capacitar estudantes e
servidores quanto às medidas
de prevenção ao contágio e
transmissão da COVID- 19;

haverá

76

Conforme
demanda.

Não
custo

05/01/2021 (Terça-feira)
DOM/SC - Edição N° 3371
Página 2623

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE

Na
unidade de
ensino.

Durante
o
ensino remoto
e no retorno
das
aulas
presenciais

Quadro 7: Esquema de organização DAOP Questões Pedagógica

4.1. Promover a formação das equipes pedagógicas
edosprofessores com foco em: planejamento alinhado à
BNCC,aoCBTC ou Currículo Referência, novas
propostaspedagógicas,
incluindo metodologias ativas de ensino, aprendizagem
e avaliações, avaliação diagnóstica e processual,
avaliaçãona perspectiva do percurso formativo e uso
dasTICs.
Equipe diretiva,
pedagógica
e
profissionais de
apoio.

Contratação
de
empresa
especializada em formação
pedagógica,que atenda os
requisitos relacionados ao
cenário atual.

Por organização da equipe da
SME, Em ambientes on line
iniciar
a
formação
e
preparação dos profissionais
para o retorno das aulas,
apresentando a nova dinâmica
de funcionamento da unidade
escolar. Organizar com a
equipe pedagógica da unidade
o
palnejamento
adaptado;
Discutir
o
processo
de
avaliação e o uso das TICs
para as aulas não presenciais.
Após o inicio das aulas,
conhecimentos sobre o uso
das
TICs;
bem
como,
reavaliando
o
processo
pedagógico de retorno e
reesstruturando-o. Fromação
continuada e programada para
dar suporte aos profissionais
em suas ações pedagogicas.

77

Conforme
orçamento
SME.
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3. Utilizar utensílios higienizados conforme definido no
anual de Boas Praticas de Manipulação dos Alimentos
de cada estabelecimento.

Orientarquecadaestabelecimentodeensinomani
pulee
prepareosalimentosdeacordocomo
manualdeBoasPraticase
os
Procedimentos
Operacionais Padronizados de forma acombater a
disseminação daCOVID-19.

2.

Na
unidade de
ensino.

Na
unidade de
ensino.

Na
unidade de
ensino.

1.

Recomendarquecadaestabelecimentodeensino
atualize o anual de Boas Praticas de Manipulação e os
Procedimentos
OperacionaisPadronizadosdeforma
aadequa-losparaocombate à disseminação daCOVID19.

Onde (W3)

O quê (ação) (W2)

Após
homologação
do
PlanCon
Municipal

Após
homologação
do
PlanCon
Municipal

Após
homologação
do
PlanCon
Municipal

Quando (W4)

Nutricionistas.

Nutricionistas.

Nutricionistas.

Quem (W5)

Seguir a organizações da
equipe
diretiva
e
das
Nutricionistas, adotando todas
as diretrizes sanitárias

Seguir a organizações da
equipe diretiva e
das
Nutricionistas, adotando todas
as diretrizes sanitárias

Seguir a organizações da
equipe diretiva e
das
Nutricionistas, adotando todas
as diretrizes sanitárias

Como (H1)

de

haverá

haverá

78

.
Luvas
de
borracha (R$8,00
o par), pedido
mensal de 10
pares no valor de
R$80,00
Caixa touca com
100 unidades R$
14,00
14
vassouras
(9,50 a unidade)
valor total R$
133,00.14

Não
custo.

Não
custo.

Quanto (H2)

Acesso:https://drive.google.com/file/d/1KETWKjDA630i_rrQ5GNENoilK4kSd1Gt/view?usp=sharing

Diretrizes:Link

Porque (domínios): ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
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6.
Substituirossistemasdeautosserviçodebufê,
utilizandoporçõesindividualiadasoudisponibili
zando
funcionário(s)especfico(s)paraservirtodosospratose
entregar os utensilios.

Na
unidade de
ensino.

Na
unidade de
ensino.

5.

Orientarotrabalhadorqueosuniformesdevemsert
rocados,nominimo,diariamenteeusadosexclusivamenten
as
dependenciasdearmazenamento,preparoedistribuiçãod
os alimentos.

Na
unidade de
ensino.

4.
Orientar os trabalhadores a evitar tocar o rosto,
em
especialmente
os
olhoseamáscara,duranteaproduçãoedistribuição
dosalimentos,seguindoosprocedimentosestabelecidosn
o
ManualdeBoasPraticasde
manipulaçãodeAlimentosdecada estabelecimento.

Após
homologação
do
PlanCon
Municipal.

Após
homologação
do
PlanCon
Municipal

Após
homologação
do
PlanCon
Municipal

Equipe diretiva e
profissionais da
alimentação.

Equipe diretiva.

Equipe diretiva e
pedagógica
e
Nutricionistas.

Seguindo as orientações da
equipe diretiva, respeitando
todas as diretrizes.

Seguindo as orientações da
equipe diretiva, respeitando
todas as diretrizes.

Seguir a organizações da
equipe diretiva, pedagógica e
das Nutricionistas, adotando
todas as diretrizes sanitárias

haverá

haverá

79

Saco
plastico
para talher caixa
com
500
unidades
R$
7,00 cada
Gasto mensal 12
caixas
totalizando
R$
84,00

. Não
custo.

Não
custo.

Baldes
(valor
unitario
R$
12,90) valor total
R$ 180.60.
Panos
pacote
com 100. R$
42,90.
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Na
unidade de
ensino.

9.

Obedeceraodistanciamentomínimode1,5metros(

um
metroemeio)entrepessoasnorefeitórioemtodasasatividad
es, da entrada à saída.

10.

Na
unidade de
ensino.

Na
unidade de
ensino.

8.
Estabelecerhoráriosalternadosdedistribuiçãode
alimentoseutili zaçãoderefeitóriosepraçasdealimentação,
com o objetivo de evitaraglomerações.

Organizaradisposiçãodasmesasecadeirasnorefe
itório
demodoaassegurarqueasua
utilizaçãoproporcioneo
distanciamentominimode1,5metros(ummetroemeio)entre
as pessoas.

Na
unidade de
ensino.

7. Realizar higienização adequada das mesas,
cadeiras, bancos e similares, a cada uso. Não utilizar
toalhas de tecidoou outromaterial.

Após
homologação
do
PlanCon
Municipal

Após
homologação
do
PlanCon
Municipal

Após
homologação
do
PlanCon
Municipal

Após
homologação
do
PlanCon
Municipal.

Equipe diretiva.

Equipe diretiva.

Equipe diretiva.

Nutricionistas,
Equipe diretiva e
profissionais da
limpeza.

Seguindo as orientações da
equipe diretiva, respeitando
todas as diretrizes.

Seguindo as orientações da
equipe diretiva, respeitando
todas as diretrizes.

Seguindo as orientações da
equipe diretiva, respeitando
todas as diretrizes.

.
Seguir a organização da
Equipe
diretiva
e
adotando
Nutricionistas,
todasas
diretrizes

.
Não
custo

.
Não
custo

80

haverá

haverá

Não haverá custo

Utilizar materiais
adquiridos
conforme tabela
das diretrizes
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14. Utilizar a máscara durante toda a permanência no
ambiente, retirando somente no momento do consumo
do alimento.

ntose
nãoutilizarosmesmosutensílios,comocopos,talheres,prat
os, entreoutros.
Na
unidade de
ensino.

Na
unidade de
ensino.

13.

Orientaralunosetrabalhadoresanãopartilharalime

Na
unidade de
ensino.

Na
unidade de
ensino.

12. Recomendar que preferencialmente não sejam
trazidos alimentos externos. Caso haja a necessidade,
este
dever
estar
higienzadoeembaladoconformerecomendaçõessanitária
s.

Programarautilizaçãodosrefeitórioscomapenas1/
3(um terço) da sua capacidade (por vez). Organizar
cronograma parasua utilização, de forma a evitar
agrupamento e cruzamento entre os trabalhadores
(fluxos interno e de entradas e saídas), além de
garantiramanutençãodadistânciamínimade1,5m(ummetr
oe meio) de raio entre ostrabalhadores.

11.

e

e

Toda a equipe
escolar
e
educandos.

Nutricionistas
toda a equipe
escolar.

Após
homologação
do
PlanCon
Municipal.
No retorno das
aulas
presenciais e
durante
o
processo

Nutricionistas
toda a equipe
escolar.

Equipe diretiva.

Após
homologação
do
PlanCon
Municipal.

Após
homologação
do
PlanCon
Municipal

Seguindo as orientações da
equipe diretiva, respeitando
todas as diretrizes.

Seguir a organização da
Equipe diretiva, Pedagógica e
Nutricionistas,
adotando
todasas
diretrizes.

Seguir a organização da
Equipe diretiva, Pedagógica e
Nutricionistas,
adotando
todasas
diretrizes.

Seguindo as orientações da
equipe diretiva, respeitando
todas as diretrizes.

haverá

haverá

81

Caixade
máscaras
descartaveis
Valor unitario R$
28,00

.
Não
custo

.
Não
custo

Não haverá custo
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Na
unidade de
ensino.

17. Realizar formação/treinamento com os profissionais
envolvidos em todos os processos da alimentação na
escola (recebimento, armazenamento, pré-preparo,
preparo,distribuição, acompanhamento e fiscalização),
seguindo
osprocedimentosestabelecidosnasdiretrizessanitárias,pl
anosde contingências e protocolosescolares.

Na
unidade de
ensino.

Na
unidade de
ensino.

16.
Orientar
que
entregadores
e
outros
trabalhadores externos não entrem no local de
manipulação dosalimentos.

18.
Organizarumplanodecomunicaçãoparaorientara
comunidade
escolar
sobre
os
procedimentos
alimentares,
conformeasdiretrizessanitárias,planosdecontingênciae
protocolosescolares.

Na
unidade de
ensino.

15.
Orientaratroca,higienização,armazenamentoe
descartedasm áscarasconformeoestabelecidonaPortaria
SES nº224/2020.

No retorno das
aulas
presenciais e
durante
o
processo

No retorno das
aulas
presenciais.

No retorno das
aulas
presenciais.

No retorno das
aulas
presenciais
equipe

Nutricionistas,
Equipe diretiva e
profissionais da
alimentação.

Nutricionista

Nutricionistas,
Equipe diretiva e
profissionais da
alimentação.

Toda a
escolar.

Seguindo as orientações da
equipe diretiva, respeitando
todas as diretrizes.

Seguindo as orientações da
equipe diretiva, respeitando
todas as diretrizes.

Seguindo as orientações da
equipe diretiva, respeitando
todas as diretrizes.

Seguindo as orientações da
equipe diretiva, respeitando
todas as diretrizes.

82

Conforme
demanda.

Formação
oferecida
SME.

Não
custo.

pela

havera

Lixeira pedal 35
litros
R$64,90
cada
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A unidade de
ensino não dispõe
de cantina .

Na haverá kits de
alimentação

A unidade de ensino
dispõe de cantina .

O quê (ação) (W2)

Onde (W3)

Quem (W5)

1. MEDIDAS GERAIS:

Quando
(W4)

Como (H1)

A unidade de
ensino
não
dispõe de cantina
.

Na haverá kits de
alimentação.

83

Quanto (H2)

Acesso:

não

Na haverá kits de alimentação.

https://drive.google.com/file/d/1f_KWOhot0A263pxiacSmpvm_BgexkGC/view?usp=sharing

Diretrizes:Link

Porque (domínios): TRANSPORTE ESCOLAR
de

A unidade de
ensino
não
dispõe
de
cantina .

Na haverá kits
de
alimentação.

mde
cantinas,lanchonetes,restaurantesouespaçosequivalent
esa
praçasdealimentação,deformaterceiriada,deverãotambé
m atender aos requisitos definidos na Portaria SES nº
256
de
21/04/2020,ououtrosregulamentosquevenhamsubstitula.
Quadro 8: Esquema de organização DAOP Alimentação Escolar

Osestabelecimentoseducacionaisquedispusere

Na haverá
kits
de
alimentaçã
o

19.
Seguir os procedimentos de higienização do Kit
de
alimentaçãoescolar(ondehouver)deacordocomasnormas
sanitárias.

05/01/2021 (Terça-feira)
DOM/SC - Edição N° 3371
Página 2630

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE

Ordenarasentradasesaídasdospassageirosdefo

rma
que,noembarque,ospassageirosocupeminicialmenteasp
artes traseiras dos veículos, e que o desembarque

1.3.

Nos veículos
de transporte
escolar.

Nos veículos
de transporte
escolar.

1.2.

Adequarafrotademodoacompatibilizaroquantitati
vo deveículoscomodepassageirosaseremtransportados,
respeitandoalimitaçãodefinidaparacadamodalidadede
transporte,inclusivedisponibilizandolinhasextras,senece
ssário.

Nos veículos
de transporte
escolar.

1.1.
Limitarecontrolaralotaçãomáximadecada
veiculo da seguinteforma:
Veículodepasseioresguardarintervalodeumassentovazio
entre os passageiros nos bancostraseiros;
Van (incluindo Kombi): resguardar intervalo de
umassento vazio entre os passageiros em todos
osbancos;
Microônibuspriorizarocupaçãoalternadadosassentos,atéo
limite de um ocupante por assento, sendo vedado
passageirosem pé;
ônibuspriorizarocupaçãoalternadadosassentos,atéolimit
ede um ocupante por assento, sendo vedado
passageiros empé
- Transporte coletivo adotar medidas previstas pela
SES;
- Em todas as modalidades de transporte, manter a
obrigatoriedade de ocupar o mesmo lugar todos os
dias, comregistro dos ocupantes pelo monitor;
-Adistribuiçãodeestudantesnosassentosdo
ônibusdeverser
feitadeformaaagruparosalunosdeumamesmaescolanam
esma região do veículo, quando este atender a mais de
umestabelecimento escolar no mesmo deslocamento.

No
trajeto
escolar.

No
trajeto
escolar.

No
trajeto
escolar.

Motoristas
dos
veículos
e
órgãos
competentes.

Motoristas
dos
veículos
e
órgãos
competentes.

Motorista
dos
veículos
e
órgãos
competentes.

Obedecendo
sanitárias.

às

diretrizes

Obedecendo às diretrizes
sanitárias.

Realizar a demarcação dos
bancos
com
informativos
obedecendo às diretrizes
Sanitárias.

Não
custo.

haverá

84

Conforme
demanda

Conforme
demanda
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Nas áreas de
embarque e
desembarque
ou
locais
destinados
para fila.
Nos veículos
de transporte
escolar.

1.6.
Demarcara distânciadesegurançade no mínimo
1,5 metros (um metro e meio) nas areas de embarque e
desembarque ou locais destinados para fila (na
escola),evitando a aglomeração depessoas.

1.7.
Orientar que, nos pontos de embarque
(distantes
da
escola),ocorrendoexistênciadeformaçãodefilas,osusuári
os
mantenhamadistância
mínimade1,5metro(ummetroemeio)
das
demaispessoas.

No
trajeto
escolar.

No
embarque e
desembarqu
e.

Motoristas
dos
veículos
e
órgãos
competentes.

Equipe diretiva e
motoristas.

as

as

diretrizes

diretrizes

haverá

Fita
demarcadora
31,90 cada
e
placa informativa
R$ 7,00 cada .

Não
custo.

Manutenção e
limpeza do ar
condicionado fica
a
cargo
da
secretaria
de
transporte

85

Motoristas dos veículos e
Conforme
órgãos competentes, conforme demanda.
as diretrizes sanitárias.

Equipe diretiva e motoristas
conforme
as
diretrizes
sanitárias.

Conforme
sanitárias.

dos Conforme
e sanitárias.

Motoristas
dos
veículos
e
órgãos
competentes.

Nos veículos
de transporte
escolar.

1.5.Permitirqueentremepermaneçamnosveículos
somentepessoascommáscara,quersejamestudantesoutr
abalhadores das escolas. Orientar estes usuários que
optarem por usar máscara de tecido, que seja em
conformidade com oprevisto na Portaria SES no 224,
de 03 de abril de 2020, ou outros regramentos que
venham substituí -la.

No
trajeto
escolar.

Nos
veículos
No trajeto
Motoristas
de transporte escolar.
veículos
escolar.
órgãos
competentes.

1.4.
Manterosbasculanteseas
janelasdosveículosabertas
(excetoemdiasdechuvafrioextremo),comamplitudeque
permita a troca de ar sem comprometer a segurança
dos passageiros. Caso o veículo disponha de sistema
de
arcondicionadocomrenovaçãodear,estadeveestarativa,be
m
comoahigienizaçãoeasubstituiçãodosfiltrosdeveestarem
conformidade com as recomendações dos fabricantes.

inicie pelos passageiros dos bancos da partedianteira.
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No
interior
dos veículos
de transporte
escolar.

1.10.

Organizareorientarescalonamentodehoráriosde
chegadasesaídasdosestudantesnasinstituiçõesdeensin
o,reduzindo a concentração deles no local.

1.11.

as
orientaçõesaospassageirossobreetiquetadatosse,usoda
máscara, higienização das mãos e distanciamento
social.
Na
unidade
de ensino.

Nos veículos
de transporte
escolar.

1.9.
Disponibilizar álcool 70% ou sanitizantes de
efeito similar para a higienização das mãos, no
embarque e no interiordo veículo.

Afixarnoespaldardecadapoltronaumencartecom

Nas empresas
de
transportes/ga
ra gens de
veículos.

1.8.
Padronizarprocedimentoseoperaçõesde
higienização,deformaqueapóscada
itinerárioviagem,será
realizadaalimpezaedesinfecçãodosveículosutilizadosno
transporte:
Higienizar apoios de braço, maçanetas, pegadores,
janelas
(vidros)epoltronascom
álcool70%ouprodutossanitizantesde efeitos similar, a
cada
finalização
deviagem;Definirperiodicidadeparahigienizaçãointernac
ompletadoveículo, recomendando-se ao menos uma
vez ao dia.

Diariamente.

Diariamente.

Diariamente
de
forma
constante.

Antes
e
após
a
utilização do
veículo.

Equipe diretiva.

Motoristas
dos
veículos
e
demais
funcionários
envolvidos
no
transporte
escolar.

Órgãos
competentes.

Órgãos
competentes

dos

diretrizes

interior

as

Essa organização ficara por
conta da unidades escolare
que deverá informar aos
responsáveis
pelo
transportemediante
lista de presença, conforme as
diretrizes sanitárias

Fixando no
veículos.

Conforme
sanitárias.

Conforme as diretrizes
sanitárias
Realizar o procedimento de
higienização
dos
veículos
antes e após a passagem dos
alunos, conforme as diretrizes
sanitárias

Não
custo.

haverá

86

Conforme
demanda

Conforme
demanda

Conforme
demanda.
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Nos veículos
de transporte
escolar.

Diariamente.

Motoristas
veículos
demais
funcionários
envolvidos
transporte
escolar.
no

dos
e
Afixar cartazes informativos
com a prioridade de assento,
conforme
as
diretrizes
sanitárias

2.3.
Orientarparaquemotoristas,monitoresedemais
prestadoresdeserviçodotransportereforcemseuscuidado
s
pessoais,lavandos
entreasmãoscom
águaesabãoeque,
sistematicamente,utilizemo
álcool70%parahigienizaçãodas mãos.

Nas empresas
de transporte
escolar
ou
órgãos
competentes.

Nas empresas
de transporte
escolar
ou
órgãos
competentes.

2.2.

Orientarostrabalhadoresdotransporteescolarainf
ormaremimediatamenteaoestabelecimento,casoaprese
ntem
sintomasdesIndromegripaleouconvivamcompessoas
sintomáticas, suspeitas ou confirmadas da COVID-19,
aplicando para estes as mesmas condutas relacionadas
aos outros trabalhadores da atividade escolar, no que
se refere elucidação diagnóstica, período de
afastamento e notificação das
autoridades sanitárias e epidemiológicas.

Nas empresas
de transporte
escolar
ou
órgãos
competentes.

2.1. Levar ao conhecimento dos profissionais do
transporte escolar, quer sejam servidores ou
prestadores de serviços (e aplicar no que couber), as
medidas recomendadas para os demais profissionais
voltadas à atividadeescolar.

Sempre que
necessário.

Sempre que
necessário.

Sempre que
necessário.

Empresas
transporte
escolar
órgãos
competentes.

Empresas
transporte
escolar
órgãos
competentes.

Empresas
transporte
escolar
órgãos
competentes.

ou

de

ou

de

ou

de

Capacitação e distribuição de
informativos aos motoristas,
conforme
as
diretrizes
sanitárias.

Informar
imadiatamente
o
responsável ou a unidade
escolar,
impedindo
seu
embarque,
conforme
as
diretrizes sanitárias.

Capacitação e distribuição de
informativos aos motoristas,
Conforme
as
diretrizes
sanitárias.

2. MEDIDAS AOS SERVIDORES/ PRESTADORES DE SERVIÇO :

1.12. Dar prioridade às crianças da Educação Infantil
e crianças com necessidades especiais no embarque e
desembarque e na ocupação dos bancos dianteiros do
transportecoletivo.

87

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda
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2.7. Recomendar a troca de roupa pelos trabalhadores
do transporte escolar ao final do expediente para
retorno assuas residências.

Nas empresas
de transporte
escolar
ou
órgãos
competentes.

Sempre que
necessário.

Sempre que
necessário.

Nas empresas
de transporte
escolar
ou
órgãos
competentes.

2.6.

Capacitarostrabalhadoresdotransporteescolarq
uanto
forma
adequadadeusodosdispositivosdesegurançasanitária
(m áscara,faceshield),tantoparaacolocaçãoquantoparaa
retirada, troca, substituição, higienização edescarte.

Nas empresas Sempre que
de transporte necessário.
escolar
ou
órgãos
competentes.

2.5.
Disponibilizareexigirousode
máscarasetambémface
shield
(protetorfacial),utilizadossimultaneamente,tantoparao
condutor do veículo quanto para o monitor, durante
todo
o
deslocamento,desdeasentradasnoveículoatéodesembar
que
do
últimoaluno.Orientarestesprofissionaisqueseoptarempor
usarmáscaradetecido,quesejaemconformidadecomopre
visto na Portaria SES no 224, de 03 de abril de 2020,
ououtros regramentos que venham substituí -la.

Sempre que
necessário.

Nas empresas
de transporte
escolar
ou
órgãos
competentes.

2.4.
Reforçar, para os monitores, a importânciada
higienização sistemática dasmãos.

Capacitação e distribuição de Conforme
informativos aos motoristas, demanda.
conforme as diretrizes
sanitárias.

Empresas
transporte
escolar
órgãos
competentes.

Empresas
transporte
escolar
órgãos
competentes.

ou

de

ou

de

88

Capacitação e distribuição de Conforme
informativos aos motoristas, demanda.
conforme as diretrizes
sanitárias.

Capacitação e distribuição de Conforme
informativos aos motoristas, demanda.
conforme as diretrizes
sanitárias.

Empresas de Capacitação e distribuição de Conforme
transporte
informativos aos motoristas, demanda.
escolar e órgãos conforme as diretrizes
competentes.
sanitárias.

Empresas
de
transporte
escolar
ou
órgãos
competentes.
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Nas empresas
de transporte
escolar
ou
órgãos
competentes.

2.9.
Garantirquetrabalhadoresdotransporteescolar
estejamcomseuscalendáriosvacinaisemdia.

Sempre que
necessário.

Quando
houver
confirmação
de caso.

Empresas
de
transporte
escolar
ou
órgãos
competentes.

Órgãos
competentes.

Na
unidade
de ensino.

No embarque.

3.1.
Orientaraospaisqueosestudantesdeverão
utilizar
máscarafacialcomobarreira,paraautilizaçãodotransporte
, seguindo todas as orientações de uso dispostas na
Portaria SES n° 224, de 03 de abril de 2020.

3.2.
Os motorista/monitores escolares deverão
realizar a aferição de temperatura corporal dos
estudantes, antes de adentrarem no transporte escolar,
termômetros
com
uso
de
infravermelhosououtroinstrumentocorrelatofornecidopel
a mantenedora.Aferidaatemperaturade37,C(trintaesete
vrgulaoitograusCelsius)ousuperior,nãoserpermitidaaentr
ada no transporte.

No
embarque.

Conforme
necessário.

Motorista
dos
veículos
e
demais
funcionários
envolvidos
no
transporte
escolar.

Equipe diretiva e
pedagógica.

diretrizes

Utilizando
o
termômetro
infravermelho
ou
outro
instrumento correlato.

Conforme
sanitárias.

as

Por meio da apresentação da
carteira de saúde.

Por meio de notificação.

3.MEDIDAS AOS PAÍS/ RESPONSÁVEIS DE ALUNOS/ESTUDANTES:

Órgãos
competentes.

2.8. Notificar os prestadores de serviço quando
houver confirmação de caso da COVID-19, bem como
as pessoas que tiveram contato com este, em um raio
de 1,5 metro, em todosos ambientes em que a pessoa
infectada tenhacirculado.

89

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.
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Na
unidade
de ensino.

3.4.
Solicitar
aos
pais
responsveisque
acompanhemaguardemseusfilhosnopontodeembarque,
poderá
caso
sedetectadafebre,
estenão
entraraoveculoedeverá
buscarorientaçãocoma
vigilnciaEpidemiolgica Municipal.

3.5. Realizar campanha de conscientização para Na unidade
que os pais respons veis priori em o transporte próprio de ensino.
de seus filhos, visando a evitar o risco de contaminação
dentro do transporte,orientando que não transportem
passageiros fora do n cleo familiar

Na
unidade
de ensino.

3.3.
Nocasodeoestudanteapresentartemperaturade
37,8C(trintaesetevírgulaoitograusCelsius)ousuperior,o
motoristamonitordeverárelatarofato à equipegestorada
escola para que esta tome as devidas providências.

do
das

Constantem
en te.

Antes
retorno
aulas.

Sempre que
necessário.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Motorista
dos
veículos
e
demais
funcionários
envolvidos
no
transporte
escolar.

Por meio de comunicação com
os responsáveis.

Por meio de comunicação com
os responsáveis.

Por meio de relato/relatório.

90

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.
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Sempre que
necessário.

Motorista
dos
veículos
e
demais
funcionários
envolvidos
no
transporte
escolar.

Diariamente.

Órgãos
competentes.

ALUNOS/ESTUDANTES:

Nos veículos
de transporte
escolar.

4.

No embarque
dos veículos
de transportes
escolares.

Quadro 9: Esquema de organização DAOP Transporte Escolar

4.1.
Cabeaos
órgãosdefiscalizaçãomunicipalpromoverem ações e
operações que intensifiquem a fiscalização, sempre
considerando o arcabouço legal pertinente em vigor,
emespecial:
certificar-se de que trabalhadores e estudantes
conhecemasorientações relacionadas ao transporte
escolar;verificarseestudantesetrabalhadoresfazemusoc
onstanteda máscara e os trabalhadores o uso do face
shield, simultaneamente;
verificar a disponibilidade de álcool 70% nos veículos
certificar que todos osprodutos utilizados tenham
registro na ANVISA, quandocouber.

3.6. Proibir a entrada, nos ve culos, de pais e
respons veis, a não ser em caso de extrema
necessidade para auxiliar estudante/criança com
necessidade especial ou outra limitação, situação que o
monitor sozinho não consiga administrar, sendo que os
pais e respons veis, para adentrar o ve culo, deverão
ser submetidos aferição detemperatura e estar
utilizando máscara.

Conforme
demanda.

91

Promoverem ações
e
Conforme
operações que intensifiquem a demanda.
fiscalização.

Por meio de comunicação com
os responsáveis.
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Quando (W4)

Quem (W5)

Na
unidade
de ensino.

Durante
o
ensino
ao
remoto,
retomar
as
atividades
presenciais e
durante
o
processo

Equipe diretiva,
pedagógica e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

1. Do acompanhamento das condições de saúde:

Onde (W3)

Conforme
estabelecidas

Como (H1)

diretrizes

Conforme
demanda

Quanto (H2)

de

92

Realizar triagem dos servidores da escola, sendo Na unidade Durante o Equipe diretiva, Identificar os servidores grupo Conforme
classificados de acordo com seu estado individual de ensino.
ensino
pedagógica e de risco (Grupo 1, Grupo 2 e demanda.
inicialem relação à Covid-19, sendo divididos
remoto,
ao demais
Grupo3), através de pesquisa
emgrupos:
retomar as profissionais
prévia, triagem (no local de
Grupo 1 - Casos suspeitos ou confirmados:
atividades
quando se fizer trabalho, aferindo temperatura
profissionais da educação que apresentarem sintomas
presenciais e necessário.
e isolando os casos suspeitos),
como febre, dores no corpo, calafrios, falta de ar, tosse,
durante
o
seguindo organização
da
dor de garganta, diarreia, alteração de paladar ou olfato
processo
equipe diretiva adotando todas
e dificuldades respiratórias, e também os profissionais
.
as
diretrizes
sanitárias
que tiveram contato, nos últimos 14dias, com um caso
relacionadas
confirmado deCOVID-19;
Grupo 2 - Grupo de Risco: São considerados gruposde
risco pessoas com 60 anos ou mais; os profissionais
que sofram de doenças crônicas (cardiopatias,
diabetes,
hipertensão,
imunossupressores),
as

1.1 Quanto à prevenção, recomenda-se que as
unidades de ensino reforcem as medidas de prevenção
da doença, orientando os
profissionais da educação a respeito de diretrizes
como:
distanciamentosocial;
uso de máscaras
higiene dasmãos;
limpeza do ambiente detrabalho;
afastamento de sintomáticos
monitoramentodos sintômas;
boa ventilação dosambientes.

O quê (ação) (W2)

Acesso:https://drive.google.com/file/d/13fykW7jWvt7CYvppxmCHIWM15D3Q61eF/view?usp=sharing

Diretrizes:Link

Porque (domínios): GESTÃO DE PESSOAS
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gestantes de alto risco, entre outros, conforme
DecretoSC/525/2020;
Grupo 3 - Não pertencem aos grupos anteriores etem
permissão para realizar os trabalhospresencialmente;
A triagem possui doisobjetivos:
identificação de casos suspeitos, permitindoo
encaminhamento aos serviços desaúde;
isolamento dos casos suspeitos, evitandoa transmissão
no ambiente detrabalho.
Recomendar que todos os profissionais da educação
respondam a um questionário autodeclaratório, antes
deacessar o local de trabalho, com o objetivo de
identificar casos suspeitos de COVID-19. O modelo do
questionário encontra-se no AnexoI;
Garantir
monitoramento
contínuo,
adotando
mecanismos de controle que permitam ao servidor
informarao gestor a presença desintomas;
Para aferir a temperatura de seus profissionais no
momento da chegada ao local de trabalho, recomendase seguir as orientações do fabricante quanto à
calibragem do medidor de temperatura. Dar preferência
a medidores de temperatura sem contato, porém caso
não seja possível utilizar medidores de temperatura
sem contato, a higienização do termômetro com álcool
70% deve ser realizada a cada uso. Caso a
temperatura aferida de algum colaborador esteja igual
ou superior a 37,8°C,o colaborador deve ser
considerado um casosuspeito.

93
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Na
unidade
de ensino.

Na
unidade
de ensino.

Orientar os profissionais da educação identificados
como casos suspeitos de COVID-19a:
buscar uma unidade desaúde;
manter isolamento domiciliar por 14 dias, a partirdo
início dos sintomas, e depois de três dias sem
sintomas. Após este período, o profissional poderá
voltar aotrabalho;
osfamiliares(contatodomiciliar)devemserorientadosa
realizar isolamento domiciliar por 14 dias e, se
apresentarem sintomas, procurar uma unidade
desaúde.

Orientar a apresentação de comprovação para o
enquadramento no grupo de risco estabelecido
peloDecreto SC/525/2020:
Cada rede de ensino poderá optar por aceitar
comprovantes tais como: Formulário deAutodeclaração,
Atestado Médico e/ou Agendamento em PeríciaMédica.

ASSINADO DIGITALMENTE

Ao retomar as
atividades
presenciais e
durante
o
processo
.

. Durante o
ensino
remoto,
ao
retomar
as
atividades
presenciais e
durante
o
processo
.

Equipe diretiva.

Equipe diretiva.

Os
profissionais
serão
orientarados a comprovação
do grupo de risco, conforme
critérios estabelecidos pela
SME.

Orientarverbalmente
os
profissionais com suspeita de
COVID-19 a buscar a unidade
de Saúde, manter-se isolado
por 14 dias a partir do início
dos sintomas e por depois de
três dias sem sintomas. Após
este período, o profissional
poderá voltar ao trabalho;
assim como os familiares
(contato domiciliar) devem ser
orientados
a
realizar
isolamento domiciliar por 14
dias e, se apresentarem
sintomas,
procurar
uma
unidadede
saúde

94

Conforme
demanda.

Conforme
demanda
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Instituicão
mantenedora

Após
homologação
do
PlanCon
Municipal.

Equipe diretiva.

Recomendar que cada unidade
de ensino crie um formulário
padrão, contemplando toda a
comunidade
escolar
(estudantes e todos servidores
que tenham contato direto com
a unidade de ensino) para
coletar dados sobre quem e
quais pertencem ao grupo de
risco.

Na
unidade
de ensino e
ou
Home
Office

Na
unidade
de ensino e
ou
Home
Office.

2.1. Priorizar o trabalho remoto, conforme Decreto nº
SC/525/2020, de forma que não haja prejuízo ao
serviço público.

2.2. Distribuir
tarefas administrativas, quando
necessário, que possam ser realizadas de forma
remota, como auxiliar na elaboração de atividades,
pesquisas e correções de atividades.

Após
homologação
do
PlanCon
Municipal de
acordo com
as legislações
vigentes

Após
homologação
do
PlanCon
Municipal de
acordo com
as legislações
vigentes.

Equipe diretiva
e pedagógica.

Equipe diretiva
e pedagógica.

Organizar atividades remotas
prioritariamente, utilizando os
professores de risco para
atendimento a estudantes em
ambiente remoto, de de modo
que não haja prejuízo ao
serviço público

Organizar atividades remotas
prioritariamente, utilizando os
professores de risco para
atendimento a estudantes em
ambiente remoto, de de modo
que não haja prejuízo ao
serviço público

2.Organizar a forma de trabalho aos profissionais da educação que se enquadram no grupo de risco.

Recomendar
que
as
Redes
de
Ensino
realizemdiagnóstico para mapear quais e quantos
servidores e estudantes se enquadram no grupo de
risco estabelecido pelo Decreto nº SC/525/2020:
Garantir que todos os setores estejam contempladosno
diagnóstico: professores, servidores que ocupam
funções administrativas e pedagógicas, servidores que
atuam na limpeza, servidores que atuam com a
alimentação, servidores que atuam com o transporte
escolar, servidores que atuam na segurança e
vigilância das unidades escolares, servidores que
atuam no quadro civil ou técnico das unidades
escolares, estudantes de todas as etapas e níveis
deensino;
Orientar
que
sejam
organizados
formulários
diagnósticos
padrão,
pela
mantenedora,
e
aplicadospelaunidade escolar.

95

Conforme
demanda.

Conforme
demanda

Conforme
demanda.
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Na
unidade
de ensino.

Na
unidade
de ensino.

Órgãos
responsáveis.

3. Orientar por carga horária diferenciada aos
servidores, em especial, aos professores que estiverem
atuando presencialmente, a fim de garantir o
planejamento das atividades para as novas
metodologias de ensino, conforme as diretrizes
pedagógicas.

4. Assegurar o planejamento democrático e coletivo de
carga horária e condições de trabalho a toda
comunidade escolar.

5.1. Elaborar
estabelecido.

Após
homologação
do
PlanCon
Municipal de
acordo com
as legislações
vigentes.

Após
homologação
PlanCon
do
Municipal de
acordo com
as legislações
vigentes.
Equipe diretiva
e pedagógica.

Equipe diretiva
e pedagógica.

diretrizes

Com escala de trabalho
presencial e Home Office

Conforme
as
estabelecidas.

Conforme
demanda.

Material
impresso
na
unidade
sem
custo adicional.

edital

específico

para

o

período

Após
homologação
PlanCon
do
Municipal de
acordo com
as legislações
vigentes

Instituição
Mantenedora.

Conforme
as
diretrizes
estabelecidas.
A Secretaria Municipal de
Ensino
ou
mantenedora
específica,
garantir
a
contratação
imediata
da
substituição de

96

Conforme
demanda.

Após
Equipe diretiva
Garantir no planejamento das Conforme
homologação
atividades novas metodologias demanda.
e pedagógica.
PlanCon
do
de ensino conforme orientação
da equipe diretiva
Municipal de
acordo com
as legislações
vigentes
5.Organizar os critérios para contratação de servidores em substituição, ou para a necessidade de contratação de novos servidores em regime de
excepcionalidade, a fim de atender às necessidades noperiodo em que perdurar o formato das atividades escolares estabelido nas diretrizes pedagogicas
ensanitárias.

Na
unidade
de ensino e
ou
Home
Office.

2.3. Planejar e ministrar aulas de forma remota, bem
como elaborar as aulas para as formas impressas.
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Órgãos
responsáveis.

Órgãos
responsáveis.

Órgãos
responsáveis.

Órgãos
responsáveis.

5.2. Garantir no edital os critérios para a substituição.

5.3. Sistematizar mecanismos para a compensação de
horas, na impossibilidade da realização de trabalho
remoto ou desempenho de outra função.

ASSINADO DIGITALMENTE

5.4. Identificar possibilidades de prorrogação de
contratos dos professores que já estão atuando nas
atividades não presenciais, para dar continuidade ao
calendário letivo, conforme estabelecido nos Pareceres
CNE nº 05 e 11/2020.

5.5. Considerar as especificidades da legislação local
quanto à necessidade de reposição, contratação e/ou
realização e prorrogação de processos seletivos de
servidores, para dar continuidade ao processo
educativo, de modo a reduzir o risco e com menor
prejuízo possível à aprendizagem dos estudantes,
ponderando-se
a
necessidade
de
frequentes
substituições de servidores em função de licenças,
óbitos e ocorrência de eventos adversos, que incidem

Após
homologação
do
PlanCon
Municipal de
acordo com
as legislações
vigentes.

Após
homologação
do
PlanCon
Municipal de
acordo com
as legislações
vigentes

Após
homologação
do
PlanCon
Municipal de
acordo com
as legislações
vigentes

Após
homologação
do
PlanCon
Municipal de
acordo com
as legislações
vigentes

Instituição
Mantenedora

Instituição
Mantenedora

Instituição
Mantenedora

Instituição
Mantenedora

Conforme
as
estabelecidas.

Conforme
as
estabelecidas.

Conforme
as
estabelecidas.

Conforme
as
estabelecidas.

servidores afastados

diretrizes

diretrizes

diretrizes

diretrizes
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Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.
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Órgãos
responsáveis.

Unidade
de
ensino
e
Home Office.

Órgãos
competentes
com
compartilham
ent
o
na
unidade
de
ensino.

5.6. Envolver representantes do Poder Legislativo, tanto
no âmbito estadual quanto municipal, nos Comitês de
Gerenciamento da COVID-19, considerando a
necessidade de adequação legislativa enquanto o
regime especial de educação decorrente da pandemia
perdurar.

6.1. Capacitar a comunidade escolar a respeito dos
seguintes temas: ações de higiene necessárias quando
da utilização do transporte público e transporte escolar,
utilização da máscara de proteção, troca da máscara,
tempo
útil
de
proteção
de
máscara,
armazenamento/descarte de máscara contaminada,
higienização das mãos e objetos, etiqueta respiratória e
como se alimentarcom segurança.

6.2. Elaborar e/ou compartilhar uma cartilha de
orientação sobre os cuidados básicos de prevenção à
COVID-19, e disponibilizá- la pela internet para as
comunidades escolares.

em situações de emergência, visando agilizar com
eficácia a continuidade do processo de ensino.

Após
homologação
do
PlanCon
Municipal de
acordo com
as legislações
vigentes

Após
homologação
do
PlanCon
Municipal de
acordo com
as legislações
vigentes

Após
homologação
do
PlanCon
Municipal de
acordo com
as legislações
vigentes

Órgãos
competentes,
equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Instituição
Mantenedora

Conforme
as
estabelecidas.

Conforme
as
estabelecidas

Conforme
as
estabelecidas.

diretrizes

diretrizes

diretrizes

haverá
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Conforme
demanda.

Não
custo.

Conforme
demanda.
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Unidade
de
ensino
e
Home Office.

Unidade
de
ensino
e
Home Office.

6.4. Oportunizar, a todos os servidores, formação e
treinamento para os planos de contingenciamentos e
protocolos escolares.

6.5. Oferecer formação aos servidores para a nova
forma de ensino, conforme as diretrizes pedagógicas.

de

Unidade
ensino.

6.3. Afixar as medidas de prevenção, por meio de
materiais visuais, nas unidades de ensino.

ASSINADO DIGITALMENTE

Após
homologação
do
PlanCon
Municipal

Após
homologação
do
PlanCon
Municipal.

Após
homologação
do
PlanCon
Municipal de
acordo com
as legislações
vigentes

Equipe diretiva,
pedagógica,
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica,
Comissão
Escolar
e
demais
profissionais
que se fizer
necessário.

Equipe diretiva
e pedagógica.

diretrizes

A unidade escolar organizará
as formações necessárias aos
servidores para a nova forma
de ensino, conforme as
diretrizes pedagógicas, da
meneira
que
for
mais
adequada para àquela
realidade escolar

A gestão escolar deve buscar
todas e quaisquer parcerias
que se façam necessárias
(saúde, defesa civil, comitê
municipal, entre outros) para
formação e treinamento para
os
planos
de
contingenciamentos
eprotocolos escolares

Conforme
as
estabelecidas.

Não
custo.

Não
custo.
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havera

havera

.
Conforme
demanda
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Ambiente
Virtual.

Órgão
competente.

Ambiente
Virtual.

Unidade
de
ensino e ou
por meio de
tecnologia da
informação e
comunicação.

6.6. Realizar testes simulados em período anterior à
retomada das atividades presenciais.

7.1. Disponibilizar serviços de apoio psicossocial que
abordam estigmatização/discriminação e apoio aos
servidores no enfrentamento das incertezas da
pandemia.

ASSINADO DIGITALMENTE

7.2. Promover reflexões, por meio de formações virtuais
(interinstitucionais), sobre as incertezas da comunidade
escolar com relação à nova realidade.

7.3. Promover campanhas motivacionais constantes
(tanto gerais como específicas) em todos os meios de
comunicação, para lembrar que a unidade de ensino
está preocupada com o bem- estar de todos.

.

Durante
o
ensino
remoto,
no
retorno
das
aulas
presenciais e
durante
o
processo

Após
homologação
do
PlanCon
Municipal
Durante
o
ensino
remoto,
no
retorno
das
aulas
presenciais e
durante
o
processo
.

Durante
o
ensino
remoto,
no
retorno
das
aulas
presenciais e
durante
o
processo

Equipe diretiva,
pedagógica,
Comissão
Escolar
e
demais
profissionais
que se fizer
necessário.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

SME e SMS

Equipe diretiva,
pedagógica,
Comissão
Escolar.

em

Através das midias sociais a
equipe diretiva, pedagogica e a
comissão
escolar
estabelecerão estratégias para
atender
as
necessidades
frentes as dificuldades e
incertezas vindouras, conforme
vulnerabilidades emocionais e
psicosociais
de
seus
colaboradores e estudantes,
minimizando
os
impactos
emocionais acarrtados por esta
nova realidade

Através de reuniões
plataformas virtirtuais

Por meio de encaminhamentos
específicos
aos
órgãos
competentes.

Não
custo..

Não
custo.

havera

haverá

havera

100

Conforme
demanda.

A gestão da unidade escolar Não
organizará o simulado antes da custo..
retomada
das
atividades
presenciais para identificar e
corrigir
possíveis
inconsistências
que
seu
PLANCON EDU COVID19 possa apresentar
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Unidade
ensino.

7.5. Acompanhar o pós-retorno: direção e colegas
devem permanecer atentos a comportamento,
frequência, desempenho, etc., de alunos e professores,
e
realizar
encaminhamento
especializado
imediatamente, em caso de observação de depressão,
tristeza, ansiedade, medo, ou culpa, entre outros.

ASSINADO DIGITALMENTE

No retorno
das
aulas
presenciais e
durante
o
processo.
Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

diretrizes

Conforme
as
diretrizes
estabelecidas e suporte do
setor de saúde.

Conforme
as
estabelecidas.

Não
custo..

Conforme
demanda.

havera

Onde (W3)

Na
unidade
de
ensino;
remotamente,
quando
necessário.

O quê (ação) (W2)

1.
Oportunizar, a todos os servidores, capacitação
e treinamento para
os planos de contingência, o
Sistemade Comando de Operações - SCO e
protocolosescolares.

Durante
o
ensino
remoto,
no
retorno
das
aulas
presenciais e
durante
o
processo
.

Quando (W4)

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Quem (W5)

Encontros
presenciais,
remotos, quando necessário;
plataformas
digitais
(Web
conference/webinar, live);
informativos em
materiais
impressos ou eletrônicos.

Como (H1)

101

Conforme
demanda.

Quanto (H2)

Diretrizes:Link de Acesso:https://drive.google.com/file/d/16Sc5vBvDFNbAEcttXhrhDuDPA0CPsy-K/view?usp=sharing

Porque (domínios): TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO

de

de

Durante
o
ensino
remoto,
no
retorno
das
aulas
presenciais e
durante
o
processo
.
Quadro 10: Esquema de organização DAOP Gestão de Pessoas

Unidade
ensino.

7.4. Preparar um ambiente acolhedor para a recepção
da comunidade escolar no retorno das atividades
presenciais.
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Durante
o
ensino
remoto,
no
retorno
das
aulas
presenciais e
durante
o
processo
.
Durante
o
ensino
remoto,
no
retorno
das
aulas
presenciais e
durante
o
processo.

Na
unidade
de
ensino;
remotamente,
quando
necessário

Na
unidade
de
ensino;
remotamente,
quando
necessário.

4.
Desenvolver programas de capacitação para os
alunose para os professores e servidores que não
integrem
o
SCO,
focando
nas
respostas
comportamentais esperadas para cada segmento da
comunidade escolar.

5. Adotar rotinas regulares de capacitação e
treinamento dos alunos e servidores sobre as medidas
de prevenção, monitoramento e controle da
transmissão do COVID19, comênfase nas orientações,
protocolos e diretrizes estabelecidas, sempre em
linguagem acessível para toda a comunidadeescolar.

Durante
o
ensino
remoto,
no
retorno
das
aulas
presenciais e
durante
o
processo
.

Na
unidade
de ensino.

3. Identificar as principais funções a serem
desenvolvidasnas Unidades de Gestão Operacional
(Sistemas de Comando Operacionais- SCO/ Comitês
Escolares) e propor tarefas/atividades para cada uma
das funções nos três níveis (estratégico, tático e
operacional) e capacitar para cada função (framework).

Durante
o
ensino
remoto,
no
retorno
das
aulas
presenciais e
durante
o
processo

Na
unidade
de
ensino;
remotamente,
quando
necessário.

2. Capacitação e treinamento dos integrantes da
comunidade escolar envolvidos na gestão da crise
sanitária, com especial atenção às equipes que
compõem a Unidade de Gestão Operacional/ Sistema
de Comando deOperações.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Encontros
presenciais,
remotos, quando necessário;
plataformas
digitais
(Web
conference/webinar, live);
informativos
em
materiais
impressos ou eletrônicos.

Encontros
presenciais,
remotos, quando necessário;
plataformas
digitais
(Web
conference/webinar, live);
informativos
em
materiais
impressos ou eletrônicos.

Criação de um Organograma
de Comando Operacional.

Encontros
presenciais,
remotos, quando necessário;
plataformas
digitais
(Web
conference/webinar, live);
informativos
em
materiais
impressos ou eletrônicos.

102

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.
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Na
unidade
de
ensino;
remotamente,
quando
necessário

Na
unidade
escolar; home
office, quando
necessário.

Na
unidade
de ensino e/
ou ambiente
virtual.

6.
Capacitação da comunidade escolar nos
seguintestemas:
ações de higiene necessárias quando da utilizaçãodo
transporte público e transporteescolar;
utilização da máscara de proteção, troca da
máscara;tempo útil de proteção demáscara;
armazenamento/descarte de máscaracontaminada;
higienização das mãos eobjetos;
etiqueta respiratória; como se alimentar com
segurança; - entreoutros.

7. Treinamento das Comissões Escolares para
fiscalização dos regramentos e diretrizes aplicáveis na
unidade escolar que se pretende o retorno do ensino,
extensão e pesquisaspresenciais.

ASSINADO DIGITALMENTE

8. Treinamento específico sobre higienização e
desinfecção adequadas de materiais, superfícies e
ambientes, aosservidores responsáveis pelalimpeza.

Durante
o
ensino
remoto,
no
retorno
das
aulas
presenciais e
durante
o
processo.

Durante
o
ensino
remoto,
no
retorno
das
aulas
presenciais e
durante
o
processo
..

Durante
o
ensino
remoto,
no
retorno
das
aulas
presenciais e
durante
o
processo
.

de
à

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Comitê
Estadual
combate
COVID19.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Conforme
sanitárias.

as

diretrizes

Encontros
presenciais,
remotos, quando necessário;
plataformas
digitais
(Web
conference/webinar, live).

Encontros
presenciais,
remotos, quando necessário;
plataformas
digitais
(Web
conference/webinar, live);
informativos em
materiais
impressos ou eletrônicos.
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Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.
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Na
unidade
de ensino.

Na
unidade
de ensino.

Na
unidade
de ensino.

9. Capacitar profissionais responsáveis pela triagem
dos servidores e alunos da escola, sendo classificados
deacordo com seu estado individual inicial em relação
àCovid-19.

10.
Capacitação e treinamento dos servidores e
alunos para procederem às ações quando se
depararem com indivíduoscom sintomas de síndrome
gripal, de forma a se protegerem e protegerem a
comunidade escolar de possívelcontaminação.

ASSINADO DIGITALMENTE

11.
Capacitar os servidores ou prestadores de
serviço
do
transporte
escolar
quanto
às
medidas/diretrizesrecomendadas para o retorno das
aulaspresenciais.

.Durante
o
ensino
remoto,
no
retorno
das
aulas
presenciais e
durante
o
processo
.

Durante
o
ensino
remoto,
no
retorno
das
aulas
presenciais e
durante
o
processo
.

Durante
o
ensino
remoto,
no
retorno
das
aulas
presenciais e
durante
o
processo

Equipe diretiva
e
outros
profissionais
que
se
perceberem
necessários
para
este
momento.

Equipe diretiva
e
outros
profissionais
que
se
perceberem
necessários
para
este
momento.

Equipe diretiva
e
outros
profissionais
que
se
perceberem
necessários
para
este
momento.

Encontros
presenciais,
remotos, quando necessário;
plataformas
digitais
(Web
conference/webinar, live)
informativos
em
materiais
impressos
ou
eletrônicos.
Seguindo os procedimentos
estabelecidos nas Diretrizes
Sanitárias,
Planos
de
Contingência
e
ProtocolosEscolares.

Orientação
e
vigilância
constantes
para
monitoramento dos sintomas
da COVID. Seguindo os
procedimentos estabelecidos
nas Diretrizes Sanitárias.

104

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Encontros
presenciais,
remotos, quando necessário; Conforme
plataformas digitais (Web demanda.
conference/webinar, live);
informativos
em
materiais
impressos ou eletrônicos.
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Na
unidade
de ensino.

14. Articulação e integração intersetorial com
outras instituições/políticas (saúde, assistência social,
segurançapública, criança e adolescente etc.), uma vez
que as ações de resposta serão realizadas por
instituições diferentes e que, se acionadas, precisam
estar prontas para prestar oatendimento.

Na
unidade
de ensino.

Na
unidade
de ensino e
em ambiente
virtual.

13. Oportunizar a capacitação de professores e
educadores para uso de novas estratégias de
aprendizagem,metodologias
ativas,
ferramentas
digitais, gamificação (jogos digitais)etc.

15. Treinamentos para os diferentes atores envolvidos
na gestão e comunicação de casos suspeitos de
COVID-19 no estabelecimento de ensino.

Na
unidade
de ensino.

12.
Realizar
a
capacitação/treinamentos
dos
profissionais envolvidos em todos os processos da
alimentação na escola (recebimento, armazenamento,
pré-preparo, preparo, distribuição, acompanhamento e
fiscalização), seguindo os procedimentos estabelecidos
nas diretrizes sanitárias, planosde contingências e
protocolos escolares.

Equipe diretiva
e
outros
profissionais
que
se
perceberem
necessários
para
este
momento.

Equipe diretiva
e
outros
profissionais
que
se
perceberem
necessários

Durante
o
ensino
remoto,
no
retorno
das
aulas
presenciais e

Equipe diretiva
e pedagógica.

Equipe diretiva
e
outros
profissionais
que
se
perceberem
necessários
para
este
momento.

Durante
o
ensino
remoto,
no
retorno
das
aulas
presenciais e
durante
o
processo

Durante
o
ensino
remoto,
no
retorno
das
aulas
presenciais e
durante
o
processo

Durante
o
ensino
remoto,
no
retorno
das
aulas
presenciais e
durante
o
processo
.

Conforme
demanda.

rede

de

Promovendo
simulados
referentes
às
medidas
preventivas,
protocolose
diretrizes
estabelecidas;
encontros
presenciais,
remotos, quando necessário;

Criação
de
comunicação
intersetorial.

105

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Possibilitando treinamento das Conforme
ferramentas para as novas demanda.
estratégias de ensino.

Encontros
presenciais,
remotos, quando necessário;
plataformas
digitais
(Web
conference/webinar, live)
informativos
em
materiais
impressos
ou
eletrônicos.
Seguindo os procedimentos
estabelecidos nas Diretrizes
Sanitárias,
Planos
de
Contingência
e
ProtocolosEscolares.
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18. Realizar exercícios simulados de campo para a
validação do plano de contingência e dos protocolos,
antes da retomada às aulas com estudantes e
servidores utilizando diferentes cenários de risco nas
simulações e reunir o maior número de situaçõesque os
alunos vivenciam na escola, visualizando-as na
perspectiva de prevenção aoCoronavírus.

17.
Realizar
simulados
de
mesa/virtuais
envolvendo
as
Coordenadorias
Regionais
de
Educação, Saúde, Proteção e Defesa Civil, entreoutras.

16. Realizar simulados de
preparação
para
instalação, ativação e funcionamento do Plano de
Contingência e doSCO.

Unidade
ensino.

Ambiente
virtual.

de

Na
unidade
de ensino.

o

Durante
o
ensino
remoto,
no
retorno
das
aulas
presenciais e
durante
o
processo
..

No processo
de elaboração
do PlanCon.

Durante
o
ensino
remoto,
no
retorno
das
aulas
presenciais e
durante
o
processo

durante
processo

Equipe diretiva
e pedagógica.

Comissão
Escolar.

Equipe diretiva
e
Comissão
Escolar.

para
este
momento.

em

ambiente

Conforme
demanda.

106

Exercício realizado unidade de Conforme
ensino. testando os protocolos demanda.
estabelecidos, como por
exemplo:
trajetodeidaevoltadaescola
carro, ônibus, carona, bicicleta
na escola: entrada, saída,
duranteas aulas, intervalo, ida
e volta ao banheiro, momento
dolanche;
ao chegar em casa: medidasde
higienização esegurança.

Realização
virtual.

Exercício realizado na unidade Conforme
de ensino, testando os demanda.
protocolos estabelecidos.

plataformas
digitais
(Web
conference/webinar,Live).
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INFORMAÇÃOECOMUNICAÇÃO

Equipe diretiva
e
outros
profissionais
que
se
perceberem
necessários
para
este
momento.

Diretrizes:Link

Utilizando plataformas virtuais.

Onde (W3)

Na
unidade
de ensino.

O quê (ação) (W2)

1.
Constituir uma equipe responsável pela
comunicação
interna(entreatoresenvolvidosnacriseenaresposta)epela
comunicaçãoexterna(aopúblico),integradaaoSistemade
Comando em Operações (SCO)Unidade de Gestão
Operacional (UGA) ou Comitê de Crise, definindo
funções e responsabilidades dos seus membros, se
possível utilizando procedimentos operacionais padrão
(POPs).

Durante
o
ensino
remoto,
no
retorno
das
aulas
presenciais e
durante
o
processo
..

Quando (W4)

Equipe diretiva
e
Comissão
escolar.

Quem (W5)

COMUNICAÇÃO
EXTERNA:
Diretoria
de
Imprensa
do
Governo
Municipal.

COMUNICAÇÃO
INTERNA:
Secretáriade
Educação, Coordenadores e
Gestores.

Como (H1)

Acesso:https://drive.google.com/file/d/1zapq8FhKayl6Rj_6JRvDoi1q9jEqqmB/view?usp=sharing

Porque(domínios):

19. Garantir que toda a comunidade escolar seja Unidade
de Durante
o
formada, treinada e preparada para um retorno seguro ensino e ou
ensino
às atividades presenciais, sendo que a capacitação dos ambiente
remoto,
no
retorno
das
alunos e professores poderá, ainda, ser reforçada com virtual.
o apoio do Programa DefesaCivil na Escola,
aulas
desenvolvido pela Defesa Civil de Santa Catarina, por
presenciais e
meio do módulo voltado aos desastres de natureza
durante
o
biológica, módulos de preparação e resposta a
processo
..
eventosadversos.
Quadro 11: Esquema de organização DAOP Treinamento e Capacitação

Não
custo .
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haverá

Quanto (H2)

de

Conforme
demanda.
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Na
unidade
de ensino.

Na
unidade
de ensino.

3.Planejaraativaçãoeimplementaçãodeumplanode
comunicação,no âmbitodoplanodeaçãocoordenadopelo
SCOGO.Sugerimosquesejamincluídososseguintes
tópicos:
Contextualização
Objetivos emetas
Públicos-alvo
Conteúdo(s),principalesecundários,esuainter-relação
Recursoshumanosemateriais–equipesdetrabalhoe
responsáveis
Canais de comunicação e deinformação
Calendarização
Avaliação, adaptação eaprimoramento.

4.

Promoveracompreensãoacercadoquesesabeso
breo
novoCoronavruseapandemiadeCOVID19,contribuindopara
queapopulaçãoescolaresuasfamliaspossam fazer a
prevenção do contágio e na efetividade das medidas
implementadas
no
estabelecimento
deensino/educação.

Na
unidade
de ensino.

2.Promover a valorização do conhecimento científico
consolidado,comoomelhoremaisqualificadosaber
disponível para enfrentar, com êxito, a pandemia de
COVID-19.

Durante
o
ensino
remoto,
no
retorno
das
aulas
presenciais e
durante
o
processo

Durante
o
ensino
remoto,
no
retorno
das
aulas
presenciais e
durante
o
processo
.

Durante
o
ensino
remoto,
no
retorno
das
aulas
presenciais e
durante
o
processo
.

Equipe diretiva
e
Comissão
escolar.

Equipe diretiva
e
Comissão
escolar.

Equipe diretiva
e pedagógica.

Por organização da equipe
diretiva realizar publicações
conforme
demanda,
com
informações sobre cuidados
nas redes sociais e grupos de
whatsapp.

Por organização da equipe
diretiva e Comissão escolar.

Não
custo.

Não
custo

Por organização da equipe Não
diretiva realizar publicações custo
conforme
demanda,
com
informações sobre cuidados
nas redes sociais e gurpos de
whatsapp.
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Na
unidade
de ensino.

Na
unidade
de ensino.

Na
unidade
de ensino.

Na
unidade
ensino.

5.
Promoveracompreensão,tantosobreasprincipais
formas de contágioassociadas COVID-19,comosobreas
atitudes e comportamentos mais eficazes para
aprevenção desse contgio.

6. Promover a adoção de atitudes responsáveis e
equilibradas, que estejam longe, tanto do pânico
paralisante,em que muitas pessoas se deixam
mergulhar, como da atitude negacionista, sobre a
dimensão dodesafio.

ASSINADO DIGITALMENTE

7.
Incorporar
acomunicaçãoderiscodentrodeumplanejamento,paraoco
rrênciasgraveseemtodososaspectosde
resposta
a
umaepidemia.

8.
Promover a comunicação com o público
comunidade,
durantesurtosepidêmicos,devesernosentidodecriar,mant
er
ou
resgataraconfiançaeatransparência,paratanto,éimportan
te analisar e entender o perfil do público-alvo.

Durante
o
ensino
remoto,
no
retorno
das
aulas
presenciais e
durante
o
processo

Durante
o
ensino
remoto,
no
retorno
das
aulas
presenciais e
durante
o
processo

Durante
o
ensino
remoto,
no
retorno
das
aulas
presenciais e
durante
o
processo
.

. Durante o
ensino
remoto,
no
retorno
das
aulas
presenciais e
durante
o
processo

Equipe diretiva
e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva
e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva
e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Por organização da equipe
diretiva e Comissão Escolar.

Por organização da equipe
diretiva e Comissão Escolar.

Por organização da equipe
diretiva realizar publicações
conforme
demanda,
com
informações sobre cuidados
nas redes sociais e gurpos de
whatsapp

Por organização da equipe
diretiva realizar publicações
conforme
demanda,
com
informações sobre cuidados
nas redes sociais e grupos de
whatsapp

Não
custo

Não
custo

Não
custo

Não
custo
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Na
unidade
de ensino.

10.

Utilizarcanaisdecomunicaçãoconfiaveiseeficaze
s,queo
públicoalvoutilizaregularmente,equesãodesuapreferência.
Seguemalgunscanaisquepodemser
utilizadoscomopúblico interno eexterno:
Meiosdecomunicaçãosocial(rádio,televisãoeimprensa
escrita).E-mail, Google formas para comunicados e/ou
pesquisas; Google Hangouts, chat online, webinars,
lives, canalaberto.
vias sociais ( facebook ,whatsApp, twitter, website,
Instagram,
Youtube,
Telegram,
SMS,
Skype,
Messengeretc.).
Intranet,linhatelefônicaespecfica,quadrosdecomunicaçã
o, boletins internos online,ouvidoria.
Pode-se, ainda, incluir cartazes, folhetos, mupis
(mobiliário
urbanoparainformação),outdoors,spotstelevisivos, micro
programas de rádioetc.
Sistemassonorosmóveis(motos,bicicletas,carrosdesom
etc.).

Na
unidade
de ensino.

9.
Promover a ideia de transparència da
informação, defendendo a possibilidade de que cada
um
tenha
acesso
informação
válida,mesmoassim,submetendo-acrtica,
simultaneamente,combatendofake
news
enotciasdenatureza especulativavariada.

Durante
o
ensino
remoto,
no
retorno
das
aulas
presenciais e
durante
o
processo

Durante
o
ensino
remoto,
no
retorno
das
aulas
presenciais e
durante
o
processo
Equipe diretiva
e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Equipe diretiva
e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Por organização da equipe
diretiva e Comissão Escolar.

Por organização da equipe
diretiva e Comissão Escolar.

haverá
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Conforme
demanda

Não
custo.
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Na
unidade
de ensino.

Na
unidade
de ensino.

Na
unidade
de ensino.

Na
unidade
de ensino.

11.
Identificar os principais meios de comunicação
social
mais
efetivoscriareouatualizarumalistadecontatosefomentarb
oas
relaçõescomosmeiosdecomunicaçãosocial,fornecendoi
nformaçõesregularessobreoretorno às aulaseograude
preparação do estado, da região e do municpio.

12. Avaliar a capacidade de comunicação de todos
osatores internos e parceiros externos relevantes e os
canais de comunicação utilizados e que possam
sercompartilhados.

ASSINADO DIGITALMENTE

13.
Analisareentenderoperfildo(s)público(s)alvo,para
poderajustarosobjetivosemetas,diversificareespecializar
a linguagem, os canais de comunicaçãoetc.

14. Fornecer ao público-alvo canais regulares, por
meio dos quais possam obter informação atualizada
(por exemplo:linhas diretas ou umwebsite).

Após
homologação
PlanCon
do
Municipal.

Durante
o
ensino
remoto,
no
retorno
das
aulas
presenciais e
durante
o
processo
.

Durante
o
ensino
remoto,
no
retorno
das
aulas
presenciais e
durante
o
processo
.

Durante
o
ensino
remoto,
no
retorno
das
aulas
presenciais e
durante
o
processo
.

Equipe diretiva
e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Equipe diretiva
e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Equipe diretiva
e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Equipe diretiva
e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Por organização da equipe
diretiva e Comissão Escolar

Por organização da equipe
diretiva e Comissão Escolar

Por organização da equipe
diretiva e Comissão Escolar.

Por organização da equipe
diretiva e Comissão Escolar

Não
custo.

Não
custo.

Não
custo..

. Não
custo.
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Na
unidade
de ensino.

16.

Na
unidade
de ensino.

Na
unidade
de ensino.

17.
Promoverofluxoeaintegraçãoentreinformações
externaseinternas,possibilitandoaavaliaçãocontínuadas
estratégias,açõesesistemaoperacionaldefinidos.

18.
Definirummecanismodecomunicaçãointernaque
possibiliteinformaradequadamenteaosalunoseservidore
s acercadasmedidaspreventivasdecontençãodecontágio
adotadas pelo estabelecimento deensino.

nhaa
serimplementada,demodoa,sistematicamente,coletared
ar
respostaatodasasquestõesprovenientesdosatoresintern
ose externos.

Estabelecerodiálogoemqualqueratividadequeve

Na
unidade
de ensino.

15.
Manteraconfiança,levando
emconsideraçãoasreaçõesdo
público-alvo
e
modificando o plano de comunicação de
risco,
dependendodaspercepçõeseperguntasdaspessoas,prev
endo mecanismos para desmentir rumores e
desinformação, mitigando fakenews.

Durante
o
ensino
remoto,
no
retorno
das
aulas
presenciais e

Durante
o
ensino
remoto,
no
retorno
das
aulas
presenciais e
durante
o
processo
.

Durante
o
ensino
remoto,
no
retorno
das
aulas
presenciais e
durante
o
processo
.

Após
homologação
do
PlanCon
Municipal.

Equipe diretiva
e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Equipe diretiva
e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Equipe diretiva
e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Equipe diretiva
e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Não
custo.

Não
custo.

Por organização da equipe
diretiva e demais profissionais
realizar publicações , com
informações sobre cuidados
nas redes sociais e gurpos de
whatsapp.

Não
custo.

Não
custo.

Por organização da equipe
diretiva e Comissão Escolar.

Por organização da equipe
diretiva e Comissão Escolar.

Por organização da equipe
diretiva e Comissão Escolar.
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Na
unidade
de ensino.

Na
unidade
de ensino.

Na
unidade
de ensino.

19.
Criar um canal específico e de fácil acesso para
esclarecimentodedúvidasecontato(inclusivesobrenotícia
s falsaserumores)que podem serume-mailoucontatode
whatsApp,noâmbitoestadual,regionalemunicipalouda
unidadeescolar,divulgandoinformaçõesparaacomunidad
e
internaeexterna,assegurandomecanismosconfiáveisde
feedback.

20.
Elaboras
formasdecomunicaçãoatraenteseeficazespara
promoverousodemáscaras,dehigienepessoaledeconvívi
o
responsávelenquantoinstrumentoque,dealgumaforma,àl
uz dos atuais conhecimentos, pode fornecer um certo
grau de proteção em contextos de menor
distanciamentosocial.

21.
Adequar a linguagem e o formato das
mensagens,
considerandoaexistênciadepessoascomdeficiênciasaudi
tivas,
visuais,cognitivasedeoutrasetnias(indgenas)oudeoutros
países.

o

ASSINADO DIGITALMENTE

Durante
o
ensino
remoto,
no
retorno
das
aulas
presenciais e
durante
o
processo

Durante
o
ensino
remoto,
no
retorno
das
aulas
presenciais e
durante
o
processo

Durante
o
ensino
remoto,
no
retorno
das
aulas
presenciais e
durante
o
processo

durante
processo

Equipe diretiva,
pedagógica e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Equipe diretiva
e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Equipe diretiva
e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Por organização da equipe
diretiva e Comissão Escolar.

Por organização da equipe
diretiva e demais profissionais
realizar publicações , com
informações sobre cuidados
nas redes sociais e gurpos de
whatsapp.

Por organização da equipe
diretiva e Comissão Escolar.

Não
custo.

Não
custo..

Não
custo.
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Na
unidade
de ensino.

24.

Providenciarqueoconteúdodasmensagensenvia
daspelas
instituiçõesparticipantesepelaunidadeescolarincluainfor
mação
sobreasmedidastomadaspelainstituiçãoparaprotegeross
eus
membrosinformaçãosobreoimpactodasituaçãodeemerg
ncia na vida da instituição informação sobre as medidas
pedagógicas,
detransporte,dealimentação,degestãodepessoas,de
treinamentoecapacitaçãosobreopossívelperiododeretor
noàsaulas, entre outras.

Na
unidade
de ensino.

Na
unidade
de ensino.

23.
Informar continuamente ao público interno e
externo
acercadoprocessodegestãodacrisesanitária,suasfases,
estratégiaseaçõesprevistasparaaprevençãodecontágion
o ambiente educacional e para a manutenção das
atividadesde
ensinonosdiferentescenáriosderisco,bemcomoorientars
obre os procedimentos a serem seguidos em casos
suspeitos de contaminação.

Desenvolvercampanhasepeçasdemultimidiaque
apresentem informações-chave e que possam ser
compartilhadas
onlineetransmitidaspordiferentesmídias,comoobjetivode
informar,envolver,eprepararparaofuturo.Essamedidaexi
ge
umaredefiniçãoregulardosseuspropósitosedaadequação
as circunstânciasconcretas.

22.

Durante
o
ensino
remoto,
no
das
retorno
aulas
presenciais e
durante
o
processo

Durante
o
ensino
remoto,
no
retorno
das
aulas
presenciais e
durante
o
processo

Durante
o
ensino
remoto,
no
retorno
das
aulas
presenciais e
durante
o
processo

Equipe diretiva,
pedagógica e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Equipe diretiva
e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Equipe diretiva,
pedagógica e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

A equipe diretiva e Comissão
Escolar, enviará informações
as familias com formato e
linguangem adaptada.

Por organização da equipe
diretiva e demais profissionais
realizar publicações , com
informações sobre cuidados
nas redes sociais e gurpos de
whatsapp

Não
custo.

Não
custo.

Por organização da equipe Não
diretiva e demais profissionais custo..
realizar publicações , com
informações sobre cuidados
nas redes sociais e gurpos de
whatsapp
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Na
unidade
de ensino.

26.

Comunicarasnormasdecondutasrelativasaouso
dos espaços físicos e prevenção e ao controle do
COVID-19,
em
linguagemacessivel
àcomunidadeescolar,e,quandoaplicavel, afixar cartazes
com as mesmas normas em locais visíveis e de
circulação,taiscomoacessosaosestabelecimentos,salas
deaula,
banheiros,refeitórios,corredores,dentreoutros(DAOPSa
nitária).

Na
unidade
de ensino.

25.
Divulgaramplamenteedisponibilizar,nossitesdas
organizaçõesparceirasqueintegramoComitêdeRetornoa
sAulas
eComitê
TécnicoCientficodaDefesaCivildeSantaCatarina,todos
os materiais produzidos e elaborados para auxiliar no
processo de planejamento, organização e tomada de
decisão sobre o retorno escolar quaissejam:
PlanodeContingênciaEducaçãoEstadual–PlanconEduEstadual
COVID19emqueestãoinseridooCadernodeDiretrizesdas
MedidasSanitárias,Pedagógicas,deAlimentação, de
Transporte Escolar, de Gestão de Pessoas, de
Comunicação e Informação, de Treinamento,
Capacitação e Simulados e de Finanças;
PlanodeContingênciaEducaçãoEscolas–Plancon-Edu
Escolas COVID-19;
Caderno de Apoio PlanconCOVID-19;
TutorialdeMetodologiasAtivasparaContextosdeEventos
Extremos.
Durante
o
ensino
remoto,
no
retorno
das
aulas
presenciais e
durante
o
processo
.

Durante
o
ensino
remoto,
no
retorno
das
aulas
presenciais e
durante
o
processo
.

Equipe diretiva,
pedagógica e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Equipe diretiva,
pedagógica e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Por organização da equipe
diretiva e Comissão Escolar

Por organização da equipe
diretiva e Comissão Escolar.

Não
custo.

Não
custo.
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Na
unidade
de ensino.

Na
unidade
de ensino.

Na
unidade
de ensino.

Na
unidade
de ensino.

27. Divulgar amplamente, para toda a comunidade
escolar, as estratégias pedagógicas adotadas pela
Rede de Ensino e/ou unidade escolar, a fim de
promover seu engajamento na realização das
atividades presenciais e não presenciais, enquanto
perdurar o regime especial de educação decorrente da
pandemia de COVID-19 (DAOP Pedagógica).

28.
Incluir no plano de comunicação indicações
para a comunidadeescolarrelativasaosprocedimentos
alimentares,
conformeasdiretrizessanitárias,planosdecontingênciae
protocolos escolares (DAOPAlimentação).

ASSINADO DIGITALMENTE

29. Levar ao conhecimento dos profissionais
dotransporte escolar, quer sejam servidores ou
prestadores de serviços (e aplicar no que couber), as
medidas recomendadas para os demais profissionais
voltadas à atividade escolar (DAOP Transporte).

30.
Realizar campanha de conscientização para
que
os
paisresponsveispriorizem,quandopossível,otransporte
própriodeseusfilhos,visandoevitaroriscodecontaminação
dentrodotransportecoletivo,orientandoparaquenão
transportempassageirosforadonúcleofamiliar(DAOP
Transporte).

Durante
o
ensino
remoto,
no
retorno
das
aulas
presenciais e
durante
o
processo

Durante
o
ensino
remoto,
no
retorno
das
aulas
presenciais e
durante
o
processo

Durante
o
ensino
remoto,
no
retorno
das
aulas
presenciais e
durante
o
processo

Durante
o
ensino
remoto,
no
retorno
das
aulas
presenciais e
durante
o
processo

Equipe diretiva
e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva
e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Por organização da equipe
diretiva e Comissão Escolar.

A equipe diretiva e Comissão
Escolar
criarão
lista
de
transmissão no watsapp com
contatos dos responsáveis
pelo transporte escolar, bem
como motoristas, para que
sejam informados sobre todos
os procedimentos.

Por organização da equipe
diretiva e Comissão Escolar.

Por organização da equipe
diretiva e Comissão Escolar.

Não
custo.

Não
custo..

Não
custo.

Não
custo..
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ASSINADO DIGITALMENTE

Na
unidade
de ensino.

33.

34.
InformardeimediatoSecretariadeEducação
estadualmunicipalaocorrênciadecaso suspeitode
contaminação no estabelecimento de ensino, para fins
demonitoramentoecontroledaevoluçãodocontextopandê
mico municipal e regional na rede de ensino,
pelaSecretaria.

Na
unidade
de ensino.

Na
unidade
de ensino.

32.
Afixar as medidas de prevenção por meio
demateriais visuais nas unidadesescolares.

InformardeimediatoSecretariadeSaúdedomunicí
pioa
ocorrência
decasosuspeitodecontaminaçãonoestabelecimento
deensino,parafinsdepossíveltestagemeacompanhament
ode sua evolução pelas autoridades sanitárias.

Na
unidade
de ensino.

31. Elaborar cartilha de orientação sobre os cuidados
básicos de prevenção da COVID-19 para disponibilizar
pela internet aos profissionais da educação (DAOP
Gestão de Pessoas).

Durante
o
ensino
remoto,
no
retorno
das
aulas
presenciais e
durante
o
processo

Durante
o
ensino
remoto,
no
retorno
das
aulas
presenciais e
durante
o
processo

Durante
o
ensino
remoto,
no
retorno
das
aulas
presenciais e
durante
o
processo

Durante
o
ensino
remoto,
no
retorno
das
aulas
presenciais e
durante
o
processo

Equipe diretiva.

Equipe diretiva.

Equipe diretiva,
pedagógica e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Equipe diretiva,
pedagógica e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Por organização da equipe
diretiva e Comissão Escolar.

Por organização da equipe
diretiva e Comissão Escolar.

Por organização da equipe
diretiva e Comissão Escolar.

Por organização da equipe
diretiva e Comissão Escolar.

. Não
custo

Não
custo
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Na
unidade
de ensino.

Na
unidade
de ensino.

37.
Reforçarparceriascomos
órgãosdecomunicaçãosocial,por meio de formação e
disponibilização de materiais, visando à maximização
da informação e mensagens por meio destescanais.

38. Elaborar cronogramas para
produtosde
comunicação,
suaimplementação.

atividades
e
monitorando

Na
unidade
de ensino.

Na
unidade
de ensino.

36. Estruturar o sistema de comunicação de modo que
a comunidade saiba o que fazer ao receber a
informação e os alertas.

nto
parapromoveraadoçãodemedidasimplementadaspela
unidadeescolareadequadasacadafaseda
pandemianoestado,naregiãoenomunicipio,emtodososm
eiosde
comunicação,paralembrarqueaunidadedeensinoestá
preocupada com o bem-estar detodos.

35.

Durante
o
ensino
remoto,
no
retorno
das
aulas
presenciais e
durante
o
processo

Durante
o
ensino
remoto,
no
retorno
das
aulas
presenciais e
durante
o
processo

Durante
o
ensino
remoto,
no
retorno
das
aulas
presenciais e
durante
o
processo
.

Durante
o
ensino
remoto,
no
retorno
das
aulas
presenciais e
durante
o
processo

Equipe diretiva,
pedagógica e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Equipe diretiva,
pedagógica e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Equipe diretiva.

Equipe diretiva
e pedagógica.

Por organização da equipe
diretiva e Comissão Escolar.

Por organização da equipe
diretiva e Comissão Escolar.

Por organização da equipe
diretiva e Comissão Escolar.

Não
custo.

Não
custo.

Não
custo.

A equipe diretiva e Comissão Não
Escolar, enviará informações custo.
as familias com formato e
linguangem adaptada.
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Por organização da equipe
diretiva e Comissão Escolar.

Não
custo

O quê (ação) (W2)

Onde (W3)

Quando (W4)

Quem (W5)

Como (H1)

haverá

119

Quanto (H2)

Diretrizes:Link de Acesso: https://drive.google.com/file/d/1cl4k6Rvd8C0qQS72jsLrYigCtSdcnaUk/view?usp=sharing

Porque (domínios): FINANÇAS

Na
unidade
de ensino.

Durante
o Equipe diretiva,
ensino
pedagógica e
remoto,
no demais
retorno
das profissionais
quando se fizer
aulas
necessário.
presenciais e
durante
o
processo
Quadro 12: Esquema de organização DAOP Informação e Comunicação

39.
Monitorar o processo de comunicação e
informação,
periodicamente,paraqueelepossaseravaliadoemelhorad
o.
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1.
Avaliar, com base nas ações definidas pela
Unidade
de
GestãoOperacional(SistemadeComandodeOperaçõesSCO),
paracadaníveldeprontidão,osrecursosfinanceirosnecess
ários
paraaimplementaçãodasmedidaspreventivasedeconten
ção
decontágiopreconizadas(medidassanitárias,medidas
pedagógicas, medidas excepcionais de gestão
derestaurantes,refeitórioscantinas,apoiologísticoàsdem
ais dinámicasoperacionaisprevistas, etc).
Na unidades
de ensino.

No processo
de elaboração
do
PlanCon
da unidade de
ensino.
Equipe diretiva
e
Comissão
Escolar.

O Gestor da unidade deve
deliberar ao setor competente
solicitando a listagem de
materiais necessários para a
implementação das medidas
preventivas e de contenção.

ASSINADO DIGITALMENTE

120

Placas
informativas 38
unidades.
Valor unitario R$
7,00Valor
total
R$ 266,00
Botas (R$40,00)
a unidade. 6
pares
funicionários
cozinha
e
limpeza .
Total R$ 240,00
material
permanente.
Luvasdescartável
(R$38,00
cadacaixa)
pedido
de
3
caixas mensais
no
valor
R$
114,00 Luvas de
borracha (R$8,00
o par), pedido
mensal de 10
pares no valor de
R$80,00
Caixa touca com
100 unidades R$
14,00.
14
vassouras
(9,50 a unidade)
valor total R$
133,00.14
Baldes
(valor
unitario
R$
12,90) valor total
R$ 180.60.
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121

Frascos
de
álcool em gel, no
valor aproximado
de R$ 15,00cada
25unidades.
Valor
total
375,00
Reposição
mensal.
Cada 5 litros R$
59,90
Sacos de lixo 50
litros pacote com
100 unidades R$
34,90
14 Lixeiras com

Panos
pacote
com 100. R$
42,90.
Saco de lixo com
100 lt com 100
unidades
R$
42,90
avental vinil valor
unitário R$24,90
16 unidades R$
384.00.
2 kits totens Dois
adultos e dois
infantil.
R$
1100,00
120 caixas de
máscaras
descartaveis.
Valor unitario R$
28,00
Valor total R$
3.360,00
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pedal de 35l R$64,90 cada.
Valor total R$
908.60
Fita
para
demarcação R$
31,90 cada
6 fitas R$ 191,40
Toner de tinta
para impressora
R$ 35,00
Copo descartável
100 unidades R$7,80
Gasto mensal
300
unidades
valor total R$
23,40
Necessário
2
termometros
infravermelho
para a entrada
no valor de R$
505,00
cada.
Valor total R$
1010,00.
5
Tapetes
Sanitizante 38x
58
cm
valor
unitário R$ 64,90
Valor total
R$
324,90
Desinfetante
hospitar 61,90 o
galão reposição
mensal.
Sacos de lixo
hospitalar 100l caixa
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100unidades
R$31,90
Sabão em
Pó
5kg
R$32,00
cada.
Consumo mensal
de 10Kg no valor
de R$ 64,00.
Detergente 25,00
5 litros
Pedido
mensal
de 10 litros no
valor
de
R$
50,00.
Fardo c/ 1mil
unidades
R$12,00cada.
Consumo mensal
10 pacotes no
valorde
R$
120,00.
Sabonete liquido
5 litros R$ 39,90
Consumo mensal
10 litros no valor
de R$ 79,80.
Protetorfacial
face
shield
35unidades (R$
5,90 cada).Valor
total
aproximadoR$
206,50 reais.
Saco
plastico
para talher caixa
com
500
unidades
R$
7,00 cada
Gasto mensal 12
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4.
Acionar os recursos levantados pelo Sistema
deComando Operacional, a fim de executar os
processos
de
aquisição
de
materiais,conformeasnormaselegislaçõesvigentes,ou
direcionaraoórgãocompetente,apósaavaliaçãodocenário
e
definiçãodequaisrecursosnecessáriosserãoacionados,s
endo elespré-cadastrados ou não, conforme demandas
para o

sidiara
captaçãoderecursoscomplementaresparaagestãodacris
e sanitária no estabelecimento de ensino, junto às
instâncias competentes.
Na
unidade
de ensino.

Na
unidade
de ensino.

3.

Fornecerdadoseinformaçõesfinanceirasparasub

Na
unidade
de ensino.

2.
Dispor
de
um
orçamento
prévio
quantoaosrecursosaserem acionados para a realização
das atividades, aquisição de Equipamentos de Proteção
Individuais
(EPIs)
e
Equipamentos
de
ProteçãoColetivas(EPCs),etodosositensrecomendados
nas
Diretrizessanitárias,dealimentação,detransporte,pedagó
gicas, gestão de pessoas, de comunicação e de
capacitaçãoetreinamento.

No processo
de elaboração
do
Plancon
das unidades.

No processo
de elaboração
do
PlanCon
da unidade.

No processo
de elaboração
do
PlanCon
da unidade.

SME
Equipe diretiva
e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva
e
Comissão
Escolar.

Instituição
mantenedora.
Equipe diretiva
e
Comissão
Escolar.

as

diretrizes

Conforme
vigentes.

as

diretrizes

Equipe diretiva e Comição
Escolar manterá atualizado
relatório de dados com as
devidas
informações
para
garantir
os
recursos
necessários à manutenção das
medidas sanitárias

Conforme
vigentes.

124

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

caixas
totalizando
84,00

R$
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e
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Nos
órgãos
competentes.

7.

Auxiliarnosprocessosdelicitação,nosentidodedef
inira
necessidadeelaboraçãodos
termosdeReferência,obtençãodos
orçamentosencaminhamentoparaosetorfinanceiropara
aprovação e pré-empenho encaminhamento para o
setor responsável para o lançamento da licitação;
realização docontrato e empenho, considerando o
tempo de tramitação e os prazos dos fornecedores para
o fornecimento dos produtos emateriais.

Nos
órgãos
competentes.

No

6.
Apoiar o processo de compra de materiais e
demais
insumosquesefaçamnecessáriosparaaoperacionaliação
das
medidasdefinidasparaenfrentamentodacrisesanitária,no
ambito do estabelecimento de ensino.

5. Dimensionar e descrever detalhadamente a Na unidade
quantidade
e
a de ensino.
qualidadedeitensindispensáveisqueprecisamseradquirid
os,e
operíododeabastecimento,identificandoaquantidadedeE
PIs, EPCs, materiais individuais, materiais de limpeza,
higiene
e
desinfecção,
materiais
coletivos,
considerando
o
número
de
servidores,alunos,salasdeaula,espaçosfísicos,entreoutr
os,
paraquenãofaltemequipamentosemateriaisunidadedeen
sino atéoretornodanormalidade(veranexoexemplo).

atendimento
servidores.

Após
homologação
do
PlanCon
Municipal.

Após
homologação
do
PlanCon
Municipal e da
Unidade.

Profissionais
responsáveis
dos
órgãos
competentes.

Profissionais
responsáveis
dos
órgãos
competentes.

e

Comissão

Conforme
demanda.

Por meio do departamento de
compras
ou
processo
licitatório.
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Conforme
demanda.

Por meio do departamento de Conforme
compras ou
processo
demanda.
licitatório.

processo Equipe diretiva Equipe diretiva
de elaboração e
Comissão Escolar
do PlanCon Escolar.
da unidade
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10. Considerar os procedimentos estabelecidos nas
diretrizes de gestão de pessoas quanto à necessidade
de contratação de servidores substitutos para atender
às demandas dos grupos de risco, identificando
orçamento, fonte de recursos e legislação para
contratação.

retrizes
sanitáriasquantoalimentaçãonaescola(recebimento,
armazenamento, pré-preparo, preparo, distribuição,
acompanhamento e fiscalização), e os recursos
demandados para este fim.

Nos
órgãos
competentes.

Na
unidade
de ensino.

9.

Considerarosprocedimentosestabelecidosnasdi

Nos
órgãos
competentes.

8.Procederaolevantamentoderecursosnecessáriospara
planejar, organizar e executar as capacitações,
treinamentos
e
simuladosdecampo,envolvendoequipes,equipamentos,v
iaturas (bombeiros e ambulâncias), entre outros.

Quando
se
fizer
necessário
conforme
a
demanda
prevista
em
acordo com
as diretrizes
sanitárias
vigentes.

No processo
de elaboração
do
PlanCon
da unidade.

Após
homologação
do
PlanCon
Municipal.

Os
órgãos
competentes.

SME,
Equipe
diretiva
e
Comissão
Escolar.

Profissionais
responsáveis
dos
órgãos
competentes.
as

diretrizes

De acordo com a demanda das
unidades escolares.

Conforme
vigentes.

126

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Por meio do departamento de Conforme
compras ou
processo
demanda.
licitatório.
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Nos
órgãos
competentes.

Na
unidade
de ensino.
No processo
de elaboração
do
PlanCon
da unidade.

Quando
se
fizer
necessário
conforme
a
demanda
prevista
em
acordo com
as diretrizes
sanitárias
vigentes.
Quadro 13: Esquema de organização DAOP Finanças

10. Considerar os procedimentos estabelecidos nas
diretrizes de gestão de pessoas quanto à necessidade
de contratação de servidores substitutos para atender
às demandas dos grupos de risco, identificando
orçamento, fonte de recursos e legislação para
contratação.

retrizes
sanitáriasquantoalimentaçãonaescola(recebimento,
armazenamento, pré-preparo, preparo, distribuição,
acompanhamento e fiscalização), e os recursos
demandados para este fim.

9.

Os
órgãos
competentes.

SME,
Equipe
diretiva
e
Comissão
Escolar.
as

diretrizes

De acordo com a demanda das
unidades escolares.

Conforme
vigentes.
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Conforme
demanda.

Conforme
demanda.
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UNIDADEDEGESTÃOOPERACIONAL(SISTEMADECOMANDO
OPERACIONAL/COMITÊSESCOLARES)
ONDI Clube do Cebolinha adotou a seguinte estrutura
de gestão operacional.

Figura 2: Organograma do Sistema de Comando Operacional (SCO)

Comando: Comissão escolar – responsável: Terezinha dos Anjos
Pereira (e-mail professoraterezinha@hotmail.com, endereço Avenida
Governador Celso Ramos, n° 2778, telefone 47 999521231) / área:
comando
Dinâmicas de medidas sanitárias– responsável: Margarete Mafra
(e-mail tutamafra16@gmail.com, endereço Rua Carlos Antônio da
Silva Filho, n° 419, telefone 47 996372194) / área: sanitária
Dinâmica

de

alimentação

escolar

–

Responsável:

Cozinheiro/nutricionista Ronei de Mello (e-mail mello.r@hotmail.com,
endereço Rua Garaúna, n° 50, Bombinhas, telefone 47 996215962)
/área: alimentação
dinâmicas
Fernanda

de

informação

Rodrigues

e

comunicação

Santos

–

responsável:

Diniz

(e-mail

fernandardiniz@hotmail.com, endereço Rua Venino Pereira da Cruz,
n°

422,

telefone

47

997172480)

/

área:

INFORMAÇÃO

E

COMUNICAÇÃO
Dinâmicas de gestão de pessoas – responsável: Andressa
Mateus Godói (e-mail dressasc@gmail.com, endereço Morro do Sol,
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n° 75, telefone 47 999541060) / área: GESTÃO DE PESSOAS
Para a devida aplicação da metodologia proposta, cada uma
das

caixas

no

organograma

deve

ser

devidamente

nominada

(responsável) e identificada com telefone, e-mail, watasapp da
pessoa com poder de decisão. Para facilitar a utilização e visibilidade
pode-se criar um mural para comunicações, avisos, indicação dos
responsáveis e contatos de emergência.

SISTEMAVIGILÂNCIAECOMUNICAÇÃO(SISTEMADEALERTA
EALARME)
DispositivosPrincipais
Nosso sistema de alerta e alarme está organizado em torno de
5 dispositivos principais de vigilância e comunicação:
1.

indicações provenientes de instituições hierarquicamente

superiores e das entidades de saúde;
2.

sistema de observações e controle de evidências (tosse

persistente dealguém,
3.

queixa de sintomas compatíveis com COVID-19, medição

de temperatura em casos suspeitos;
4.

informações variadas plausíveis provenientes de diversas

fontes (alunos e pais, funcionários, autoridades locais,entidades
representativas e acreditáveis);
5.

simulados de algumas ações (e protocolos);

6.

relatórios

diários

de

responsáveis

da

Unidade

de

GestãoOperacional.
Com

base

nestes

dispositivos

procede-se

um

constante

monitoramento das dinâmicas e ações
implementadas e, se necessário, seu ajuste. No quadro abaixo
apresenta-se como está organizado esse sistema.
129

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 2677

NOME

FUNÇÃO

CONTATO

DISPOSITIVO

Margarete Mafra

Área: sanitária

e-mail

Obeservação, controle de

tutamafra16@gmail.c

evidências, relatórios, medir

o m, endereçoRua

temperatura em casos

Carlos

suspeitos

Antônio da

a

Silva Filho, n° 419,
telefone
47996372194
Email

Obeservação, controle de

Duarte

annakalytadfm@outl

evidências, relatórios, medir

FreitasMarques

ook.com, endereço

temperatura em casos

Rua José Guerreiro

suspeitos

Anna

Kalyta

Área: sanitária

a

Filho, n° 441,
telefone47
999523903
Marta Neves

Área
pedagógica

E-mail

Atendimento

remoto

aos

gemeosmarta25@ho

professores,

tm ail.com, endereço

Livro Ata de ocorrências de

Rua João Manoel

cada sala para o relatório diário,

Serpa, n° 546,

ensino dos alunos na escola

telefone 47
999387498
Fernanda
Monteiro

Área
pedagógica

E-mail

Atendimento

remoto,

aos

feumonteiro@yahoo.

professores,

c om.br, endereço

Livro Ata de ocorrências de

Rua José Guerreiro

cada sala para o relatório diário,

Filho, n° 618,

ensino dos alunos na escola

telefone47
996443861
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Orientar

Área:
transporte

e

fiscalizar

os

motoristas e monitores de
transportes para que cumpram o
isolamento

dos bancos, uso

do termômetro e acesso ao
álcool em gel 70%

NOME

FUNÇÃO

CONTATO

DISPOSITIVO
Orientar

Área:
transporte

e

fiscalizar

os

motoristas e monitores de
transportes para que cumpram o
isolamento

dos bancos, uso

do termômetro e acesso ao
álcool em gel 70%
Ronei de Mello

Área:
alimentação

e- mail

Orientar e fiscalizar se estão

mello.r@hotmail.com, sendo cumpridas as normas de
endereço rua

higienização desta área

Garaúna, n°
50,Bombinhas,
telefone 47996215962

Letícia Lubas

Área:
alimentação

E-mail

Orientar e fiscalizar se estão

lclubas@gmail.com, sendo cumpridas as normas de
endereço

higienização desta área

ruaGalo
Garnisé,

n°881,

Bombinhas,telefone
47 991846501
Fernanda Diniz

e-mail
Cartazes, painéis, panfletos.
informaç fernandardiniz@hot Mensagens por whatsapp para
ão
e
ma il.com, endereço a comunidade escolar e e-mails
comunicação
rua Venino Pereirada
Área:

Cruz, n° 422,
telefone 47
997172480
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E-mail
informaç Priscila_ctg@hotmail
ão
e
. com,endereço
comunicação
Avenida
Professor
Área:

Cartazes,

painéis,

panfletos.

Mensagens por whatsapp para
a comunidade escolar e e-mails

João José da Cruz,
n°

1521,

Bombinhas,
telefone
47988033961
NOME

FUNÇÃO

CONTATO

DISPOSITIVO

Área: treinamento e

Orientar o servidor em parceria

capacitação

com a Secretaria

da

Educação e Saúde
Área: treinamento e

Orientar o servidor em parceria

capacitação

com a Secretaria

da

Educação e Saúde
Andressa Godói

Danielli Cristine
dos Santos
Hilleshein

Área: gestão
de pessoas

Área: gestão
de pessoas

e-mail

Utilizando

os

contatos da

dressasc@gmail.com

família e funcionários, acesso a

, endereço Morrodo

parceiros

Sol, n° 75, telefone47

educação, conselho tutelar e

999541060

assistênciasocial)

E-mail

Utilizando

daniellicsh@hotmail.

família e funcionários, acesso a

c om, endereçoRua

parceiros

Manoel Felipe da

educação, conselho tutelar e

Silva Neto, n° 454,

assistênciasocial)

externos

os

(saúde,

contatos da

externos

(saúde,

telefone 47
991630849
Quadro 14: sistema de vigilância e comunicação

Monitoramento eavaliação
Tendo

em

vista

a

imprevisibilidade

da

evolução

da

pandemia, é fundamental o monitoramento constante do cenário
de risco e das dinâmicas e ações operacionais adotadas, com
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avaliações de processos e resultados e constantes ajustes que
se

demonstrem

necessários,

para

manter

o

plano

de

contingência atualizado. O registro das ações adotadas e das
verificações realizadas é também importante para salvaguardar
futuras questõeslegais.
Os registros diários das atividades da escola, de maior ou
menor eficácia das diferentes dinâmicas e ações, de eventuais
problemas detectados e como foram resolvidos, de questões
que seja necessário resolver ou aspectos a serem alterados,
serão realizados em boletins de preenchimento expedito e em
relatórios conforme modelos que consta nos anexos 2 e 3 do
Caderno de Apoio PLANCONCOVID-19.
Retirar os modelos de Boletim e de Relatório – estarão
disponibilizados no Caderno PLANCON COVID-19.
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8. ANEXOS

ANEXO 1: MODELO DE BOLETIM
BOLETIM DIÁRIO DE OCORRÊNCIAS
INFORME DEN°
DIA:

/

/

DINÂMICAS E

.
ENCAMINHAMENTO

RESOLUÇÃO

ALTERAÇÕE

AÇÕES

S (SE

OPERACIONAIS

HOUVER)
Atestado

GESTÃO

médico,

DE necessidade

PESSOAS

isolamento
apoio

de
social,

psicológico,

formação
etreinamento
MEDIDAS
SANITÁRIAS

ALIMENTAÇÃO

TRANSPORTE

QUESTÕES
PEDAGÓGICAS
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OUTRAS

OBSERVAÇÕES OU PENDÊNCIAS

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES
ANEXO 3: MODELO DE RELATÓRIO
RELATÓRIO
PERÍODO:DE

A `

1. Aspectos facilitadores e complicadores das Dinâmicas e

AçõesOperacionais:
DINÂMICAS

E
FACILITADORES

AÇÕES

COMPLICADORES

OPERACIONAIS
GESTÃO DE PESSOAS
MEDIDAS SANITÁRIAS
ALIMENTAÇÃO
TRANSPORTE
QUESTÕES
PEDAGÓGICAS

2. Dadosquantitativos:
DINÂMICAS E AÇÕES

ASPECTOS

NÚMERO

OPERACIONAIS
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-Professores envolvidos:
-Servidores envolvidos:
-Estudantes envolvidos:
-Atendimentos
GESTÃO DE PESSOAS

realizados

com

realizados

com

professores:
-Atendimentos
servidores:
-

Atendimentos

realizados

estudantes:

com

Atendimentos

realizados com familiares:
MEDIDAS SANITÁRIAS

-Quantidade de álcoolgel:
-Quantidade demáscaras:
-Quantidade e refeições servidas:

ALIMENTAÇÃO

-Quantidade de máscaras:
-Quantidade

TRANSPORTE

de

alunos

transportados:
-Quantidade

de

motoristas

de

motoristas

de

atividades

mobilizados:
-Quantidade
treinados:
-Quantidade
desenvolvidas:
-Quantidade de material produzido:
-Quantidade

de

equipamentos

QUESTÕES

utilizados:

PEDAGÓGICAS

-Quantidade de horas presenciais:
-Quantidade de horas de ensino
híbrido:
-Quantidade de alunos presenciais:
-Quantidade

de

alunos

em

de

alunos

em

ensinohíbrido:
-Quantidade
ensinoremoto:
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de

treinamentos

oferecidos:
-Quantidade

de

professores

capacitados:
TREINAMENTO

E

CAPACITAÇÃO

-Quantidade

de

servidores

simulados: Quantidade
de

de

em

horas

capacitação

ofertadas:
-%

de

aproveitamento

das

capacitações ofertadas:
-Quantidade de certificados:
-Quantidade de material elaborado:

3.

Destaques Evidenciados, Aspectos a Melhorar e

LiçõesAprendidas:
DINÂMICAS

E

AÇÕES

DESTAQUES

ASPECTOS

EVIDENCIADOS

MELHORAR

A LIÇÕES
APRENDIDAS

OPERACIONAIS
GESTÃO

DE

PESSOAS
MEDIDAS
SANITÁRIAS
ALIMENTAÇÃO

TRANSPORTE

QUESTÕES
PEDAGÓGI
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CAS

TREINAMENTO

E

CAPACITAÇÃO

4. Sugestões de Alterações no Plano deContingência:

5. Fotos, Registros, Depoimentos, Gráficosetc

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES
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PLANO DE CONTINGÊNCIA
PARA A COVID-19

ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALEMÃO ANTÔNIO RICHARTZ
PLANCON-EDU/ESCOLAS COVID-19

PORTO BELO- SC.
OUTUBRO DE 2020
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Este Plano de Contingência foi construído com base no Modelo do Plano de Contingência
elaborado e aprovado no âmbito Comitê Técnico Científico da Defesa Civil do Estado de
Santa Catarina, e também no Plano de Contingência do Município de Porto Belo.
Plano de contingência aplicável a ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALEMÃO ANTÔNIO
RICHARTZ
Equipe responsável pela elaboração e implementação do plano:

Prefeito municipal

Representante Administrativo

Emerson Luciano Stein

Janete Conceição da Silva

Vice-prefeito municipal

Representante do quadro de

Elias Cabral

professores
Ivete Dias Macedo

Secretária de saúde

Neide Nara Guerreiro

Jainara Soares Nordio
Representante da alimentação
Secretária de educação

Karina Y. Oikawa

Rosane Maria Grauppe

Representante da limpeza
Claudete da Silva

Diretor(a)
Representante dos pais

Roseli Zandonai Lucinda

Aline Rocha
Membros da equipe:

Fernanda Prado da Luz

Presidente da Comissão

Representante APP.

Roseli Zandonai Lucinda

Renata Jeniffer Dias
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PALAVRA INICIAL

Estamos vivendo um momento inusitado com tantos anseios e incertezas
que nos faz pensar em todo o Processo Educacional de uma maneira diferente,
pontual e específica a cada realidade e contexto. A tecnologia, tão debatida e
questionada sua eficácia, tornou-se fundamental para que concretizássemos os
processos de ensino aprendizagem. A figura do professor, por vezes estremecida
na possível substituição por máquinas, também se tornou essencial, pois mais uma
vez, se concluiu que APRENDER vai além da aquisição de conhecimentos. A escola
(estrutura física) que achávamos tão insubstituível para o ―aprender‖, de um dia
pra outro, transformou-se num cenário vazio com apenas um amontoado de
carteiras e cadeiras vazias, e ao fundo, inúmeros livros que outrora eram folheados
constantemente. Percebeu-se que a escola pode estar em qualquer lugar, em
distintos horários e realidades. Todavia, o que todos nós, que fazemos parte da
escola, aquela que ensina em diferentes lugares e situações concordamos, que o
PROFESSOR não mediu esforços para superar barreiras e dificuldades durante
este tempo. Superou seus próprios limites e medos para que, dentre muitas
alternativas apresentadas, os educandos não fossem prejudicados em sua
totalidade, mas que continuassem o processo de busca do conhecer mais.
Exercitamos e fomos obrigados a colocar em prática a definição de PESQUISA de
Richardson (1999, p. 29):
―Pesquisa é toda atividade voltada para a solução de problemas; como
atividade de busca, indagação, investigação, inquirição da realidade, é a
atividade que vai nos permitir, no âmbito da ciência, elaborar um
conhecimento, ou um conjunto de conhecimentos, que nos auxilie na
compreensão desta realidade e nos oriente em nossas ações‖.

Contudo, os dias se passaram e, também fomos desafiados a pensar na
volta, quando alunos e professores estariam seguros e poderiam exercer, também
de forma segura, seus papéis. A partir de então, muito se estudou, muito se discutiu
com diferentes grupos e profissionais, até que chegássemos à versão final do
PLANCON/EDU/COVID-19, um Plano de Contingência integrado por uma equipe
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multidisciplinar, com contribuições essenciais para uma retomada das aulas
presenciais de forma segura e não menos 4 acolhedora. A Escola continua sendo
um local que inspira que impulsiona que se idealiza e concretiza sonhos. No
entanto, um espaço com grandes adaptações, adequações que assegurarão
tranquilidade e bem-estar, tanto aos alunos como a seus familiares, em tempos de
enfrentamento ao Corona vírus. Este Plano de Contingência é parte fundamental
para que as voltas às aulas presenciais aconteçam. Foi elaborado de maneira a
orientar e capacitar a comunidade escolar, explanando sua participação, obrigações
e procedimentos de segurança exigidos pelo OMS (Organização Mundial de Saúde)
vinculados aos Decretos vigentes, tanto em nível Municipal quanto estadual. Que
consigamos executar com eficiência e destreza assim que retornarmos às
atividades presenciais!
Rosane Maria Grauppe
Secretária Municipal de Educação
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LEGENDA: LISTA DE SIGLAS
1. PLANCON: Plano De Contingência
2. EPI’s: Equipamentos de proteção individual
3. EPC’s: Equipamentos de proteção coletiva
4. SCO: Sistema de comando em operações
5. DAOP: Diretrizes, dinâmicas e ações operacionais.
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APRESENTAÇÃO
A pandemia do Corona vírus isolou as pessoas em suas casas, fechou
comércio, fronteiras entre países e também as escolas. Os pátios, antes tão barulhentos,
ficaram silenciosos. As salas de aula, antes tão cheias de olhares curiosos e interações,
foram preenchidas pelo vazio do distanciamento social. A realidade imposta pela situação
de pandemia impossibilitou a manutenção da rotina de todos os sistemas de ensino. O
fechamento temporário das escolas e a substituição das aulas presenciais por atividades
remotas também se constituíram em ações das escolas para o enfrentamento da pandemia.
Diferente das demais medidas sanitárias aplicadas aos diferentes segmentos econômicos
e prestação de serviços, a Portaria Conjunta nº 750/2020 SED/SES/DCSC fixou critérios a
serem adotados para o retorno das atividades presenciais nas Unidades Escolares. A
Portaria Conjunta determinou que cada município do território catarinense elaborasse o
Plano de Contingência Municipal para a Educação nos moldes do modelo do Plano
Estadual de acordo com todas as condutas estabelecidas nos Cadernos de Diretrizes para
o retorno às aulas. A portaria também determinou a instituição do Comitê Municipal de
Gerenciamento da Pandemia de COVID-19 específico para a Educação. O Comitê
Municipal de Retorno Das Aulas Presenciais e de Gerenciamento da Pandemia de
COVID19 de Porto Belo foi instituído pelo Decreto nº 2.557, de 2 de outubro de 2020. O
documento que ora apresentamos é resultado do trabalho em equipe, de grande dedicação
e estudo. Os responsáveis de diferentes segmentos da sociedade e envolvidos no contexto
de educação do Município se dispuseram integralmente na discussão e construção coletiva
que resulta neste plano. Documento que orientará as unidades escolares nas definições de
seus planos e protocolos específicos. O retorno das atividades presenciais nas unidades
escolares quer sejam públicas, privadas, comunitárias, confessionais ou outras,
independente da modalidade de ensino, somente será possível mediante a anuência das
autoridades sanitárias e a homologação do Plano de Contingência Escolar pelo Comitê
Municipal de Gerenciamento da Pandemia de COVID-19. O PLANCON-EDU/ESCOLAR
deve apresentar ações e estruturas adequadas que garantam o retorno seguro de
estudantes, servidores e toda comunidade escolar. Entre tantos desafios que enfrentamos
no dia a dia na escola, a COVID-19 foi e está sendo a mais difícil de lidar e estamos
trabalhando intensamente para buscar soluções. Acreditamos que as crises mundiais nos
mostram ao longo da história que é possível reinventar e inovar diante de uma nova
realidade. Vamos juntos superar mais esse desafio que se instaura e honrar nosso
compromisso de promover uma educação de qualidade.
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1. INTRODUÇÃO

A COVID-19 é uma doença infecciosa emergente, causada por um vírus
da família dos corona vírus — o SARS-CoV-2 (de forma simplificada, como institui
a OMS, 2019-nCoV) identificado pela primeira vez em Wuhan, na China, em
dezembro de 2019.
Em 30 de janeiro, o Comitê de Emergência da Organização Mundial de
Saúde (OMS) decretou Emergência de Saúde Pública de Âmbito Internacional. Em
11 de março, levando em consideração a amplitude de sua propagação mundial,
veio a ser classificada como pandemia. Segundo a OMS, para configurar uma
pandemia são necessárias três condições:
a.

ser uma nova doença que afeta a população;

b.

o agente causador ser do tipo biológico transmissível aos seres humanos e

causador de uma doença grave; e
c.

ter contágio fácil, rápido e sustentável entre os humanos.
A ocorrência da COVID-19, bem como as providências a serem

aplicadas, se integram na Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, definida pela
Lei n° 12.608, de 10 de abril de 2012. Efetivamente estamos em estado de
calamidade pública decretada em decorrência de um desastre de natureza
biológica, que se insere na rubrica “doenças infecciosas virais” (conforme o
COBRADE nº 1.5.1.1.0). No Brasil, o Congresso Nacional reconheceu, para fins
específicos, por meio do Decreto Legislativo n° 6, de 20 de março de 2020, a
ocorrência do estado de calamidade pública nos termos da solicitação do Presidente
da República.
Em

Santa

Catarina,

o

acionamento

do

Centro

Integrado

de

Gerenciamento de Riscos e Desastres - CIGERD ocorreu no dia 14 de março,
quando foi deflagrada a “Operação COVID-19 SC”. No dia 17 de março, o governo
do Estado decretou emergência, através do Decreto n° 515, por conta da pandemia
de corona vírus. O Decreto nº 562, de 17 de abril de 2020, declarou estado de
calamidade pública em todo o território catarinense, nos termos do COBRADE nº
1.5.1.1.0 - doenças infecciosas virais, para fins de enfrentamento à COVID-19, com
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vigência de 180 (cento e oitenta) dias, suspendendo as aulas presenciais
nas unidades das redes de ensino pública e privada, sem prejuízo do cumprimento
do calendário letivo, até 31 de maio. Este Decreto foi alterado por outro de número
587, de 30 de abril, que suspendeu as aulas nas unidades das redes de ensino
pública e privada por tempo indeterminado. O Decreto n° 630, de 1º de junho,
suspendeu até 2 de agosto de 2020 as aulas presenciais nas unidades das redes
de ensino pública e privada, sem prejuízo do cumprimento do calendário letivo, o
qual deverá ser objeto de reposição oportunamente.
Em 16 de junho, o Ministério da Educação publicou a Portaria nº 544 que
dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais,
enquanto durar a situação de pandemia do novo corona vírus - COVID-19. E, em
18 de junho, a Portaria n° 1.565 que estabeleceu orientações gerais visando à
prevenção, ao controle e à mitigação da transmissão da COVID-19, e à promoção
da saúde física e mental da população brasileira, de forma a contribuir com as ações
para a retomada segura das atividades e o convívio social seguro.
O impacto potencial da COVID-19 é elevado devido a, entre outros
aspectos:
a.

a propagação do vírus ser fácil e rápida;

b.

a transmissão ocorrer enquanto o paciente está assintomático ou tem

sintomas leves (5 até 14 dias);
c.

a doença ter consequências agravadas, para além de idosos, em certos

grupos populacionais com grande expressão no Brasil, como diabéticos,
hipertensos e com problemas cardíacos;
d.

a possibilidade de gerar sobrecarga nos sistemas e serviços de saúde e

assistência social (podendo gerar sua ruptura), na fase exponencial da
contaminação;
e.

a taxa de mortalidade pode atingir, em certos contextos, números

preocupantes.
Considerando que a transmissão do agente infeccioso se faz por
contágio interpessoal, é fundamental promover a preparação das instituições,
organizações e serviços para uma resposta efetiva e oportuna, que ajude a diminuir
a amplitude e ritmo da infecção e a mitigar seus impactos, especialmente, o número
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de vítimas mortais. A estratégia a seguir deve estar alinhada com as indicações do
Ministério da Saúde (MS) e da Organização Mundial de Saúde (OMS) e outras
indicações de órgãos de governos federal, estadual e municipal. As atividades a
desenvolver devem ser sempre proporcionais ao nível de risco definido pelas
instituições responsáveis.
As experiências já reconhecidas nos casos mais bem-sucedidos de
controle provam que a preparação para uma epidemia começa (ou deve começar)
antes dela ocorrer. Se tal não ocorreu (ou só ocorreu parcialmente), mais importante
se torna que a prevenção se inicie logo aos primeiros sinais de casos provenientes
de outros países (ou regiões), com reforço na fase de transmissão local e,
obviamente, maior destaque na fase de transmissão comunitária ou sustentada.
Entre as medidas adotadas desde cedo pelos países melhor sucedidos no controle
à COVID-19, constam-se a realização massiva de testes com isolamento de casos
detectados e quebra de cadeias de transmissão, medidas de reforço da higiene
individual e comunitária, comunicação eficaz e adequada e conscientização efetiva,
mas dando devido realce a riscos e consequências em caso de negligência de
medidas de distanciamento social (de vários graus e ordem), obrigatórias ou
voluntárias, com proibição de aglomerações.
Um instrumento de planejamento e preparação de resposta a eventos
adversos de quaisquer tipos, previstos na Codificação Brasileira de Desastres COBRADE, é o Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil (PLANCONPDC). Nele se define(m) e caracteriza(m) o(s) cenário(s) de risco, se explicitam os
níveis de risco/prontidão considerados e se estabelecem as dinâmicas e ações
operacionais a implementar em cada um desses níveis, quando da iminência ou
ocorrência do evento adverso a que o(s) cenário(s) de risco(s) alude(m), incluindo
questões de comunicação, protocolos operacionais, recursos humanos a mobilizar,
recursos/materiais a utilizar e sistema de coordenação operacional, através da
previsão e acionamento de um Sistema de Comando de Operação (SCO)
para gestão de crise. Os planos de contingência deverão em princípio ser
elaborados em fase de normalidade ou, quando muito, prevenção, ou seja, antes
da ocorrência do evento extremo. Na presente situação estão sendo elaborados em
plena etapa de mitigação, já na fase de resposta.
A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALEMÃO ANTÔNIO RICHARTZ, face
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à atual ameaça relacionada com a COVID-19, e tendo em conta a sua
responsabilidade perante a comunidade escolar/acadêmica (alunos, professores,
funcionários e familiares destes), elaborou o presente PLANO DE CONTINGÊNCIA
(PLANCON-EDU/COVID-19). O Plano está alinhado com as metodologias para
elaboração de Planos de Contingência da Defesa Civil de Santa Catarina e as
orientações nacionais e internacionais (nomeadamente, Ministério da Saúde e
Organização Mundial de Saúde, bem como Secretarias de Estado de Saúde e de
Educação).
O Plano de Contingência Escolar para a COVID-19, a partir de cenários
de risco identificados, define estratégias, ações e rotinas de resposta para o
enfrentamento da epidemia da nova (COVID-19), incluindo eventual retorno das
atividades presenciais, administrativas e escolares. O conjunto de medidas e ações
ora apresentado deverá ser aplicado de modo articulado, em cada fase da evolução
da epidemia da COVID-19.
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ENQUADRAMENTO CONCEITUAL DE REFERÊNCIA

A estrutura do PLACON-EDU do (a) ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALEMÃO
ANTÔNIO RICHARTZ obedece ao modelo conceitual ilustrado na Figura 1.

3. ATORES/POPULAÇÃO ALVO
Público-alvo: alunos, professores, funcionários e familiares destes da Escola
Municipal Pedro Alemão Antônio Richartz.
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4. OBJETIVOS
OBJETIVO GERAL
Fortalecer os processos de governança da escola, definindo estratégias,
ações e rotinas de atuação para o enfrentamento da epidemia enquanto persistirem
as recomendações nacionais, estaduais e/ou regionais de prevenção ao contágio
da COVID-19, buscando assegurar a continuidade da sua missão educacional
pautada pela proteção e segurança da comunidade escolar/acadêmica.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a. Identificar os cenários de riscos (com base nas ameaças, território envolvido,
vulnerabilidades e capacidades instaladas do estabelecimento de ensino);
b. Definir as dinâmicas e ações operacionais e adotar os protocolos
operacionais

específicos,

abrangendo

todas

as

atividades

do

estabelecimento e todos os membros da comunidade escolar e cumprindo
todas as recomendações oficiais;
c. Estabelecer uma Unidade de Gestão Operacional que assegure a
implementação das dinâmicas e ações definidas para diferentes fases, em
especial, na retomada de atividades presenciais;
d. Promover acesso à informação constante de boletins atualizados e outros
materiais de fontes oficiais sobre a pandemia, formas de contágio e formas
de prevenção;
e. Garantir uma eficiente comunicação interna (com alunos, professores e
funcionários) e externa (com pais e/ou outros familiares dos alunos,
fornecedores e população em geral);
f.

Determinar quais os recursos necessários para dar uma resposta efetiva e
competente, adequada a cada fase de risco/prontidão associada à COVID19;

g. Implementar as ações de resposta, mitigação e recuperação, em cada fase,
abrangendo toda a atividade do estabelecimento;
h. Monitorar e avaliar as ações/medidas implementadas, possibilitando ajustes
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nas estratégias frente aos resultados esperados;
i.

Identificar

eventuais

casos

suspeitos

de

COVID-19,

orientando/encaminhando para que de imediato possam usufruir de apoio da
escola e por parte dos serviços de saúde, evitando ou restringindo situações
de contágio;
j.

Assegurar a continuidade da missão educativa, estabelecendo estratégias e
metodologias pedagógicas adaptadas, buscando qualidade e equidade no
atendimento escolar;

k. Garantir condições sanitárias, profissionais, tecnológicas e apoio psicológico
compatíveis com o momento da pandemia e pós-pandemia, garantindo a
segurança da comunidade escolar nos aspectos sanitários, de higiene,
saúde física e mental/emocional.
5 CENÁRIOS DE RISCO
Este plano de contingência está elaborado para cenários de risco
específicos, que consideramos se aplicar ao nosso estabelecimento educativo. Em
tais cenários são considerados o território de alcance da ameaça (COVID-19) com
que se tem que lidar, bem como as vulnerabilidades e capacidades instaladas/a
instalar.
AMEAÇA (S)
A principal ameaça a que o plano de contingência visa dar resposta é
uma ameaça biológica, uma pandemia, mais exatamente, a transmissão do vírus
2019-nCoV, que tem impacto direto no sistema cardiorrespiratório1, desencadeando
no organismo humano a COVID-19.
A transmissão ocorre através:
a. de gotículas ou micro gotículas de saliva e secreção nasal etc., projetadas
por uma pessoa infectada e que atingem diretamente a boca, nariz e/ou olhos
de outra pessoa. Essas gotículas podem atingir a boca, olhos ou nariz de
pessoas próximas ou por contato:
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b. de contato físico com pessoa contaminada, como, por exemplo, ao apertar a
mão de uma pessoa contaminada e em seguida levar essa mão à boca, ao
nariz ou aos olhos.
c. de objetos ou superfícies contaminadas e posterior contato com a boca, nariz
ou olhos. Não podendo ser descartada a possibilidade de transmissão pelo
ar em locais públicos – especialmente locais cheios, fechados e mal
ventilados.

Depois do vírus atingir as mucosas, a maioria das pessoas desenvolve a
doença com sintomas amenos. Há, contudo, pessoas que desenvolvem quadros de
grande gravidade que, em certos casos, causam a morte do paciente. A
probabilidade de complicações graves é mais comum em pessoas de grupos etários
mais idosos e/ou na presença de outras doenças crônicas. Contudo, começam a
aparecer mais casos em outras faixas de idade e em pessoas sem comorbidades
aparentes.
Por outro lado, segundo a Organização Pan-Americana da Saúde
(OPAS) e a OMS, calcula-se que a taxa de mortalidade associada à COVID-19 seja
substancialmente maior que a da gripe sazonal (0,02% para 3,6% ou mais). A taxa
de transmissão é elevada (cerca de 3, ou seja, 1 pessoa contamina, em média, 3
pessoas). Sem estratégias de distanciamento físico, deixando o vírus se transmitir
livremente, a taxa de contaminação pode atingir, eventualmente, até 50 a 70%, o
que teria por consequência a falência total de sistemas de saúde e funerários, pois
teríamos milhões de mortos e um cenário extremamente crítico.
Cabe ainda ressaltar que a falência dos sistemas de saúde e funerário
não depende somente da taxa de contaminação, mas sobretudo da capacidade de
atendimento dos casos graves da doença que podem atingir o nível de saturação
mesmo em contexto de taxas menores de contágio. Não existe ainda nenhuma
vacina disponível e provavelmente não estarão disponíveis ainda em 2020.
Também não existem tratamentos medicamentosos específicos suficientemente
testados, embora alguns medicamentos - tradicionalmente utilizados no tratamento
de outras doenças - tenham sido utilizados com aparente sucesso, que não se sabe
advir de qual ou de sua combinação com outros, e alguns novos medicamentos
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começam a ser testados.
Assim, a esta ameaça principal do vírus em si e da doença - por vezes
mortais - que ele desencadeia, juntam-se, no mínimo, mais duas:
a. a ameaça de uma profunda crise econômica e financeira;
b. a ocorrência de contextos de perturbações emocionais pessoais e
desequilíbrios sociais variados.
Nos dois últimos casos, o planejamento de estratégias mais adequadas
para prevenir e restringir novos contágios, quando da retomada gradual de
atividades, pode contribuir significativamente para o controle da doença e dirimir os
impactos colaterais, favorecendo um ambiente mais propício à recuperação
econômica e dos impactos psicossociais da pandemia.
Em síntese, a ameaça é real e de natureza complexa, uma vez que:
a.

o vírus é novo, com elevada taxa de mutação (sem que saibamos,

totalmente, o que isso implica);
b.

seus impactos dependem das medidas de contingenciamento tomadas em

tempo;
c.

os efeitos potenciais de curvas de crescimento epidemiológico, súbito e alto,

sobre os sistemas de saúde são grandes, o que pode afetar a capacidade de
resposta e a resiliência individual e comunitária e, por retroação, aumentar muito o
risco;
d.

seu impacto na situação econômica global e de cada país pode gerar uma

forte crise;
e.

o inevitável choque entre medidas de distanciamento social e preocupação

de dinamização da atividade econômica pode criar conflitos e impasses difíceis de
ultrapassar;
f.

aos períodos de distanciamento social mais extensivo têm que suceder-se

períodos de maior flexibilização e tentativa de retomar a normalidade que,
contudo, podem vir a gerar novas necessidades de distanciamento.
g.

O turismo local – entrada indiscriminada de turistas.

h.

Píer, embarque e desembarque de turistas com Transatlânticos.

i.

Transporte escolar.

j.

Apenas um hospital infantil na região.
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Trânsito intenso, engarrafamento.

CARACTERIZAÇÃO DO TERRITÓRIO
No caso concreto da Escola Municipal Pedro alemão Antônio Richartz foi
julgada como ajustada a descrição de território que segue:
A Escola Municipal Pedro Alemão Antônio Richartz fica localizada no
município de Porto Belo, que se localiza na zona fisiográfica de Florianópolis. A
cidade fica a 47 km, em linha reta, da Capital do Estado e a 7 km da BR-101. O
município é integrante da Associação dos Municípios da Foz do rio Itajaí-AMFRI.
Seus limites municipais são:
- Ao Norte, com os municípios de Itapema e Camboriú e Oceano Atlântico;
- Ao Oeste, com o município de Tijucas;
- Ao Sul, com o município de Tijucas, Bombinhas e o Oceano Atlântico;
- A Leste, com o município de Bombinhas.
A cidade é conhecida como uma das mais belas do litoral brasileiro
e abriga algumas das praias mais concorridas de Santa Catarina e do Brasil. A
população nativa conserva as tradições dos antepassados, com destaque para o
folclore do Boi-de-Mamão, o Terno de Reis e a Queima de Cruzes.
Durante o verão, muitos cruzeiros marítimos, de passagem pelo
litoral catarinense, ancoram para que os passageiros visitem a cidade que
proporciona um dos melhores roteiros turísticos.
o Informações úteis

o Data de Fundação: 13/10/1832

o Principais Atividades Econômica: Pesca e turismo
o População: 18.630 habitantes (fonte: IBGE)
o Colonização: Açoriana

o Principais Etnias: Açoriana

o Localização: Litoral Norte, a 65km de Florianópolis
o Área: 93,632 Km2

o Número de bairros: 08
o Araçá
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Alto Perequê
Balneário Perequê
Centro
Santa Luzia
Sertão de Santa Luzia
Sertão Valongo
Vila Nova
Datas Festivas:
Aniversário da Cidade: 13 de outubro
Dia de Bom Jesus dos Aflitos, padroeiro da cidade: 06/08
A Escola Pedro Alemão Antônio Richartz fica localizada, na Av. José

Neoli Cruz, 3572, Bairro: Alto Perequê- Porto Belo/SC. CEP: 88210-000, Telefone:
(47) 3369- 5665. Próximo da escola, há uma Unidade Básica de Saúde, Unidade
Básica De Saúde Virgínia Tomazoni Dalsenter, Av. José Neoli Cruz, 1063 - (47)
3369-9201- Aberto ⋅ Fecha às 17h. Que presta o primeiro atendimento e, havendo

a suspeita de Covid-19 encaminha o paciente ao Centro de Triagem, que fica
localizado na Unidade de pronto Atendimento Central, no bairro Centro, a (7,4km)
de distância da escola.
Se a pessoa tiver interesse em ir diretamente ao Centro de Triagem,
também pode fazê-lo. Fica na Unidade de Pronto

Atendimento

Central;

Endereço: Av. Gov. Celso Ramos, 2400 - Centro, Porto Belo. Horário: Aberto ⋅
Fecha às 00:00 - Telefone: (47) 3369-5378.

O posto da Polícia Militar mais próximo, fica localizado no bairro

Balneário Perequê, a 5km de distância da escola.
O Corpo de bombeiros fica localizado no bairro Balneário Perequê, a
(4,9km) de distância da escola.
O Bairro do Alto Perequê bem como a cidade de Porto Belo não possui
rede de esgoto própria, dependendo apenas de fossas particulares. Possui água
encanada e rede de luz.
A Escola possui:
04 salas de aula, sendo assim utilizadas:
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o

Sala 01: Pré II matutino e Pré I vespertino
Sala 02: Quinto ano matutino e primeiro ano vespertino
Sala 03: Quarto ano matutino e terceiro ano vespertino
Sala 04: Segundo Ano vespertino
Uma sala do PADA

o

Sala de informática

o

Uma Sala da direção;

o

Uma sala de ed. física

o

Uma sala de professores;

o

o

o

o

Um refeitório;
Uma Cozinha;
Uma Lavanderia;
Um depósito de alimentos;

o

Um parque aberto;

o

Um banheiro de professores;

o

o

o

o

o

Página 2711

Um pátio aberto;
Quatro banheiros femininos;
Quatro banheiros masculinos;
Corredores cobertos;
Um depósito de materiais escolares;

Dimensionamento de pessoas que ocupam os espaços (profissionais por turno
dentro de cada espaço construído):
o

Sala1: Pré I- 23 alunos com 01 professor 01 monitora.

o

Sala1: Pré II- 24 alunos com 02 professores e 01 monitora por período. (01

o

Sala2: 1° ano – 28 alunos

o

Sala3: 2° ano – 23 alunos com 02 professores por período (01 aluno

o

Sala4: 3° ano – 24 alunos com 01 professora por período;

aluno inclusão).

5° ano 26 alunos- 01 professora 40 horas
inclusão).

o

Sala4: 4° ano- 20 alunos com 01 professora por período.
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Nível
de
ensino

Número mínimo de aluno por
turma (e o número que a sala de
aula comporta considerando o
distanciamento de 1,5m ou 2 m)

Pré 1
Pré 2
1° Ano
2° Ano
3° Ano
4° Ano
5° Ano

12/11
12/12
09/09/10
12/ 11
12/ 12
10/ 10
09/09/08

Número máximo de
aluno por turma (é o
número de alunos
matriculados na
turma)
23
24
28
23
24
20
26

Página 2712

Período das
turmas

Vespertino
Matutino
Matutino
Vespertino
Vespertino
Matutino
Matutino

A escola apresenta no seu quadro pedagógico professores de área, sendo eles:
o

01 Professor de Artes.

o

01 Professor Artes (Mais Educação)

o

01 professor de Informática.

o

o

o
o

01 professor de Inglês.
01 professor de Educação Física.
01 professora de Dança (Mais Educação).
2 professores do PADA.

População da escola (estudantes, professores e funcionários):
o

o

o

o

o

o

o

Gestora: 01 pessoa.
Secretária: 01 pessoa.
Professores: 15 pessoas.
Monitores: 02 pessoas.
Cozinheiros: 02 pessoas.
Servente: 01 pessoa.
Alunos: 168 pessoas

TOTAL: 190 pessoas.
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Circulação de Alunos por período/ dia:

Turma

Total Alunos

Total Alunos

N° alunos

Matutino

Vespertino

Escola

Período

Pré- I

Vespertino

-

23

23

Pré- II

Matutino

24

-

24

1° Ano

Vespertino

-

28

28

2° Ano

Vespertino

-

23

23

3° Ano

Vespertino

-

24

24

4° Ano

Matutino

20

-

20

5° Ano

Matutino

26

-

26

-----------

-----------

70

98

168

Destes 168 alunos, 128 deles utilizam o transporte escolar municipal.

VULNERABILIDADES

A Escola Municipal Pedro Alemão Antônio Richartz, toma em
consideração, na definição de seu cenário de risco, as vulnerabilidades gerais e
específicas que seguem:
a. facilitação de condições que permitam a transmissão do vírus, através de
contatos diretos (aperto de mão, beijos, atingimento por partículas de pessoa
infectada que tosse ou espirra, etc.) ou mediados (toque em superfícies
infectadas, etc., seguido de toque com as mãos na boca, nariz e olhos),
particularmente, em sociedades com hábitos sociais de maior interatividade
física interpessoal;
b. falta de certos hábitos e cuidados de higiene pessoal e relacional ou
negligência no seu cumprimento, nomeadamente os hábitos associados à
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lavagem regular e adequada das mãos, etiquetas corretas de tossir e espirrar;
c. insuficiente educação da comunidade escolar para a gestão de riscos e para a
promoção da saúde (em especial, contextos epidemiológicos) que, em certos
casos, se associa a baixa educação científica e dificuldades de pensamento
crítico;
d. atitudes de negação do vírus, da COVID-19 e/ou de seu impacto, decorrente
de fake News e difusão de informação não validada cientificamente;
e. condições específicas dos estabelecimentos, tais como tipo e dimensões das
instalações físicas, condições de arejamento, espaço disponível para suficiente
espaçamento das pessoas etc.;
f.

baixa percepção de risco e o descumprimento de regras sociais (por exemplo,
distanciamento e isolamento social, uso de máscaras, entre outros);

g. existência de atores pertencendo a grupos de risco;
h. atividades essencialmente presenciais e desenvolvidas em grupos;
i.

dependência de meios de transporte coletivos urbanos, eventualmente
saturados;

j.

falta de formação dos professores para usar tecnologia na educação;

k. alunos sem espaço adequado para estudo em casa, falta de equipamentos
como computadores e notebooks e problemas na conexão à internet;
l.

horário único de acesso às aulas e intervalos (recreios), causando possível
aglomeração na entrada e saída das pessoas;

m. número insuficiente de funcionários para auxiliar na fiscalização das normas de
convivência exigidas;
n. Unidades de saúde no município e próximas a unidade escolar
o. Vulnerabilidade social da comunidade escolar
p. Distanciamento social entre os educandos e entre a equipe de funcionários,
mantendo o mínimo de 1,5 m
q. Cuidados/prevenção fora do ambiente escolar por parte dos responsáveis
r.

Aulas práticas que exijam contato físico direto ou indireto (ex. educação física)

s. Higienização dos materiais que os educandos trazem de casa (mochilas,
vestimenta) – orientação que seja feita em casa e na saída do ambiente
escolar.
t.

Quantidade de máscara a ser trocada durante o horário de aula
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u. Nos casos que os educandos que têm a necessidade de alimentação
diferenciada e traz de casa, necessita de um espaço separado (sempre fixo).
v. espaço adequado e horários para lanches e reuniões dos professores
w. separação de horários para crianças maiores do refeitório
x. Disponibilidade de materiais e equipamentos de proteção para professores,
auxiliares e monitores (máscaras, aventais, luvas, álcool em gel, óculos, faceShields,)
y. tapetes sanitizantes nas entradas
z. bebedouros e torneiras lacrados para uso
aa. distanciamento adequado durante os horários de alimentação no refeitório,
1,5m
bb. materiais de uso individual não devem ser compartilhados
cc. local apropriado para a troca dos alunos com necessidades especiais
dd. monitoramento da quantidade de alunos que utilizam os banheiros de uso
coletivo (papel toalha descartável),
ee. quantidade de pessoal de limpeza para higienização dos ambientes
diariamente
ff. disponibilização de pelo menos 2 máscaras por membro da comunidade
escolar (alunos, professores, e demais funcionários) por parte da prefeitura
gg. Sanitização com gás ozônio semanalmente dos ambientes da escola
hh. Troca de EPIs dos professores que andam em mais de uma turma por período
ii. Higienização dos equipamentos e materiais que entram na cozinha
jj. Testagem dos funcionários da escola quinzenalmente (para todos)
kk. Sensibilização da comunidade escolar por meio de painéis, cartazes, panfletos
informativos sobre o uso adequado de máscaras e higienização das mãos.
ll. Mural de avisos semanal sobre a situação local da proliferação do vírus.
mm. Salas fixas, e lugares fixos.
nn. Serviços prestados a escola (transporte, e alimentação), necessitam observar
as normas de higienização.
CAPACIDADES INSTALADAS/ A INSTALAR
A Escola Municipal Pedro alemão Antônio Richartz considera já ter
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instaladas e a instalar as seguintes capacidades:
Capacidades instaladas
o 04 salas de aula

o Uma sala do PADA

o Uma sala de ed. física
o Uma Sala da direção;

o Uma sala de professores;
o Um refeitório;

o Uma Cozinha;

o Uma Lavanderia;

o Um depósito de alimentos;

o Um parque aberto;
o Um pátio aberto;

o Um banheiro de professores;

o Quatro banheiros femininos;

o Quatro banheiros masculinos;

o Corredores cobertos;

o Um depósito de materiais escolares;
Capacidades a instalar
a.

Dispor de ambiente específico para isolamento de pessoas que no meio do

expediente/aula possam vir a ter algum tipo de sintoma;
b.

Formação específica, de acordo com o planejamento que segue;

c.

Adequar espaços específicos para alunos com necessidades especiais;

d.

Cronograma de rodízio de alunos;

e.

Ocupação de um terço das salas;

f.

Equipamentos de proteção individual para os funcionários da Escola

Municipal Pedro alemão Antônio Richartz e alunos, bem como materiais específicos
de higienização no combate ao Covid-19; (Máscaras, Dispenser de álcool em gel,
tapetes sanitizantes, etc...).
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g.

Descarte adequado de equipamentos de proteção individual;

h.

Estabelecer fluxos de encaminhamentos de pessoas com sintomas à rede

de atenção pública ou privada;
i.

Estabelecer protocolos internos de testagem e rastreamento e afastamento

de contatos de casos confirmados;
j.

Formação continuada de prevenção e contenção para o grande grupo

escolar, garantir que funcionários reconheçam os riscos e procedimentos adotados
no que diz respeito a situação emergencial atual;
k.

Treinamento

através

de

vídeo

aula

e

presencial

respeitando

o

distanciamento social e respeitando as normativas de uso de EPIs (a toda equipe
de funcionários da escola);
l.

Disponibilizar treinamento presencial (aos alunos que não possuem internet)

respeitando o distanciamento social, dividindo-os pequenos grupos, assim como a
utilização de panfletos e cartazes, incluindo a mídia do município (televisão, rádio,
carros de som e redes sócias).
m.

Estabelecer fluxos de encaminhamento de pessoas com sintomas à rede de

atenção pública;
n.

Estabelecer protocolos de testagem e rastreamento e afastamento de

contatos de casos confirmados;
o.

Retorno gradual (cada 15 dias) das turmas de acordo com as escalas;

6 NÍVEIS DE PRONTIDÃO/AÇÃO
Este plano de contingência vincula-se aos níveis de prontidão/ação
definidos no Quadro 1, que estão baseados em indicações da OMS e correspondem
à terminologia que vem sendo utilizada pelo Ministério da Saúde em suas análises.
Tal terminologia parece-nos a mais adequada tanto à natureza da pandemia, como
para os estabelecimentos a que se destina: Preparação; Resposta (subdividida em
Contenção e Mitigação); e Recuperação.
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PLANCON ESTADUAL

Não existe epidemia ou existe em outros países de forma ainda
não ameaçadora

PREPARAÇÃO

Pode ir desde quando há transmissão internacional em outros
países ou casos importados em outros estados (contenção
Contenção
inicial) até à situação da existência de cadeias secundárias de Alerta (quando somente
transmissão em outros estados e/ou casos importados no há ocorrências em outros
(por
vezes, estado, mas sem cadeias de transmissão secundária (contenção estados)
subdividida
alargada).
em simples no
e
início
e Inclui medidas como o rastreamento (por meio de testes),
alargada
isolamentos específicos (para evitar o contágio da população a Perigo Iminente (quando
quando já há partir de casos importados) e vigilância de entradas, saídas e há casos importados no
casos
no deslocamentos de pessoas, buscando erradicar o vírus. O limite estado, mas sem cadeias
transmissão
país/estado)
da contenção é quando as autoridades perdem o controle do de
rastreamento, o vírus se propaga e entra em transmissão local. secundária)
Considera-se na fase de Contenção duas subfases Contenção
Inicial e Contenção Alargada.

RESPOSTA

Mitigação
(podendo, se
houver
medidas muito
firmes como
testagem
generalizada,
isolamento de
casos
e
impedimento
de entradas
chegar até à
Supressão)

RECUPERAÇÃO

A mitigação deve começar logo quando há transmissão local e
intensificar-se quando há transmissão sustentada ou
comunitária.
Sabendo-se que não será possível evitar todos os contágios,
tenta-se diminuir o avanço da pandemia, com ações como
Emergência de Saúde
suspensão de aulas, fechamento de comércio, bares e
Pública
restaurantes, cancelamento de eventos esportivos, congressos,
shows e espetáculos, suspensão ou limitação de transportes etc.
Quando a situação de contágio está sob maior controle e
caminha para uma fase de recuperação estas medidas restritivas
podem ser flexibilizadas.
Caracteriza-se inicialmente pela redução do contágio e óbitos e
controle parcial da epidemia, sustentada em indicadores oficiais
de evolução de taxas de contágio e de ocupação de atendimento
hospitalar. Posteriormente, pela superação do surto epidêmico
e/ou surgimento de vacina e/ou descoberta de medicamentos
adequados para o tratamento da COVID-19, comprovados
cientificamente pelas autoridades competentes podendo
considerar-se consolidada (recuperação plena). Até que isso
aconteça, deve-se manter medidas preventivas adequadas para
evitar o surgimento de novos focos de infecção e reversão do
achatamento da curva de contágio. Na ocorrência de reversão
da redução do contágio as medidas adequadas de prevenção e
controle deverão ser retomadas, em partes similares às previstas
para a fase de Contenção.

Quadro 1. Níveis de prontidão/ação a considerar no PLACON-EDU para a COVID-19.
Fonte: Adaptado de um modelo geral de fases considerado pela OMS e, como base nos quais,
muitos países elaboraram seus planos de contingência.
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GOVERNANÇA E OPERACIONALIZAÇÃO DA RESPOSTA
A gestão de uma situação de crise, tão grave como a que nos

confrontamos e temos que lidar, exige um ajuste na governança, ou seja, nos
processos de governar neste tempo de crise. Referimo-nos, em especial, à
interação e tomada de decisão entre os atores envolvidos neste problema coletivo,
acompanhada da criação, reforço e/ou remodelação de diretrizes e normas e
implementação de ações adequadas.
Na governança, diretamente, relacionada com a operacionalização das
dinâmicas e ações operacionais de resposta, salientam-se três domínios
fundamentais:
a.

o das diretrizes, dinâmicas e ações operacionais (e respectivos protocolos)

a implementar;
b.

o do Sistema de Comando Operacional, propriamente dito, diferenciado do

“normal” sistema e processo de governo, mas com ele interligado, e que se torna
necessário constituir para coordenar toda a implementação a eventuais ajustes do
plano, indicando equipe e responsável em cada domínio;
c.

o do Sistema de Alerta e Alarme, incluindo as dinâmicas de comunicação e

os processos de monitoramento e avaliação, que permite, identificar os eventuais
ajustes que se torna necessário implementar.
DIRETRIZES, DINÂMICAS E AÇÕES OPERACIONAIS (DAOP)
As diretrizes, dinâmicas e ações operacionais a serem implementadas
encontram-se indicadas na sequência.
No planejamento da implementação das diretrizes, dinâmicas e ações
sugere-se que seja usada, como referência, a ferramenta de qualidade 5W2H. Os
5 W (das iniciais do nome em inglês) são: W1) porque será feito; W2) o que será
feito; W3) onde será feito: W4) quando será feito: W5) quem o fará. Os dois H: H1)
como será feito; H2) quanto custará.
Os quadros síntese que seguem resumem as principais dinâmicas e
sugestões de ações que podem ser realizadas, sendo que as diretrizes com mais
detalhes estão disponíveis nos links de acesso.
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1.4.
Adotar estratégias eficazes de comunicação com a comunidade
escolar, priorizando canais virtuais e a audiodescrição para deficientes
visuais e LIBRAS para alunos surdos.

Na unidade de
ensino.

Na
unidade
de ensino.

1.3. Reenquadrar, dentro do possível, as grades de horários de cada turma, de
forma a condensar em menores quantidades de dias possíveis as aulas do mesmo
professor.

Na
unidade
de ensino.

Nas salas
de aula.

1.2.

Quando
(W4)

Após a
homologação do
PlanCon Escolar

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após
homologação do
PlanCon
Municipal.

1. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

Onde
(W3)

Definir de um “espelho” para cada sala de aula, de forma que cada aluno
utilize todos os dias a mesma mesa e a mesma cadeira.

1.1.
Avaliar a possibilidade de retorno gradativo das atividades escolares, com
intervalos mínimos de 7 (sete) dias entre os grupos regressantes, em cada
estabelecimento. As medidas administrativas têm como objetivo promover um
alinhamento geral do estabelecimento de ensino, com medidas gerais e aplicáveis
para a maioria da comunidade escolar e dos ambientes do estabelecimento. São
elas: (para os diferentes níveis escolares, diferentes cursos, ou outros), com o
monitoramento da evolução do contágio, tanto na comunidade escolar quanto na
comunidade geral da localidade, contemplando novos alinhamentos, se
necessário.

O quê (ação) (W2)

Equipe diretiva e
pedagógica,
profissionais de
apoio e Atendimento
educacional
especializado.

Equipe diretiva,
pedagógica e
comissão escolar.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
comissão escolar

Quem
(W5)

Diretrizes: Link de Acesso: https://drive.google.com/file/d/13JpI3bInU3Do59SkO8xlQLl2LUcc5rJ8/view?usp=sharing

DAOP DE MEDIDAS SANITÁRIAS (Por quê? - W1).

Por meio de
especificidades.

avaliação
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das

Por meio de estudo da gestão de
pessoas.

Por meio de fixação de cartaz e
demarcação de carteiras e cadeiras.

Com o monitoramento da evolução do
contágio, tanto na comunidade escolar
quanto na comunidade geral da
localidade, contemplando novos
alinhamentos.

Como
(H1)

Sem
custo

Sem
custo

Sem cust

Sem custo

Quanto
(H2)
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Em espaços
internos e
externos.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

1.8.
Suspender as atividades esportivas coletivas presenciais e de contato, tais
como: lutas (artes marciais), futebol, voleibol, ginástica, balé e outras, devido à
propagação de partículas potencialmente infectantes, priorizando e incentivando
atividades individuais ao ar livre.

1.9.
Implantar na primeira etapa do retorno, aulas teóricas de educação física.
Passado 21 dias, devem ser planejadas para serem executadas individualmente,
sem contato físico, mantendo a distância de 1,5 m entre os participantes e em
espaços abertos (ar livre). Fica proibida a prática de esportes que envolvam
superfícies que não possam ser limpas e atividades que envolvam troca de objetos
entre os alunos.

1.10. Desestimular o uso de elevadores, por meio de cartazes afixados em locais
visíveis, contendo orientações de utilização apenas para pessoas com dificuldades
ou limitações para deslocamento.

Em espaços
internos e
externos.

Nas unidades
e ambientes
digitais.

1.6.
Priorizar a realização de reuniões por videoconferência, evitando a forma
presencial, quer seja por alunos, docentes, trabalhadores ou fornecedores e, em
especial, quando não for possível, reduzir ao máximo o número de participantes e
sua duração. Em extensão para as pessoas com deficiência, buscar assessoria e
suporte dos serviços de Educação Especial para adequações e acesso a
informações.

1.7.
Suspender todas as atividades que envolvam aglomerações, tais como
festas de comemorações, reuniões para entrega de avaliações, formaturas,
feiras de ciências, apresentações teatrais, entre outras.

Na unidade de
ensino.

Onde (W3)

1.5.
Atualizar os contatos de emergência dos alunos (também dos
responsáveis quando aplicável), e dos trabalhadores, antes do retorno das aulas,
assim como mantê- los permanentemente atualizados.

O quê (ação) (W2)

Após a homologação
do PlanCon Escolar.

Após a homologação
do PlanCon Escolar.

Após a homologação
do PlanCon escolar

Após a homologação
do PlanCon Escolar.

Após a homologação
do PlanCon Escolar.

Após a homologação
do PlanCon Escolar

Quando
(W4)

Equipe diretiva e
administrativa.

Equipe diretiva,
pedagógica e
professores de
Educação Física.

Equipe diretiva,
pedagógica e
comissão escolar.

Equipe diretiva.

Equipe diretiva,
comissão escolar,
equipe pedagógica e
Atendimento
educacional
especializado.

Equipe
administrativa.

Que
m
(W5)
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Por meio de cartazes afixados em locais
visíveis.

Avaliando os espaços, tempos e
conteúdos.

Cancelando previamente estas
ações, considerando a Matriz de
avaliação de risco potencial para
COVID 19

Cancelando previamente estas
ações, considerando a Matriz de
avaliação de risco potencial para
COVID 19

Por meio de organização dos
tempos, espaços e ambientes.

No ato da assinatura do termo de aceite
ou não do retorno pela família.

Como
(H1)

Impressão
feita na
escola.
Sem custo
adicional

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Quanto
(H2)
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1.15. Recomendar aos reitores, diretores escolares e administradores
escolares acompanharem os casos suspeitos ou confirmados, na
comunidade escolar, e com as autoridades locais, a evolução de casos
positivos, nos seus municípios e nos adjacentes, de forma a gerenciar o
funcionamento do estabelecimento, avaliando a adequação da continuidade
das aulas, cancelando-as, se necessário, e quando aplicável, contemplar o
possível fechamento temporário do estabelecimento, de forma total ou parcial
(apenas alguma sala, edifício ou instalação).

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

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escola.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Antes de iniciar as
atividades
presenciais.

Nas unidades
de ensino,
com o uso de
ambientes
digitais entre
outros.

1.12. Informar as alterações de rotina e mudanças de trajeto e objetos, com
antecedência, aos alunos com deficiência visual e Transtorno de Espectro
Autista-TEA.

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

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Quand
o
(W4)

Na unidade
de ensino.

Onde
(W3)

1.11. Adotar rotinas regulares de orientação de alunos e trabalhadores sobre
as medidas de prevenção, monitoramento e controle da transmissão do
COVID-19, com ênfase na correta utilização, troca, higienização e descarte
de máscaras, bem como na adequada higienização das mãos e de objetos,
na manutenção da etiqueta respiratória e no respeito ao distanciamento
social seguro, sempre em linguagem acessível para toda a comunidade
escolar.

O quê (ação) (W2)

30

Nas unidades de ensino, sites de
levantamento de dados sobre a
evolução da COVID-19, assim
como, contar com o apoio dos
familiares sobre o repasse de
informações sobre os familiares e
sobre o educando.

Por meio de capacitação, reuniões
virtuais e presenciais quando se
fizerem necessárias.

Toda a comunidade
escolar que retornará
às atividades
presenciais.

Equipe diretiva e
Comissão Escolar,
pais e responsáveis.

Por meio de afixação de cartazes
em espaços de trânsito.

Por meio de reuniões on-line e
presenciais, quando se
fizerem necessárias.

Por meio de cartazes afixados em
locais visíveis, formação e
capacitação entre outros.

Como (H1)

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva,
pedagógica,
professores de
educação especial e
profissionais de
apoio.

Equipe diretiva,
pedagógica,
e
administrativa.

Quem
(W5)

Sem
custo

Sem
custo

Sem custo

Sem
custo

Sem
custo

Quanto
(H2)

05/01/2021 (Terça-feira)
DOM/SC - Edição N° 3371
Página 2722

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE

2.5.
Orientar os trabalhadores que devem manter as unhas cortadas ou
aparadas, os cabelos presos e evitar o uso de adornos, como anéis e brincos.

2.4.
Disponibilizar álcool a 70% para cada professor, recomendando a
frequente higienização das mãos.

2.3.
Orientar sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras descartáveis ou de
tecidos não tecido (TNT) por alunos, trabalhadores e visitantes durante todo o
período de permanência no estabelecimento de ensino. Orientar a troca de
máscara a cada 2(duas) horas ou quando tornar-se úmida (se antes desse tempo).
Não devem ser colocadas em bebês e crianças menores de dois anos, poisperigo
de asfixia.

2.2.
Disponibilizar em pontos estratégicos, em diversos ambientes do
estabelecimento de ensino, dispensadores de álcool 70%, devendo ser
orientada e estimulada a constante higienização das mãos.

2.1.
Divulgar para alunos e trabalhadores a necessidade e a importância de
evitar tocar olhos, nariz e boca, além de higienizar sistematicamente as mãos,
especialmente nas seguintes situações: após o uso de transporte público; ao
chegar ao estabelecimento de ensino; após tocar em superfícies tais como:
maçanetas das portas, corrimãos, botões de elevadores, interruptores; após tossir,
espirrar e/ou assoar o nariz; antes e após o uso do banheiro; antes de manipular
alimentos; antes de tocar em utensílios higienizados; antes e após alimentar os
alunos; antes das refeições; antes e após cuidar de ferimentos; após a limpeza de
um local e/ou utilizar vassouras, panos e materiais de higienização; após remover
lixo e outros resíduos; após trocar de sapatos; antes e após o uso dos espaços
coletivos; antes de iniciar e após uma nova atividade.

O quê (ação) (W2)

2.

Quando (W4)

Após a homologação
do PlanCon Escolar.

No Retorno do Ensino
Presencial escalonado

Em diversos
espaços da
unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Após a homologação
do PlanCon Escolar.

Após disponibilização
de recursos para tal.

Em diversos
espaços da
unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.
Corredores,
salas de aula,
atendimento ao
público,
banheiros,
refeitório.

Na unidade de
ensino.

No Retorno do Ensino
Presencial escalonado

MEDIDAS DE HIGIENE PESSOAL.

Onde (W3)

Equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Equipe diretiva.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
comissão escolar.

Equipe diretiva e
comissão escolar.
E demais
funcionarios

Que
m
(W5)

Formação continuada
e/ou reuniões.

Disponibilizando o material.

Cartazes informativos.

Em pontos estratégicos
como entradas da UE e
locais de maior
circulação.

Formação continuada,
placas informativas.

Como (H1)

31

Sem custo

Frascos de álcool em
gel, no valor
aproximado de R$
15,00 cada 15
unidades. Reposição
mensal.

Sem custo

Frascos de álcool em
gel, no valor
aproximado de R$
15,00 cada 15
unidades. Reposição
mensal

botas (R$46,00) a unidade.
03 pares dependendo da
quantidade de funcionários.
Material permanente. Luvas
descartável (R$20,00 cada
caixa) pedido de 3 caixas
mensais no valor R$ 60,00
Luvas de borracha (R$8,00
o par), pedido mensal de 10
pares no valor de R$ 80,00
mensais.

Quanto (H2)
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Na unidade
de ensino.

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

2.12. Readequar os espaços físicos, respeitando o distanciamento mínimo de 1,5
m (um metro e meio) em sala de aula. Nas atividades de educação física e em
espaços abertos, deve-se manter distância de 1,5 m entre pessoas.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

2.9.
Orientar e estimular os alunos, trabalhadores e visitantes à aplicação da
“etiqueta da tosse”.

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

Equipe diretiva e
pedagógica

No Retorno do
Ensino Presencial
escalonado

Na unidade
de ensino.

2.8.
Orientar a comunidade escolar sobre os cuidados necessários a serem
adotados em casa e no caminho entre o domicílio e o estabelecimento de
ensino.

No Retorno do
Ensino Presencial
escalonado

Após a
homologação do
PlanCon Escolar.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva,
pedagógica e
professor do
atendimento
educacional
especializado.

Equipe diretiva e
pedagógica

Equipe diretiva e
pedagógica.

Após a
homologação do
PlanCon Escolar.

Na unidade
de ensino.

No Retorno do
Ensino Presencial
escalonado

Equipe diretiva e
pedagógica.

Após a
homologação do
PlanCon Escolar.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Que
m
(W5)

2.7.
Orientar aos alunos, trabalhadores e visitantes, que adentrarem ao
estabelecimento, que deverão usar máscaras descartáveis, ou de tecido não
tecido (TNT), ou de tecido de algodão, recomendando que elas devem ser
trocadas a cada 2 (duas) horas ou quando tornar-se úmida (se antes deste
tempo). Para o uso de máscaras de tecido recomenda-se que seja realizada em
conformidade com o previsto na Portaria SES nº 224, de 03 de abril de 2020, ou
outros regramentos que venham substituí-la.

Após a
homologação do
PlanCon Escolar.

Quando
(W4)

Na unidade
de ensino.

Onde
(W3)

2.6.
Orientar cada professor a higienizar as mãos e substituir a máscaras
descartáveis ao final de cada aula (a cada mudança de sala) e ao final do seu turno.

O quê (ação) (W2)

Verificar a metragem
quadrada de
cada espaço.

Reuniões formativas e
material
informativo.

Reuniões formativas e
material
informativo

Reuniões formativas e
material
informativo

Reuniões formativas e
material
informativo.

Reuniões formativas e
material
informativo.

Reuniões formativas e
material
informativo.

Como (H1)

32

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Sacos de lixo de todos os
tamanhos. 14 Lixeiras com
pedal de 35l - R$75,00
cada. 03 conjuntos de
Lixeiras com pedal 50l para
coleta seletiva, cozinha e
refeitório - R$ 280,00 cada
unidade.

Material impresso na
Escola - Sem custo
adicional

Material impresso na
Escola - Sem custo
adicional

Material impresso na Escola
- Sem custo adicional

Máscara descartável - Caixa
com 50 unidades (R$ 28,00
cada), 2000 máscaras. Por
semana

Quanto (H2)
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Na unidade
de ensino.

2.16. Suspender a utilização de catracas de acesso e de sistemas de registro de ponto,
cujo acesso e registro de presença ocorram mediante biometria.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

2.18. Implementar nos corredores o sentido único, para coordenar os fluxos de entrada,
circulação e saída de alunos e trabalhadores, respeitando o distanciamento mínimo
entre pessoas.

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

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

2.15. Demarcar o piso dos espaços físicos, de forma a facilitar o cumprimento das
medidas de distanciamento social, especialmente nas salas de aula, nas bibliotecas, nos
refeitórios e em outros ambientes coletivos.

2.17. Disponibilizar alternativas de acessos e saídas sem comandos com o contato das
mãos, para estabelecimentos que disponham de estacionamentos, em especial se
utilizarem sistemas de digitação numérica ou de biometria digital, tanto para alunos
quanto para trabalhadores e visitantes.

Na sala de
aula.

Na unidade
de ensino.

Onde
(W3)

2.14. Organizar as salas de aula de forma que os alunos se acomodem individualmente
em carteiras, respeitando o distanciamento mínimo recomendado.

2.13. Estabelecer e respeitar o teto de ocupação compreendido como o número máximo
permitido de pessoas presentes simultaneamente no mesmo ambiente, respeitando o
distanciamento obrigatório. Disponibilizar esta informação nos locais.

O quê (ação) (W2)

No Retorno do
Ensino Presencial
escalonado

Após a
homologação do
PlanCon Escolar.

Após a
homologação do
PlanCon Escolar.

No Retorno do
Ensino Presencial
escalonado

Após a
homologação do
PlanCon Escolar.

No Retorno do
Ensino Presencial
escalonado

No Retorno do
Ensino Presencial
escalonado

Quando
(W4)

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão Escolar.

Equipe diretiva

Equipe Diretiva e
pedagógica.

Equipe Diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Quem
(W5)

33

Utilizando fitas marcadoras,
material informativo.

Utilizando fitas marcadoras, placas
informativas.

Desativando os sistemas de
digitação numérica ou biometria
digital.

Lacrar e as catracas e sistemas de
registro de ponto por biometria.

Utilizando fitas, mapas,
organogramas e outros que se
fizerem necessários.

Conforme espelho da classe.

Verificar a metragem quadrada de
cada espaço.

Com
o
(H1)

Sem
custo

Fita para
demarcação R$
100,00

Sem
custo

Sem
custo

Fitas para
demarcação R$
100,00

Sem
custo

Sem
custo

Quanto
(H2)
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2.25. Desativar ou lacrar as torneiras a jato dos bebedouros que permitam a ingestão de
água diretamente, de forma que se evite o contato da boca do usuário com o equipamento.
Caso não seja possível lacrar ou remover o sistema de torneiras com jato de água, o
bebedouro deve ser substituído por equipamento que possibilite a retirada de água apenas
em copos descartáveis ou recipientes de uso individual, mantendo disponível álcool a 70%
ao lado do bebedouro, com recomendação de higienização das mãos antes e após a
retirada da água.

2.24. Assegurar que trabalhadores e alunos do Grupo de Risco permaneçam em casa,
sem prejuízo de remuneração e de acompanhamento das aulas, respectivamente.

2.23. Assegurar o respeito dos pais, responsáveis e/ou cuidadores às regras de uso de
máscara e de distanciamento mínimo obrigatório nas dependências externas do
estabelecimento de ensino, quando da entrada ou da saída de alunos, e, quando
aplicável, sinalizar no chão a posição a ser ocupada por cada pessoa.

2.22. Evitar o acesso de pais, responsáveis, cuidadores e/ou visitantes no interior das
dependências dos estabelecimentos de ensino, porém nos casos em que o acesso ocorrer,
devem ser preservadas as regras de distanciamento mínimo obrigatório e o uso de
máscara.

2.21. Organizar, quando necessário, os horários de intervalo das refeições, de utilização
de ginásios, bibliotecas, pátios, entre outros, preservando o distanciamento mínimo
obrigatório entre pessoas, evitando a aglomeração de alunos e trabalhadores nas áreas
comuns.

2.20. Organizar, as entradas dos alunos, de forma que não ocorram aglomerações, bem
como escalonar os horários de saída de alunos, de modo a evitar congestionamentos e
aglomerações.

O quê (ação) (W2)

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Onde
(W3)

Após a
homologação do
PlanCon Escolar

Após a
homologação do
PlanCon Escolar

Após a
homologação do
PlanCon Escolar.

No Retorno do
Ensino Presencial
escalonado

No Retorno do
Ensino Presencial
escalonado

No Retorno do
Ensino Presencial
escalonado

Quando
(W4)

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão Escolar.

Equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão Escolar.

Equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Quem (W5)

34

Desativando as torneiras
bebedouros de ingestão
direta de água.

Rastreamento de trabalhadores e
alunos do grupo de risco.

Por meio de reuniões virtuais e
materiais informativos de mídias.

Por meio de reuniões virtuais e
materiais informativos de mídias.

Analisando o quantitativo de
alunos.

Definindo entrada e saída de forma
escalonada.

Como (H1)

Copo descartável
100 unidades R$7,80. Total 500
copos por semana
ou seja 2.000 por
mês,
valor
aproximado de 156
reais mensais 2
suportes
para
copos R$ 56,00
cada.

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Quanto
(H2)
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3.2. Orientar alunos, professores, trabalhadores e visitantes a manter o
distanciamento recomendável em todos os momentos, que é de 1,5 m (um
metro e meio) entre as pessoas.

3.1.
Respeitar o limite definido para capacidade máxima de
pessoas em cada ambiente, em especial, em salas de aulas,
bibliotecas, ambientes compartilhados, afixando cartazes
informativos nos locais.

Na unidade
de ensino.

2.30. Assegurar o conhecimento das mudanças realizadas nos
espaços físicos de circulação social aos alunos com deficiência.

Após a
homologação do
PlanCon
Escolar.

No Retorno do
Ensino
Presencial
escalonado

Após a
homologação do
PlanCon
Escolar.

Diariamente

Em tempo
integral

Quando
(W4)

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Responsável
pela
entrada.

Que
m
(W5
)

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Após a
homologação do
PlanCon Escolar.

Após a
homologação do
PlanCon
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica,
Comissão Escolar e
professores.

Equipe diretiva
e Comissão
Escolar

MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL.

Na unidade
de ensino.

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

3.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Onde
(W3)

2.28. Comunicar aos pais a obrigatoriedade de manter os filhos em
casa quando estiverem doentes.

2.27. Caso o aluno, trabalhador ou visitante apresente temperatura
corporal maior ou igual a 37,8º ou sintomas como tosse seca ou
produtiva, dor no corpo, dor de garganta, congestão nasal, dor de
cabeça, falta de ar, lesões na pele, diarreia, vômito, dor abdominal,
fica impedido de entrar no estabelecimento de ensino e deve ser
orientado a procurar uma unidade de assistência à saúde do
município.

2.26. Aferir a temperatura de todas as pessoas previamente a seu
ingresso nas dependências do estabelecimento de ensino, por meio
de termômetro digital infravermelho, vedando a entrada daquela cuja
temperatura registrada seja igual ou superior a 37,8 (trinta e sete
vírgula oito) graus Celsius;

O quê (ação) (W2)

35

Reunião de orientações e materiais
informativos.

Por meio de materiais informativos
em cada espaço.

Por meio de orientações que
contemplem as necessidades de
cada deficiência.

Por meio de capacitações e
treinamentos.

Por meio de orientações escritas e
virtuais.

Mediante identificação das
sintomatologias, antes de entrar no
estabelecimento fazendo os devidos
registros e comunicando os órgãos
responsáveis pelo controle de casos,
impedindo a permanência do mesmo
no estabelecimento.

Disponibilizando um servidor que
faça a aferição da temperatura na
entrada da unidade de ensino.

Como
(H1)

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo.

Necessário 2
aparelhos para a
entrada no valor de
R$ 246,00 cada
material
permanente.

Quanto (H2)
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Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

3.7.
Orientar alunos e trabalhadores a manter o distanciamento mínimo
de uma pessoa a cada 3 (três) degraus nas escadas rolantes, afixando
cartazes informativos.

3.8.
Manter uma proporção adequada de funcionários para os alunos
para garantir a segurança.

4.1.
Recomendar a todos os estabelecimentos a fazer higienização de
todas as suas áreas, antes da retomada das atividades.

Equipe diretiva,
pedagógica, Comissão
Escolar e professores.

Equipe diretiva,
pedagógica, Comissão
Escolar e professores.

Equipe diretiva,
pedagógica, Comissão
Escolar e professores.

Equipe diretiva,
pedagógica, Comissão
Escolar e professores.

Equipe diretiva,
pedagógica, Eomissão
Escolar e professores.

Após a homologação
do PlanCon Escolar.

Após a homologação
do PlanCon Escolar.

Após a homologação
do PlanCon Escolar.

Após a homologação
do PlanCon Escolar.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Quem (W5)

Após a homologação
do PlanCon Escolar.

Após a homologação
do PlanCon Escolar

Quando (W4)

Na unidade de
ensino.

Antes do início das
atividades
presenciais.

Responsáveis pela
limpeza e higiene e ou
profissional indicado
pela equipe diretiva.

MEDIDAS DE HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES.

Na unidade de
ensino.

3.6.
Orientar alunos a restringirem-se as suas salas de aula, e evitando
espaços comuns e outras salas que não as suas.

4.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

3.4.
Orientar alunos e trabalhadores a não compartilhar material
escolar, como canetas, cadernos, réguas, borrachas entre outros; porém,
caso se faça necessário, recomendar que sejam previamente higienizados.

3.5.
Orientar alunos e trabalhadores a não compartilhar objetos
pessoais, como roupas, escova de cabelo, maquiagens, brinquedos e
semelhantes.

Na unidade de
ensino.

Onde (W3)

3.3.
Orientar alunos e trabalhadores a evitar comportamentos sociais
tais como aperto de mãos, abraços e beijos.

O quê (ação) (W2)

36

Higienização de todos os ambientes.

Distribuição e ou contratação de novos
funcionários para comporem a equipe.

Reunião de orientações e materiais
informativos.

Reunião de orientações e materiais
informativos.

Reunião de orientações e materiais
informativos.

Reunião de orientações e materiais
informativos.

Reunião de orientações e materiais
informativos.

Como (H1)

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Quanto (H2)
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Intensificar a frequência da higienização das instalações sanitárias.

4.8.
Manter disponível nos banheiros sabonete líquido, toalhas de papel e
preparações alcoólicas antissépticas 70% (setenta por cento) em formato de gel,
espuma ou spray.

4.7.

4.6.
Higienizar, uma vez a cada turno, as superfícies de uso comum, tais como
maçanetas das portas, corrimãos, botões de elevadores, interruptores, puxadores,
bancos, mesas, acessórios em instalações sanitárias, com álcool 70%, ou preparações
antissépticas ou sanitizantes de efeito similar; respeitando a característica quanto à
escolha do produto.

4.5.
Higienizar o piso das áreas comuns a cada troca de turno, com soluções de
hipoclorito de sódio 0,1% (água sanitária) ou outro desinfetante indicado para este fim.

4.4.
Utilizar exclusivamente produtos de limpeza e higienização regularizados pela
ANVISA e ao fim a que se destinam.

4.3.
Prover treinamento específico sobre higienização e desinfecção adequadas de
materiais, superfícies e ambientes, aos trabalhadores responsáveis pela limpeza.

4.2.
Garantir equipamentos de higiene, como dispensadores de álcool em gel,
lixeiras com tampa com dispositivo que permita a abertura e fechamento sem o uso das
mãos (como lixeira com pedal).

O quê (ação) (W2)

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Onde (W3)

Permanen temente

Permanente- mente

Permanen temente

Permanen temente

Diariamente

Antes do início das
atividades
presenciais.

Antes do início das
atividades
presenciais.

Quando (W4)

Profissionais da
área.

Profissionais da
área.

Profissionais da
área.

Profissionais da
área.

Profissionais da
área.

Equipe diretiva.

Equipe diretiva.

Quem (W5)

37

Conforme o protocolo de
higienização.

Conforme o protocolo de
higienização.

Conforme o protocolo de
higienização.

Conforme o protocolo de
higienização.

Conforme orientação da
equipe diretiva

Reunião de orientação.

Adquirir material necessário
de acordo com o espaço
escolar.

Como (H1)

Suporte para Papel Toalha
12 unidades R$38,00 cada
material permanente com
valor R$ 380,00 e fardo c/
1mil unidades R$12,00 cada.
Os itens abaixo seguem a
demanda diária e pedido
mensal no valor de R$
120,00

Sem custo

Sabão em Pó 5kg R$32,00
cada consumo mensal de
10Kg no valor de R$64,00
mensais Detergente R$
25,00 5l cada. Pedido
mensal de 10 litros no valor
de R$ 50,00 desinfetantes,
sabão em pó, sabão em
barra, detergentes, álcool
líquido
70%,
balde,
vassoura, rodo, luva de
borracha.

Sem custo.

1 lixeira abertura e
fechamento sem o uso das
mãos (como lixeira com
pedal). Para coleta de
material contaminado de 35l
- R$ 75,00. Sacos de lixo
hospitalar 100l - caixa 100
unidades - R$31,90.

Quanto (H2)
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4.10. Higienizar, a cada uso, materiais e utensílios de uso comum, como colchonetes,
tatames, entre outros.

4.9.
Manter os lavatórios dos refeitórios e sanitários providos de sabonete líquido,
toalha descartável, álcool 70% ou preparações antissépticas de efeito similar.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Antes e após o uso.

Diariamente

Profissionais da
área.

Profissionais da
área.

ASSINADO DIGITALMENTE
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Conforme os procedimentos
operacionais de limpeza,
atualizado.

Abastecendo os recipientes
constantemente.

Sem custo

III
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5.

Diariamente

Quando
(W4)

Quando (W4)

Como (H1)

Na unidade de
ensino.

5.4.
Manter os livros de acervo da biblioteca após sua utilização ou devolução por alunos
em local arejado e somente retornar a sua estante e disponibilidade para nova utilização, após
três dias.

Conforme a
necessidade de uso.

Antes do início das
aulas.

Diariamente.

Diariamente

Professores e/ou
bibliotecários

Equipe diretiva,
pedagógica e professores.

Equipe diretiva,
pedagógica, Comissão
Escolar e professores.

Equipe diretiva, comissão
escolar, professores.

6.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO CONTRA A INFECÇÃO DA COVID -19 EM TRABALHADORES.
6.1. Capacitar os trabalhadores, disponibilizar e exigir o uso dos Equipamentos de Proteção
Individuais (EPIs) apropriados, diante do risco de infecção pela COVID-19, para a realização das Na unidade de
Após a
Equipe diretiva e
atividades, dentre eles máscaras e, quando necessário, luvas.
ensino.
homologação do
profissionais
PlanCon Municipal.
especializados.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

5.3.
Manter em sala de aula apenas os materiais didáticos estritamente necessários para
as atividades didático- pedagógicas, retirando, ou reduzindo a quantidade de livros e outros
materiais que não são utilizados.

5.2. Estabelecer regras para que os alunos e trabalhadores higienizem, a cada troca de
usuário, os computadores, tablets, equipamentos, instrumentos e materiais didáticos empregados
em aulas práticas, de estudo ou pesquisa, com álcool 70% (setenta por cento) ou com soluções
sanitizantes de efeito similar, compatíveis com os respectivos aparelhos, equipamentos ou
instrumentos.

Na unidade de
ensino.
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Capacitar por meio de
vídeos, reuniões, cartazes
entre outros, exigindo o uso
correto dos equipamentos
fornecidos.

O funcionário responsável
organizará uma planilha
para controle.

Retirando o excesso de
materiais

Reuniões orientadoras e
materiais informativos.

Máscara
descartável Caixa com 50
unidades (R$
28,00 cada), 900
máscaras. Para
pedido mensal 18
caixas no valor de
R$504,00

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Quanto (H2)

Quanto (H2)

Sem custo

Formação Continuada e
placas informativas

Como (H1)

Privilegiar espaços abertos e iluminados,
garantir a aplicação dos planos de
manutenção, operação e controle dos
sistemas de climatização.

Quem (W5)

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão Escolar,
profesores.

Quem (W5)

MEDIDAS DE HIGIENIZAÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTOS DIDÁTICOS E PESSOAIS.

Onde (W3)

Na unidade
de ensino.

Onde (W3)

5.1. Orientar alunos e trabalhadores a higienizarem regularmente os aparelhos celulares
com álcool 70% (setenta por cento) ou solução sanitizante de efeito similar, compatíveis com os
respectivos aparelhos.

O quê (ação) (W2)

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

O quê (ação) (W2)
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6.4. Programar a utilização de vestiários a fim de evitar agrupamento e cruzamento entre
trabalhadores (definir fluxos internos e de entrada e saída), mantendo o distanciamento
de 1,5 m (um metro e meio) entre os trabalhadores. Caso a atividade necessite da
utilização de uniformes, é importante orientar aos trabalhadores a ordem de
desparamentação, e o último equipamento de proteção a ser descartado deve ser a
máscara.

6.3. Manter uma distância de, no mínimo, 1,5 m (um metro e meio) entre os
trabalhadores. Se não houver como atender a esta distância, colocar barreiras físicas nas
instalações de trabalho e proteção com protetor facial rígido (face shield), além do uso da
máscara.

O quê (ação) (W2)

Ao
adentrar
nas
unidades de ensino
nos início e antes de
sair e encerrar o
expediente

Em
vestiários,
banheiros e outros
espaços
que
possam
ser
utilizados
para
estas atividades.

Quando (W4)

Na unidade de
ensino.

Onde (W3)

Na unidade de
ensino.

Quem (W5)

Profissionais
em
serviço das unidades
de ensino.
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Organizar um cronograma
de horários de entrada e
saída com tempo suficiente
que evite aglomerações nas
trocas de vestiários e uso
desses espaços em comum
demarcando o trajeto e
locais apropriados.

Sem custo

Todo o material será de
acordo com a demanda de
consumo diário podendo ser
alterado durante o ano.
Protetor facial face Shields
20 unidades (R$ 5,90 cada).
Valor total aproximado R$
118,00 reais

Por meio de distanciamento
de no mínimo, 1,5 m (um
metro e meio) de raio entre
os trabalhadores. Se não
houver como atender a esta
distância, colocar barreiras
físicas nas instalações de
trabalho e proteção com
protetor facial (face shield),
além do uso da máscara.

Máscara
descartável Caixa com 50
unidades (R$
28,00 cada), 900
máscaras. Para
pedido mensal 18
caixas no valor de
R$504,00

Quanto (H2)

Aos prestadores de serviços
e terceirizados será exigido
o uso dos equipamentos de
proteção e aos profissionais
colabores da unidade de
ensino, serão ofertados kits
individuais esterilizados.

Como (H1)

Profissional designado
pela equipe gestora da
unidade de ensino.

Todos
os
profissionais
que
estiverem
desenvolvendo suas
atividades laborais.

No momento da
entrada de cada
profissional na
unidade de ensino e
durante
permanencia no
estabelecimento.

Em todo o momento
que estiver exercendo
suas atribuições no
ambiente escolar.

6.2.
Disponibilizar e exigir que todos os trabalhadores (trabalhadores, prestadores de
serviço, entre outros) utilizem máscaras durante todo o período de permanência no
estabelecimento, sendo estas substituídas conforme recomendação de uso, sem prejuízo da
utilização de outros EPIs necessários ao desenvolvimento das atividades.
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Na unidade
ensino.

Priorizar a ventilação natural nos postos de trabalho.

6.8.

Na unidade
ensino.

Na unidade
ensino.

mãos por todos os

de

de

de

Na unidade de
ensino.

6.7.
Programar a utilização dos refeitórios respeitando o distanciamento de 1,5m
(um e meio) entre as pessoas.

6.6.
Orientar e estimular a constante higienização das
trabalhadores.

6.5. Recomendar que os trabalhadores não retornem às suas casas diariamente com suas
roupas de trabalho quando estes utilizarem uniforme.

No Retorno do Ensino
Presencial escalonado

Após a homologação
do PlanCon Escolar

Após a homologação
do PlanCon Escolar.

Após a homologação
do PlanCon Municipal.

Equipe da unidade
de ensino

Equipe diretiva.

Equipe diretiva e
Comissão Escolar,
assim
como
designando
profissionais para a
reposição destes.

Equipe diretiva
e
Comissão Escolar.
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Deixando portas e janelas
abertas para ventilação dos
espaços.

De acordo com as diretrizes
sanitárias.

Por meio da reorganização
da estrutura física.

Por meio de orientações e
reuniões
sobre
esta
necessidade.

Sem custo

Suporte álcool em gel 15
unidades R$ 38,00 cada.
Material permanente valor
R$ 570,00
Sem custo

Sem custo
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Equipe diretiva,
pedagógica, alunos e
profissionais da
unidade.

Equipe diretiva.

Quem (W5)

Após uso dos equipamentos de proteção no
descarte e troca de máscaras.

De acordo com as diretrizes sanitárias.

Como (H1)

Na unidade de
ensino.

Após a homologação
do PlanCon
Municipal.

Diariamente.

Na entrada da
unidade de
ensino e no
decorrer do
dia.

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

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

Diariamente.

Na entrada da
unidade de
ensino e no
decorrer do
dia.

Equipe diretiva.

Equipe gestora.

Equipe gestora.
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Selecionando uma equipe para ser treinada e
orientada por meio de reuniões formativas,
elaborando protocolos de segurança de como
agir diante de determinados casos.

Comunicar as medidas de segurança e sintomas
deixando claro que pessoas com sintomas tais
como: febre aferida ou referida, calafrios, dor de
garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios
olfativos ou gustativos, terão que avisar
imediatamente a equipe diretiva para as devidas
providências.

Comunicar as medidas de segurança e sintomas
deixando claro que pessoas com sintomas tais
como: febre aferida ou referida, calafrios, dor de
garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios
olfativos ou gustativos, terão que avisar
imediatamente a equipe diretiva para as devidas
providências.

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

Diariamente.

Diariamente.

Quando (W4)

7.1. Os trabalhadores e alunos devem informar ao responsável pelo
estabelecimento de ensino ou ao profissional de referência no
estabelecimento, caso apresentem sintomas de síndrome gripal e/ou
convivam com pessoas sintomáticas, suspeitas ou confirmadas com COVID19.

7.

Na unidade de
ensino.

Na entrada da
unidade de
ensino e no
decorrer do
dia.

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

6.10. O estabelecimento deve seguir as recomendações do Programa de
Prevenção dos Riscos Ambientais (PPRA) em especial as relativas aos
Equipamentos de Proteção Individual.

Onde (W3)

O quê (ação) (W2)

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Quanto (H2)

05/01/2021 (Terça-feira)
DOM/SC - Edição N° 3371
Página 2734

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE
Na unidade de
ensino.

Junto à equipe
da vigilância
sanitária.

7.6.
Definir fluxos claros de condução e saída dos casos suspeitos
da sala de isolamento e do estabelecimento escolar.

7.7.
Notificar imediatamente casos suspeitos para a Vigilância
Epidemiológica local, para orientações e encaminhamentos.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

7.4.
Organizar o estabelecimento escolar de forma a disponibilizar
uma sala de isolamento para casos que apresentem sintomas de
síndrome gripal

7.5. Promover o isolamento imediato de qualquer
pessoa que
apresente os sintomas gripais, e realizar as seguintes ações:
- se aluno menor de idade, comunicar imediatamente aos pais ou
responsáveis, mantendo-o em área segregada de outros alunos, sob
supervisão de um responsável trabalhador da instituição, respeitando as
medidas de distanciamento e utilização de EPI, aguardando a presença
dos pais ou responsáveis para os devidos encaminhamentos pelos
familiares ou responsáveis;
- se aluno maior de idade, mantê-lo em área segregada, com
acompanhamento de um trabalhador do estabelecimento, respeitando
as medidas de distanciamento e utilização de EPI até a definição dos
encaminhamentos;
- se trabalhador (inclusive professor) afastá-lo imediatamente das suas
atividades até elucidação do diagnóstico.

Onde (W3)

O quê (ação) (W2)

Após identificação
do caso.

Após a homologação
do PlanCon Escolar.

Retorno do ensino
presencial.

Retorno do ensino
presencial.

Quando (W4)

Equipe diretiva.

Equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Equipe diretiva.

Equipe diretiva.

Quem (W5)
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Após o caso ser identificado e isolado,
repassar à equipe diretiva, que entrará
em contato com a vigilância sanitária.

Definir protocolo de fluxos por meio de
diálogo com a Comissão Escolar.

Providenciar uma sala ou espaço para
isolamento (sob supervisão de um adulto
profissional da unidade), até que o
responsável pelo menor que apresentem
sintomas de síndrome gripal possa
buscá-lo com segurança na unidade.
Quando o caso for de adultos,
encaminhar para a unidade básica de
saúde mais próxima.

Providenciar uma sala para isolamento
sob supervisão de um adulto
(profissional da unidade), até que o
responsável pelo menor que apresente
sintomas de síndrome gripal possa
buscá-lo com segurança na unidade.

Como (H1)

Sem Custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Quanto (H2)
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7.12. Questionar os trabalhadores e alunos dos estabelecimentos escolares se
co-habitam ou têm outras formas de contatos com pessoas suspeitas ou
sabidamente com diagnóstico de infecção pelo COVID-19. Caso a resposta
seja positiva, é aconselhável que esta pessoa fique afastada das atividades até
que tenha elucidação diagnóstica ou um parecer médico liberando o retorno às
atividades laborais. Caso não ocorra a elucidação diagnóstica, é indicado que
estas pessoas permaneçam afastadas por 14 (quatorze) dias a contar do último
contato com a pessoa suspeita, podendo retornar às atividades após este
período, desde que estejam assintomáticas.

7.11. Para as turmas dos alunos que co-habitam ou tiveram outras formas de
contatos com pessoas com diagnóstico de infecção por COVID-19,
recomenda-se suspender as aulas por 14 (quatorze) dias, bem como os
demais alunos e seus responsáveis, quando aplicável, deverão ser
cientificados dos fatos.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

7.9. Para os casos confirmados e suspeitos para COVID-19, tanto de
alunos quanto trabalhadores, seguir o preconizado no manual de orientações
da COVID-19 (vírus SARS-CoV 2) de Santa Catarina, disponível e
http://www.dive.sc.gov.br, ícone: coronavírus.

7.10. Para a(s) turma(s) do(s) professor(res) ou aluno(s) suspeitos
recomenda-se suspender as aulas por 7 (sete) dias ou até resultado negativo,
ou por 14 (quatorze) se positivo para COVID-19, como também os demais
alunos e seus responsáveis, quando aplicável, deverão ser cientificados dos
fatos.

Em todos os
espaços
utilizados pelo
indivíduo com
suspeita da
COVID-19.

Onde (W3)

7.8.
Reforçar a limpeza dos ambientes, de objetos e das superfícies
utilizadas pelo caso suspeito, bem como da área de isolamento.

O quê (ação) (W2)

Após a homologação
do PlanCon Escolar.

Retorno do ensino
presencial.

Após a homologação
do PlanCon Escolar

Retorno do ensino
presencial.

Imediatamente após a
movimentação deste
nos ambientes e
espaços.

Quando (W4)

Todos os profissionais
com orientação da
equipe diretiva e
pedagógica.

Todos os profissionais
com orientação da
equipe diretiva e
pedagógica.

Todos os profissionais
com orientação da
equipe diretiva e
pedagógica.

Todos os profissionais
com orientação da
equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe devidamente
equipada para este fim.

Quem (W5)
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Seguir as orientações das diretrizes
sanitárias previstas.

Seguir as orientações das diretrizes
sanitárias previstas.

Seguir as orientações das diretrizes
sanitárias previstas.

Por meio das orientações específicas do
manual COVID-19 de Santa Catarina.

Por meio de utilização de álcool 70% e
soluções sanitizantes com efeitos
similares.

Como (H1)

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Utilizar materiais
adquiridos conforme
tabela das diretrizes

Quanto (H2)
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Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

7.13. Garantir a notificação da rede de saúde do município de residência, no caso de
trabalhadores e alunos que residam em outros municípios.

7.14. Manter registro atualizado do acompanhamento de todos os trabalhadores e
alunos afastados para isolamento por COVID-19.

7.15. Garantir, sem prejuízos de aprendizagem ou salarial, o retorno dos alunos ou
trabalhadores somente após a alta e a autorização da área da saúde.

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

Após a homologação
do PlanCon Escolar.

Após a homologação
do PlanCon Escolar.

Após a homologação
do PlanCon Escolar.

Após a homologação
do PlanCon Escolar.

Quando (W4)

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão Escolar.

Quem (W5)

Seguir as orientações das diretrizes
pedagógicas e sanitárias previstas.

Seguir as orientações das diretrizes
sanitárias previstas.

Seguir as orientações das diretrizes
sanitárias previstas.

Seguir as orientações das diretrizes
sanitárias previstas.

Como (H1)

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Quanto (H2)

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.
Na unidade de
ensino

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

8.3.
Os alunos de cada turma devem ficar sempre na mesma sala, para evitar
troca de espaços e maior movimentação nos corredores.

Após a homologação
do PlanCon Escolar.

Após a homologação
do PlanCon Escolar.

Após a homologação
do PlanCon Escolar.

Equipe diretiva e
pedagógica

Equipe diretiva e
pedagógica

Equipe diretiva e
pedagógica.
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Por organização da equipe diretiva e
pedagógica

Por organização da equipe diretiva e
pedagógica

Por organização da equipe diretiva e
pedagógica.

MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL.

8.1. No horário de chegada e saída dos alunos, um ou mais profissionais
escolares deve(m) estar na entrada para receber os alunos não sendo permitida a
entrada de pais e/ou responsáveis.

8.

Sem custo

Sem custo

Necessário 2 unidades
de tapete sanitizante
para o acesso do
portão da escola (no
valor de R$ 89,00
cada).
Material
permanente

Obs.: Para as etapas do Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação Especial, além das diretrizes gerais já estabelecidas, é necessário implementar as seguintes diretrizes adicionais:

Onde (W3)

O quê (ação) (W2)
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Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino

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

Na unidade de
ensino

8.8. Realizar lanches e refeições, preferencialmente na própria sala
de aula. Caso seja consumido no refeitório, manter o distanciamento
interpessoal preconizado de 1,5 metros.

8.9.
É proibida a utilização de materiais didáticos que sejam
manuseados por vários alunos ao mesmo tempo ou sequencialmente,
a não ser que eles possam ser limpos e desinfectados após cada uso.

Na unidade de
ensino

8.7.
Estabelecer escalonamento dos intervalos para as classes,
evitando aglomerações em corredores e outros espaços.

8.6. Não é permitida a implementação dos programas e projetos
intersetoriais, que são desenvolvidos por profissionais que não fazem
parte do corpo docente da unidade escolar.

Na unidade de
ensino

8.5. Os alunos devem interagir apenas para as pessoas que estejam
na mesma sala, sendo vedada a interação de estudantes de diferentes
turmas e/ou com professores de outras classes.

Não é permitido
segundo portaria
Conjunta SES/SED
nº 792 de
13/10/2020

Na unidade de
ensino

Onde (W3)

8.4. Sinalizar os corredores para que haja fila única e definição
prioritária de tráfego, visando ajudar os alunos a seguir as normas
e lembrar de manter a distância mínima durante a movimentação.

O quê (ação)
(W2)

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Após a
homologação do
PlanCon Escolar.

Equipe diretiva e
pedagógica

Equipe diretiva e
pedagógica

Não é permitido
segundo portaria
Conjunta SES/SED
nº 792 de 13/10/2020

Equipe diretiva e
pedagógica

Equipe diretiva e
pedagógica

Quem
(W5)

Após a
homologação do
PlanCon Escolar.

Após a
homologação do
PlanCon Escolar.

Após a
homologação do
PlanCon Escolar.

Não é permitido
segundo portaria
Conjunta SES/SED
nº 792
de 13/10/2020

Após a
homologação do
PlanCon Escolar.

Após a
homologação do
PlanCon escolar.

Quando
(W4)
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Por organização da equipe diretiva e
pedagógica.

Por organização da equipe diretiva e
pedagógica.

Por organização da equipe diretiva e
pedagógica

Por organização da equipe diretiva e
pedagógica

Não é permitido segundo portaria
Conjunta SES/SED nº 792 de
13/10/2020

Por organização da equipe diretiva e
pedagógica

Por organização da equipe diretiva e
pedagógica

Como
(H1)

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Não é permitido segundo
portaria Conjunta
SES/SED nº 792 de
13/10/2020

Sem custo

Sem custo

Quanto (H2)
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Após a
homologação do
PlanCon Escolar

Após a
homologação do
PlanCon Escolar.

Quando
(W4)

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
profissionais da
limpeza escolar.

Quem
(W5)

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

9.3.
É proibida a circulação de profissionais entre diferentes turmas na rotina
diária de atividades.

9.4. Os estabelecimentos educacionais que dispuserem de local destinado à
amamentação, devem mantê-lo ventilado, com assentos adequados e distantes 1,5
m (um metro e meio) de raio e disponibilizar, em pontos estratégicos, local para a
adequada higienização das mãos e, na ausência ou distância do local, disponibilizar
álcool 70% (setenta por cento) ou preparações antissépticas de efeito similar. O local
deve ser higienizado após cada uso.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

9.2.
Recomenda-se dividir as turmas em grupos menores, sendo vedada a
interação de crianças de diferentes turmas e/ou com professores de outras classes.

9.1. Os estabelecimentos de ensino que possuam em suas dependências
crianças menores de seis anos, ou com algum grau de dependência, deverão adotar
medidas para que estas recebam auxílio para adequada higiene de mãos, com a
regularidade necessária.

Após a
homologação do
PlanCon Escolar.

Após a
homologação do
PlanCon Escolar.

Após a
homologação do
PlanCon Escolar.

Após a
homologação do
PlanCon Escolar.

Equipe diretiva.

Equipe diretiva.

Equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE RELACIONADAS AO PÚBLICO INFANTIL.

Na unidade
de ensino.

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

9.

Na unidade
de ensino

Onde
(W3)

8.11. Higienizar diariamente, após cada turno, brinquedos e materiais utilizados pelas
crianças dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e higienizar imediatamente após o
uso brinquedos e materiais que forem levados à boca pelos alunos.

O quê (ação) (W2)
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Reorganizar os espaços e
disponibilizar os materiais
necessários.

Reorganização de horários.

Por meio de um planejamento
logístico, analisando a metragem
quadrada de cada espaço e
distanciamento de 1,5m.

Por meio da higienização das mãos
frequentemente.

Por organização da equipe diretiva
e pedagógica.

Por organização da equipe diretiva
respeitando as diretrizes sanitárias.

Co
mo
(H1
)

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Quanto
(H2)
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Na unidade
de ensino.
Na unidade
de ensino.
Na unidade
de ensino.
Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

9.10. Separar colchões ou berços das crianças na hora do cochilo, colocando-os
a pelo menos 1,5 metros (um metro e meio) de distância um do outro, os quais
deverão ser higienizados a cada uso e no final do turno.

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

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

9.13. Não é permitido compartilhar objetos de uso individual, como copos,
talheres, mamadeiras, babeiros, lençóis, travesseiros, toalhas entre outros.

Na unidade
de ensino.

9.7.
Escalonar o horário do parquinho, o qual deverá ser higienizado
completamente após utilização de cada turma.
Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

9.6.
A alimentação deve ser oferecida preferencialmente dentro da própria
sala, sendo sempre evitada a troca de espaços.

9.8.
Estabelecer escalonamento na entrada e saída das crianças de modo
a evitar aglomerações. Se possível, os profissionais devem pegar a criança do
lado de fora da escola e levá-las para dentro, evitando que os pais/responsáveis
entrem no ambiente.
9.9. Higienizar, a cada uso, materiais e utensílios de uso comum, como
colchonetes, tatames, trocadores, cadeiras de alimentação, berços, entre outros.
A higienização completa deverá ser realizada entre os turnos também.

Onde (W3)

Equipe diretiva, pedagógica e
profissionais de apoio.
Equipe diretiva, pedagógica e
profissionais de apoio.
Equipe diretiva, pedagógica e
profissionais de apoio.

Equipe diretiva, pedagógica e
profissionais de apoio.

Após a homologação do
PlanCon Escolar.
Após a homologação do
PlanCon Escolar.

Após a homologação do
PlanCon Escolar.

Equipe diretiva, pedagógica e
profissionais de apoio.

Após a homologação do
PlanCon Escolar.
Após a homologação do
PlanCon Escolar.

Equipe diretiva e pedagógica.

Equipe diretiva e pedagógica.

Após a homologação do
PlanCon Escolar.
Após a homologação do
PlanCon Escolar.

Equipe diretiva e pedagógica.

Após a homologação do
PlanCon Escolar.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Quem (W5)

Após a
homologação do
PlanCon

Quando (W4)

Na unidade
de ensino.

O quê (ação) (W2)

9.5.
As crianças matriculadas em período integral devem permanecer no
mesmo grupamento e educador, durante o período de permanência na escola.
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Durante a permanência na unidade.

Verificar na entrada.

Retirar os brinquedos de uso.

Conforme
os
procedimentos
operacionais para a limpeza dos
ambientes.
Conforme
os
procedimentos
operacionais para a limpeza dos
ambientes preconizando as diretrizes
sanitárias.

Reorganização de horários.

Reorganização de horários.

Reorganização de espaços.

Como (H1)

Reorganizando a logística.

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Quanto (H2)

Sem custo.
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Quem (W5)

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Quando (W4)

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Quem (W5)

Após a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Quando (W4)

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

10.1.2.Designar profissionais responsáveis pela entrada e saída do
aluno, evitando a entrada de pais e ou responsáveis.

10.1.3.Garantir a limpeza da cadeira de rodas, bem como de andadores
e carrinhos dos alunos cadeirantes.

10.1.4.Orientar os alunos sobre a higiene de materiais de uso individual
tais como: regletes, sorobã, bengala, lupas, telescópios etc.

Equipe diretiva, pedagógica e
profissionais de apoio.

Equipe diretiva, pedagógica e
profissionais de apoio.

Equipe diretiva, pedagógica e
profissionais de apoio.

Equipe diretiva, pedagógica e
profissionais de apoio.

Após a homologação
do PlanCon Escolar.

Após a homologação
do PlanCon Escolar.

Após a homologação
do PlanCon Escolar.
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Por organização da equipe
diretiva respeitando as diretrizes
sanitárias.

Por organização da equipe
diretiva respeitando as diretrizes
sanitárias.

Por organização da equipe
diretiva e pedagógica.

Por organização da equipe
diretiva e pedagógica.

Como (H1)

Respeitando as diretrizes sanitárias
vigentes.

Respeitando as diretrizes sanitárias
vigentes.

Como (H1)

Após a homologação
do PlanCon Escolar.

10.1. Ações para Educandos do Ensino Regular:

10. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Onde (W3)

10.1.1.A instituição de ensino deve estabelecer, entre escola e pais, as
formas de condução das atividades dos alunos com necessidades
especiais, de maneira a ampliar a segurança e reintegração deste no
ambiente escolar.

O quê (ação) (W2)

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

9.14. Os professores e funcionários devem supervisionar o uso dos
produtos a serem utilizados na higiene de mãos, superfícies de modo
a garantir a utilização correta, bem como evitar exposição e ingestão
acidental.

9.15. Os alunos maiores de 02 anos devem utilizar máscara durante
toda a permanência no estabelecimento de ensino, retirando-a
apenas no momento da refeição.

Onde (W3)

O quê (ação) (W2)

Plástico para revestir
teclados igual aos da
cozinha 2 rolos de
50x 20cm

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Quanto (H2)

Sem custo

Sem custo

Quanto (H2)
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Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

10.1.5.Organizar na da sala de aula, espaço adequado para que o
aluno com deficiência visual possa guardar sua máquina Braille e
livros em Braille, bem como estabelecer uma medida de cuidados de
higienização deste material.

10.1.6.Auxiliar o aluno quanto às medidas de higienização de mãos
e demais medidas de prevenção e controle.

10.1.7.Garantir o distanciamento de 1,5m entre um aluno e outro.

10.1.8.Orientar quanto ao uso obrigatório de máscaras. Os alunos
que não aceitam máscaras, devem passar por um trabalho de
orientação, bem como suas famílias.

Equipe diretiva, pedagógica
e profissionais de apoio.

Equipe diretiva, pedagógica
e profissionais de apoio.

Equipe diretiva, pedagógica
e profissionais de apoio.

Equipe diretiva, pedagógica e
profissionais de apoio.

Após a homologação
do PlanCon Escolar.

Após a homologação
do PlanCon Escolar.

Após a homologação
do PlanCon Escolar.

ASSINADO DIGITALMENTE
Após a homologação
do PlanCon Escolar.

50

Por meio de orientação
acessível e estratégias
pedagógicas que deem a real
dimensão da importância do
uso da máscara.

Por organização da equipe
diretiva respeitando as diretrizes
sanitárias.

Por organização da equipe
diretiva respeitando as diretrizes
sanitárias.

Destinando espaços específicos
para este fim em sala de aula.

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo
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Na unidade
de ensino.

Onde (W3)

Após a
homologação do
PlanCon Escolar.

Quando (W4)

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Quem (W5)

Por meio de orientações da equipe
diretiva e pedagógica respeitando as
diretrizes sanitárias.

Como (H1)

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

10.2.1.Orientar quanto ao uso obrigatório de máscaras. Os alunos
que não aceitam máscaras, devem passar por um trabalho de
orientação, bem como suas famílias.

10.2.2.Designar profissionais responsáveis pela entrada e saída do
aluno, evitando a entrada de pais e ou responsáveis.

10.2.3.Garantir a limpeza da cadeira de rodas, bem como de
andadores e carrinhos dos alunos cadeirantes.

10.2.4.Destinar um local próprio para as trocas de fraldas, com
orientações quanto à higienização.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.
Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.
Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.
Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Após a
homologação do
PlanCon Escolar
Após a
homologação do
PlanCon Escolar
Após a
homologação do
PlanCon Escolar
Após a
homologação do
PlanCon Escolar
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Respeitando as diretrizes sanitárias
vigentes.

Por organização da equipe diretiva
respeitando as diretrizes sanitárias.

Por organização da equipe diretiva e
pedagógica.

Por meio de orientação acessível e
estratégias pedagógicas que deem a
real dimensão da importância do uso
da máscara.

10.2. Ações para os Centros de Atendimento Educacional Especializado em Educação Especial

10.1.9.Esclarecer ao segundo professor, professor auxiliar e
profissional Agente de Apoio em Educação Especial, as medidas de
higienização necessárias no auxílio das atividades pedagógicas,
alimentação e na troca de fraldas do aluno.

O quê (ação) (W2)

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo

5 litros de álcool em
gel R$98,00 a
unidade. Lenços
descartáveis R$7,00
cada caixa – 05
caixas mensal

Quanto (H2)
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Na
unidade de
ensino.
Na
unidade de
ensino.

10.2.9.Esclarecer aos professores as rotinas de higienização necessárias durante
o auxílio de atividades pedagógicas.

10.2.10. Oferecer a alimentação preferencialmente dentro da própria sala, sendo
sempre evitado a troca de espaços.

Na
unidade de
ensino.

Na
unidade de
ensino.

10.2.7.Observar o tamanho das salas especialmente no que diz respeito à
necessidade de distanciamento (de no mínimo 1,5 metros), adequando a
quantidade de educandos por sala.

10.2.8.Organizar o atendimento dos educandos da estimulação precoce por
sessão de forma individual, atendendo às medidas sanitárias já estabelecidas em
decretos da Secretaria de Estado da Saúde.

Na
unidade de
ensino.

Na
unidade de
ensino.

Onde (W3)

10.2.6.Iniciar os atendimentos presenciais com os grupos do Programa de
Educação Profissional e os demais que possuem maior autonomia,
conscientização das medidas de prevenção e que não pertençam ao grupo de
risco.

10.2.5.Ao realizar troca de fraldas, os trabalhadores responsável devem:
- definir um local fixo para esta atividade, estruturado para tal;
- realizar a adequada higiene das mãos antes e após a troca de fraldas;
- usar luvas descartáveis e trocá-las após o atendimento de cada criança;
- usar avental descartável ou impermeável e higienizável (tipo “capa de chuvas”),
descontaminando-o após cada uso;
- higienizar as mãos do educando após o procedimento;
- realizar o descarte adequado dos materiais resultantes desta atividade;
- realizar limpeza da superfície sempre após a troca de fraldas. Recomenda-se
que sejam afixados material informativo com o passo-a-passo adequado para
efetuar a troca de fraldas.

O quê (ação) (W2)

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de apoio.
Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de apoio.
Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de apoio.

Após a
homologação do
PlanCon Escolar
Após a
homologação do
PlanCon Escolar

Equipe diretiva e
pedagógica.

Após a
homologação do
PlanCon Escolar
Após a
homologação do
PlanCon Escolar

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de apoio.

Quem (W5)

Após a
homologação do
PlanCon Escolar

Após a
homologação do
PlanCon Escolar

Quando (W4)
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Por organização da equipe
diretiva respeitando as
diretrizes sanitárias.

Por organização da equipe
diretiva respeitando as
diretrizes sanitárias.

Por organização da equipe
diretiva respeitando as
diretrizes sanitárias.

Por organização da equipe
diretiva respeitando as
diretrizes sanitárias.

Respeitando as diretrizes
sanitárias vigentes.

Respeitando as diretrizes
sanitárias vigentes.

Como (H1)

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Avental
(tipo
capa de chuva)
R$:
3,99
unidade.

Quanto (H2)
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Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

10.2.12. Garantir a supervisão por parte de professores e funcionários
quanto ao uso dos produtos a serem utilizados na higiene de mãos e
superfícies de modo a garantir a utilização correta, bem como evitar
exposição e ingestão acidental.

10.2.13. Higienizar, a cada uso, materiais e utensílios de uso comum,
como colchonetes, tatames, trocadores, entre outros.

10.2.14. Estabelecer entre instituição e pais, formas de condução das
atividades dos educandos, de maneira a ampliar a segurança e a
reintegração destes.

Onde (W3)

10.2.11. Escalonar o horário do pátio, o qual deverá ser higienizado
completamente após utilização de cada turma.

O quê (ação) (W2)

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.
Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.
Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Após a
homologação do
PlanCon Municipal.
Após a
homologação do
PlanCon Municipal.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Quem (W5)

Após a
homologação do
PlanCon Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon Escolar.

Quando (W4)

ASSINADO DIGITALMENTE
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Por organização da equipe diretiva
respeitando as diretrizes sanitárias.

Por organização da equipe diretiva
respeitando as diretrizes sanitárias.

Por organização da equipe diretiva
respeitando as diretrizes sanitárias.

Por organização da equipe diretiva
respeitando as diretrizes sanitárias.

Como (H1)

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Quanto (H2)
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Na unidade de
ensino.

7.
Realizar higienização adequada das mesas, cadeiras, bancos e
similares, a cada uso. Não utilizar toalhas de tecido ou outro material.

Na unidade de
ensino.

4.
Orientar os trabalhadores a evitar tocar o rosto, em especial os
olhos e a máscara, durante a produção e distribuição dos alimentos,
seguindo os procedimentos estabelecidos no Manual de Boas Práticas de
Manipulação de Alimentos de cada estabelecimento.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

3. Utilizar utensílios higienizados conforme definido no Manual de Boas
Práticas de Manipulação dos Alimentos de cada estabelecimento.

6.
Substituir os sistemas de autosserviço de bufê, utilizando
porções individualizadas ou disponibilizando funcionário(s) específico(s)
para servir todos os pratos e entregar os utensílios.

Na unidade de
ensino.

2.
Orientar que cada estabelecimento de ensino manipule e
prepare os alimentos de acordo com o Manual de Boas Práticas e os
Procedimentos Operacionais Padronizados de forma a combater a
disseminação da COVID-19.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

1.
Recomendar que cada estabelecimento de ensino atualize o
Manual de Boas Práticas de Manipulação e os Procedimentos
Operacionais Padronizados de forma a adequá- los para o combate à
disseminação da COVID-19.

5.
Orientar o trabalhador que os uniformes devem ser trocados, no
mínimo, diariamente e usados exclusivamente nas dependências de
armazenamento, preparo e distribuição dos alimentos.

Onde (W3)

O quê (ação) (W2)

Após a
homologação do
PlanCon Escolar

Após a
homologação do
PlanCon Escolar

Após a
homologação do
PlanCon Escolar

Após a
homologação do
PlanCon Escolar

Após a
homologação do
PlanCon Escolar

Após a
homologação do
PlanCon Escolar

Após a
homologação do
PlanCon Escolar.

Quando (W4)

Equipe diretiva e
profissionais da limpeza.

Equipe diretiva e
profissionais da
alimentação.

Equipe diretiva.

Equipe diretiva
Pedagógica
Nutricionistas.

Equipe diretiva /
pedagógica e
Nutricionistas.

Equipe diretiva /
pedagógica e
Nutricionistas.

Equipe diretiva e
pedagógica e
Nutricionistas.

Quem (W5)
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Seguindo as orientações
da equipe diretiva,
respeitando todas as
diretrizes.

Seguindo as orientações
da equipe diretiva,
respeitando todas as
diretrizes.

Seguindo as orientações
da equipe diretiva,
respeitando todas as
diretrizes.

Seguindo as orientações
da equipe diretiva,
respeitando todas as
diretrizes.

Seguindo as orientações
da equipe diretiva,
respeitando todas as
diretrizes.

Seguindo as orientações
da equipe diretiva,
respeitando todas as
diretrizes.

Seguindo as orientações
da equipe diretiva,
respeitando todas as
diretrizes.

Como (H1)

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Toucas caixa com
100 unidades - R$
23,00, dar-se-á o
consumo de acordo
com o cronograma do
horário de trabalho e
número de
trabalhadores diários,
pedido de base
mensal.
Sem custo

Sem custo

Sem Custo

Quanto (H2)
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Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

13. Orientar alunos e trabalhadores a não partilhar
alimentos e não utilizar os mesmos utensílios, como copos,
talheres, pratos, entre outros.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

12. Recomendar que preferencialmente não sejam
trazidos alimentos externos. Caso haja a necessidade, este
deverá
estar
higienizado
e
embalado
conforme
recomendações sanitárias.

11. Programar a utilização dos refeitórios com apenas 1/3
(um terço) da sua capacidade (por vez). Organizar cronograma
para sua utilização, de forma a evitar agrupamento e
cruzamento entre os trabalhadores (fluxos interno e de
entradas e saídas), além de garantir a manutenção da
distância mínima de 1,5 m (um metro e meio) de raio entre os
trabalhadores.

10.
Obedecer ao distanciamento mínimo de 1,5 metros
(um metro e meio) entre pessoas no refeitório em todas as
atividades, da entrada à saída.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

8.
Estabelecer horários alternados de distribuição de
alimentos e utilização de refeitórios e praças de alimentação,
com o objetivo de evitar aglomerações.

9.
Organizar a disposição das mesas e cadeiras no
refeitório de modo a assegurar que a sua utilização
proporcione o distanciamento mínimo de 1,5 metros (um metro
e meio) entre as pessoas.

Onde (W3)

O quê (ação) (W2)

Equipe diretiva.

Toda a equipe
escolar.

Toda a equipe
escolar.

Após a
homologação do
PlanCon Escolar
Após a
homologação do
PlanCon Escolar

Equipe diretiva.

Após a
homologação do
PlanCon Escolar
Após a
homologação do
PlanCon Escolar

Equipe diretiva.

Equipe diretiva.

Quem (W5)

Após a
homologação do
PlanCon Escolar

Após a
homologação do
PlanCon Escolar

Quando (W4)

Diretrizes: Link de Acesso:
https://drive.google.com/file/d/1KETWKjDA630i_rrQ5GNENoilK4kSd1Gt/view?usp=sharing

DAOP MEDIDAS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Seguindo as orientações da
equipe diretiva, respeitando todas
as diretrizes.

Seguindo as orientações da
equipe diretiva, respeitando todas
as diretrizes.

Seguindo as orientações da
equipe diretiva, respeitando todas
as diretrizes.

Seguindo as orientações da
equipe diretiva, respeitando todas
as diretrizes.

Seguindo as orientações da
equipe diretiva, respeitando todas
as diretrizes.

Seguindo as orientações da
equipe diretiva, respeitando todas
as diretrizes.

Como (H1)
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Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Quanto (H2)
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14. Utilizar a máscara durante toda a permanência no
ambiente, retirando somente no momento do consumo do
alimento.

Na unidade
de ensino.

Após a
homologação do
PlanCon Escolar
Toda a equipe
escolar e
educandos.

Seguindo as orientações da
equipe diretiva, respeitando todas
as diretrizes.

56

Sem custo
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Na unidade
de ensino.

16.
Orientar que entregadores e outros trabalhadores externos não
entrem no local de manipulação dos alimentos.

Quadro 3: Esquema de organização DAOP Alimentação Escolar

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

19.
Seguir os procedimentos de higienização do kit de alimentação
escolar (onde houver) de acordo com as normas sanitárias.

20. Os estabelecimentos educacionais que dispuserem de
cantinas, lanchonetes, restaurantes ou espaços equivalentes a praças
de alimentação, de forma terceirizada, deverão também atender aos
requisitos definidos na Portaria SES nº 256 de 21/04/2020, ou outros
regulamentos que venham substituí-la.

Na unidade
de ensino.

18. Organizar um plano de comunicação para orientar a
comunidade escolar sobre os procedimentos alimentares, conforme as
diretrizes sanitárias, planos de contingência e protocolos escolares.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

15.
Orientar a troca, higienização, armazenamento e descarte das
máscaras conforme o estabelecido na Portaria SES nº 224/2020.

17.
Realizar formação/treinamento com os profissionais envolvidos
em todos os processos da alimentação na escola (recebimento,
armazenamento, pré-preparo, preparo, distribuição, acompanhamento e
fiscalização), seguindo os procedimentos estabelecidos nas diretrizes
sanitárias, planos de contingências e protocolos escolares.

Onde (W3)

O quê (ação) (W2)

Após a
homologação do
PlanCon Escolar

Após a
homologação do
PlanCon Escolar

Após a
homologação do
PlanCon Escolar

Após a
homologação do
PlanCon Escolar

Após a
homologação do
PlanCon Escolar

Após a
homologação do
PlanCon Escolar

Quando (W4)

Equipe diretiva.

Equipe diretiva.

Equipe diretiva e
profissionais da
alimentação.

Equipe diretiva.

Equipe diretiva e
profissionais da
alimentação.

Toda a equipe
escolar.

Quem (W5)

57

Seguindo as orientações da
equipe diretiva, respeitando a
diretriz sanitária.

Seguindo as orientações da
equipe diretiva, respeitando a
diretriz sanitária.

Seguindo as orientações da
equipe diretiva, respeitando
todas as diretrizes.

Seguindo as orientações da
equipe diretiva, respeitando
todas as diretrizes.

Seguindo as orientações da
equipe diretiva, respeitando
todas as diretrizes.

Seguindo as orientações da
equipe diretiva, respeitando
todas as diretrizes.

Como (H1)

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Quanto (H2)
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Onde (W3)

Quando (W4)

1.2. Adequar a frota de modo a compatibilizar o quantitativo de veículos
com o de passageiros a serem transportados, respeitando a limitação definida
para cada modalidade de transporte, inclusive disponibilizando linhas extras,
se necessário.

Nos veículos
de transporte
escolar.

No trajeto
escolar.

1. MEDIDAS GERAIS:
1.1.
Limitar e controlar a lotação máxima de cada veículo da seguinte
forma:
- Veículo de passeio: resguardar intervalo de um assento vazio entre os
passageiros nos bancos traseiros;
- Van (incluindo Kombi): resguardar intervalo de um assento vazio entre os
passageiros em todos os bancos;
- Micro-ônibus: priorizar ocupação alternada dos assentos, até o limite de um
ocupante por assento, sendo vedado passageiros em pé;
Nos veículos
de transporte
No trajeto
- Ônibus: priorizar ocupação alternada dos assentos, até o limite de um
escolar.
escolar.
ocupante por assento, sendo vedado passageiros em pé;
- Transporte coletivo: adotará medidas já previstas pela SES;
- Em todas as modalidades de transporte, manter a obrigatoriedade de
ocupar o mesmo lugar todos os dias, com registro dos ocupantes pelo
monitor;
- A distribuição de estudantes nos assentos do ônibus deverá ser feita de
forma a agrupar os alunos de uma mesma escola na mesma região do
veículo, quando este atender a mais de um estabelecimento escolar no
mesmo deslocamento.

O quê (ação) (W2)

Diretrizes: Link de Acesso:
https://drive.google.com/file/d/1-f_KWOhot0A263pxiacSmpvm_BgexkGC/view?usp=sharing

DAOP TRANSPORTE ESCOLAR

Motoristas dos
veículos e
órgãos
competentes.

Motorista dos
veículos e
órgãos
competentes.

Quem (W5)

Obedecendo às
diretrizes sanitárias.

Obedecendo às
diretrizes sanitárias.

Como (H1)
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Sem custo

Sem custo

Quanto (H2)
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Nas áreas de
embarque e
desembarque ou
locais destinados
para fila.

Nos veículos de
transporte
escolar.

1.7. Orientar que, nos pontos de embarque (distantes da
escola), ocorrendo existência de formação de filas, os usuários
mantenham a distância mínima de 1,5 metro (um metro e meio) das
demais pessoas.

Nos veículos de
transporte
escolar.

Nos veículos de
transporte
escolar.

Nos veículos de
transporte
escolar.

Onde (W3)

1.6. Demarcar a distância de segurança de no mínimo 1,5
metros (um metro e meio) nas áreas de embarque e desembarque
ou locais destinados para fila (na escola), evitando a aglomeração de
pessoas.

1.5. Permitir que entrem e permaneçam nos veículos somente
pessoas com máscara, quer sejam estudantes ou trabalhadores das
escolas. Orientar estes usuários que optarem por usar máscara de
tecido, que seja em conformidade com o previsto na Portaria SES no
224, de 03 de abril de 2020, ou outros regramentos que venham
substituí-la.

1.4. Manter os basculantes e as janelas dos veículos abertas
(exceto em dias de chuva/frio extremo), com amplitude que permita
a troca de ar sem comprometer a segurança dos passageiros. Caso
o veículo disponha de sistema de ar- condicionado com renovação
de ar, esta deverá estar ativa, bem como a higienização e a
substituição dos filtros deverá estar em conformidade com as
recomendações dos fabricantes.

1.3. Ordenar as entradas e saídas dos passageiros de forma
que, no embarque, os passageiros ocupem inicialmente as partes
traseiras dos veículos, e que o desembarque inicie pelos passageiros
dos bancos da parte dianteira.

O quê (ação) (W2)

No trajeto
escolar.

No embarque e
desembarque.

No trajeto
escolar.

No trajeto
escolar.

No trajeto
escolar.

Quando (W4)

Motoristas dos
veículos e órgãos
competentes.

Equipe diretiva e
motoristas.

Motoristas dos
veículos e órgãos
competentes.

Motoristas dos
veículos e órgãos
competentes.

Motoristas dos
veículos e órgãos
competentes.

Quem (W5)

Conforme as diretrizes
sanitárias.

Conforme as diretrizes
sanitárias.

Conforme as diretrizes
sanitárias.

Conforme as diretrizes
sanitárias.

Obedecendo às diretrizes
sanitárias.

Como (H1)
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Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Quanto (H2)

05/01/2021 (Terça-feira)
DOM/SC - Edição N° 3371
Página 2751

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE

Diariamente.

Diariamente.

Diariamente.

Diariamente de
forma
constante.

Antes e após a
utilização do
veículo.

Quando (W4)

Motoristas dos
veículos e demais
funcionários
envolvidos no
transporte escolar.

Equipe diretiva.

Motoristas dos
veículos e demais
funcionários
envolvidos no
transporte escolar.

Órgãos competentes.

Órgãos competentes

Quem (W5)

2.1. Levar ao conhecimento dos profissionais do transporte
escolar, quer sejam servidores ou prestadores de serviços (e aplicar
no que couber), as medidas recomendadas para os demais
profissionais voltadas à atividade escolar.

Nas empresas de
transporte escolar
ou órgãos
competentes.

Sempre que
necessário.

Empresas de
transporte escolar ou
órgãos competentes.

MEDIDAS AOS SERVIDORES/PRESTADORES DE SERVIÇO:

Nos veículos de
transporte
escolar.

1.12. Dar prioridade às crianças da Educação Infantil e crianças
com necessidades especiais no embarque e desembarque e na
ocupação dos bancos dianteiros do transporte coletivo.
2.

Na unidade de
ensino.

No interior dos
veículos de
transporte
escolar.

1.10. Afixar no espaldar de cada poltrona um encarte com as
orientações aos passageiros sobre etiqueta da tosse, uso da
máscara, higienização das mãos e distanciamento social.

1.11. Organizar e orientar escalonamento
de
horários de
chegadas e saídas dos estudantes nas instituições de ensino,
reduzindo a concentração deles no local.

Nos veículos de
transporte
escolar.

Nas empresas de
transportes/gara
gens de veículos.

Onde (W3)

1.9.
Disponibilizar álcool 70% ou sanitizantes de efeito similar
para a higienização das mãos, no embarque e no interior do veículo.

1.8. Padronizar procedimentos e operações de higienização, de
forma que após cada itinerário/viagem, seja realizada a limpeza e
desinfecção dos veículos utilizados no transporte:
- Higienizar apoios de braço, maçanetas, pegadores, janelas (vidros)
e poltronas com álcool 70% ou produtos sanitizantes de efeitos
similar, a cada finalização de viagem;
- Definir periodicidade para higienização interna completa do veículo,
recomendando-se ao menos uma vez ao dia.

O quê (ação) (W2)
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Conforme as diretrizes
sanitárias.

Conforme as diretrizes
sanitárias.

Conforme as diretrizes
sanitárias.

Fixando no interior dos
veículos.

Conforme as diretrizes
sanitárias.

Conforme as diretrizes
sanitárias.

Como (H1)

Sem custo.

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Quanto (H2)
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2.7. Recomendar a troca de roupa pelos trabalhadores do transporte
escolar ao final do expediente para retorno às suas residências.

2.6. Capacitar os trabalhadores do transporte escolar quanto à forma
adequada de uso dos dispositivos de segurança sanitária (máscara, face
shield), tanto para a colocação quanto para a retirada, troca, substituição,
higienização e descarte.

Sempre que
necessário.

Sempre que
necessário.

Sempre que
necessário.

Nas empresas de
transporte escolar
ou órgãos
competentes.

Nas empresas de
transporte escolar
ou órgãos
competentes.
Nas empresas de
transporte escolar
ou órgãos
competentes.

Sempre que
necessário.

Nas empresas de
transporte escolar
ou órgãos
competentes.

2.4.
Reforçar, para os monitores, a importância da higienização
sistemática das mãos.

2.5. Disponibilizar e exigir o uso de máscaras e também face shield
(protetor facial), utilizados simultaneamente, tanto para o condutor do
veículo quanto para o monitor, durante todo o deslocamento, desde as
entradas no veículo até o desembarque do último aluno. Orientar estes
profissionais que se optarem por usar máscara de tecido, que seja em
conformidade com o previsto na Portaria SES no 224, de 03 de abril de
2020, ou outros regramentos que venham substituí-la.

Sempre que
necessário.

Sempre que
necessário.

Quando (W4)

Nas empresas de
transporte escolar
ou órgãos
competentes.

Nas empresas de
transporte escolar
ou órgãos
competentes.

Onde (W3)

2.3. Orientar para que motoristas, monitores e demais prestadores de
serviço do transporte reforcem seus cuidados pessoais, lavando sempre as
mãos com água e sabão e que, sistematicamente, utilizem o álcool 70%
para higienização das mãos.

2.2. Orientar os trabalhadores do transporte escolar a informarem
imediatamente ao estabelecimento, caso apresentem sintomas de
síndrome gripal e/ou convivam com pessoas sintomáticas, suspeitas ou
confirmadas da COVID-19, aplicando para estes as mesmas condutas
relacionadas aos outros trabalhadores da atividade escolar, no que se
refere à elucidação diagnóstica, período de afastamento e notificação das
autoridades sanitárias e epidemiológicas.

O quê (ação) (W2)

Empresas de
transporte escolar ou
órgãos competentes.

Empresas de
transporte escolar ou
órgãos competentes.

Empresas de
transporte escolar e
órgãos competentes.

Empresas de
transporte escolar ou
órgãos competentes.

Empresas de
transporte escolar ou
órgãos competentes.

Empresas de
transporte escolar ou
órgãos competentes.

Quem (W5)
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Conforme as
diretrizes sanitárias.

Conforme as
diretrizes sanitárias.

Conforme as
diretrizes sanitárias.

Conforme as
diretrizes sanitárias.

Conforme as
diretrizes sanitárias.

Conforme as
diretrizes sanitárias.

Como (H1)

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Quanto
(H2)
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Garantir que trabalhadores do transporte escolar estejam
com seus calendários vacinais em dia.

3.4. Solicitar aos pais/responsáveis que acompanhem/aguardem
seus filhos no ponto de embarque, caso seja detectada febre este não
poderá adentrar ao veículo e deverá buscar orientação com a
Vigilância Epidemiológica Municipal.

3.3. No caso de o estudante apresentar temperatura de 37,8 ºC
(trinta e sete vírgula oito graus Celsius) ou superior, o
motorista/monitor deverá relatar o fato à equipe gestora da escola para
que esta tome as devidas providências.

3.1. Orientar aos pais que os estudantes deverão utilizar máscara
facial como barreira, para a utilização do transporte, seguindo todas
as orientações de uso já dispostas na Portaria SES n° 224, de 03 de
abril de 2020.
3.2.
Os motorista/monitores escolares deverão realizar a aferição
de temperatura corporal dos estudantes, antes de adentrarem no
transporte escolar, com uso de termômetros infravermelhos ou outro
instrumento correlato fornecido pela mantenedora. Aferida a
temperatura de 37,8 ºC (trinta e sete vírgula oito graus Celsius) ou
superior, não será permitida a entrada no transporte.

3.

Quando houver
confirmação de
caso.

Quando (W4)

Órgãos
competentes.

Quem (W5)

Por meio de notificação.

Como (H1)

Na unidade de
ensino.

Antes do
retorno das
aulas.

Sempre que
necessário.

No embarque.

No embarque.

Na unidade de
ensino.

Conforme
necessário.

Na unidade de
ensino.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Motorista dos
veículos e demais
funcionários
envolvidos no
transporte escolar.
Motorista dos
veículos e demais
funcionários
envolvidos no
transporte escolar.

Equipe diretiva e
pedagógica.
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Por meio de comunicação com os
responsáveis.

Por meio de relato/relatório.

Utilizando o termômetro
infravermelho ou outro instrumento
correlato.

Conforme as diretrizes sanitárias.

Nas empresas
Sempre
que Empresas
de Por meio da apresentação da carteira
de transporte
necessário.
transporte escolar ou de saúde.
escolar ou
órgãos competentes.
órgãos
competentes.
MEDIDAS AOS PAIS/RESPONSÁVEIS DE ALUNOS/ESTUDANTES:

Órgãos
competentes.

2.8. Notificar os prestadores de
serviço
quando
houver
confirmação de caso da COVID-19, bem como as pessoas que tiveram
contato com este, em um raio de 1,5 metro, em todos os ambientes
em que a pessoa infectada tenha circulado.

2.9.

Onde (W3)

O quê (ação) (W2)

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Quanto (H2)
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4.1.
Cabe aos órgãos de fiscalização municipal promoverem ações e
operações que intensifiquem a fiscalização, sempre considerando o arcabouço
legal pertinente em vigor, em especial:
- certificar-se de que trabalhadores e estudantes conhecem as orientações
relacionadas ao transporte escolar;
- verificar se estudantes e trabalhadores fazem uso constante da máscara e os
trabalhadores o uso do face shield, simultaneamente;
- verificar a disponibilidade de álcool 70% nos veículos;
- certificar que todos os produtos utilizados tenham registro na ANVISA, quando
couber.

4.

Constantem
en te.

Quando
(W4)
Equipe diretiva e
pedagógica.

Quem (W5)

Nos veículos de
transporte
escolar.

Diariamente.

Órgãos
competentes.

Motorista dos
veículos e
Sempre que
demais
necessário.
funcionários
envolvidos no
transporte
escolar.
MEDIDAS AOS PAIS/RESPONSÁVEIS DE ALUNOS/ESTUDANTES:
No embarque
dos veículos de
transportes
escolares.

Na unidade de
ensino.

3.5. Realizar campanha de conscientização para que os pais/responsáveis
priorizem o transporte próprio de seus filhos, visando a evitar o risco de
contaminação dentro do transporte, orientando que não transportem
passageiros fora do núcleo familiar.

3.6.
Proibir a entrada, nos veículos, de pais e responsáveis, a não ser em
caso de extrema necessidade para auxiliar estudante/criança com necessidade
especial ou outra limitação, situação que o monitor sozinho não consiga
administrar, sendo que os pais e responsáveis, para adentrar o veículo,
deverão ser submetidos à aferição de temperatura e estar utilizando máscara.

Onde (W3)

O quê (ação) (W2)

63

Promoverem ações e
operações que
intensifiquem a
fiscalização.

Por meio de
comunicação com os
responsáveis.

Por meio de
comunicação com os
responsáveis.

Como (H1)

Sem custo.

Sem custo

Sem custo

Quanto (H2)
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Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

1.2.
Assegurar a gestão democrática no planejamento de
retomada das aulas presenciais.

1.3. Adequar metodologias pedagógicas e implementar
estratégias que garantam o acesso à aprendizagem dos
estudantes.

1.6. Fazer o mapeamento dos estudantes que não tiveram
acesso às atividades presenciais, durante o período de
pandemia e daqueles que tiveram acesso, mas não realizaram
as atividades propostas.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino

1.4. Realizar, para estudantes da Educação Especial, uma
avaliação com a equipe pedagógica, professores e professores
AEE, colhendo a posição da família com relação ao retorno
presencial, com foco na funcionalidade e autonomia, sendo
garantida a continuidade das atividades remotas para os que
estejam impossibilitados de retornarem às atividades
presenciais.
1.5. Realizar o mapeamento dos estudantes que não
apresentam condições para o retorno às atividades escolares
presenciais, para auxiliar na definição das estratégias de
retomada.

Quando (W4)

Quem (W5)

Após a
homologação do
PlanCon Escolar

Após a
homologação do
PlanCon Escolar

Após a
homologação do
PlanCon Escolar

Após a
homologação do
PlanCon Escolar

Após a
homologação do
PlanCon Escolar

Após a
homologação do
PlanCon Escolar

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

1. Garantia do Direito à Educação Básica

Onde (W3)

1.1.
Assegurar o acesso e a permanência na Educação
Básica.

O quê (ação) (W2)

Diretrizes: Link de Acesso: https://drive.google.com/file/d/1n97iksLAGrEv2uJnPzCtVl02UNLZHZ2s/view?usp=sharing

DAOP MEDIDAS PEDAGÓGICAS
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Por organização da equipe
diretiva.

Por organização da equipe
diretiva.

Por organização da equipe
diretiva respeitando todas
as diretrizes.

Por organização da equipe
diretiva e pedagógica
respeitando todas as
diretrizes.

Por organização da equipe
diretiva respeitando todas
as diretrizes.

Por organização da equipe
diretiva respeitando as
diretrizes sanitárias.

Como (H1)

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Quanto (H2)
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1.13. Definir estratégias de apoio pedagógico aos estudantes que
não
acompanharam
ou
não
conseguiram
assimilar
significativamente os conhecimentos durante as atividades não
presenciais propostas.
1.14. Divulgar amplamente, para toda a comunidade escolar, as
estratégias pedagógicas adotadas pela Rede de Ensino e/ou
unidade escolar, a fim de promover seu engajamento na
realização das atividades presenciais e não presenciais,
enquanto perdurar o regime especial de educação decorrente da
pandemia da COVID-19.

1.12. Realizar busca ativa dos estudantes que não retornarem às
atividades presenciais e/ou não estão realizando as atividades
não presenciais.
de

de

Na unidade
ensino.

de

de

de

de

de

de

Na unidade
ensino.

Na unidade
ensino.

Na unidade
ensino.

Na unidade
ensino.

1.10. Garantir que as redes de ensino ofereçam atividades
presenciais e atividades não presenciais enquanto perdurar o
regime especial de educação decorrente da pandemia COVID19.

1.11. Orientar quanto à obrigatoriedade da realização das
atividades não presenciais aos estudantes que, por determinado
motivo, não participarem das atividades presencialmente.

Na unidade
ensino.

Na unidade
ensino.

Na unidade
ensino.

Onde (W3)

1.9. Orientar, quando necessário, os estudantes que
retornarem às atividades presenciais para que, obrigatoriamente,
cumpram de forma concomitante as atividades do regime de
ensino não presencial.

1.8. Assegurar as atividades escolares não presenciais aos
estudantes com especificidades que não poderão retornar aos
estudos presencialmente.

1.7. Definir os grupos com prioridade para serem atendidos
presencialmente, observando que os critérios devem ser
validados, preferencialmente em diálogo com as comunidades
escolares.

O quê (ação) (W2)

Após
a
homologação
do
PlanCon Escolar

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Após
a
homologação
do
PlanCon Escolar
Após
a
homologação
do
PlanCon Escolar

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Após
a
homologação
do
PlanCon Escolar

Após
a
homologação
do
PlanCon Escolar

Equipe
diretiva,
pedagógica
e
profissionais
de
apoio.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Após
a
homologação
do
PlanCon Escolar
Após
a
homologação
do
PlanCon Escolar

Equipe diretiva e
pedagógica.

Quem (W5)

Após
a
homologação
do
PlanCon Escolar

Quando (W4)

da
e

da
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Por
organização
da
equipe
diretiva
respeitando todas as
diretrizes.

Por organização da
equipe
diretiva
respeitando todas as
diretrizes.

Por
organização
equipe diretiva.

Por
organização
da
equipe
diretiva
respeitando todas as
diretrizes.

Por
organização
da
equipe
diretiva
respeitando todas as
diretrizes.

Por
organização
da
equipe
diretiva
respeitando todas as
diretrizes.

Por
organização
equipe
diretiva
pedagógica.

Por
organização
da
equipe
diretiva
respeitando todas as
diretrizes.

Como (H1)

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Quanto (H2)
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Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

2.3.
Envolver a comunidade escolar na reestruturação do
calendário e quadro de horários da escola.

2.4.
Envidar esforços na reestruturação do calendário, a fim
de estabelecer períodos de recesso e/ou férias escolares,
observadas as particularidades de cada rede e normas vigentes.
Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

2.2.
Observar as diretrizes sanitárias na elaboração do novo
calendário escolar.

2.5. Adotar, caso seja necessário, novas estruturas de
organização escolar previstas na LDB e Diretrizes Curriculares
Nacionais.

Na unidade
de ensino.

2.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Onde (W3)

2.1. Garantir a validação das atividades não presenciais para
cômputo do cumprimento da carga horária mínima legal vigente
estipulada para cada etapa e modalidade de ensino.

1.17. Prever a necessidade de apoio psicossocial a estudantes,
familiares e profissionais da educação.

1.15. Ampliar o acesso à internet, a dispositivos eletrônicos e à
infraestrutura adequada às TICs.
1.16. Estabelecer planejamento organizacional e pedagógico
adaptativo. Visto que a volta às aulas deve ser gradual, por
etapas ou níveis, e escalonadas, conforme determinações
sanitárias.

O quê (ação) (W2)

Após
a
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após a
homologação do
PlanCon Escolar

Após a
homologação do
PlanCon Escolar
Após a
homologação do
PlanCon Escolar

Após a
homologação do
PlanCon Escolar

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão Escolar.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Após a
homologação do
PlanCon Escolar
Calendário Escolar

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva.

Quem (W5)

Após a
homologação do
PlanCon Escolar
Após a
homologação do
PlanCon Escolar

Quando (W4)
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Por organização da equipe diretiva.

Por organização da equipe
diretiva.

Por organização da equipe diretiva
respeitando todas as diretrizes.

Por organização da equipe diretiva
respeitando todas as diretrizes.

Por organização da equipe diretiva
respeitando todas as diretrizes.

Por organização da equipe diretiva
respeitando todas as diretrizes.

Por organização da equipe diretiva
respeitando todas as diretrizes.

Por organização da equipe
diretiva.

Como (H1)

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem cuto

Sem custo

Sem custo

Quanto (H2)
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Na unidade
de ensino.

planejamento

3.7.
Reforçar a importância
pedagógico interdisciplinar.

do

Na unidade
de ensino.

3.6.
Promover o aprimoramento do uso das TICs nas
propostas pedagógicas.

Na unidade
de ensino.

Equipe diretiva
pedagógica.

Equipe diretiva
pedagógica.

Após
a
homologação
do
PlanCon Escolar
Após
a
homologação
do
PlanCon Escolar

Equipe diretiva
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Após a
homologação do
PlanCon Escolar

Na unidade
de ensino.

Após
a
homologação
do
PlanCon Escolar

Equipe diretiva e
pedagógica.

Após a
homologação do
PlanCon Escolar

Na unidade
de ensino.

3.3.
Elaborar instrumentos de avaliação diagnóstica
que atendam às especificidades dos estudantes e
busquem mitigar ou eliminar as desigualdades
educacionais.
3.4.
Realizar avaliação diagnóstica de cada
estudante, por meio da observação do desenvolvimento
em relação aos objetivos de aprendizagem e habilidades
que se procurou desenvolver com as atividades
pedagógicas não presenciais e construir um programa
de recuperação, caso necessário.
3.5. Redefinir as estratégias
do
processo
pedagógico e os objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento, direitos de aprendizagem e campo de
experiências, tendo em vista a BNCC, o CBTC ou o
Currículo de Referência, levando, assim, à continuidade
da aprendizagem no percurso formativo.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Após a
homologação do
PlanCon Escolar

Na unidade
de ensino.

Equipe diretiva e
pedagógica.

3.2.
Adequar os critérios de promoção dos
estudantes, as avaliações para efeito de decisões de
final de ciclo, adotando medidas que minimizem a
evasão, o abandono e a retenção escolar.

Após a
homologação do
PlanCon Escolar

Organização Curricular

Quando (W4)

Na unidade
de ensino.

3.

Onde (W3)

3.1.
Garantir o planejamento da avaliação formativa
e diagnóstica.

O quê (ação) (W2)

e

e

e

Por
organização
da
equipe
diretiva,
respeitando a diretriz
pedagógica.

Por
organização
da
equipe
diretiva,
respeitando a diretriz
pedagógica.

Por
organização
da
equipe
diretiva,
respeitando a diretriz
pedagógica.

Por organização da
equipe diretiva,
respeitando a diretriz
pedagógica.

Por organização da
equipe diretiva,
respeitando a diretriz
pedagógica.

Por organização da
equipe diretiva,
respeitando a diretriz
pedagógica.

Por organização da
equipe diretiva,
respeitando a diretriz
pedagógica.

Como (H1)
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Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Quanto (H2)
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Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

3.10. Adotar estratégias eficientes para a
recuperação da aprendizagem, principalmente dos
estudantes em risco de trabalho infantil, violência
doméstica e vulnerabilidade social.

3.11. Promover atividades educativas
higienização e etiqueta respiratória.

4.1.
Promover a formação das equipes pedagógicas
e dos professores com foco em: planejamento alinhado à
BNCC, ao CBTC ou Currículo Referência, novas propostas
pedagógicas, incluindo metodologias ativas de ensino,
aprendizagem e avaliações, avaliação diagnóstica e
processual, avaliação na perspectiva do percurso formativo
e uso das TICs.

3.13. Estimular estudantes e servidores a se
tornarem agentes multiplicadores de prevenção da
COVID-19 na comunidade escolar e local.

3.12. Desenvolver estratégias pedagógicas de
prevenção à COVID-19, de forma a estimular os
estudantes e servidores a se apropriarem dos
conceitos estabelecidos nas diretrizes sanitárias.

Na unidade de
ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

3.9. Promover a autonomia pedagógica, por
local de trabalho, com valorização do diálogo entre
toda comunidade escolar.

sobre

Na unidade
de ensino.

Onde (W3)

3.8.
Adequar o Projeto Político-Pedagógico,
considerando o contexto vigente.

O quê (ação) (W2)

4.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Após a
homologação do
PlanCon Escolar

Após a homologação
do PlanCon Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de apoio.

Formação Continuada

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Após a
homologação do
PlanCon Escolar
Após a
homologação do
PlanCon Escolar

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão Escolar.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Quem (W5)

Após a
homologação do
PlanCon Escolar

Após a
homologação do
PlanCon Escolar

Após a
homologação do
PlanCon Escolar.

Quando (W4)
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Por organização da equipe diretiva,
respeitando todas as diretrizes.

Por organização da equipe diretiva,
respeitando todas as diretrizes.

Por organização da equipe diretiva,
respeitando todas as diretrizes.

Por organização da equipe diretiva,
respeitando todas as diretrizes.

Por organização da equipe diretiva,
respeitando todas as diretrizes.

Por organização da equipe diretiva,
respeitando todas as diretrizes.

Por organização da equipe diretiva,
respeitando as diretrizes.

Como (H1)

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Quanto
(H2)

05/01/2021 (Terça-feira)
DOM/SC - Edição N° 3371
Página 2760

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE

1.1 Quanto à prevenção, recomenda-se que as
unidades de ensino reforcem as medidas de prevenção
da doença, orientando os profissionais da educação a
respeito de diretrizes como:
• distanciamento social;
• uso de máscaras;
• higiene das mãos;
• limpeza do ambiente de trabalho;
• afastamento de sintomáticos;
• monitoramento dos sintomas;
• boa ventilação dos ambientes.

O quê (ação) (W2)
Quando
(W4)

Quem (W5)

Na
unidade de
ensino.

Após a
homologaç
ão do
PlanCon
Escolar No
Retorno
Presencial

Informativos
individuais e
no ambiente
da Escola
Contratação
de um
Funcionário
integral no
Portão para
higienização
das mãos e
aferição de
temperatura;

Equipe
diretiva,
pedagógica
e demais
profissionais
quando se
fizer
necessário.

1. Do acompanhamento das condições de saúde:

Onde (W3)

Diretrizes: Link de Acesso:
https://drive.google.com/file/d/13fykW7jWvt7CYvppxmCHIWM15D3Q61eF/view?usp=sharing

DAOP GESTÃO DE PESSOAS

Conforme as
diretrizes
estabelecidas.

Como (H1)
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Sem custo

Quanto (H2)
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divididos em grupos:

acordo com seu estado individual inicial em relação à Covid-19, sendo

1.2. Realizar triagem dos servidores da escola, sendo classificados de

ASSINADO DIGITALMENTE

que

sofram

de

doenças

crônicas

(cardiopatias,

diabetes,

hipertensão,

ou superior a 37,8°C, o colaborador deve ser considerado um caso suspeito.

70% deve ser realizada a cada uso. Caso a temperatura aferida de algum colaborador esteja igual

possível utilizar medidores de temperatura sem contato, a higienização do termômetro com álcool

temperatura. Dar preferência a medidores de temperatura sem contato, porém caso não seja

recomenda-se seguir as orientações do fabricante quanto à calibragem do medidor de

7. Para aferir a temperatura de seus profissionais no momento da chegada ao local de trabalho,

informar ao gestor a presença de sintomas;

6. Garantir monitoramento contínuo, adotando mecanismos de controle que permitam ao servidor

suspeitos de COVID-19. O modelo do questionário encontra-se no Anexo I;

autodeclaratório, antes de acessar o local de trabalho, com o objetivo de identificar casos

5. Recomendar que todos os profissionais da educação respondam a um questionário

2. isolamento dos casos suspeitos, evitando a transmissão no ambiente de trabalho.

1. identificação de casos suspeitos, permitindo o encaminhamento aos serviços de saúde;

4. A triagem possui dois objetivos:

presencialmente;

3. Grupo 3 - Não pertencem aos grupos anteriores e tem permissão para realizar os trabalhos

imunossupressores), as gestantes de alto risco, entre outros, conforme Decreto SC/525/2020;

profissionais

2. Grupo 2 - Grupo de Risco: São considerados grupos de risco pessoas com 60 anos ou mais; os

últimos 14 dias, com um caso confirmado de COVID-19;

paladar ou olfato e dificuldades respiratórias, e também os profissionais que tiveram contato, nos

como febre, dores no corpo, calafrios, falta de ar, tosse, dor de garganta, diarreia, alteração de

1. Grupo 1 - Casos suspeitos ou confirmados: profissionais da educação que apresentarem sintomas

O quê (ação) (W2)

Na unidade
de ensino.

Onde (W3)

Após
homologação do
PlanCon
Municipal.

Quando (W4)

Equipe diretiva,
pedagógica e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Quem (W5)
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Conforme as
diretrizes
estabelecidas.

Como (H1)

Conforme
demanda.

Quanto
(H2)

05/01/2021 (Terça-feira)
DOM/SC - Edição N° 3371
Página 2762

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE
Instituição
mantenedora.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Onde (W3)

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Quando (W4)

Equipe diretiva.

Equipe diretiva.

Equipe diretiva.

Quem (W5)

Conforme as diretrizes
estabelecidas.

Conforme as diretrizes
estabelecidas.

Conforme as diretrizes
estabelecidas.

Como (H1)

2. Organizar a forma de trabalho aos profissionais da educação que se enquadram no grupo de risco:

e quantos servidores e estudantes se enquadram no grupo de risco
estabelecido pelo Decreto nº SC/525/2020:
1. Garantir que todos os setores estejam contemplados no diagnóstico:
professores, servidores que ocupam funções administrativas e pedagógicas,
servidores que atuam na limpeza, servidores que atuam com a alimentação,
servidores que atuam com o transporte escolar, servidores que atuam na
segurança e vigilância das unidades escolares, servidores que atuam no
quadro civil ou técnico das unidades escolares, estudantes de todas as etapas
e níveis de ensino;
2. Orientar que sejam organizados formulários diagnósticos padrão, pela
mantenedora, e aplicados pela unidade escolar.

5. Recomendar que as Redes de Ensino realizem diagnóstico para mapear quais

Formulário de Autodeclaração, Atestado Médico e/ou Agendamento em
Perícia Médica.

1. Cada rede de ensino poderá optar por aceitar comprovantes tais como:

risco estabelecido pelo Decreto SC/525/2020:

4. Orientar a apresentação de comprovação para o enquadramento no grupo de

casos suspeitos de COVID-19 a:
buscar uma unidade de saúde;
manter isolamento domiciliar por 14 dias, a partir do início dos sintomas, e
depois de três dias sem sintomas. Após este período, o profissional poderá
voltar ao trabalho;
os familiares (contato domiciliar) devem ser orientados a realizar isolamento
domiciliar por 14 dias e, se apresentarem sintomas, procurar uma unidade de
saúde.

1.3. Orientar os profissionais da educação identificados como

O quê (ação) (W2)
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Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Quanto (H2)
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Na unidade de
ensino.

4. Assegurar o planejamento democrático e coletivo de carga horária e
condições de trabalho a toda comunidade escolar.

Na unidade de
ensino e ou
Home Office.

2.3. Planejar e ministrar aulas de forma remota, bem como elaborar as aulas
para as formas impressas.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino e ou
Home Office.

2.2. Distribuir tarefas administrativas, quando necessário, que possam ser
realizadas de forma remota, como auxiliar na elaboração de atividades,
pesquisas e correções de atividades.

3. Orientar por carga horária diferenciada aos servidores, em especial, aos
professores que estiverem atuando presencialmente, a fim de garantir o
planejamento das atividades para as novas metodologias de ensino,
conforme as diretrizes pedagógicas.

Home Office.

Onde (W3)

2.1. Priorizar o trabalho remoto, conforme Decreto nº SC/525/2020, de
forma que não haja prejuízo ao serviço público.

O quê (ação) (W2)

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Após homologação do
PlanCon Municipal de
acordo com as
legislações vigentes.

Após homologação do
PlanCon Municipal de
acordo com as
legislações vigentes.
Após homologação do
PlanCon Municipal de
acordo com as
legislações vigentes.
Após homologação do
PlanCon Municipal de
acordo com as
legislações vigentes.

Quem (W5)

Após homologação do
PlanCon Municipal de
acordo com as
legislações vigentes.

Quando (W4)

72

Conforme as diretrizes
estabelecidas.

Conforme as diretrizes
estabelecidas.

Conforme as diretrizes
estabelecidas.

Conforme as diretrizes
estabelecidas.

Conforme as diretrizes
estabelecidas.

Como (H1)

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Quanto (H2)
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Onde (W3)

Quando (W4)

Quem (W5)

Como (H1)

Quanto (H2)

ASSINADO DIGITALMENTE
Órgãos
responsáveis.

Após homologação
do PlanCon
Municipal.

Instituição
mantenedora.

Conforme as diretrizes
estabelecidas.

Conforme as diretrizes
estabelecidas.

Conforme as diretrizes
estabelecidas.

Conforme as diretrizes
estabelecidas.

Conforme as diretrizes
estabelecidas.

Conforme as diretrizes
estabelecidas.
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6. Garantir que toda a comunidade escolar seja formada, treinada e preparada para um retorno seguro às atividades presenciais, por meio das seguintes ações:

5.6. Envolver representantes do Poder Legislativo, tanto no âmbito
estadual quanto municipal, nos Comitês de Gerenciamento da COVID19, considerando a necessidade de adequação legislativa enquanto o
regime especial de educação decorrente da pandemia perdurar.

Instituição
mantenedora.

Após homologação
do PlanCon
Municipal.

Órgãos
responsáveis.

Instituição
mantenedora.

Após homologação
do PlanCon
Municipal.

Instituição
mantenedora.

Instituição
mantenedora.

Após homologação
do PlanCon
Municipal.

Após homologação
do PlanCon
Municipal.

Órgãos
responsáveis.

5.3. Sistematizar mecanismos para a compensação de horas, na
impossibilidade da realização de trabalho remoto ou desempenho de
outra função.

Instituição
mantenedora.

Após homologação
do PlanCon
Municipal.

Órgãos
responsáveis.

Órgãos
responsáveis.

5.2. Garantir no edital os critérios para a substituição.

5.4. Identificar possibilidades de prorrogação de contratos dos
professores que já estão atuando nas atividades não presenciais, para
dar continuidade ao calendário letivo, conforme estabelecido nos
Pareceres CNE nº 05 e 11/2020.
5.5. Considerar as especificidades da legislação local quanto à
necessidade de reposição, contratação e/ou realização e prorrogação de
processos seletivos de servidores, para dar continuidade ao processo
educativo, de modo a reduzir o risco e com menor prejuízo possível à
aprendizagem dos estudantes, ponderando-se a necessidade de
frequentes substituições de servidores em função de licenças, óbitos e
ocorrência de eventos adversos, que incidem em situações de
emergência, visando agilizar com eficácia a continuidade do processo de
ensino.

Órgãos
responsáveis.

5.1. Elaborar edital específico para o período estabelecido.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

5. Organizar critérios para a contratação de servidores em substituição, ou para a necessidade de contratação de novos servidores em regime de excepcionalidade, a fim de
atender às necessidades no período em que perdurar o formato das atividades escolares estabelecido nas diretrizes pedagógicas e sanitárias:

O quê (ação) (W2)
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Unidade de
ensino e Home
Office.
Ambiente
Virtual.

6.5. Oferecer formação aos servidores para a nova forma de
ensino, conforme as diretrizes pedagógicas.

6.6. Realizar testes simulados em período anterior à retomada
das atividades presenciais.

Instituição
mantenedora.
Equipe diretiva,
pedagógica,
Comissão
Escolar.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.
Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Equipe diretiva,
pedagógica,
Comissão
Escolar e demais
profissionais que
se fizer
necessário.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.
Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Órgãos
competentes,
equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Quem (W5)

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Quando (W4)

7. Encaminhamentos para o acolhimento e acompanhamento:

Unidade de
ensino e Home
Office.

Unidade de
ensino.

6.4. Oportunizar, a todos os servidores, formação e
treinamento para os planos de contingenciamentos e
protocolos escolares.

6.3. Afixar as medidas de prevenção, por meio de materiais
visuais, nas unidades de ensino.

Órgãos
competentes
com
compartilhamen
t o na unidade
de ensino.

Unidade de
ensino e Home
Office.

6.1. Capacitar a comunidade escolar a respeito dos seguintes
temas: ações de higiene necessárias quando da utilização do
transporte público e transporte escolar, utilização da máscara
de proteção, troca da máscara, tempo útil de proteção de
máscara, armazenamento/descarte de máscara contaminada,
higienização das mãos e objetos, etiqueta respiratória e como
se alimentar com segurança.

6.2. Elaborar e/ou compartilhar uma cartilha de orientação
sobre os cuidados básicos de prevenção à COVID-19, e
disponibilizá- la pela internet para as comunidades escolares.

Onde (W3)

O quê (ação) (W2)

Conforme as diretrizes
estabelecidas.

Conforme as diretrizes
estabelecidas.

Conforme as diretrizes
estabelecidas.

Conforme as diretrizes
estabelecidas.

Conforme as diretrizes
estabelecidas.

Conforme as diretrizes
estabelecidas.

Como (H1)
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Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Quanto (H2)
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Unidade de
ensino e ou por
meio de
tecnologia da
informação e
comunicação.

7.3. Promover campanhas motivacionais constantes (tanto gerais
como específicas) em todos os meios de comunicação, para
lembrar que a unidade de ensino está preocupada com o bemestar de todos.

Quadro 6: Esquema de organização DAOP Gestão de Pessoas

7.5. Acompanhar o pós-retorno: direção e colegas devem
permanecer atentos a comportamento, frequência, desempenho,
etc., de alunos e professores, e realizar encaminhamento
especializado imediatamente, em caso de observação de
depressão, tristeza, ansiedade, medo, ou culpa, entre outros.
Unidade de
ensino.

Unidade de
ensino.

Ambiente Virtual.

7.2. Promover reflexões, por meio de formações virtuais
(interinstitucionais), sobre as incertezas da comunidade escolar
com relação à nova realidade.

7.4. Preparar um ambiente acolhedor para a recepção da
comunidade escolar no retorno das atividades presenciais.

Órgão
competente.

Onde (W3)

7.1. Disponibilizar serviços de apoio psicossocial que abordam
estigmatização/discriminação e apoio aos servidores no
enfrentamento das incertezas da pandemia.

O quê (ação) (W2)

Após
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após
homologação do
PlanCon
Municipal.

Após
homologação do
PlanCon
Municipal.

Quando (W4)

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica,
Comissão Escolar
e demais
profissionais que se
fizer necessário.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão Escolar.

Instituição
mantenedora.

Quem (W5)
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Conforme as diretrizes estabelecidas
e suporte do setor de saúde.

Conforme as diretrizes estabelecidas.

Conforme as diretrizes estabelecidas.

Conforme as diretrizes estabelecidas.

Por meio de encaminhamentos
específicos aos órgãos competentes.

Como (H1)

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Quanto (H2)
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3. Promover a valorização do conhecimento científico já
consolidado, como o melhor e mais qualificado saber disponível
para enfrentar, com êxito, a pandemia de COVID-19.

2. Planejar a ativação e implementação de um plano de
comunicação, no âmbito do plano de ação coordenado pelo
SCO/UGO. Sugerimos que sejam incluídos os seguintes
tópicos:
- Contextualização
- Objetivos e metas
- Públicos-alvo
- Conteúdo(s), principal e secundários, e sua inter-relação
- Recursos humanos e materiais – equipes de trabalho e
responsáveis
- Canais de comunicação e de informação
- Calendarização
- Avaliação, adaptação e aprimoramento.

1. Constituir uma equipe responsável pela comunicação
interna (entre atores envolvidos na crise e na resposta) e pela
comunicação externa (ao público), integrada ao Sistema de
Comando em Operações (SCO)/Unidade de Gestão
Operacional (UGA) ou Comitê de Crise, definindo funções e
responsabilidades dos seus membros, se possível utilizando
procedimentos operacionais padrão (POPs).

O quê (ação) (W2)

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Onde (W3)

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Após
homologação
do Plan Con
Municipal.

Quando (W4)

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
Comissão escolar.

Equipe diretiva e
Comissão escolar.

Quem (W5)

Diretrizes: Link de Acesso: https://drive.google.com/file/d/1zapq- 8FhKayl6Rj_6JRvDoi1q9jEqqmB/view?usp=sharing

DAOP E COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO
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Por organização da equipe
diretiva, respeitando as
diretrizes.

Por organização da equipe
diretiva e Comissão
escolar.

Por meio da organização da
equipe diretiva e Comissão
escolar.

Como (H1)

Sem
custo

Sem
custo

Sem
custo

Quanto (H2)
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Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

7.
Incorporar a comunicação de risco dentro de um
planejamento, para ocorrências graves e em todos os
aspectos de resposta a uma epidemia.

8.
Promover a comunicação com o público/comunidade,
durante surtos epidêmicos, deve ser no sentido de criar,
manter ou resgatar a confiança e a transparência, para tanto,
é importante analisar e entender o perfil do público-alvo.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

6.
Promover a adoção de atitudes responsáveis e
equilibradas, que estejam longe, tanto do pânico
paralisante, em que muitas pessoas se deixam mergulhar,
como da atitude negacionista, sobre a dimensão do desafio.

9.
Promover a ideia de transparência da informação,
defendendo a possibilidade de que cada um tenha acesso à
informação validada e, mesmo assim, submetendo-a à crítica,
simultaneamente, combatendo fake news e notícias de
natureza especulativa variada.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Onde
(W3)

5.
Promover a compreensão, tanto sobre as
principais formas de contágio associadas à COVID-19,
como sobre as atitudes e comportamentos mais eficazes
para a prevenção desse contágio.

4. Promover a compreensão acerca do que já se sabe
sobre o novo Coronavírus e a pandemia de COVID-19,
contribuindo para que a população escolar e suas famílias
possam ajudar na prevenção do contágio e na efetividade
das medidas implementadas no estabelecimento de
ensino/educação.

O quê
(ação)
(W2)

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Quando
(W4)

Equipe diretiva e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão Escolar.

Equipe diretiva e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Equipe diretiva e
Comissão escolar.

Que
m
(W5)

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Como
(H1)
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Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Quanto (H2)
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Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

13. Analisar e entender o perfil do(s) público(s)-alvo, para
poder ajustar os objetivos e metas, diversificar e especializar a
linguagem, os canais de comunicação etc.

14. Fornecer ao público-alvo canais regulares, por meio dos
quais possam obter informação atualizada (por exemplo: linhas
diretas ou um website).

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Onde
(W3)

12. Avaliar a capacidade de comunicação de todos os atores
internos e parceiros externos relevantes e os canais de
comunicação utilizados e que possam ser compartilhados.

11. Identificar os principais meios de comunicação social mais
efetivos; criar e/ou atualizar uma lista de contatos e fomentar boas
relações com os meios de comunicação social, fornecendo
informações regulares sobre o retorno às aulas e o grau de
preparação do estado, da região e do município.

10. Utilizar canais de comunicação confiáveis e eficazes, que o
público-alvo utiliza regularmente, e que são de sua preferência.
Seguem alguns canais que podem ser utilizados com o público
interno e externo:
- Meios de comunicação social (rádio, televisão e imprensa
escrita).
- E-mail, Google forms para comunicados e/ou pesquisas;
Google Hangouts, chat online, webinars, lives, canal aberto.
- Mídias sociais (Facebook, WhatsApp, Twitter, Website,
Instagram, Youtube, Telegram, SMS, Skype, Messenger etc.).
- Intranet, linha telefônica específica, quadros de comunicação,
boletins internos online, ouvidoria.
- Pode-se, ainda, incluir cartazes, folhetos, mupis (mobiliário
urbano para informação), outdoors, spots televisivos, micro
programas de rádio etc.
- Sistemas sonoros móveis (motos, bicicletas, carros de som
etc.).

O quê (ação) (W2)

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Quando
(W4)

Equipe diretiva e
demais profissionais
quando se fizer
necessário.

Equipe diretiva e
demais profissionais
quando se fizer
necessário.

Equipe diretiva e
demais profissionais
quando se fizer
necessário.

Equipe diretiva e
demais profissionais
quando se fizer
necessário.

Equipe diretiva e demais
profissionais quando se
fizer necessário.

Quem (W5)

Quanto (H2)
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Por organização da equipe
diretiva e Comissão
Escolar

Por organização da equipe
diretiva e Comissão
Escolar

Por organização da equipe
diretiva e Comissão
Escolar.

Por organização da equipe
diretiva e Comissão
Escolar

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Necessário a
impressão de 2
banners coloridos
fixados no valor de
R$ 60,00 cada
material de uso
permanente entre
Por organização da equipe outras impressões,
diretiva e Comissão cartilhas de
Escolar.
orientação para a
comunidade
escolar, pais, aluno

Como (H1)
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20. Elaborar formas de comunicação atraentes e eficazes
para promover o uso de máscaras, de higiene pessoal e de
convívio responsável enquanto instrumento que, de alguma
forma, à luz dos atuais conhecimentos, pode fornecer um certo
grau de proteção em contextos de menor distanciamento social.

19. Criar um canal específico e de fácil acesso para
esclarecimento de dúvidas e contato (inclusive sobre notícias
falsas e rumores) que poderá ser um e-mail ou contato de
WhatsApp, no âmbito estadual, regional e municipal ou da
unidade escolar, divulgando informações para a comunidade
interna e externa, assegurando mecanismos confiáveis de
feedback.

18. Definir um mecanismo de comunicação interna que
possibilite informar adequadamente aos alunos e servidores
acerca das medidas preventivas de contenção de contágio
adotadas pelo estabelecimento de ensino.

17. Promover o fluxo e a integração entre informações
externas e internas, possibilitando a avaliação contínua das
estratégias, ações e sistema operacional definidos.

16. Estabelecer o diálogo em qualquer atividade que venha a
ser implementada, de modo a, sistematicamente, coletar e dar
resposta a todas as questões provenientes dos atores internos
e externos.

15. Manter a confiança, levando em consideração as reações
do público-alvo e modificando o plano de comunicação de risco,
dependendo das percepções e perguntas das pessoas,
prevendo
mecanismos
para
desmentir
rumores
e
desinformação, mitigando fake news.

O quê (ação) (W2)

Na unidade
de
ensino.

Na unidade
de
ensino.

Na unidade
de
ensino.

Na unidade
de
ensino.

Na unidade
de
ensino.

Na unidade
de
ensino.

Onde (W3)

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Quando
(W4)

Equipe diretiva e demais
profissionais quando se
fizer necessário.

Equipe diretiva e demais
profissionais quando se
fizer necessário.

Equipe diretiva e demais
profissionais quando se
fizer necessário.

Equipe diretiva e demais
profissionais quando se
fizer necessário.

Equipe diretiva e demais
profissionais quando se
fizer necessário.

Equipe diretiva e demais
profissionais quando se
fizer necessário.

Quem (W5)
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Por organização da equipe
diretiva e Comissão
Escolar.

Por organização da equipe
diretiva e Comissão
Escolar.

Por organização da equipe
diretiva e Comissão
Escolar.

Por organização da equipe
diretiva e Comissão
Escolar.

Por organização da equipe
diretiva e Comissão
Escolar.

Por organização da equipe
diretiva e Comissão
Escolar.

Como (H1)

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Fitas para
demarcaç
ão R$
50,00

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Quanto (H2)
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24. Providenciar que o conteúdo das mensagens enviadas pelas
instituições participantes e pela unidade escolar inclua: informação
sobre as medidas tomadas pela instituição para proteger os seus
membros; informação sobre o impacto da situação de emergência
na vida da instituição; informação sobre as medidas pedagógicas,
de transporte, de alimentação, de gestão de pessoas, de
treinamento e capacitação; sobre o possível período de retorno às
aulas, entre outras.

23. Informar continuamente ao público interno e externo acerca
do processo de gestão da crise sanitária, suas fases, estratégias
e ações previstas para a prevenção de contágio no ambiente
educacional e para a manutenção das atividades de ensino nos
diferentes cenários de risco, bem como orientar sobre os
procedimentos a serem seguidos em casos suspeitos de
contaminação.

22. Desenvolver campanhas e peças de multimídia que
apresentem informações-chave e que possam ser compartilhadas
online e transmitidas por diferentes mídias, com o objetivo de
informar, envolver, e preparar para o futuro. Essa medida exige
uma redefinição regular dos seus propósitos e da adequação às
circunstâncias concretas.

21. Adequar a linguagem e o formato das mensagens,
considerando a existência de pessoas com deficiências
auditivas, visuais, cognitivas e de outras etnias (indígenas) ou
de outros países.

O quê (ação) (W2)

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Onde
(W3)

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Quando
(W4)

Equipe diretiva,
pedagógica e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Equipe diretiva e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Equipe diretiva,
pedagógica e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Equipe diretiva,
pedagógica e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Quem
(W5)
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Por organização da equipe diretiva
e Comissão Escolar.

Por organização da equipe diretiva
e Comissão Escolar.

Por organização da equipe diretiva
e Comissão Escolar.

Por organização da equipe diretiva
e Comissão Escolar.

Como
(H1)

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Quanto
(H2)
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Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

28. Incluir no plano de comunicação indicações para a
comunidade escolar relativas aos procedimentos alimentares,
conforme as diretrizes sanitárias, planos de contingência e
protocolos escolares (DAOP Alimentação).

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Onde
(W3)

27. Divulgar amplamente, para toda a comunidade escolar, as
estratégias pedagógicas adotadas pela Rede de Ensino e/ou unidade
escolar, a fim de promover seu engajamento na realização das
atividades presenciais e não presenciais, enquanto perdurar o regime
especial de educação decorrente da pandemia de COVID-19 (DAOP
Pedagógica).

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

25. Divulgar amplamente e disponibilizar, nos sites das organizações
parceiras que integram o Comitê de Retorno às Aulas e Comitê Técnico
Científico da Defesa Civil de Santa Catarina, todos os materiais
produzidos e elaborados para auxiliar no processo de planejamento,
organização e tomada de decisão sobre o retorno escolar quais sejam:
- Plano de Contingência Educação Estadual – Plancon-Edu Estadual
COVID-19 em que está inserido o Caderno de Diretrizes das Medidas
Sanitárias, Pedagógicas, de Alimentação, de Transporte Escolar, de
Gestão de Pessoas, de Comunicação e Informação, de Treinamento,
Capacitação e Simulados e de Finanças;
- Plano de Contingência Educação Escolas – Plancon-Edu Escolas
COVID- 19;
- Caderno de Apoio Plancon COVID-19;
- Tutorial de Metodologias Ativas para Contextos de Eventos
Extremos.

O quê (ação) (W2)

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Quando
(W4)

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Equipe diretiva,
pedagógica e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Equipe diretiva e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Que
m
(W5)

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Como
(H1)
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Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Quanto (H2)
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Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

32. Afixar as medidas de prevenção por meio de materiais visuais
nas unidades escolares.

33. Informar de imediato à Secretaria de Saúde do município a
ocorrência de caso suspeito de contaminação no estabelecimento de
ensino, para fins de possível testagem e acompanhamento de sua
evolução pelas autoridades sanitárias.

34. Informar de imediato à Secretaria de Educação
estadual/municipal a ocorrência de caso suspeito de contaminação no
estabelecimento de ensino, para fins de monitoramento e controle da
evolução do contexto pandêmico municipal e regional na rede de
ensino, pela Secretaria.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Onde
(W3)

31. Elaborar cartilha de orientação sobre os cuidados básicos de prevenção
da COVID-19 para disponibilizar pela internet aos profissionais da
educação (DAOP Gestão de Pessoas).

30. Realizar campanha de conscientização para que os
pais/responsáveis priorizem, quando possível, o transporte próprio de
seus filhos, visando evitar o risco de contaminação dentro do
transporte coletivo, orientando para que não transportem passageiros
fora do núcleo familiar (DAOP Transporte).

29. Levar ao conhecimento dos profissionais do transporte escolar,
quer sejam servidores ou prestadores de serviços (e aplicar no que
couber), as medidas recomendadas para os demais profissionais
voltadas à atividade escolar (DAOP Transporte).

O quê (ação) (W2)

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Quando
(W4)

Equipe diretiva.

Equipe diretiva.

Equipe diretiva,
pedagógica e demais
profissionais quando se
fizer necessário.

Equipe diretiva,
pedagógica e demais
profissionais quando se
fizer necessário.

Equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Quem (W5)
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Por organização da equipe
diretiva e Comissão
Escolar.

Por organização da equipe
diretiva e Comissão
Escolar.

Por organização da equipe
diretiva e Comissão
Escolar.

Por organização da equipe
diretiva e Comissão
Escolar.

Por organização da equipe
diretiva e Comissão
Escolar.

Por organização da equipe
diretiva e Comissão
Escolar.

Como (H1)

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Quanto
(H2)
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Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

38. Elaborar cronogramas para atividades e produtos de
comunicação, monitorando sua implementação.

39. Monitorar o processo de comunicação e informação,
periodicamente, para que ele possa ser avaliado e melhorado.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Onde (W3)

37. Reforçar parcerias com os órgãos de comunicação social, por meio
de formação e disponibilização de materiais, visando à maximização da
informação e mensagens por meio destes canais.

36. Estruturar o sistema de comunicação de modo que a
comunidade saiba o que fazer ao receber a informação e os alertas.

35. Manter a comunicação motivacional e de envolvimento para
promover a adoção de medidas implementadas pela unidade escolar
e adequadas a cada fase da pandemia no estado, na região e no
município, em todos os meios de comunicação, para lembrar que a
unidade de ensino está preocupada com o bem-estar de todos.

O quê (ação) (W2)

Por organização da equipe
diretiva e Comissão
Escolar.

Por organização da equipe
diretiva e Comissão
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
demais profissionais
quando se fizer
necessário.
Equipe diretiva,
pedagógica e
demais profissionais
quando se fizer
necessário.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.
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Por organização da equipe
diretiva e Comissão
Escolar.

Por organização da equipe
diretiva e Comissão
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
demais profissionais
quando se fizer
necessário.

Equipe diretiva.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Por organização da equipe
diretiva e Comissão
Escolar.

Como (H1)

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Quem (W5)

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Quando (W4)

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Quanto (H2)
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Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino;
remotamente,
quando
necessário.

2. Capacitação e treinamento dos integrantes da comunidade
escolar envolvidos na gestão da crise sanitária, com especial
atenção às equipes que compõem a Unidade de Gestão
Operacional/ Sistema de Comando de Operações.

3. Identificar as principais funções a serem desenvolvidas nas
Unidades de Gestão Operacional (Sistemas de Comando
Operacionais- SCO/ Comitês Escolares) e propor tarefas/atividades
para cada uma das funções nos três níveis (estratégico, tático e
operacional) e capacitar para cada função (framework).

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar

Na unidade de
ensino;
remotamente,
quando
necessário.

1. Oportunizar, a todos os servidores, capacitação e
treinamento para os planos de contingência, o Sistema de
Comando de Operações - SCO e protocolos escolares.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar

Quando
(W4)

Onde
(W3)

O quê (ação)
(W2)

Diretrizes: Link de Acesso:
https://drive.google.com/file/d/16Sc5vBvDFNbAEcttXhrhDuDPA0CPsy-K/view?usp=sharing

DAOP TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão Escolar.

Quem
(W5)

84

Criação de um Organograma de
Comando Operacional.

Encontros presenciais, remotos,
quando necessário; plataformas
digitais (Web conference/webinar,
live);
informativos em materiais impressos ou
eletrônicos.

Encontros presenciais, remotos,
quando necessário; plataformas
digitais (Web conference/webinar,
live);
informativos em materiais impressos ou
eletrônicos.

Como
(H1)

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Quanto
(H2)
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8.
Treinamento específico sobre higienização e desinfecção
adequadas de materiais, superfícies e ambientes, aos servidores
responsáveis pela limpeza.

7.
Treinamento das Comissões Escolares para fiscalização dos
regramentos e diretrizes aplicáveis na unidade escolar que se
pretende o retorno do ensino, extensão e pesquisas presenciais.

6.
Capacitação da comunidade escolar nos seguintes temas:
- ações de higiene necessárias quando da utilização do
transporte público e transporte escolar;
- utilização da máscara de proteção, troca da máscara; tempo útil
de proteção de máscara;
- armazenamento/descarte de máscaracontaminada;
higienização das mãos e objetos;
- etiqueta respiratória; como se alimentar com segurança; entre outros.

Na unidade de
ensino e/ ou
ambiente virtual.

Na unidade
escolar;
home office,
quando
necessário.

Na unidade de
ensino;
remotamente,
quando
necessário

Na unidade de
ensino;
remotamente,
quando
necessário.

Na unidade de
ensino;
remotamente,
quando
necessário

4.
Desenvolver programas de capacitação para os alunos e
para os professores e servidores que não integrem o SCO, focando
nas respostas comportamentais esperadas para cada segmento da
comunidade escolar .

5.
Adotar rotinas regulares de capacitação e treinamento dos
alunos e servidores sobre as medidas de prevenção, monitoramento
e controle da transmissão do COVID19, com ênfase nas orientações,
protocolos e diretrizes estabelecidas, sempre em linguagem
acessível para toda a comunidade escolar.

Onde
W3)

O quê (ação)
(W2)

Após a
homologação do
PlanCon Escolar

Após a
homologação do
PlanCon Escolar

Após a
homologação do
PlanCon Escolar

Após a
homologação do
PlanCon Escolar

Após a
homologação do
PlanCon Escolar

Quando W4)

Equipe diretiva, pedagógica
e Comissão Escolar.

Comitê Estadual de
combate à COVID19.

Equipe diretiva, pedagógica
e Comissão Escolar.

Equipe diretiva, pedagógica
e Comissão Escolar.

Equipe diretiva, pedagógica
e Comissão Escolar.

Quem (W5)
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Conforme as diretrizes sanitárias.

Encontros presenciais, remotos,
quando necessário; plataformas
digitais (Web conference/webinar,
live).

Encontros presenciais, remotos,
quando necessário; plataformas
digitais (Web conference/webinar,
live);
informativos em materiais impressos ou
eletrônicos.

Encontros presenciais, remotos,
quando necessário; plataformas
digitais (Web conference/webinar,
live);
informativos em materiais impressos ou
eletrônicos.

Encontros presenciais, remotos,
quando necessário; plataformas
digitais (Web conference/webinar,
live);
informativos em materiais impressos ou
eletrônicos.

Como (H1)

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Quanto
(H2)
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Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

12. Realizar a capacitação/treinamentos dos profissionais
envolvidos em todos os processos da alimentação na
escola (recebimento, armazenamento, pré-preparo,
preparo, distribuição, acompanhamento e fiscalização),
seguindo os procedimentos estabelecidos nas diretrizes
sanitárias, planos de contingências e protocolos escolares.

Na unidade de
ensino.

Onde
(W3)

Na unidade de
ensino.

11. Capacitar os servidores ou prestadores de serviço do
transporte escolar quanto às medidas/diretrizes
recomendadas para o retorno das aulas presenciais.

10. Capacitação e treinamento dos servidores e alunos
para procederem às ações quando se depararem com
indivíduos com sintomas de síndrome gripal, de forma a se
protegerem e protegerem a comunidade escolar de possível
contaminação.

O quê (ação)
(W2)

9.
Capacitar profissionais responsáveis pela triagem dos
servidores e alunos da escola, sendo classificados de acordo com
seu estado individual inicial em relação à Covid-19.

Após a
homologação do
PlanCon Escolar

Após a
homologação do
PlanCon Escolar

Após a
homologação do
PlanCon Escolar

Quando (W4)

Após a
homologação do
PlanCon
municipal.

Equipe diretiva e outros
profissionais que se
perceberem necessários
para este momento.

Equipe diretiva e outros
profissionais que se
perceberem necessários
para este momento.

Equipe diretiva e outros
profissionais que se
perceberem necessários
para este momento.

Quem (W5)

Equipe diretiva e outros
profissionais que se
perceberem necessários
para este momento.
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Encontros presenciais, remotos,
quando necessário; plataformas
digitais (Web conference/webinar,
live)
informativos em materiais impressos
ou eletrônicos. Seguindo os
procedimentos estabelecidos nas
Diretrizes Sanitárias, Planos de
Contingência e Protocolos
Escolares.

Encontros presenciais, remotos,
quando necessário; plataformas
digitais (Web conference/webinar,
live)
informativos em materiais impressos
ou eletrônicos. Seguindo os
procedimentos estabelecidos nas
Diretrizes Sanitárias, Planos de
Contingência e Protocolos
Escolares.

Orientação e vigilância constantes
para monitoramento dos sintomas
da COVID. Seguindo os
procedimentos estabelecidos nas
Diretrizes Sanitárias.

Como
(H1)

Encontros presenciais, remotos,
quando necessário; plataformas
digitais (Web conference/webinar,
live);
informativos em materiais impressos ou
eletrônicos.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Quanto
(H2)

Conforme
demanda.
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Na unidade de
ensino e em
ambiente virtual.

Na unidade de
ensino.

13. Oportunizar a capacitação de professores e educadores para
uso de novas estratégias de aprendizagem, metodologias ativas,
ferramentas digitais, gamificação (jogos digitais) etc.

14. Articulação e integração intersetorial com outras
instituições/políticas (saúde, assistência social, segurança pública,
criança e adolescente etc.), uma vez que as ações de resposta
serão realizadas por instituições diferentes e que, se acionadas,
precisam estar prontas para prestar o atendimento.
Após a
homologação do
PlanCon Escolar

Após a
homologação do
PlanCon Escolar

Equipe diretiva e outros
profissionais que se
perceberem necessários
para este momento.

Equipe diretiva e
pedagógica.

ASSINADO DIGITALMENTE
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Criação de rede de comunicação
intersetorial.

Possibilitando treinamento das
ferramentas para as novas estratégias
de ensino.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.
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Na unidade de
ensino.

16. Realizar simulados de preparação para instalação, ativação
e funcionamento do Plano de Contingência e do SCO.

Quadro 8: Esquema de organização DAOP Treinamento e Capacitação

19. Garantir que toda a comunidade escolar seja formada,
treinada e preparada para um retorno seguro às atividades
presenciais, sendo que a capacitação dos alunos e professores
poderá, ainda, ser reforçada com o apoio do Programa Defesa
Civil na Escola, desenvolvido pela Defesa Civil de Santa Catarina,
por meio do módulo voltado aos desastres de natureza biológica,
módulos de preparação e resposta a eventos adversos.

18. Realizar exercícios simulados de campo para a validação
do plano de contingência e dos protocolos, antes da retomada às
aulas com estudantes e servidores utilizando diferentes cenários
de risco nas simulações e reunir o maior número de situações
que os alunos vivenciam na escola, visualizando-as na
perspectiva de prevenção ao Coronavírus.

Unidade de
ensino e ou
ambiente virtual.

Unidade de
ensino.

Ambiente
virtual.

Na unidade de
ensino.

15. Treinamentos para os diferentes atores envolvidos na
gestão e comunicação de casos suspeitos de COVID-19 no
estabelecimento de ensino.

17. Realizar simulados de mesa/virtuais envolvendo as
Coordenadorias Regionais de Educação, Saúde, Proteção e
Defesa Civil, entre outras.

Onde
(W3)

O quê (ação)
(W2)

Equipe diretiva e
Comissão
Escolar.

Após a
homologação
do PlanCon
municipal.

Após
homologação
do Plan Con
Municipal.

Após
homologação
do Plan Con
Municipal.

Equipe diretiva e
outros
profissionais que
se perceberem
necessários para
este momento.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Comissão
Escolar.

Equipe diretiva e
outros
profissionais que
se perceberem
necessários para
este momento.

Após a
homologação
do PlanCon
municipal.

No processo de
elaboração do
PlanCon.

Quem
(W5)

Quando
(W4)
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Utilizando plataformas virtuais.

Exercício realizado unidade de
ensino. testando os protocolos
estabelecidos, como por exemplo:
• trajeto de ida e volta da escola:
carro, ônibus, carona, bicicleta; •na
escola: entrada, saída, durante as
aulas, intervalo, ida e volta ao
banheiro, momento do lanche;
• ao chegar em casa: medidas de
higienização e segurança.

Realização em ambiente virtual.

Exercício realizado na unidade de
ensino, testando os protocolos
estabelecidos.

Promovendo simulados referentes
às medidas preventivas, protocolos
e diretrizes estabelecidas;
encontros presenciais, remotos,
quando necessário; plataformas
digitais (Web conference/webinar,
Live).

Como
(H1)

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Quanto (H2)
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3. Fornecer dados e informações financeiras para subsidiar a captação de
recursos complementares para a gestão da crise sanitária no
estabelecimento de ensino, junto às instâncias competentes.

2. Dispor de um orçamento prévio quanto aos recursos a serem
acionados para a realização das atividades, aquisição de Equipamentos de
Proteção Individuais (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletivas (EPCs), e
todos os itens recomendados nas diretrizes sanitárias, de alimentação, de
transporte, pedagógicas, gestão de pessoas, de comunicação e de
capacitação e treinamento.

1. Avaliar, com base nas ações definidas pela Unidade de Gestão
Operacional (Sistema de Comando de Operações - SCO), para cada nível de
prontidão, os recursos financeiros necessários para a implementação das
medidas preventivas e de contenção de contágio preconizadas (medidas
sanitárias, medidas pedagógicas, medidas excepcionais de gestão de
restaurantes/refeitórios/cantinas, apoio logístico às demais dinâmicas
operacionais previstas etc).

O quê (ação) (W2)

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Na unidades de
ensino.

Onde (W3)

No processo de
elaboração do
PlanCon das
unidades.

No processo de
elaboração do
PlanCon das
unidades.

No processo de
elaboração do
PlanCon das
unidades de
ensino.

Quando (W4)

Diretrizes: Link de Acesso:
https://drive.google.com/file/d/1cl4k6Rvd8C0qQS72jsLrYigCtSdcnaUk/view?usp=sharing

DAOP FINANÇAS

Instituição
mantenedora.
Equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Instituição
mantenedora.
Equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Quem (W5)

Quanto (H2)

Conforme as
diretrizes vigentes.
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Necessário 2 termômetros para a
entrada no valor de R$ 246,00
cada. Necessário a impressão de 2
banners coloridos fixados no valor
Conforme as
diretrizes vigentes. de R$ 60,00 cada, entre outras
impressões, cartilhas de orientação
para a comunidade escolar, pais,
alunos...
Sem custo

Frascos de álcool em gel, no valor
aproximado de R$ 15,00 cada - 15
unidades. Copo descartável 100 unidades
- R$7,80. Total 500 copos por semana.
Conforme as
Embalagens para talheres 1.000 unidades
diretrizes vigentes. - R$28,00, dar-se-á o consumo de acordo
com o cronograma diário.

Como
(H1)
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5.
Dimensionar e descrever detalhadamente a quantidade e a
qualidade de itens indispensáveis que precisam ser adquiridos, e o
período de abastecimento, identificando a quantidade de EPIs, EPCs,
materiais individuais, materiais de limpeza, higiene e desinfecção,
materiais coletivos, considerando o número de servidores, alunos, salas
de aula, espaços físicos, entre outros, para que não faltem
equipamentos e materiais unidade de ensino até o retorno da
normalidade (ver anexo exemplo).

4.
Acionar os recursos levantados pelo Sistema de Comando
Operacional, a fim de executar os processos de aquisição de materiais,
conforme as normas e legislações vigentes, ou direcionar ao órgão
competente, após a avaliação do cenário e definição de quais recursos
necessários serão acionados, sendo eles pré-cadastrados ou não,
conforme demandas para o atendimento seguro de estudantes,
familiares e servidores.

O quê (ação) (W2)

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Ond
e
(W3)

No processo de
elaboração do
PlanCon das
unidades.

No processo de
elaboração do
Plancon das
unidades.

Quando
(W4)

Equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Instituição
mantenedora.
Equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Quem
(W5)

Conforme demanda.

Quanto (H2)
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Todo o material será de acordo com a
demanda de consumo diário podendo ser
alterado durante o ano. Protetor facial face
Shields 20 unidades (R$ 5,90 cada).
Máscara descartável - Caixa com 50
Conforme as
diretrizes vigentes. unidades (R$ 28,00 cada), 900 mil máscaras
Toucas caixa com 100 unidades - R$ 23,00,
dar-se-á o consumo de acordo com o
cronograma do horário de trabalho e
número de trabalhadores diários. Botas
(R$46,00) a unidade. 15 pares dependendo
da quantidade de funcionários. Luvas
descartável (R$20,00 cada caixa) e Luvas de
borracha (R$8,00 o par), Avental
descartável R$25,00 caixa com 20
unidades, quantidades de avental 500 de
dar - se -à o consumo de acordo com o
cronograma do horário de trabalho e
número de trabalhadores diários. Suporte
para sabonete líquido 14 unidades
(R$38,00 cada) e 5litros de sabonete
líquido (R$17,00) a unidade. Suporte álcool
em gel 15 unidades R$ 38,00 cada. Suporte
para Papel Toalha 06 unidades R$38,00
cada e fardo c/ 1mil unidades R$12,00
cada. Os itens abaixo seguem a demanda
diária 5litros de álcool em gel R$98,00 a
unidade. Lenços descartáveis R$7,00 cada
caixa. Aquisição de Hipoclorito de sódio
R$12,00 de 5l cada, Sabão em Pó 5kl

Conforme as
diretrizes vigentes.

Com
o
(H1)
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8.
Proceder ao levantamento de recursos necessários para planejar,
organizar e executar as capacitações, treinamentos e simulados de
campo, envolvendo equipes, equipamentos, viaturas (bombeiros e
ambulâncias), entre outros.

7.
Auxiliar nos processos de licitação, no sentido de definir a
necessidade; elaboração dos Termos de Referência, obtenção dos
orçamentos; encaminhamento para o setor financeiro para aprovação e
pré-empenho; encaminhamento para o setor responsável para o
lançamento da licitação; realização do contrato e empenho,
considerando o tempo de tramitação e os prazos dos fornecedores para
o fornecimento dos produtos e materiais.

6.
Apoiar o processo de compra de materiais e demais insumos
que se façam necessários para a operacionalização das medidas
definidas para enfrentamento da crise sanitária, no âmbito do
estabelecimento de ensino.

Nos órgãos
competentes
.

Nos órgãos
competentes
.

Nos órgãos
competentes
.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Profissionais
responsáveis dos
órgãos competentes.

Profissionais
responsáveis dos
órgãos competentes.

Profissionais
responsáveis dos
órgãos competentes.

Por meio do
departamento
de compras ou
processo
licitatório.

Por meio do
departamento
de compras ou
processo
licitatório.

Por meio do
departamento
de compras ou
processo
licitatório.
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Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

R$32,00 cada e detergente R$ 25,00 5l
cada. Dar-se-á conforme a necessidade da
higienização desinfetantes, sabão em pó,
sabão em barra, detergentes, álcool líquido
70-%, balde, vassoura, rodo, luva de
borracha. Fita para demarcar pisos. Cones
de sinalização. Plástico para revestir
teclados igual aos da cozinha 2 rolos de 50x
20cm. Sacos de lixo de todos os tamanhos.
Lixeiras com pedal de 35l - R$75,00 cada.
conjuntos de Lixeiras com pedal para –
cozinha coleta seletiva 50l para a cozinha e
refeitório - R$ 280,00 cada unidade. 1
lixeira para coleta de material contaminado
de 35l - R$ 75,00. Sacos de lixo hospitalar
100l - caixa 100 unidades - R$31,90
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Quadro 9: Esquema de organização DAOP Finanças

10. Considerar os procedimentos estabelecidos nas diretrizes de gestão
de pessoas quanto à necessidade de contratação de servidores
substitutos para atender às demandas dos grupos de risco, identificando
orçamento, fonte de recursos e legislação para contratação.

9.
Considerar os procedimentos estabelecidos nas diretrizes
sanitárias quanto à alimentação na escola (recebimento,
armazenamento, pré-preparo, preparo, distribuição, acompanhamento
e fiscalização), e os recursos demandados para este fim.

Nos órgãos
competentes.

Na unidade de
ensino.

Quando se fizer
necessário
conforme a
demanda prevista
em acordo com as
diretrizes
sanitárias
vigentes.

No processo de
elaboração do
PlanCon da
unidade.

Os órgãos
competentes.

Instituição
mantenedora,
Equipe diretiva e
Comissão Escolar.
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De acordo com a demanda das
unidades escolares.

Conforme as diretrizes vigentes.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.
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Janete C. da Silva 47:
99952-7856
matielonelson22@gmail.c
om

Neide N. Guerreiro
47: 99962- 0069
neidenaracordeiro@hotm
ail.com
cs151149@gmail.com

47: 997545998

Claudete da Silva

Medidas Sanitarias

 Ǧ
Ͷǣͻͻʹͷ͵Ǧͳͻ
̷Ǥ 

ͶǣͻͻʹǦͲͶʹ͵

 
Ͷǣ ͻͻʹͳͳǦͺͺͺͷ
Ͷͳʹ ̷Ǥ 

Informação e
Comunicação

Questões
Pedagógicas

Figura 2: Organograma de um Sistema de Comando Operacional (SCO)

licazandonai@gmail.com

Roseli Zandonai
47: 99743-6230

Gestão de
Pessoas
Janete
47: 99952- 7856
matielonelson22@gm
ail.com

Transporte
Escolar

Comando escolar
Roseli
47: 99743-6230
licazandonai@gmail.com

ͶǣͻͻͶ͵Ǧʹ͵Ͳ
 ̷Ǥ 

ͶǣͻͻͳͷͲͲͷ
̴̷Ǥ 

Treinamento e
Capacitação
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ͶǣͻͻͶǦ͵ʹ͵Ͳ
 ̷Ǥ 
Ǧ
ͶǣͻͻǦͳͷͲͲͷ
̴̷Ǥ 

Finanças

Escola Municipal Pedro alemão Antônio Richartz adotou a seguinte estrutura de gestão operacional.

UNIDADE DE GESTÃO OPERACIONAL (SISTEMA DE COMANDO OPERACIONAL/COMITES ESCOLARES) A

Karina
47: 99140- 1080
karina.oikawa@gmail.
com

Alimentação
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7.2 SISTEMA DE VIGILÂNCIA E COMUNICAÇÃO (SISTEMA DE ALERTA E
ALARME)
Dispositivos Principais
Nosso sistema de alerta e alarme está organizado em torno de 5
dispositivos principais de vigilância e comunicação:
a.

indicações provenientes de instituições hierarquicamente superiores e das

entidades de saúde;
b.

sistema de observações e controle de evidências (tosse persistente de

alguém, queixa de sintomas compatíveis com COVID-19, medição de temperatura
em casos suspeitos;
c.

informações variadas plausíveis provenientes de diversas fontes (alunos e

pais, funcionários, autoridades locais, entidades representativas e acreditáveis);
d.

simulados de algumas ações (e protocolos);

e.

relatórios diários de responsáveis da Unidade de Gestão Operacional.
Com base nestes dispositivos procede-se um constante monitoramento

das dinâmicas e ações implementadas e, se necessário, seu ajuste. No quadro
abaixo apresenta-se como está organizado o sistema de vigilância e comunicação.
NOME

FUNÇÃO

CONTATO

DISPOSITIVO

Janete Conceição.
da Silva

área de
Comunicação

47: 99952-7856
Matielonelson22@gmail.com

Cartazes Painéis Panfletos
Mensagens pelo WhatsApp para a
comunidade escolar, E-mail

47: 99754- 5998
Cs1511549@gmail.com

Observação, controle de evidências,
relatórios, medir a temperatura em
casos suspeito

Claudete da Silva
Área sanitária

47: 99266- 0423
Karina Y. Oikawa

Área
Alimentação

48: 99140-1080
Karina.oikawa@gmail.com

Orientar e fiscalizar se estão sendo
cumpridas as normas de higienização
desta área
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Neide Cordeiro

Área:
pedagógica

47: 99962-0069
neidecordeiro@hotmail.com

Atendimento remoto pelo Google drive
aos professores, livro ata de
ocorrência de cada sala para relatório
diários; ensino dos alunos a escola e
ensino remoto

Janete C. da Silva

Área transporte
Escolar

47: 99952-7856
Matielonelson22@gmail.com

Orientar os servidores e Parceria com
a secretaria de saúde e educação

Roseli Zandonai

Área Gestão
de Pessoas

47: 99743-6230
licazandonai@gmail.com

Atualizando os contatos das famílias e
funcionários Acesso a parceiros
externos (saúde, educação, concelho
tutelar, assistência social)

Ivete Dias Macedo

Área
treinamento
Capacitação

47: 996156005
Ivete_dm@hotmail.com

Orientar os servidores e Parceria com
a secretaria de saúde e educação

Roseli Zandonai

Área
treinamento
Capacitação

47: 99743- 6230
licazandonai@gmail.com

Orientar os servidores e Parceria com
a secretaria de saúde e educação

47: 99211- 8885
Aline4162rocha@gmail.com

Cartazes Painéis Panfletos
Mensagens pelo WhatsApp para a
comunidade escolar E-mail

Aline Rocha

Renata J. Dias

Área
informação e
comunicação

47: 99266- 0423

Fernanda Prado da
Luz
Roseli Zandonai
Área Finanças

Ivete Dias Macedo

47: 99253-6197
renatanatan@hotmail.com

47: 99743- 6230
licazandonai@gmail.com

Levantamento de custos.

47: 99615-6005
Ivete_dm@hotmail.com
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Monitoramento e avaliação
Tendo em vista a imprevisibilidade da evolução da pandemia, é
fundamental o monitoramento constante do cenário de risco e das dinâmicas e
ações operacionais adotadas, com avaliações de processos e resultados e
constantes ajustes que se demonstrem necessários, para manter o plano de
contingência atualizado. O registro das ações adotadas e das verificações
realizadas é também importante para salvaguardar futuras questões legais.
Os registros diários das atividades da escola, de maior ou menor eficácia
das diferentes dinâmicas e ações, de eventuais problemas detectados e como foram
resolvidos, de questões que seja necessário resolver ou aspectos a serem
alterados, serão realizados em boletins de preenchimento expedito e em relatórios
conforme modelos que consta nos anexos 2 e 3 do Caderno de Apoio Plancon
Covid-19.
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ANEXOS
ANEXO 1 – MODELO DE BOLETIM

BOLETIM DIÁRIO DE OCORRÊNCIAS
INFORME DE Nº
DIA:

/

/

DINÂMICAS E AÇÕES
ENCAMINHAMENTO RESOLUÇÃO
OPERACIONAIS
GESTÃO
PESSOAS

ALTERAÇÕES
(SE HOUVER)

DE

MEDIDAS
SANITÁRIAS

ALIMENTAÇÃO

TRANSPORTE
QUESTÕES
PEDAGÓGICAS
OUTRAS

OBSERVAÇÕES OU PENDÊNCIAS:

RESPONSÁVEL PELAS INDICAÇÕES:
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ANEXO 2 – MODELO DE RELATÓRIO

PERÍODO: DE

1.

A

Aspectos facilitadores e dificultadores das Dinâmicas e Ações

Operacionais:
DINÂMICAS E AÇÕES
OPERACIONAIS

FACILITADORES

COMPLICADORES

GESTÃO DE PESSOAS
MEDIDAS SANITÁRIAS
ALIMENTAÇÃO
TRANSPORTE
QUESTÕES PEDAGÓGICAS

2.

Dados Quantitativos:

DINÂMICAS E AÇÕES
OPERACIONAIS

ASPECTOS

NÚMERO

-Professores envolvidos:
-Servidores envolvidos:
GESTÃO DE PESSOAS

-Estudantes envolvidos:
-Atendimentos realizados com professores:
-Atendimentos realizados com servidores:

MEDIDAS SANITÁRIAS

- Atendimentos realizados com estudantes:
Atendimentos realizados com familiares:
-Quantidade de álcool gel:
-Quantidade de máscaras:
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-Quantidade e refeições servidas:
-Quantidade de máscaras:
-Quantidade de alunos transportados:
-Quantidade de motoristas mobilizados:
-Quantidade de motoristas treinados:
-Quantidade de atividades desenvolvidas:
-Quantidade de material produzido:
-Quantidade de equipamentos utilizados:

QUESTÕES
PEDAGÓGICAS

-Quantidade de horas presenciais:
-Quantidade de horas de ensino híbrido:
-Quantidade de alunos presenciais:
-Quantidade de alunos em ensino híbrido:
-Quantidade de alunos em ensino remoto:
-Quantidade de treinamentos oferecidos:
-Quantidade de professores capacitados:
-Quantidade de servidores em simulados: Quantidade

TREINAMENTO

de horas de capacitação ofertadas:

E

-% de aproveitamento das capacitações ofertadas:

CAPACITAÇÃO

-Quantidade de certificados:
-Quantidade de material elaborado:

3.

Destaques Evidenciados, Aspectos a Melhorar e Lições Aprendidas

DINÂMICAS E AÇÕES
OPERACIONAIS

DESTAQUES
ASPECTOS A
EVIDENCIADOS MELHORAR

LIÇÕES
APRENDIDAS

GESTÃO DE PESSOAS
MEDIDAS SANITÁRIAS
ALIMENTAÇÃO
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TRANSPORTE
QUESTÕES
PEDAGÓGICAS
TREINAMENTO E
CAPACITAÇÃO

4.

Sugestões de Alterações no Plano de Contingência

5.

Fotos, Registros, Depoimentos, Gráficos etc.

Responsável pela elaboração do relatório:
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ANEXO 3 TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE

Identificação:
Escola Municipal Pedro Alemão Antônio
Endereço: Rua José Neoli Cruz, 3572, Bairro: Alto Perequê- Porto Belo/SC.
CEP: 88210-000
Telefone: (47) 3369- 4991
Instituição: (X) público
( ) privado

Neste ato representada pela Comissão Escolar, conforme segue:
NOME

CPF

FUNÇÃO

Roseli Zandonai Lucinda

Gestora

Aline Rocha

Representante dos Pais

Claudete da Silva

Servente

Fernanda Prado da Luz

APP

Ivete Dias Macedo

Professora Inclusão/ APP

Karina Y. Oikawa

Cozinheira

Janete C. da Silva

Secretaria

Neide Nara Guerreiro Cordeiro

Professora Ensino Fundamental

Renata Jeniffer Dias

APP
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Através da assinatura deste TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE
os membros da Comissão Escolar acima identificados declaram, para todos os fins
de direito e para quem interessar, acompanhado da instituição de ensino acima
identificada, que: 1. O presente PlanCon-Edu Escola da referida instituição de
ensino foi elaborado com base no modelo do PlanCon-Edu,
disponível:
https://drive.google.com/file/d/1br689dVt3AIXxwsmzHxfsaiD4gLnucbB/view,
conforme preconiza a PORTARIA CONJUNTA nº 750/2020 SED/SES/DCSC de 25
de setembro de 2020; 2.
Na elaboração do PlanCon-Edu Escolar foram seguidas os oito (8)
cadernos de diretrizes estabelecidas no Plano de Contingência da Educação
Estadual e Municipal bem como protocolos, normas e legislação vigentes,
comprometendo-se em cumpri-las integralmente; 3. O PlanCon Edu seja entregue
para análise e homologação, ao Comitê Municipal de Gerenciamento da Pandemia
de COVID-19, conforme indicado pela PORTARIA CONJUNTA nº 750/2020
SED/SES/DCSC de 25 de setembro de 2020.
Porto Belo, 30 de outubro de 2020.

Assinaturas dos integrantes da Comissão Escolar
Assinaturas dos integrantes da Comissão Escolar
Assinaturas dos integrantes da Comissão Escolar
Assinaturas dos integrantes da Comissão Escolar
Assinaturas dos integrantes da Comissão Escolar
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ANEXO 4- PROTOCOLO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO PLANO DE
CONTINGÊNCIA ESCOLAR

A Comissão Escolar da Escola

,

cuja mantenedora é (rede)

, atesta que seguiu as

orientações das Portarias conjuntas da SES/SED nº 750, 769, 778 e 792, para
elaboração do Plancon-Edu Escola tendo como base o documento disponível em:
https://drive.google.com/file/d/1br689dVt3AIXxwsmzHxfsaiD4gLnucbB/view,

O PlanCon Edu Escola entregue no dia

/

/

para análise e

homologação, foi feita por meio de:
( ) Documento Impresso
( ) Documento Impresso acompanhado de Termo de Responsabilidade
( ) Documento Digital – por meio do endereço:
( ) Documento Digital acompanhado de Termo de Responsabilidade – por meio do
endereço:
O referido documento foi numerado no protocolo de entrega sob o número
0001/2020 ao Comitê Municipal de Gerenciamento da Pandemia de COVID19, do município de

, conforme indicado

pela PORTARIA CONJUNTA nº 750/2020 SED/SES/DCSC de 25 de setembro de
2020.

, de

de 2020.

Assinatura do(s) membro(s) da Comissão Escolar
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Andressa Godoi
040.551.839-09
Signatário

Bruna Rosa
091.313.139-30
Signatário

Claudio S
Claudio Silva
585.668.489-34
Signatário

Daniela Silva
032.613.839-09
Signatário
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25 Nov 2020
17:54:15
25 Nov 2020
20:28:52
25 Nov 2020
20:28:53
26 Nov 2020
10:02:02
26 Nov 2020
10:02:20
03 Dec 2020
11:40:19
03 Dec 2020
11:40:27
03 Dec 2020
10:05:29

Comite Municipal PlanCon Porto Belo criou este documento. (Empresa: Comite Municipal PlanCon Porto
Belo, E-mail: comiteportobelo@gmail.com, CPF: 027.218.379-23)
Adriana Aparecida Schimiguel (E-mail: drikamppt@gmail.com, CPF: 016.106.329-23) visualizou este
documento por meio do IP 186.251.109.255 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.
Adriana Aparecida Schimiguel (E-mail: drikamppt@gmail.com, CPF: 016.106.329-23) assinou este
documento por meio do IP 186.251.109.255 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.
Altino Torquato Dos Santos Junior (E-mail: altinodeporto@hotmail.com, CPF: 005.551.719-65) visualizou
este documento por meio do IP 201.49.117.162 localizado em Botuvera - Santa Catarina - Brazil.
Altino Torquato Dos Santos Junior (E-mail: altinodeporto@hotmail.com, CPF: 005.551.719-65) assinou este
documento por meio do IP 201.49.117.162 localizado em Botuvera - Santa Catarina - Brazil.
Andressa Mateus Godoi (E-mail: dressasc@gmail.com, CPF: 040.551.839-09) visualizou este documento por
meio do IP 2804:1ac:5819:108b:1d07:e48e:977d:5d73 localizado em Brazil.
Andressa Mateus Godoi (E-mail: dressasc@gmail.com, CPF: 040.551.839-09) assinou este documento por
meio do IP 2804:1ac:5819:108b:1d07:e48e:977d:5d73 localizado em Brazil.
Bruna Carolina da Rosa (E-mail: brunarosa.sc@gmail.com, CPF: 091.313.139-30) visualizou este documento
por meio do IP 2804:18:1886:7d00:1925:7e8b:e72e:dda4 localizado em Florianópolis - Santa Catarina Brazil.

03 Dec 2020
10:05:29

Bruna Carolina da Rosa (E-mail: brunarosa.sc@gmail.com, CPF: 091.313.139-30) assinou este documento
por meio do IP 2804:18:1886:7d00:1925:7e8b:e72e:dda4 localizado em Florianópolis - Santa Catarina Brazil.

26 Nov 2020
08:41:57
26 Nov 2020
08:42:03
05 Dec 2020
21:08:15
05 Dec 2020
21:09:13
25 Nov 2020
21:44:42

Claudio Silvino Da Silva (E-mail: defesacivil@portobelo.sc.gov.br, CPF: 585.668.489-34) visualizou este
documento por meio do IP 170.245.14.133 localizado em Sao Jose - Santa Catarina - Brazil.
Claudio Silvino Da Silva (E-mail: defesacivil@portobelo.sc.gov.br, CPF: 585.668.489-34) assinou este
documento por meio do IP 170.245.14.133 localizado em Sao Jose - Santa Catarina - Brazil.
Daniela da Silva (E-mail: edu.inclusao@portobelo.sc.gov.br, CPF: 032.613.839-09) visualizou este documento
por meio do IP 177.51.79.1 localizado em Itajaí - Santa Catarina - Brazil.
Daniela da Silva (E-mail: edu.inclusao@portobelo.sc.gov.br, CPF: 032.613.839-09) assinou este documento
por meio do IP 177.51.79.1 localizado em Itajaí - Santa Catarina - Brazil.
Eidi Gizele Sanches Domingues (E-mail: eidi.tecnologiaeducacional@gmail.com, CPF: 027.218.379-23)
visualizou este documento por meio do IP 177.74.251.230 localizado em Bombinhas - Santa Catarina Brazil.

25 Nov 2020
21:44:43

Eidi Gizele Sanches Domingues (E-mail: eidi.tecnologiaeducacional@gmail.com, CPF: 027.218.379-23)
assinou este documento por meio do IP 177.74.251.230 localizado em Bombinhas - Santa Catarina - Brazil.
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Eliane Tomaz (E-mail: adm.sec@portobelo.sc.gov.br, CPF: 798.662.129-04) visualizou este documento por
meio do IP 2804:1ac:580f:9f0:a9d4:e66d:bebf:6a09 localizado em Tijucas - Santa Catarina - Brazil.
Eliane Tomaz (E-mail: adm.sec@portobelo.sc.gov.br, CPF: 798.662.129-04) assinou este documento por
meio do IP 2804:1ac:580f:9f0:a9d4:e66d:bebf:6a09 localizado em Tijucas - Santa Catarina - Brazil.
Josiane de Fátima Guerreiro Rocha (E-mail: profjosianeguerreiro@gmail.com, CPF: 056.391.939-64)
visualizou este documento por meio do IP 170.78.212.80 localizado em Brusque - Santa Catarina - Brazil.
Josiane de Fátima Guerreiro Rocha (E-mail: profjosianeguerreiro@gmail.com, CPF: 056.391.939-64)
assinou este documento por meio do IP 170.78.212.80 localizado em Brusque - Santa Catarina - Brazil.
Mariane Vera Longhi Camargo (E-mail: marianelonghicamargo@gmail.com, CPF: 041.270.989-96) visualizou
este documento por meio do IP 2804:1ac:580f:1077:102b:4e05:88d8:7f6b localizado em Canelinha - Santa
Catarina - Brazil.

08 Dec 2020
09:06:57

Mariane Vera Longhi Camargo (E-mail: marianelonghicamargo@gmail.com, CPF: 041.270.989-96) assinou
este documento por meio do IP 2804:1ac:580f:1077:102b:4e05:88d8:7f6b localizado em Canelinha - Santa
Catarina - Brazil.

08 Dec 2020
09:13:44
08 Dec 2020
09:13:52
05 Dec 2020
21:22:49
05 Dec 2020
21:22:55
08 Dec 2020
09:09:18
08 Dec 2020
09:09:19
25 Nov 2020
19:28:35
25 Nov 2020
19:28:36
26 Nov 2020
08:40:45
26 Nov 2020
08:41:16
07 Dec 2020
09:00:22

Marilene Pereira Viana (E-mail: edu.adm2@portobelo.sc.gov.br, CPF: 693.062.659-72) visualizou este
documento por meio do IP 2804:1ac:5819:220:fe64:3aff:fe4a:367c localizado em Brazil.
Marilene Pereira Viana (E-mail: edu.adm2@portobelo.sc.gov.br, CPF: 693.062.659-72) assinou este
documento por meio do IP 2804:1ac:5819:220:fe64:3aff:fe4a:367c localizado em Brazil.
Marina Gobbo Agnoletto (E-mail: marinagobboagnoletto@gmail.com, CPF: 913.051.879-20) visualizou este
documento por meio do IP 191.37.175.54 localizado em Tijucas - Santa Catarina - Brazil.
Marina Gobbo Agnoletto (E-mail: marinagobboagnoletto@gmail.com, CPF: 913.051.879-20) assinou este
documento por meio do IP 191.37.175.54 localizado em Tijucas - Santa Catarina - Brazil.
Mario Mafaldo de Carvalho Filho (E-mail: mario_prorrogacao@yahoo.com.br, CPF: 533.100.049-53)
visualizou este documento por meio do IP 200.19.220.175 localizado em Sao Jose - Santa Catarina - Brazil.
Mario Mafaldo de Carvalho Filho (E-mail: mario_prorrogacao@yahoo.com.br, CPF: 533.100.049-53) assinou
este documento por meio do IP 200.19.220.175 localizado em Sao Jose - Santa Catarina - Brazil.
Nicésio Delfino (E-mail: ndbio@hotmail.com, CPF: 049.170.889-09) visualizou este documento por meio
do IP 177.155.200.164 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.
Nicésio Delfino (E-mail: ndbio@hotmail.com, CPF: 049.170.889-09) assinou este documento por meio do
IP 177.155.200.164 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.
Osvaldo Francisco dos Santos Neto (E-mail: edu.transporte@portobelo.sc.gov.br, CPF: 065.384.389-54)
visualizou este documento por meio do IP 170.245.14.133 localizado em Sao Jose - Santa Catarina - Brazil.
Osvaldo Francisco dos Santos Neto (E-mail: edu.transporte@portobelo.sc.gov.br, CPF: 065.384.389-54)
assinou este documento por meio do IP 170.245.14.133 localizado em Sao Jose - Santa Catarina - Brazil.
Patrícia da Silva de Araújo

(E-mail: patypbelo@gmail.com, CPF: 035.401.139-16) visualizou este

documento por meio do IP 2804:d57:1504:4400:419:212f:3740:2678 localizado em Blumenau - Santa
Catarina - Brazil.

07 Dec 2020
09:00:23

Patrícia da Silva de Araújo (E-mail: patypbelo@gmail.com, CPF: 035.401.139-16) assinou este documento
por meio do IP 2804:d57:1504:4400:419:212f:3740:2678 localizado em Blumenau - Santa Catarina - Brazil.
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Rosane Maria Grauppe (E-mail: rosane_pb@hotmail.com, CPF: 478.186.899-15) visualizou este documento
por meio do IP 186.251.109.68 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.
Rosane Maria Grauppe (E-mail: rosane_pb@hotmail.com, CPF: 478.186.899-15) assinou este documento por
meio do IP 186.251.109.68 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.
Selma Cristina da Cunha Pereira (E-mail: selma_3005@hotmail.com, CPF: 024.902.599-03) visualizou este
documento por meio do IP 186.251.110.116 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.
Selma Cristina da Cunha Pereira (E-mail: selma_3005@hotmail.com, CPF: 024.902.599-03) assinou este
documento por meio do IP 186.251.110.116 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.
Vanesa Orandir dos Santos Marques (E-mail: nessadeporto12@gmail.com, CPF: 046.262.169-35) visualizou
este documento por meio do IP 45.230.24.220 localizado em Bombinhas - Santa Catarina - Brazil.
Vanesa Orandir dos Santos Marques (E-mail: nessadeporto12@gmail.com, CPF: 046.262.169-35) assinou
este documento por meio do IP 45.230.24.220 localizado em Bombinhas - Santa Catarina - Brazil.
Vera Regina Evaristo de Andrade (E-mail: veraandradepb@gmail.com, CPF: 614.215.379-15) visualizou este
documento por meio do IP 2804:214:85fb:6043:1:0:e2cf:ee7e localizado em Florianópolis - Santa Catarina
- Brazil.

26 Nov 2020
06:34:38

Vera Regina Evaristo de Andrade (E-mail: veraandradepb@gmail.com, CPF: 614.215.379-15) assinou este
documento por meio do IP 2804:214:85fb:6043:1:0:e2cf:ee7e localizado em Florianópolis - Santa Catarina
- Brazil.

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #971de93a2a4bbdf78039b42c11541b77b79fa70cfc2f1dfb28125a83b45dd720
https://painel.autentique.com.br/documentos/e1070c572626ffd9582ff178f7d6fc4077351dae04d2a8af3

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 2802

PLANO DE CONTINGÊNCIA 016-2020 - APLICÁVEL A NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL PROFESSORA
ESTELA MACHADO DOS SANTOS

Publicação Nº 2788534

PLANCON EDU ESCOLAR

HOMOLOGADO

COMITÊ MUNICIPAL DO PLANCONEDU/COVID-19 PORTO BELO / SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 2803

Estabelecimento de Educação Infantil

Núcleo de Desenvolvimento Infantil Professora Estela Machado dos Santos
Nome do estabelecimento

PLANCON-EDU/ESCOLAS COVID-19

Porto Belo
Município
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Outubro de 2020
Mês
Este Plano de Contingência foi construído com base no Modelo do Plano de Contingência
elaborado e aprovado no âmbito do Comitê Técnico Científico da Defesa Civil do Estado de Santa
Catarina.
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Coordenação: Mário Jorge C. C. Freitas - Associação Brasileira de Pesquisa Científica, Tecnológica e
Inovação em Redução de Riscos e Desastre (ABP-RRD)
Sub- Coordenação: Cleonice Maria Beppler - Instituto Federal Catarinense (IFC)
Caroline Margarida - Defesa Civil do Estado de Santa Catarina (DCSC) (relatora)
Fabiana Santos Lima - Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
Francisco Silva Costa - Universidade do Minho (UMinho/Portugal)
Janete Josina de Abreu - Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
Leandro Mondini – Instituto Federal Catarinense (IFC Camboriú)
Pâmela do Vale Silva - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Paulo Henrique Oliveira Porto de Amorim - Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC)
Regina Panceri - Defesa Civil do Estado de Santa Catarina (DCSC) (relatora)

Colaboradores Externos
Prof. Eduardo R. da Cunha - Colégio Bom Jesus - Unidade Pedra Branca/Palhoça/SC
Prof. Josué Silva Sabino - Escola Básica Padre Doutor Itamar Luis da Costa - Imbituba/SC
Profa. Rute Maria Fernandes - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes (SEDUCE) Imbituba/SC.
MsC. Maria Cristina Willemann - Epidemiologista - Mestre em Saúde Pública
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Plano de contingência aplicável a

Núcleo de Desenvolvimento Infantil Professora Estela Machado dos Santos.
Estabelecimento

Equipe responsável pela elaboração e implementação do plano:

Josiane de Fátima Guerreiro Rocha.
Diretor(a)

Equipe responsável pela elaboração e implementação do plano:

Emerson Luciano Stein.
Prefeito Municipal

Claudio Silvino da Silva
Proteção Defesa Civil

Jainara Nordio.
Saúde

Rosane Maria Grauppe.
Educação

Membros da equipe:
Representantes do Administrativo
Josiane de Fátima Guerreiro Rocha
Franciele dos Santos Guerreiro da Silva
Representantes dos Professores
Paulo Roberto Serpa
Jaqueline de Abreu Hellmann
Representante da Higienização
Rafael Silva de Castro
Representante da Alimentação
Rafael Gresseler
Representante da Associação de Pais
Ricardo Cavalheiro
Representante dos Pais
Mirian Machado
Felipe Correia da Silva Guerreiro
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1.

INTRODUÇÃO

A COVID-19 é uma doença infecciosa emergente, causada por um vírus da família
dos coronavírus — o SARS-CoV-2 (de forma simplificada, como institui a OMS, 2019nCoV) identificado pela primeira vez em Wuhan, na China, em dezembro de 2019.
Em 30 de janeiro, o Comitê de Emergência da Organização Mundial de Saúde
(OMS) decretou Emergência de Saúde Pública de Âmbito Internacional. Em 11 de março,
levando em consideração a amplitude de sua propagação mundial, veio a ser classificada
como pandemia. Segundo a OMS, para configurar uma pandemia são necessárias três
condições:
a. ser uma nova doença que afeta a população;
b. o agente causador ser do tipo biológico transmissível aos seres humanos e causador de
uma doença grave; e
c. ter contágio fácil, rápido e sustentável entre os humanos.
A ocorrência da COVID-19, bem como as providências a serem aplicadas, se
integram na Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, definida pela Lei n° 12.608, de
10 de abril de 2012. Efetivamente estamos em estado de calamidade pública decretada
em decorrência de um desastre de natureza biológica, que se insere na rubrica “doenças
infecciosas virais” (conforme o COBRADE nº 1.5.1.1.0). No Brasil, o Congresso Nacional
reconheceu, para fins específicos, por meio do Decreto Legislativo n° 6, de 20 de março de
2020, a ocorrência do estado de calamidade pública nos termos da solicitação do
Presidente da República.
Em Santa Catarina, o acionamento do Centro Integrado de Gerenciamento de
Riscos e Desastres - CIGERD ocorreu no dia 14 de março, quando foi deflagrada a
“Operação COVID-19 SC”. No dia 17 de março, o governo do Estado decretou
emergência, através do Decreto n° 515, por conta da pandemia de coronavírus. O Decreto
nº 562, de 17 de abril de 2020, declarou estado de calamidade pública em todo o território
catarinense, nos termos do COBRADE nº 1.5.1.1.0 - doenças infecciosas virais, para fins
de enfrentamento à COVID-19, com vigência de 180 (cento e oitenta) dias, suspendendo
as aulas presenciais nas unidades das redes de ensino pública e privada, sem prejuízo do
cumprimento do calendário letivo, até 31 de maio. Este Decreto foi alterado por outro de
número 587, de 30 de abril, que suspendeu as aulas nas unidades das redes de ensino
pública e privada por tempo indeterminado. O Decreto n° 630, de 1º de junho, suspendeu
até 2 de agosto de 2020 as aulas presenciais nas unidades das redes de ensino pública e
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privada, sem prejuízo do cumprimento do calendário letivo, o qual deverá ser objeto de
reposição oportunamente.
Em 16 de junho, o Ministério da Educação publicou a Portaria nº 544 que dispõe
sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a
situação de pandemia do novo coronavírus - COVID-19. E, em 18 de junho, a Portaria n°
1.565 que estabeleceu orientações gerais visando à prevenção, ao controle e à mitigação
da transmissão da COVID-19, e à promoção da saúde física e mental da população
brasileira, de forma a contribuir com as ações para a retomada segura das atividades e o
convívio social seguro.
O impacto potencial da COVID-19 é elevado devido a, entre outros aspectos:
a. a propagação do vírus ser fácil e rápida;
b. a transmissão ocorrer enquanto o paciente está assintomático ou tem sintomas leves (5
até 14 dias);
c. a doença ter consequências agravadas, para além de idosos, em certos grupos
populacionais com grande expressão no Brasil, como diabéticos, hipertensos e com
problemas cardíacos;
d. a possibilidade de gerar sobrecarga nos sistemas e serviços de saúde e assistência social
(podendo gerar sua ruptura), na fase exponencial da contaminação;
e. a taxa de mortalidade pode atingir, em certos contextos, números preocupantes.
Considerando que a transmissão do agente infeccioso se faz por contágio
interpessoal, é fundamental promover a preparação das instituições, organizações e
serviços para uma resposta efetiva e oportuna, que ajude a diminuir a amplitude e ritmo da
infecção e a mitigar seus impactos, especialmente, o número de vítimas mortais. A
estratégia a seguir deve estar alinhada com as indicações do Ministério da Saúde (MS) e
da Organização Mundial de Saúde (OMS) e outras indicações de órgãos de governos
federal, estadual e municipal. As atividades a desenvolver devem ser sempre
proporcionais ao nível de risco definido pelas instituições responsáveis.
As experiências já reconhecidas nos casos mais bem-sucedidos de controle
provam que a preparação para uma epidemia começa (ou deve começar) antes dela
ocorrer. Se tal não ocorreu (ou só ocorreu parcialmente), mais importante se torna que a
prevenção se inicie logo aos primeiros sinais de casos provenientes de outros países (ou
regiões), com reforço na fase de transmissão local e, obviamente, maior destaque na fase
de transmissão comunitária ou sustentada. Entre as medidas adotadas desde cedo pelos
países melhor sucedidos no controle à COVID-19, constam-se a realização massiva de
testes com isolamento de casos detectados e quebra de cadeias de transmissão, medidas
de reforço da higiene individual e comunitária, comunicação eficaz e adequada e
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conscientização efetiva, mas dando devido realce a riscos e consequências em caso de
negligência de medidas de distanciamento social (de vários graus e ordem), obrigatórias
ou voluntárias, com proibição de aglomerações.
Um instrumento de planejamento e preparação de resposta a eventos adversos de
quaisquer tipos, previstos na Codificação Brasileira de Desastres - COBRADE, é o Plano
de Contingência de Proteção e Defesa Civil (PLANCON-PDC). Nele se define(m) e
caracteriza(m) o(s) cenário(s) de risco, se explicitam os níveis de risco/prontidão
considerados e se estabelecem as dinâmicas e ações operacionais a implementar em
cada um desses níveis, quando da iminência ou ocorrência do evento adverso a que o(s)
cenário(s) de risco(s) alude(m), incluindo questões de comunicação, protocolos
operacionais, recursos humanos a mobilizar, recursos/materiais a utilizar e sistema de
coordenação operacional, através da previsão e acionamento de um Sistema de Comando
de Operação (SCO) para gestão de crise. Os planos de contingência deverão em princípio
ser elaborados em fase de normalidade ou, quando muito, prevenção, ou seja, antes da
ocorrência do evento extremo. Na presente situação estão sendo elaborados em plena
etapa de mitigação, já na fase de resposta.

O Núcleo de Desenvolvimento Infantil Professora Estela Machado dos Santos, face
à atual ameaça relacionada com a COVID-19, e tendo em conta a sua responsabilidade
perante à comunidade escolar/acadêmica (alunos, professores, funcionários e familiares
destes), elaborou o presente PLANO DE CONTINGÊNCIA (PLANCON-EDU/COVID-19). O
Plano está alinhado com as metodologias para elaboração de Planos de Contingência da
Defesa

Civil

de

Santa

Catarina

e

as

orientações

nacionais

e

internacionais

(nomeadamente, Ministério da Saúde e Organização Mundial de Saúde, bem como
Secretarias de Estado de Saúde e de Educação).
O Plano de Contingência Escolar para a COVID-19, a partir de cenários de risco
identificados, define estratégias, ações e rotinas de resposta para o enfrentamento da
epidemia da nova (COVID-19), incluindo eventual retorno das atividades presenciais,
administrativas e escolares. O conjunto de medidas e ações ora apresentado deverá ser
aplicado de modo articulado, em cada fase da evolução da epidemia da COVID-19.
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2.

ENQUADRAMENTO CONCEITUAL DE REFERÊNCIA

A estrutura do PLACON-EDU do Núcleo de Desenvolvimento Infantil Professora
Estela Machado dos Santos obedece ao modelo conceitual ilustrado na Figura 1.

3.

ATORES/POPULAÇÃO ALVO
Público alvo: alunos, professores, funcionários e familiares do NÚCLEO DE
DESENVOLVIMENTO INFANTIL PROFESSORA ESTELA MACHADO DOS SANTOS.

4.

OBJETIVOS
OBJETIVO GERAL
Fortalecer os processos de governança da escola, definindo estratégias, ações e
rotinas de atuação para o enfrentamento da epidemia enquanto persistirem as
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recomendações nacionais, estaduais e/ou regionais de prevenção ao contágio da COVID19, buscando assegurar a continuidade da sua missão educacional pautada pela proteção
e segurança da comunidade escolar/acadêmica.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a. Identificar os cenários de riscos (com base nas ameaças, território envolvido,
vulnerabilidades e capacidades instaladas do estabelecimento de ensino);
b. Definir as dinâmicas e ações operacionais e adotar os protocolos operacionais específicos,
abrangendo todas as atividades do estabelecimento e todos os membros da comunidade
escolar e cumprindo todas as recomendações oficiais;
c. Estabelecer uma Unidade de Gestão Operacional que assegure a implementação das
dinâmicas e ações definidas para diferentes fases, em especial, na retomada de atividades
presenciais;
d. Promover acesso à informação constante de boletins atualizados e outros materiais de
fontes oficiais sobre a pandemia, formas de contágio e formas de prevenção;
e. Garantir uma eficiente comunicação interna (com alunos, professores e funcionários) e
externa (com pais e/ou outros familiares dos alunos, fornecedores e população em geral);
f. Determinar quais os recursos necessários para dar uma resposta efetiva e competente,
adequada a cada fase de risco/prontidão associada à COVID-19;
g. Implementar as ações de resposta, mitigação e recuperação, em cada fase, abrangendo
toda a atividade do estabelecimento;
h. Monitorar e avaliar as ações/medidas implementadas, possibilitando ajustes nas
estratégias frente aos resultados esperados;
i. Identificar eventuais casos suspeitos de COVID-19, orientando/encaminhando para que de
imediato possam usufruir de apoio da escola e por parte dos serviços de saúde, evitando
ou restringindo situações de contágio;
j. Assegurar a continuidade da missão educativa, estabelecendo estratégias e metodologias
pedagógicas adaptadas, buscando qualidade e equidade no atendimento escolar;
k. Garantir condições sanitárias, profissionais, tecnológicas e apoio psicológico compatíveis
com o momento da pandemia e pós-pandemia, garantindo a segurança da comunidade
escolar nos aspectos sanitários, de higiene, saúde física e mental/emocional.

5.

CENÁRIOS DE RISCO

Este plano de contingência está elaborado para cenários de risco específicos, que
consideramos se aplicar ao nosso estabelecimento educativo. Em tais cenários são
considerados o território de alcance da ameaça (COVID-19) com que se tem que lidar,
bem como as vulnerabilidades e capacidades instaladas/a instalar.
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AMEAÇA (S)

A principal ameaça a que o plano de contingência visa dar resposta é uma ameaça
biológica, uma pandemia, mais exatamente, a transmissão do vírus 2019-nCoV, que tem
impacto direto no sistema cardiorrespiratório 1, desencadeando no organismo humano a
COVID-19.
A transmissão ocorre através:
a. de gotículas ou micro gotículas de saliva e secreção nasal etc., projetadas por uma pessoa
infectada e que atingem diretamente a boca, nariz e/ou olhos de outra pessoa. Essas
gotículas podem atingir a boca, olhos ou nariz de pessoas próximas ou por contato:
b. de contato físico com pessoa contaminada, como, por exemplo, ao apertar a mão de uma
pessoa contaminada e em seguida levar essa mão à boca, ao nariz ou aos olhos.
c. de objetos ou superfícies contaminadas e posterior contato com a boca, nariz ou olhos.
Não podendo ser descartada a possibilidade de transmissão pelo ar em locais públicos –
especialmente locais cheios, fechados e mal ventilados.
Depois do vírus atingir as mucosas, a maioria das pessoas desenvolve a doença
com sintomas amenos. Há, contudo, pessoas que desenvolvem quadros de grande
gravidade que, em certos casos, causam a morte do paciente. A probabilidade de
complicações graves é mais comum em pessoas de grupos etários mais idosos e/ou na
presença de outras doenças crônicas. Contudo, começam a aparecer mais casos em
outras faixas de idade e em pessoas sem comorbidades aparentes.
Por outro lado, segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e a
OMS, calcula-se que a taxa de mortalidade associada à COVID-19 seja substancialmente
maior que a da gripe sazonal (0,02% para 3,6% ou mais). A taxa de transmissão é elevada
(cerca de 3, ou seja, 1 pessoa contamina, em média, 3 pessoas). Sem estratégias de
distanciamento físico, deixando o vírus se transmitir livremente, a taxa de contaminação
pode atingir, eventualmente, até 50 a 70%, o que teria por consequência a falência total de
sistemas de saúde e funerários, pois teríamos milhões de mortos e um cenário
extremamente crítico.
Cabe ainda ressaltar que a falência dos sistemas de saúde e funerário não
depende somente da taxa de contaminação, mas sobretudo da capacidade de
atendimento dos casos graves da doença que podem atingir o nível de saturação mesmo
1

Segundo dados da OMS, com base em análise possível de 56.000 pacientes, 80% têm ausência de sintomas ou sintomas leves
(febre, tosse, alguma dificuldade em respirar, etc.), 14% sintomas mais severos (sérias dificuldades em respirar, grande falta de
ar e pneumonias) e 6% doença grave (insuficiência pulmonar, choque séptico, falência de órgãos e risco de morte).
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em contexto de taxas menores de contágio.Não existe ainda nenhuma vacina disponível e
provavelmente não estarão disponíveis ainda em 2020. Também não existem tratamentos
medicamentosos específicos suficientemente testados, embora alguns medicamentos tradicionalmente utilizados no tratamento de outras doenças - tenham sido utilizados com
aparente sucesso, que não se sabe advir de qual ou de sua combinação com outros, e
alguns novos medicamentos começam a ser testados.
Assim, a esta ameaça principal do vírus em si e da doença - por vezes mortais que ele desencadeia, juntam-se, no mínimo, mais duas:
a. a ameaça de uma profunda crise econômica e financeira;
b. a ocorrência de contextos de perturbações emocionais pessoais e desequilíbrios sociais
variados.
Nos dois últimos casos, o planejamento de estratégias mais adequadas para
prevenir e restringir novos contágios, quando da retomada gradual de atividades, pode
contribuir significativamente para o controle da doença e dirimir os impactos colaterais,
favorecendo um ambiente mais propício à recuperação econômica e dos impactos
psicossociais da pandemia.
Em síntese, a ameaça é real e de natureza complexa, uma vez que:
a. O vírus é novo, com elevada taxa de mutação (sem que saibamos, totalmente, o que isso
implica);
b. Seus impactos dependem das medidas de contingenciamento tomadas em tempo;
c. Os efeitos potenciais de curvas de crescimento epidemiológico, súbito e alto, sobre os
sistemas de saúde são grandes, o que pode afetar a capacidade de resposta e a
resiliência individual e comunitária e, por retroação, aumentar muito o risco;
d. Seu impacto na situação econômica global e de cada país pode gerar uma forte crise;
e. O inevitável choque entre medidas de distanciamento social e preocupação de
dinamização da atividade econômica pode criar conflitos e impasses difíceis de
ultrapassar;
f. Aos períodos de distanciamento social mais extensivo têm que suceder-se períodos de
maior flexibilização e tentativa de retomar a normalidade que, contudo, podem vir a gerar
novas necessidades de distanciamento.

CARACTERIZAÇÃO DO TERRITÓRIO

No caso concreto do Núcleo de Desenvolvimento Infantil Professora Estela
Machado dos Santos foi julgada como ajustada a descrição deterritório que segue:
Localizada no sul do Brasil, no estado de Santa Catarina, Porto Belo vive a realidade de
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uma cidade de pequeno porte, litorânea, cuja população nos meses de verão sobe
vertiginosamente. Esta cidades é cortada por uma rodovia de tráfego intenso o que é de certa
forma benéfico pra o município, servindo como porta de entrada para a cidade e para o
escoamento do comercial regional. Esta cidade tem como uma de sua vocação o turismo, mesmo
no inverno, sendo considerado nesta época um lugar charmoso e hospitaleiro para famílias e
pessoas da terceira idade. No verão a cidade torna-se, um dos pontos turísticos do estado, tendo
como principal características suas praias. Além do turismo, a cidade tem se desenvolvido no
aspecto imobiliário. Um novo desenvolvimento da cidade trouxe arrecadação e vários benefícios
ao município, mas também trouxe vários problemas urbanos que ainda precisam ser resolvidos,
principalmente do aspecto urbanístico, de zoneamento e inclusive de mobilidade urbana.
População total da cidade, levantada através do último censo do IBGE 2019 foi de 21.388
habitantes, estando distribuída ao longo do território da cidade, que apresenta com limite ao Norte,
com municípios de Itapema e Camboriú e Oceano Atlântico, ao Oeste, com o município de
Tijucas, ao sul, com o município de Tijucas, Bombinhas e o Oceano Atlântico e a leste, com o
município de Bombinhas.
O Núcleo de Desenvolvimento Infantil Professora Estela Machado dos Santos, está
localizado a Rua Medianeira, s/nº, no bairro Perequê, atende atualmente 152 crianças nos
períodos integral, matutino e vespertino, como será apresentada em maiores detalhes.
Informações dos alunos e turmas atendidas.
Turma
Berçário I
Berçário II
Maternal I A
Maternal I B
Maternal II A
Maternal II B
Pré I A
Pré I B
Total

Alunos Matutino
01
01
------01
-----02
23
--------

Alunos
Vespertino
-----02
01
04
01
06
------25

Alunos
integral

10
15
17
14
17
12
---------------

Total por turma
11
18
18
19
18
20
23
25
152

O Núcleo de Desenvolvimento Infantil Professora Estela Machados dos Santos conta
com a seguinte estrutura para atender os alunos e equipe
•
•
•
•
•

Entrada;
1 secretaria com deposito;
1 sala para berçário com divisão para banho e soninho;
6 sala, sendo 1 sala com banheiro individual, 2 salas com banheiro coletivo;
2 banheiros infantil com chuveiro;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 banheiros para funcionários;
Sala de professores;
sala de limpeza;
sala de jogos e brinquedos;
cozinha;
refeitório;
lavanderia;
2 banheiros adultos com chuveiro;
Depósito;
Pátio interno;
Ampla área externa com parque;

Informações dos funcionários de acordo coma categoria profissional e jornada de trabalho
Funcionários
Adriana da Cunha Pereira
Ana Paula M. Mendes
AndrezaAndrea Cavanha
Angeluci G. do Nascimento
Arilete Maria Bresciane
Aydê Vieira
Ciane Ivonet S. Trindade
Daniela Maria Laufer
Edgar Pinheiro
Eloraine R. Christenzen
Fernanda Maria Airoso
Francine Hoffmann
Franciele dos S. G. da Silva
Graziela Cardoso Vacht
Janice Balbinotti
Jaqueline de A. Hellmann
Josiane de F. G. Rocha
Lidiana D. C. dos Santos
Maria Aparecida Vieira
MarizePifferTomazoni
MarliseBuchweitz
Mirian Machado
Paulo Roberto Serpa
Rafael Gressler
Rafael Silva e Castro
Rita de Cacia do n. Duarte
Rosane Patel Rossi
Suellen R. B. dos Santos
Tatiane Regina Ciota

Categoria profissional
professora
professora
monitora
professora
Auxiliar de cozinha
professora
monitora
professora
professor
monitora
professora
monitora
secretária
monitora
monitora
professora
gestora
professora
monitora
servente
professora
monitora
professor
Cozinheiro
servente
Auxiliar de cozinha
professora
professora
professora

Jornada de trabalho na
unidade
40 horas
20 horas
40 horas
20 horas
40 horas
20 horas
40 horas
45 min. Por semana
1 h e 30 mim por semana
40 horas
20 horas
40 horas
40 horas
40 horas
40 horas
20 horas
40 horas
20 horas
40 horas
40 horas
45 min. por semana
40 horas
20 horas
40 horas
40 horas
40 horas
20 horas
20 horas
20 horas

A localização do Núcleo permite uma rápida locomoção no que se refere a distância entre
os Centros de Referência para o atendimento ao COVID-19 sendo um na região central com
distância aproximada em tempo de 10 minutos e no bairro onde se a unidade escolar, sendo a
distância a percorrer de um local a outro, tempo convertido de 5 minutos.
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Trajeto entre a unidade escolar e o Pronto atendimento central

Trajeto entre a unidade escolar e o Centro Integrado em Saúde (Centro do Covid-19)
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Trajeto entre a unidade escolar e o Posto de saúde do bairro

VULNERABILIDADES

O Núcleo de Desenvolvimento Infantil Professora Estela Machado dos Santos toma
em consideração, na definição de seu cenário de risco, as vulnerabilidades gerais e
específicas que seguem:
a. Facilitação de condições que permitam a transmissão do vírus, através de contatos diretos
(aperto de mão, beijos, atingimento por partículas de pessoa infectada que tosse ou
espirra etc.) ou mediados (toque em superfícies infectadas, etc., seguido de toque com as
mãos na boca, nariz e olhos), particularmente, em sociedades com hábitos sociais de
maior interatividade física interpessoal;
b. Falta de certos hábitos e cuidados de higiene pessoal e relacional ou negligência no seu
cumprimento, nomeadamente os hábitos associada à lavagem regular e adequada das
mãos, etiquetas corretas de tossir e espirrar;
c. Insuficiente educação da comunidade escolar para a gestão de riscos e para a promoção
da saúde (em especial, contextos epidemiológicos) que, em certos casos, se associa a
baixa educação científica e dificuldades de pensamento crítico;
d. Atitudes de negação do vírus, da COVID-19 e/ou de seu impacto, decorrente de fakenews
e difusão de informação não validada cientificamente;
e. Condições específicas dos estabelecimentos, tais como tipo e dimensões das instalações
físicas, condições de arejamento, espaço disponível para suficiente espaçamento das
pessoas etc.;
f. Baixa percepção de risco e o descumprimento de regras sociais (por exemplo,
distanciamento e isolamento social, uso de máscaras, entre outros);
g. Existência de atores pertencendo a grupos de risco;
h. Atividades essencialmente presenciais e desenvolvidas em grupos;
i. Dependência de meios de transporte coletivos urbanos, eventualmente saturados;
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j. Falta de formação dos professores para usar tecnologia na educação;
k. Alunos sem espaço adequado para estudo em casa falta de equipamentos como
computadores e notebooks e problemas na conexão à internet;
l. Horário único de acesso às aulas e intervalos (recreios), causando possível aglomeração
na entrada e saída das pessoas;
m. Número insuficiente de funcionários para auxiliar na fiscalização das normas de
convivência exigidas;
n. Unidade de saúde no município e próximas a unidade escolar;
o. Vulnerabilidade social da comunidade escolar;
p. Distanciamento social entre os educandos e entre a equipe de funcionários, mantendo o
mínimo de 1,5 m;
q. Cuidados/ prevenção fora do ambiente escolar por parte dos responsáveis;
r.

Aulas práticas que exijam contato físico direto ou indireto (ex. educação física);

s. Higienização dos materiais que os educandos trazem de casa (mochilas, vestimenta) –
orientação que seja feita em casa e na saída do ambiente escolar.
t.

Quantidade de máscara a ser trocada durante o horário de aula;

u. Nos casos que os educandos que tem a necessidade de alimentação diferenciada e traz
de casa, necessita de um espaço separado (sempre fixo).
v. Espaço adequado e horários diferenciados para lanche e reuniões de professores;
w. Escala de horários para refeições no refeitório;
x. Disponibilidade de materiais e equipamentos de proteção para professores, auxiliares e
monitoras (máscaras, aventais, luvas, álcool em gel, óculos, face-shield);
y. Tapetes sanitizantes nas entradas;
z. Bebedouros e torneiras lacradas para uso;
aa. Distanciamento adequado durante os horários de alimentação no refeitório, 1,5m ;
bb. Materiais de uso individual não devem ser compartilhados;
cc. Local apropriado para a troca dos alunos com necessidade especiais e bebês;
dd. Monitoramento da quantidade de alunos que utilizam os banheiros de uso coletivo (papel
toalha descartável);
ee. Quantidade de pessoal de limpeza para higienização dos ambientes diariamente;
ff. Disponibilização de pelo menos 2 máscaras por membro da comunidade escolar (alunos,
professores, e demais funcionários) por parte dos órgãos competentes;
gg. Sanitização semanalmente dos ambientes da escola;
hh. Troca de EPIs dos professores que atendem mais de uma turma por período;
ii. Higienização dos equipamentos e materiais que entram na cozinha;
jj. Testagem dos funcionários do Núcleo de Desenvolvimento Infantil quinzenalmente;
kk. Sensibilização da comunidade escolar por meio de informativos, cartazes e outros sobre o
uso adequado de máscaras e higienização das mãos;
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ll. Mural de avisos semanal sobre a situação local da proliferação do vírus;
mm. Salas e lugares fixos;
nn. Serviços prestados ao Núcleo necessitam observar as normas de higienização;

CAPACIDADES INSTALADAS/ A INSTALAR

O Núcleo de Desenvolvimento Infantil Professora Estela Machado dos Santos
considera já ter instaladas e a instalar as seguintes capacidades:
Capacidades instaladas
Descrição da estrutura da Instituição de Ensino
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

7 salas;
Sala de professores;
Refeitório;
Pátio interno e externo;
4 banheiros infantil;
4 banheiros;
Cozinha;
Dispensa;
Secretaria;
Lavanderia;
Depósito;
Sala de leituras e brinquedos;
Dimensionamento de pessoas que ocupam os espaços de sala de aulas do Núcleo
de Desenvolvimento Infantil.

SALA/ TURMA
BERÇÁRIO I

ALUNOS
11

BERÇÁRIO II

18

MATERNAL I A

18

MATERNAL I B

19

MATERNAL II A

18

MATERNAL II B

20

PRÉ I A

23

PRÉ I B

25

PROFESSOR
01 PROFª
40HORAS
02 PROFª
20HORAS CADA
02 PROFª
20HORAS CADA
02 PROFª
20HORAS CADA
02 PROFª
20HORAS CADA
02 PROFº
20HORAS CADA
01 PROFª
20HORAS
03 PROFº AULA EXTRA
01 PROFª
20HORAS
03 PROFº AULA EXTRA

MONITORA
01 MONITORA
40HORAS
01 MONITORA
40HORAS
01 MONITORA
40HORAS
01 MONITORA
40HORAS
01 MONITORA
40HORAS
01 MONITORA
40HORAS
01 MONITORA
40HORAS
01 MONITORA
40HORAS
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Capacidades a instalar
a. Dispor de ambiente específico para isolamento de pessoas que no meio do
expediente/aula possam vir a ter algum tipo de sintoma;
b. Formação específica, de acordo com o planejamento que segue;
c. Adequar espaços específicos para alunos com necessidades especiais;
d. Cronograma de rodizio de alunos;
e. Ocupação de um terço das salas;
f. Equipamentos de proteção individual para os funcionários do Núcleo de desenvolvimento
Infantil e alunos, bem como materiais específicos de higienização no combate ao Covid-19;
g. Descarte adequado de equipamentos de proteção individual;
h. Estabelecer fluxos de encaminhamentos de pessoas com sintomas à rede de atenção
pública ou privada;
i. Estabelecer protocolos internos de testagem e rastreamento e afastamento de contatos de
casos confirmados;
j. Formação continuada de prevenção e contenção apara o grande grupo escolar, garantir
que funcionários reconheçam os riscos e procedimentos adotados no que diz respeito a
situação emergencial atual;
k. Treinamento através de vídeo aula e presencial respeitando o distanciamento social e
respeitando as normativas de uso de EPIs (a toda equipe de funcionários da escola);
l. Disponibilizar treinamento presencial (aos alunos que não possuem internet) respeitando o
distanciamento social, dividindo-os pequenos grupos, assim como a utilização de panfletos
e cartazes, incluindo a mídia do município (televisão, rádio, carros de som e redes sócias).
m. Estabelecer fluxos de encaminhamento de pessoas com sintomas à rede de atenção
pública;
n. Estabelecer protocolos de testagem e rastreamento e afastamento de contatos de casos
confirmados;
o. Retorno gradual (cada 15 dias) das turmas de acordo com as escalas;
Informações de funcionamento
Nível de
ensino

1
2
3
4
5
6
7
8

6.

BERÇÁRIO I
BERÇÁRIO
II
MATERNAL
IA
MATERNAL
IB
MATERNAL
II A
MATERNAL
II B
Pré I A
Pré I b

Número mínimo de aluno
por turma(é o número que
a sala de aula comporta
considerando o
distanciamento de 1,5m ou
2 m)
04
04

Número máximo de
aluno por turma(é o
número de alunos
matriculados na turma)

Horário de
funcionamento

05
05

INTEGRAL
INTEGRAL

06

08

INTEGRAL

08

10

INTEGRAL

08

10

INTEGRAL

08

10

INTEGRAL

09
09

10
10

MATUTINO
VESPERTINO

NÍVEIS DE PRONTIDÃO/AÇÃO
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Este plano de contingência vincula-se aos níveis de prontidão/ação definidos no Quadro 1, que
estão baseados em indicações da OMS e correspondem à terminologia que vem sendo utilizada
pelo Ministério da Saúde em suas análises. Tal terminologia parece-nos a mais adequada tanto à
natureza da pandemia, como para os estabelecimentos a que se destina: Preparação; Resposta
(subdividida em Contenção e Mitigação); e Recuperação.
FASES

SUBFASES

PLANCON
ESTADUAL

Não existe epidemia ou existe em outros países de forma
ainda não ameaçadora

PREPARAÇÃO

Contenção
(por vezes, subdividida
em simples no início e
alargada quando já há
casos no país/estado)

RESPOSTA

Mitigação
(podendo, se houver
medidas muito firmes
como testagem
generalizada, isolamento
de casos e impedimento
de entradas chegar até à
Supressão)

RECUPERAÇÃO

CARACTERÍSTICAS

Pode ir desde quando há transmissão internacional em
outros países ou casos importados em outros estados
(contenção inicial) até à situação da existência de cadeias
secundárias de transmissão em outros estados e/ou casos
importados no estado, mas sem cadeias de transmissão
secundária (contenção alargada).

Alerta (quando
somente há
ocorrências em outros
estados)

e
Inclui medidas como o rastreamento (por meio de testes),
isolamentos específicos (para evitar o contágio da
Perigo Iminente
população a partir de casos importados) e vigilância de
(quando há casos
entradas, saídas e deslocamentos de pessoas, buscando
importados no estado,
erradicar o vírus. O limite da contenção é quando as
mas sem cadeias de
autoridades perdem o controle do rastreamento, o vírus se
propaga e entra em transmissão local. Considera-se na fase transmissão
de Contenção duas subfases Contenção Inicial e Contenção secundária)
Alargada.
A mitigação deve começar logo quando há transmissão
local e intensificar-se quando há transmissão sustentada ou
comunitária.
Sabendo-se que não será possível evitar todos os contágios,
tenta-se diminuir o avanço da pandemia, com ações como
suspensão de aulas, fechamento de comércio, bares e
restaurantes, cancelamento de eventos esportivos,
congressos, shows e espetáculos, suspensão ou limitação de
transportes etc.Quando a situação de contágio está sob
maior controle e caminha para uma fase de recuperação
estas medidas restritivas podem ser flexibilizadas.

Emergência de Saúde
Pública

Caracteriza-se inicialmente pela redução do contágio e
óbitos e controle parcial da epidemia, sustentada em
indicadores oficiais de evolução de taxas de contágio e de
ocupação de atendimento hospitalar. Posteriormente, pela
superação do surto epidêmico e/ou surgimento de vacina
e/ou descoberta de medicamentos adequados para o
tratamento da COVID-19, comprovados cientificamente
pelas autoridades competentes podendo considerar-se
consolidada (recuperação plena). Até que isso aconteça,
deve-se manter medidas preventivas adequadas para evitar
o surgimento de novos focos de infecção e reversão do
achatamento da curva de contágio. Na ocorrência de
reversão da redução do contágio as medidas adequadas de
prevenção e controle deverão ser retomadas, em partes
similares às previstas para a fase de Contenção.
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``Quadro 1. Níveis de prontidão/ação a considerar no PLACON-EDU para a COVID-19.
Fonte: Adaptado de um modelo geral de fases considerado pela OMS e, como base nos quais,
muitos países elaboraram seus planos de contingência.

7.

GOVERNANÇA E OPERACIONALIZAÇÃO DA RESPOSTA
A gestão de uma situação de crise, tão grave como a que nos confrontamos e temos que

lidar, exige um ajuste na governança, ou seja, nos processos de governar neste tempo de crise.
Referimo-nos, em especial, à interação e tomada de decisão entre os atores envolvidos neste
problema coletivo, acompanhada da criação, reforço e/ou remodelação de diretrizes e normas e
implementação de ações adequadas.
Na governança, diretamente, relacionada com a operacionalização das dinâmicas e ações
operacionais de resposta, salientam-se três domínios fundamentais:
a. O das diretrizes, dinâmicas e ações operacionais (e respectivos protocolos) a implementar;
b. O do Sistema de Comando Operacional, propriamente dito, diferenciado do “normal”
sistema e processo de governo, mas com ele interligado, e que se torna necessário
constituir para coordenar toda a implementação a eventuais ajustes do plano, indicando
equipe e responsável em cada domínio;
c. O do Sistema de Alerta e Alarme, incluindo as dinâmicas de comunicação e os processos
de monitoramento e avaliação, que permite, identificar os eventuais ajustes que se torna
necessário implementar.

DIRETRIZES, DINÂMICAS E AÇÕES OPERACIONAIS (DAOP)

As diretrizes, dinâmicas e ações operacionais a serem implementadas encontramse indicadas na sequência.
No planejamento da implementação das diretrizes, dinâmicas e ações sugere-se
que seja usada, como referência, a ferramenta de qualidade 5W2H. Os 5 W (das iniciais
do nome em inglês) são: W1) porque será feito; W2) o que será feito; W3) onde será feito:
W4) quando será feito: W5) quem o fará. Os dois H: H1) como será feito; H2) quanto
custará.
Os quadros síntese que seguem resumem as principais dinâmicas e sugestões de
ações que podem ser realizadas, sendo que as diretrizes com mais detalhes estão
disponíveis nos links de acesso.
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Nas salas
de
aula.

1.2.
Definir de um “espelho” para cada sala de aula, de
forma que cada aluno utilize todos os dias a mesma mesa
e a mesma
cadeira.

1.4.
Adotar estratégias eficazes de comunicação
com a comunidade escolar, priorizando canais
virtuais e a
audiodescrição para deficientes visuais e LIBRAS para
alunos surdos.
Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

1.1.
Avaliar a possibilidade de retorno gradativo das
atividades escolares, com intervalos mínimos de 7 (sete)
dias entre os grupos
regressantes, em cada estabelecimento. As medidas
administrativas têm como objetivo promover um alinhamento
geral do estabelecimento de ensino, com medidas gerais e
aplicáveis para a maioria da comunidade escolar e dos
ambientes do estabelecimento. São elas: (para os diferentes
níveis escolares, diferentes cursos, ou outros), com o
monitoramento da evolução do contágio, tanto na
comunidade escolar quanto na comunidade geral da
localidade, contemplando novos alinhamentos, se
necessário.

1.3. Reenquadrar, dentro do possível, as grades de
horários de cada turma, de forma a condensar em
menores quantidades de
dias possíveis as aulas do mesmo professor.

Onde
(W3)

O quê
(ação) (W2)

Acesse ao documento na íntegra.
Que
m
(W5)

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

No retorno do
Ensino
presencial.

Antes do
retorno das
aulas
presenciais.

Após
homologação
do PlanCon
e/ou a partir
das definições
da Secretaria
de Educação.

Equipe diretiva e
pedagógica,
profissionais de
apoio e
Atendimento
educacional
especializado.

Equipe diretiva,
pedagógica e
comissão
escolar.

Equipe diretiva
e
pedagógica.

Equipe diretiva
e comissão
escolar

1. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

Quand
o
(W4)

DAOP DE MEDIDAS SANITÁRIAS (Por quê? - W1).

Por meio de avaliação
das
especificidades.

Por meio de estudo da gestão
de pessoas.

Por meio de fixação de cartaz
e demarcação de carteiras e
cadeiras.

Com o monitoramento da
evolução do contágio, tanto na
comunidade escolar quanto na
comunidade geral da localidade,
contemplando novos
alinhamentos.

Como
(H1)

Sem custo.

Sem custo.

Sem Custo.

Sem Custo.

Quanto
(H2)
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1.10. Desestimular o uso de elevadores, por meio de
cartazes afixados em locais visíveis, contendo
orientações de utilização apenas para pessoas com
dificuldades ou limitações para deslocamento.

1.9.
Implantar na primeira etapa do retorno, aulas teóricas
de educação física. Passado 21 dias, devem ser planejadas
para serem executadas individualmente, sem contato físico,
mantendo a distância de 1,5 m entre os participantes e em
espaços abertos (ar livre). Fica proibida a prática de
esportes que envolvam superfícies que não possam ser
limpas e atividades que envolvam troca de
objetos entre os alunos.
Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Em
espaços
internos e
externos.

Em
espaços
internos e
externos.

1.7.
Suspender todas as atividades que envolvam
aglomerações, tais como festas de comemorações,
reuniões para entrega de avaliações, formaturas,
feiras de ciências, apresentações teatrais, entre
outras.

1.8.
Suspender as atividades esportivas coletivas
presenciais e de contato, tais como: lutas (artes marciais),
futebol, voleibol, ginástica, balé e outras, devido à
propagação de partículas potencialmente infectantes,
priorizando e incentivando atividades individuais ao ar livre.

Nas
unidades
e
ambiente
s digitais.

Na
unidade
de
ensino.

Onde
(W3)

1.6.
Priorizar a realização de reuniões por
videoconferência, evitando a forma presencial, quer seja
por alunos, docentes, trabalhadores ou fornecedores e,
em especial, quando não for possível, reduzir ao máximo
o número de participantes e sua duração. Em extensão
para as pessoas com deficiência, buscar assessoria e
suporte dos serviços de Educação Especial para
adequações e acesso a informações.

1.5.
Atualizar os contatos de emergência dos alunos
(também dos responsáveis quando aplicável), e dos
trabalhadores, antes do retorno das aulas, assim como
mantê- los permanentemente atualizados.

O quê
(ação) (W2)

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Quand
o
(W4)

Equipe diretiva
e
administrativa
.

Equipe
diretiva,
pedagógica e
professores
de Educação
Física.

Equipe diretiva,
pedagógica e
comissão
escolar.

Equipe diretiva.

Equipe diretiva,
comissão
escolar, equipe
pedagógica e
Atendimento
educacional
especializado.

Equipe
administrativa
.

Que
m
(W5)

Por meio de cartazes afixados
em locais visíveis.
No momento a unidade não
possui.

Avaliando os espaços, tempos e
conteúdos.

Cancelando previamente
estas ações, considerando
a Matriz de avaliação de
risco potencial
para COVID 19

Cancelando previamente
estas ações, considerando
a Matriz de avaliação de
risco potencial
para COVID 19

Por meio de organização dos
tempos, espaços e ambientes.

No ato da assinatura do termo
de aceite ou não do retorno pela
família.

Como
(H1)

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
Custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Quant
o (H2)
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1.15. Recomendar aos reitores, diretores escolares e
administradores escolares acompanharem os casos
suspeitos ou confirmados, na comunidade escolar, e com as
autoridades locais, a evolução de casos positivos, nos seus
municípios e nos adjacentes, de forma a gerenciar o
funcionamento do estabelecimento, avaliando a adequação
da continuidade das aulas, cancelando-as, se necessário, e
quando aplicável, contemplar o possível fechamento
temporário do estabelecimento, de forma total ou parcial
(apenas alguma sala,edifício ou instalação).

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

1.13. Comunicar as normas de condutas relativas ao uso
dos espaços físicos e à prevenção e ao controle da COVID19, em linguagem acessível à comunidade escolar e,
quando aplicável, afixar cartazes com as mesmas normas
em locais visíveis e de circulação, tais como: acessos aos
estabelecimentos, salas de aula, banheiros, refeitórios,
corredores, dentre outros.

1.12. Informar as alterações de rotina e mudanças de trajeto
e objetos, com antecedência, aos alunos com deficiência
visual e Transtorno de Espectro Autista-TEA.

1.11. Adotar rotinas regulares de orientação de alunos e
trabalhadores sobre as medidas de prevenção,
monitoramento e controle da transmissão do COVID-19,
com ênfase na correta utilização, troca, higienização e
descarte de máscaras, bem como na adequada
higienização das mãos e de objetos, na manutenção da
etiqueta respiratória e no respeito ao distanciamento social
seguro, sempre em linguagem acessível para toda a
comunidade
escolar.

O quê
(ação) (W2)

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Nas
unidades
de ensino,
com o uso
de
ambientes
digitais
entre
outros.

Na
unidade
de
ensino.

Onde
(W3)

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Antes de iniciar
as atividades
presenciais.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Quand
o
(W4)

Equipe diretiva
e Comissão
Escolar, pais e
responsáveis.

Toda a
comunidade
escolar que
retornará às
atividades
presenciais.

Equipe diretiva
e
pedagógica.

Equipe diretiva,
pedagógica,
professores de
educação
especial e
profissionais de
apoio.

Equipe
diretiva,
pedagógica, e
administrativa
.

Que
m
(W5)

Nas unidades de ensino, sites
de levantamento de dados sobre
a evolução da COVID-19, assim
como, contar com o apoio dos
familiares sobre o repasse de
informações sobre os familiares
e sobre o educando.

Por meio de capacitação,
reuniões virtuais e presenciais
quando se fizerem necessárias.

Por meio de afixação de
cartazes em espaços de
trânsito.

Por meio de reuniões online e presenciais, quando
se fizerem necessárias.

Por meio de cartazes afixados
em locais visíveis,
formação e capacitação
entre outros.

Como
(H1)

Sem
custo.

Sem
Custo

Sem custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Quant
o (H2)
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Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Em
diversos
espaços da
unidade de
ensino.

2.4.
Disponibilizar álcool a 70% para cada
professor, recomendando a frequente higienização
das mãos.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

2.5.
Orientar os trabalhadores que devem manter as
unhas cortadas ou aparadas, os cabelos presos e evitar
o uso de adornos, como anéis e brincos.

Que
m
(W5)

Equipe diretiva
e Comissão
Escolar.

Equipe diretiva.

Equipe diretiva
e
pedagógica.

Equipe diretiva
e comissão
escolar.

Equipe diretiva
e comissão
escolar.

Como
(H1)

Formação continuada
e/ou reuniões.

Disponibilizando o material.

Cartazes informativos.

Em pontos estratégicos como
entradas da UE e locais de
maior circulação.

Formação continuada,
placas
informativas.

MEDIDAS DE HIGIENE PESSOAL.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

2.

Quand
o
(W4)

Em
diversos
espaços da
unidade de
ensino.

Em
diversos
espaços da
unidade de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Onde
(W3)

2.3.
Orientar sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras
descartáveis ou de tecidos não tecido (TNT) por alunos,
trabalhadores e visitantes durante todo o período de
permanência no estabelecimento de ensino. Orientar a troca
de máscara a cada 2(duas) horas ou quando tornar-se
úmida (se antes desse tempo). Não devem ser colocadas
em bebês e crianças menores de dois
anos, poisperigo de asfixia.

2.2.
Disponibilizar em pontos estratégicos, em
diversos ambientes do estabelecimento de ensino,
dispensadores de álcool 70%, devendo ser orientada e
estimulada a constante higienização das mãos.

2.1.
Divulgar para alunos e trabalhadores a necessidade e
a importância de evitar tocar olhos, nariz e boca, além de
higienizar sistematicamente as mãos, especialmente nas
seguintes situações: após o uso de transporte público; ao
chegar ao estabelecimento de ensino; após tocar em
superfícies tais como: maçanetas das portas, corrimãos,
botões de elevadores, interruptores; após tossir, espirrar
e/ou assoar o nariz; antes e após o uso do banheiro; antes
de manipular alimentos; antes de tocar em utensílios
higienizados; antes e após alimentar os alunos; antes das
refeições; antes e após cuidar de ferimentos; após a limpeza
de um local e/ou utilizar vassouras, panos e materiais de
higienização; após remover lixo e outros resíduos; após
trocar de sapatos; antes e após o uso dos espaços coletivos;
antes de iniciar e após uma nova atividade.

O quê
(ação) (W2)

Sem
custo.

R$ 29,99 uma
unidade de 5
litros de álcool
70%
R$
229,900 para
10 unidades
mensal

Sem
custo.

R$ 29,99 uma
unidade de 5 litros
de álcool 70%
R$ 229,900 para
10 unidades
mensal

Sem
custo.

Quanto
(H2)
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2.12. Readequar os espaços físicos, respeitando o
distanciamento mínimo de 1,5 m (um metro e meio) em sala
de aula. Nas atividades de educação física e em espaços
abertos, deve-se manter distância de 1,5 m entre pessoas.

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

2.10. Orientar alunos e trabalhadores a usar lenços
descartáveis para higiene nasal e bucal e a descartálos imediatamente em lixeira com tampa,
preferencialmente de acionamento por pedal ou outro
dispositivo.

2.9.
Orientar e estimular os alunos, trabalhadores e
visitantes à aplicação da “etiqueta da tosse”.

2.8.
Orientar a comunidade escolar sobre os
cuidados necessários a serem adotados em casa e no
caminho entre o domicílio e o estabelecimento de
ensino.

2.7.
Orientar aos alunos, trabalhadores e visitantes, que
adentrarem ao estabelecimento, que deverão usar máscaras
descartáveis, ou de tecido não tecido (TNT), ou de tecido de
algodão, recomendando que elas devem ser trocadas a
cada 2 (duas) horas ou quando tornar-se úmida (se antes
deste tempo). Para o uso de máscaras de tecido
recomenda-se que seja realizada em conformidade com o
previsto na Portaria SES nº 224, de 03 de abril de 2020, ou
outros regramentos que venham substituí-la.

2.6. Orientar cada professor a higienizar as mãos e substituir
a máscaras descartáveis ao final de cada aula (a cada
mudança de sala) e ao final do seu turno.

O quê
(ação) (W2)

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Onde
(W3)

Equipe diretiva
e
pedagógica

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe diretiva
e
pedagógica.

Equipe diretiva,
pedagógica e
professor do
atendimento
educacional
especializado.

Equipe diretiva
e
pedagógica

Equipe diretiva
e
pedagógica.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe diretiva
e
pedagógica.

Equipe diretiva
e
pedagógica.

Que
m
(W5)

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Quand
o
(W4)

Verificar a metragem quadrada
de cada espaço.

Reuniões formativas e
material
informativo.

Reuniões formativas e
material
informativo

Reuniões formativas e
material
informativo

Reuniões formativas e
material
informativo.

Reuniões formativas e
material
informativo.

Reuniões formativas e
material
informativo.

Como
(H1)

Sem
custo .

Sem
custo .

Sem
custo .

Sem
custo .

Sem
custo .

Sem
custo.

Sem
custo.

Quant
o (H2)
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2.19. Definir pontos exclusivos para entradas e para saídas
para os estabelecimentos que disponham de mais de um
acesso. Para estabelecimentos que disponham de um
único acesso, definir e identificar áreas para acessos e
saídas, de forma a proporcionar condições que evitem ou
minimizem o cruzamento das pessoas na mesma linha de
condução.

2.18. Implementar nos corredores o sentido único, para
coordenar os fluxos de entrada, circulação e saída de
alunos e trabalhadores, respeitando o distanciamento
mínimo entre pessoas.

2.17. Disponibilizar alternativas de acessos e saídas sem
comandos com o contato das mãos, para estabelecimentos
que disponham de estacionamentos, em especial se
utilizarem sistemas de digitação numérica ou de biometria
digital, tanto para alunos quanto para trabalhadores e
visitantes.

2.16. Suspender a utilização de catracas de acesso e de
sistemas de registro de ponto, cujo acesso e registro de
presença ocorram mediante biometria.

2.15. Demarcar o piso dos espaços físicos, de forma a facilitar
o cumprimento das medidas de distanciamento social,
especialmente nas salas de aula, nas bibliotecas, nos
refeitórios e em outros ambientes coletivos.

2.14. Organizar as salas de aula de forma que os
alunos se acomodem individualmente em carteiras,
respeitando o distanciamento mínimo recomendado.

2.13. Estabelecer e respeitar o teto de ocupação
compreendido como o número máximo permitido de
pessoas presentes simultaneamente no mesmo ambiente,
respeitando o distanciamento obrigatório. Disponibilizar esta
informação nos locais.

O quê
(ação) (W2)

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na sala
de
aula.

Na
unidade
de
ensino.

Onde
(W3)

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Equipe
diretiva,
pedagógica.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva

Equipe Diretiva
e
pedagógica.

Equipe Diretiva
e
pedagógica.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.
Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe diretiva
e
pedagógica.

Que
m
(W5)

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Quand
o
(W4)

Utilizando fitas
marcadoras, material
informativo.

Utilizando fitas marcadoras,
placas informativas.

Desativando os sistemas de
digitação numérica ou
biometria digital.

Lacrar e as catracas e
sistemas de registro de ponto
por biometria.

Utilizando fitas, mapas,
organogramas e outros que
se fizerem necessários.

Conforme espelho da classe.

Verificar a metragem quadrada
de cada espaço.

Como
(H1)

R$ 77,99 lata
de tinta de 3,6
litros para
marcação
realizada no
chão
R$ 77,99 lata
de tinta de 3,6
litros para
marcação
realizada no
chão

Sem
custo .

Sem
custo .

R$ 77,99 lata
de tinta de 3,6
litros para
marcação
realizada no
chão

Sem
custo .

Sem
custo .

Quant
o (H2)
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2.25. Desativar ou lacrar as torneiras a jato dos bebedouros
que permitam a ingestão de água diretamente, de forma que
se evite o contato da boca do usuário com o equipamento.
Caso não seja possível lacrar ou remover o sistema de
torneiras com jato de água, o bebedouro deve ser substituído
por equipamento que possibilite a retirada de água apenas
em copos descartáveis ou recipientes de uso individual,
mantendo disponível álcool a 70% ao lado do bebedouro,
com recomendação de higienização das mãos antes e após
a retirada da água.

2.24. Assegurar que trabalhadores e alunos do Grupo de
Risco permaneçam em casa, sem prejuízo de
remuneração e de acompanhamento das aulas,
respectivamente.

2.23. Assegurar o respeito dos pais, responsáveis e/ou
cuidadores às regras de uso de máscara e de
distanciamento mínimo obrigatório nas dependências
externas do estabelecimento de ensino, quando da entrada
ou da saída de alunos, e, quando aplicável, sinalizar no
chão a posição a ser ocupada por cada pessoa.

2.22. Evitar o acesso de pais, responsáveis, cuidadores e/ou
visitantes no interior das dependências dos
estabelecimentos de ensino, porém nos casos em que o
acesso ocorrer, devem ser preservadas as regras de
distanciamento mínimo obrigatório e o uso de máscara.

2.21. Organizar, quando necessário, os horários de intervalo
das refeições, de utilização de ginásios, bibliotecas, pátios,
entre outros, preservando o distanciamento mínimo
obrigatório entre pessoas, evitando a aglomeração de
alunos e trabalhadores nas áreas comuns.

2.20. Organizar, as entradas dos alunos, de forma que não
ocorram aglomerações, bem como escalonar os horários de
saída de alunos, de modo a evitar congestionamentos e
aglomerações.

O quê
(ação) (W2)

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Onde
(W3)

Após a
homologação
do PlanCon
Municipal

Após a
homologação
do PlanCon
Municipal.

Após a
homologação
do PlanCon
Municipal.

Após a
homologação
do PlanCon
Municipal.

Após a
homologação
do PlanCon
Municipal.

Após a
homologação
do PlanCon
Municipal

Quand
o
(W4)

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva
e Comissão
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva
e Comissão
Escolar.

Que
m
(W5)

Desativando as torneiras
bebedouros de
ingestão
direta de água.

Rastreamento de
trabalhadores e alunos do
grupo de risco.

Por meio de reuniões virtuais
e materiais informativos de
mídias.

Por meio de reuniões virtuais
e materiais informativos de
mídias.

Analisando o quantitativo de
alunos.

Definindo entrada e saída de
forma escalonada.

Como
(H1)

1.000 copos
por semana
R$ 127,50 por
semana
4.000 copos
por mês
R$ 510,00 por
mês

Copo descartável
com 100/ 200 ml: R$
12,75

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

R$ 77,99 lata
de tinta de 3,6
litros para
marcação
realizada no
chão

Quant
o (H2)
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2.30. Assegurar o conhecimento das mudanças realizadas
nos espaços físicos de circulação social aos alunos com
deficiência.

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

2.28. Comunicar aos pais a obrigatoriedade de manter os
filhos em casa quando estiverem doentes.

2.27. Caso o aluno, trabalhador ou visitante apresente
temperatura corporal maior ou igual a 37,8º ou sintomas
como tosse seca ou produtiva, dor no corpo, dor de garganta,
congestão nasal, dor de cabeça, falta de ar, lesões na pele,
diarreia, vômito, dor abdominal, fica impedido de entrar no
estabelecimento de ensino e deve ser
orientado a procurar uma unidade de assistência à saúde
do município.

2.26. Aferir a temperatura de todas as pessoas previamente
a seu ingresso nas dependências do estabelecimento de
ensino, por meio de termômetro digital infravermelho,
vedando a entrada daquela cuja temperatura registrada
seja igual ou superior a 37,8
(trinta e sete vírgula oito) graus Celsius;

O quê
(ação) (W2)

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Onde
(W3)

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Diariamente

Em
tempo
integral

Quand
o
(W4)

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Responsável pela
entrada.

Que
m
(W5)

Por meio de orientações que
contemplem as
necessidades de cada
deficiência.

Por meio de capacitações e
treinamentos.

Por meio de orientações escritas
e
virtuais.

Mediante identificação das
sintomatologias, antes de entrar
no estabelecimento fazendo os
devidos registros e comunicando
os órgãos responsáveis pelo
controle de casos, impedindo a
permanência do mesmo no
estabelecimento.

Disponibilizando um servidor
que faça a aferição da
temperatura na entrada da
unidade de ensino.

Como
(H1)

Sem
custo.

Sem
custo

Sem
custo

Sem
custo.

R$ 172,00 para
compra de 2
unidade

Quant
o (H2)
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3.8.
Manter uma proporção adequada de funcionários
para os alunos para garantir a segurança.

3.7.
Orientar alunos e trabalhadores a manter o
distanciamento mínimo de uma pessoa a cada 3 (três)
degraus nas escadas rolantes, afixando cartazes
informativos.

3.6.
Orientar alunos a restringirem-se as suas salas de
aula, e evitando espaços comuns e outras salas que não
as suas.

3.5.
Orientar alunos e trabalhadores a não
compartilhar objetos pessoais, como roupas, escova de
cabelo, maquiagens, brinquedos e semelhantes.

3.4.
Orientar alunos e trabalhadores a não
compartilhar material escolar, como canetas, cadernos,
réguas, borrachas entre outros; porém, caso se faça
necessário, recomendar que sejam previamente
higienizados.

3.3.
Orientar alunos e trabalhadores a evitar
comportamentos sociais tais como aperto de mãos, abraços
e beijos.

3.2. Orientar alunos, professores, trabalhadores
e
visitantes a manter o distanciamento recomendável em
todos os momentos, que é de 1,5 m (um metro e meio)
entre as pessoas.

3.1.
Respeitar o limite definido para capacidade
máxima de pessoas em cada ambiente, em especial, em
salas de aulas, bibliotecas, ambientes compartilhados,
afixando cartazes informativos nos locais.

O quê
(ação) (W2)

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.
Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

3.

Ond
e
(W3)

Que
m
(W5)

Equipe diretiva,
pedagógica,
Comissão
Escolar e
professores.
Equipe diretiva,
pedagógica,
Comissão
Escolar e
professores.
Equipe diretiva,
pedagógica,
Comissão
Escolar e
professores.
Equipe diretiva,
pedagógica,
Comissão
Escolar e
professores.
Equipe diretiva,
pedagógica,
Eomissão
Escolar e
professores.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.
Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.
Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.
Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe diretiva
e
pedagógica.

Equipe diretiva,
pedagógica,
Comissão
Escolar e
professores.

Equipe diretiva
e Comissão
Escolar

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL.

Quand
o
(W4)

Distribuição e ou contratação de
novos funcionários para
comporem a equipe.

Reunião de orientações e materiais
informativos.

Reunião de orientações e materiais
informativos.

Reunião de orientações e materiais
informativos.

Reunião de orientações e materiais
informativos.

Reunião de orientações e materiais
informativos.

Reunião de orientações e materiais
informativos.

Por meio de materiais
informativos em cada
espaço.

Como
(H1)

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Quant
o (H2)
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4.1.
Recomendar a todos os estabelecimentos a
fazer higienização de todas as suas áreas, antes da
retomada das atividades.

4.

3.8.
Manter uma proporção adequada de funcionários
para os alunos para garantir a segurança.

3.7.
Orientar alunos e trabalhadores a manter o
distanciamento mínimo de uma pessoa a cada 3 (três)
degraus nas escadas rolantes, afixando cartazes
informativos.

3.6.
Orientar alunos a restringirem-se as suas salas de
aula, e evitando espaços comuns e outras salas que não
as suas.

3.5.
Orientar alunos e trabalhadores a não
compartilhar objetos pessoais, como roupas, escova de
cabelo, maquiagens, brinquedos e semelhantes.

3.4.
Orientar alunos e trabalhadores a não
compartilhar material escolar, como canetas, cadernos,
réguas, borrachas entre outros; porém, caso se faça
necessário, recomendar que sejam previamente
higienizados.

3.3.
Orientar alunos e trabalhadores a evitar
comportamentos sociais tais como aperto de mãos, abraços
e beijos.

O quê
(ação) (W2)

Equipe diretiva,
pedagógica,
Comissão
Escolar e
professores.
Equipe diretiva,
pedagógica,
Comissão
Escolar e
professores.
Equipe diretiva,
pedagógica,
Comissão
Escolar e
professores.
Equipe diretiva,
pedagógica,
Comissão
Escolar e
professores.
Equipe diretiva,
pedagógica,
Eomissão
Escolar e
professores.

Após a
homologação
do PlanCon
Municipal.
Após a
homologação
do PlanCon
Municipal.
Após a
homologação
do PlanCon
Municipal.
Após a
homologação
do PlanCon
Municipal.

Equipe diretiva
e
pedagógica.

Que
m
(W5)

Após a
homologação
do PlanCon
Municipal.

Após a
homologação
do PlanCon
Municipal.

Quand
o
(W4)

Na
unidade
de
ensino.

Antes
do
início
das
atividades
presenciais.

Responsáveis
pela limpeza e
higiene e ou
profissional
indicado pela
equipe diretiva.

Como
(H1)

Distribuição e ou contratação de
novos funcionários para
comporem a equipe.

Reunião de orientações e materiais
informativos.

Reunião de orientações e materiais
informativos.

Reunião de orientações e materiais
informativos.

Reunião de orientações e materiais
informativos.

Reunião de orientações e materiais
informativos.

Higienização de todos
os ambientes.

MEDIDAS DE HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Onde
(W3)

Sem
custo.

Sem
custo..

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Quant
o (H2)
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4.10. Higienizar, a cada uso, materiais e utensílios de
uso comum, como colchonetes, tatames, entre outros.

4.9.
Manter os lavatórios dos refeitórios e sanitários
providos de sabonete líquido, toalha descartável, álcool
70% ou preparações antissépticas de efeito similar.

4.8. Manter disponível nos banheiros sabonete
líquido, toalhas de papel e preparações alcoólicas
antissépticas 70% (setenta por cento) em formato
de gel, espuma ouspray.

4.7.
Intensificar a frequência da higienização das
instalações sanitárias.

4.6.Higienizar, uma vez a cada turno, as superfícies de
uso comum, tais como maçanetas das portas,
corrimãos, botões de elevadores, interruptores,
puxadores, bancos, mesas, acessórios em instalações
sanitárias, com álcool 70%, ou preparações
antissépticas ou sanitizantes de efeito similar;
respeitando a característica quanto à escolha do
produto.

4.5.
Higienizar o piso das áreas comuns a cada
troca de turno, com soluções de hipoclorito de
sódio 0,1% (água sanitária) ou outro desinfetante
indicado para este fim.

4.4.
Utilizar exclusivamente produtos de
limpeza e higienização regularizados pela
ANVISA e ao fim a que se destinam.

4.3.
Prover treinamento específico sobre
higienização e desinfecção adequadas de materiais,
superfícies e ambientes, aos trabalhadores
responsáveis pela limpeza.

4.2.
Garantir equipamentos de higiene, como
dispensadores de álcool em gel, lixeiras com tampa com
dispositivo quepermita a abertura e fechamento sem o
uso das mãos (como lixeira com pedal).

O quê
(ação)
(W2)

Na unidde
ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unid
de
ensino.
Na unidde
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na unid
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Onde
(W3)

Profissionais
da área.
Profissionais
da área.

Antes e após
o uso.

Profissionais
da área.

Profissionais
da área.

Profissionais
da área.

Profissionais
da área.

Profissionais
da área.

Equipe diretiva.

Equipe diretiva.

Que
m
(W5)

Diariamente

Permanente
mente

Permanentemente

Permanente
mente

Permanente
mente

Diariamente

Antes
do
início
das
atividades
presenciais.

Antes
do
início
das
atividades
presenciais.

Quand
o
(W4)

Conforme os procedimentos
operacionais de limpeza,
atualizado.

Abastecendo os recipientes
constantemente.

Conforme o protocolo
de higienização.

Conforme o protocolo
de higienização.

Conforme o protocolo
de higienização.

Conforme o protocolo
de higienização.

Conforme orientação da
equipe diretiva

Reunião de orientação.

Adquirir material necessário
de acordo com o espaço
escolar.

Como
(H1)

R$ 75,96 para 4
unidade de
sabonete
liquido de 5 litros
R$ 217,15 para 8
unidade de
dispense de
sabonete líquido
R$ 119,92 fardo
com 8.000 folhas de
papel toalha por
mÊs

Sem
custo.

R$ 29,99 uma
unidade de 5
litros de álcool
70%
R$ 229,900 para
10 unidades
mensal

R$ 24,99 uma
unidade de 5
litros de
hipoclorito
R$249,99 para
10 unidades
mensal

Sem
custo.

R$ 33,99
unidade de
dispenser
R$ 79,99
lixeira com
pedal 40 litros

Quant
o (H2)
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5.4.
Manter os livros de acervo da biblioteca após sua
utilização ou devolução por alunos em local arejado e
somente retornar a sua estante e disponibilidade para
nova utilização, após três dias.

5.3.
Manter em sala de aula apenas os materiais
didáticos estritamente necessários para as atividades
didático- pedagógicas, retirando, ou reduzindo a
quantidade de livros e outros materiais que não são
utilizados.

5.2.
Estabelecer regras para que os alunos e
trabalhadores higienizem, a cada troca de usuário, os
computadores, tablets, equipamentos, instrumentos e
materiais didáticos empregados em aulas práticas, de
estudo ou pesquisa, com álcool 70% (setenta por cento) ou
com soluções sanitizantes de efeito similar, compatíveis
com os respectivos aparelhos, equipamentos
ou instrumentos.

5.1.
Orientar alunos e trabalhadores a higienizarem
regularmente osaparelhos celulares com álcool 70%
(setenta por cento) ou solução sanitizante de efeito similar,
compatíveis com os respectivos aparelhos.

5.

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

O quê
(ação) (W2)

Diariamente

Quand
o
(W4)
Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar,
profesores.

Quem (W5)

Privilegiar espaços abertos e
iluminados, garantir a
aplicação dos planos de
manutenção, operação e
controle dos sistemas de
climatização.

Como
(H1)

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Conforme a
necessidade
de uso.

Antes do
início das
aulas.

Diariamente.

Diariamente

Professores
e/ou
bibliotecários

Equipe diretiva,
pedagógica e
professores.

Equipe diretiva,
pedagógica,
Comissão
Escolar e
professores.

Equipe diretiva,
comissão
escolar,
professores.

O funcionário responsável
organizará uma planilha
para controle.

Retirando o excesso de materiais

Reuniões orientadoras e
materiais
informativos.

Formação Continuada e placas
informativas

MEDIDAS DE HIGIENIZAÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTOS DIDÁTICOS E PESSOAIS.

Na
unidade
de
ensino.

Onde
(W3)

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Quanto
(H2)
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6.

6.5.
Recomendar que os trabalhadores não retornem às
suas casas diariamente com suas roupas de trabalho
quando estes utilizarem uniforme.

6.4.
Programar a utilização de vestiários a fim de
evitar agrupamento e cruzamento entre trabalhadores
(definir fluxos internos e de entrada e saída), mantendo o
distanciamento de 1,5 m (um metro e meio) entre os
trabalhadores. Caso a atividade necessite da utilização
de uniformes, é importante orientar aos trabalhadores a
ordem de desparamentação, e o último equipamento de
proteção a ser descartado deve ser a máscara.

6.3.
Manter uma distância de, no mínimo, 1,5 m (um
metro e meio) entre os trabalhadores. Se não houver como
atender a esta distância, colocar barreiras físicas nas
instalações de trabalho e proteção com protetor facial rígido
(face shield), além do uso da máscara.

6.2.
Disponibilizar e exigir que todos os trabalhadores
(trabalhadores, prestadores de serviço, entre outros)
utilizem máscaras durante todo o período de permanência
no estabelecimento, sendo estas substituídas conforme
recomendação de uso, sem prejuízo da utilização de
outros EPIs necessários ao desenvolvimento das
atividades.

6.1.
Capacitar os trabalhadores, disponibilizar e exigir o
uso dos Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs)
apropriados, diante do risco de infecção pela COVID-19,
para a realização das atividades, dentre eles máscaras e,
quando necessário, luvas.

O quê
(ação) (W2)
Quand
o
(W4)

Que
m
(W5)

Como
(H1)

Em
vestiários,
banheiros
e
outros
espaços
possam
ser
utilizados
para estas
atividades.
Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Municipal.

Ao adentrar
nas unidades
de ensino nos
início e antes
de sair e
encerrar o
expediente

Em todo o
momento que
estiver
exercendo suas
atribuições no
ambiente
escolar.

No momento
da entrada de
cada
profissional na
unidade de
ensino e
durante
permanencia
no
estabelecimento.

Após a
homologação
do PlanCon
Municipal.

Equipe diretiva
e Comissão
Escolar.

Profissionais
em serviço das
unidades de
ensino.

Todos os
profissionais
que estiverem
desenvolvendo
suas
atividades
laborais.

Profissional
designado pela
equipe gestora
da unidade de
ensino.

Equipe diretiva e
profissionais
especializados.

Por meio de orientações e
reuniões sobre esta
necessidade.

Organizar um cronograma de
horários de entrada e saída
com tempo suficiente que evite
aglomerações nas trocas de
vestiários e uso desses
espaços em comum
demarcando o trajeto e locais
apropriados.

Por meio de distanciamento de
no mínimo, 1,5 m (um metro e
meio)
de
raio
entre
os
trabalhadores. Se não houver
como atender a esta distância,
colocar barreiras físicas nas
instalações
de
trabalho
e
proteção com protetor facial (face
shield).

Aos prestadores de serviços e
terceirizados será exigido o uso
dos equipamentos de proteção e
aos profissionais colabores da
unidade de ensino, serão
ofertados kits individuais
esterilizados.

Capacitar por meio de
vídeos, reuniões, cartazes
entre outros, exigindo o uso
correto dos equipamentos
fornecidos.

Quanto
(H2)

Em custo.

A unidade
já dispões
de local
apropirado

Sem custo.

R$ 12,50 a unidade de
máscara facial face
sheid de acrilico sendo
R$387,50 para todos
os funcionários, valor
podendo ser aolterado
de acordo com a
demanda de
funcionários.

R$ 37,99 caixa com
100 unidades de
avental impermeável

R$ 799,99 para 10
caixa com 100
unidade de luvas
para o mês

R$ 1.252,80 para 40
caixas com 100
unidades de
Máscara descartável
para o mês

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

Onde
(W3)
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6.10. O estabelecimento deve seguir as recomendações do
Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais (PPRA) em
especial as relativas aos Equipamentos de Proteção
Individual.

6.9.
Monitorar os trabalhadores com vistas à
identificação precoce de sintomas compatíveis com a
COVID-19 (febre aferida ou referida, calafrios, dor de
garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos
ou gustativos).

Priorizar a ventilação natural nos postos de trabalho.

Na
unidade
de
ensino.

Na
entrada da
unidade
de ensino
e no
decorrer
do dia.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

6.7.
Programar a utilização dos refeitórios
respeitando o distanciamento de 1,5m (um e meio)
entre as pessoas.

6.8.

Na
unidade
de
ensino.

Onde
(W3)

6.6.
Orientar e estimular a constante higienização das
mãos por todos os trabalhadores.

O quê
(ação) (W2)

Diariamente.

Diariamente.

Após a
homologação
do PlanCon.

Após a
homologação
do PlanCon.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Quand
o
(W4)

Equipe diretiva,
pedagógica,
alunos e
profissionais da
unidade.

Equipe diretiva.

Equipe da
unidade de
ensino

Equipe diretiva.

Equipe diretiva e
Comissão
Escolar, assim
como
designando
profissionais para
a reposição
destes.

Que
m
(W5)

Após uso dos equipamentos
de proteção no descarte e
troca de máscaras.

De acordo com as
diretrizes
sanitárias.

Deixando portas e janelas
abertas para ventilação dos
espaços.

De acordo com as
diretrizes
sanitárias.

Por meio da reorganização
da estrutura física.

Como
(H1)

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Quant
o (H2)

05/01/2021 (Terça-feira)
DOM/SC - Edição N° 3371
Página 2836

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Onde
(W3)

Quand
o
(W4)

Que
m
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7.4.
Organizar o estabelecimento escolar de
forma a disponibilizar uma sala de isolamento para
casos que apresentem sintomas de síndrome
gripal

7.3.
Selecionar e treinar trabalhadores, como pontos
focais, para conduzirem as ações quando se depararem
com indivíduo
com síndrome gripal.

7.2.
O estabelecimento de ensino deve realizar o
monitoramento diário dos trabalhadores e alunos com
sintomas de síndrome gripal, em todos os turnos.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na
entrada da
unidade
de ensino
e no
decorrer
do dia.

Na
entrada da
unidade
de ensino
e no
decorrer
do dia.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Diariamente.

Diariamente.

Equipe diretiva.

Equipe diretiva.

Equipe gestora.

Equipe gestora.

Providenciar uma sala para
isolamento sob supervisão de
um adulto (profissional da
unidade), até que o responsável
pelo menor que apresente
sintomas de síndrome gripal
possa buscá-lo com segurança
na unidade.

Selecionando uma equipe para
ser treinada e orientada por
meio de reuniões formativas,
elaborando protocolos de
segurança de como agir diante
de determinados casos.

Comunicar as medidas de
segurança e sintomas deixando
claro que pessoas com sintomas
tais como: febre aferida ou
referida, calafrios, dor de
garganta, dor de cabeça, tosse,
coriza, distúrbios olfativos ou
gustativos, terão que avisar
imediatamente a equipe diretiva
para as devidas providências.

Comunicar as medidas de
segurança e sintomas deixando
claro que pessoas com sintomas
tais como: febre aferida ou
referida, calafrios, dor de
garganta, dor de cabeça, tosse,
coriza, distúrbios olfativos ou
gustativos, terão que avisar
imediatamente a equipe diretiva
para as devidas providências.

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

7.1.
Os trabalhadores e alunos devem informar ao
responsável pelo estabelecimento de ensino ou ao
profissional de referência no estabelecimento, caso
apresentem sintomas de síndrome gripal e/ou convivam
com pessoas sintomáticas, suspeitas ou confirmadas com
COVID-19.

7.

O quê
(ação) (W2)

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Quanto
(H2)
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7.8.
Reforçar a limpeza dos ambientes, de objetos e
das superfícies utilizadas pelo caso suspeito, bem como
da área de isolamento.

7.7.
Notificar imediatamente casos suspeitos
para a Vigilância Epidemiológica local, para
orientações e encaminhamentos.

Em todos
os espaços
utilizados
pelo
indivíduo
com
suspeita
da
COVID-19.

Junto à
equipe
da
vigilânci
a
sanitária
.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

7.5.
Promover o isolamento imediato de qualquer
pessoa que apresente os sintomas gripais, e realizar as
seguintes ações:
- se aluno menor de idade, comunicar imediatamente aos
pais ou responsáveis, mantendo-o em área segregada de
outros alunos, sob supervisão de um responsável
trabalhador da instituição, respeitando as medidas de
distanciamento e utilização de EPI, aguardando a
presença dos pais ou responsáveis para os devidos
encaminhamentos pelos familiares ou responsáveis;
- se aluno maior de idade, mantê-lo em área segregada,
com acompanhamento de um trabalhador do
estabelecimento, respeitando as medidas de
distanciamento e utilização de EPI até a definição dos
encaminhamentos;
- se trabalhador (inclusive professor) afastá-lo imediatamente
das suas atividades até elucidação do diagnóstico.

7.6.
Definir fluxos claros de condução e saída dos
casos suspeitos da sala de isolamento e do
estabelecimento escolar.

Onde
(W3)

O quê
(ação) (W2)

Imediatamente
após a
movimentação
deste nos
ambientes e
espaços.

Após
identificaçã
o do caso.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Quand
o
(W4)

Equipe
devidamente
equipada para
este fim.

Equipe diretiva.

Equipe diretiva
e Comissão
Escolar.

Equipe diretiva.

Que
m
(W5)

Por meio de utilização de
álcool 70% e soluções
sanitizantes com efeitos
similares.

Após o caso ser identificado e
isolado, repassar à equipe
diretiva, que entrará em contato
com a vigilância sanitária.

Definir protocolo de fluxos por
meio de diálogo com a
Comissão Escolar.

Providenciar uma sala ou espaço
para isolamento (sob supervisão
de um adulto profissional da
unidade), até que o responsável
pelo menor que apresentem
sintomas de síndrome gripal
possa buscá-lo com segurança
na unidade. Quando o caso for
de adultos, encaminhar para a
unidade básica de saúde mais
próxima.

Como
(H1)

De
acordo
com as
diretrizes
.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo

Quant
o (H2)
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Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

7.11. Para as turmas dos alunos que co-habitam ou tiveram
outras formas de contatos com pessoas com diagnóstico de
infecção por COVID-19, recomenda-se suspender as aulas
por 14 (quatorze) dias, bem como os demais alunos e seus
responsáveis, quando aplicável, deverão ser cientificados
dos fatos.

7.12. Questionar os trabalhadores e alunos dos
estabelecimentos escolares se co-habitam ou têm outras
formas de contatos com pessoas suspeitas ou sabidamente
com diagnóstico de infecção pelo COVID-19. Caso a
resposta seja positiva, é aconselhável que esta pessoa fique
afastada das atividades até que tenha elucidação diagnóstica
ou um parecer médico liberando o retorno às atividades
laborais. Caso não ocorra a elucidação diagnóstica, é
indicado que estas pessoas permaneçam afastadas por 14
(quatorze) dias a contar do último contato com a pessoa
suspeita, podendo retornar às atividades após este período,
desde que estejam assintomáticas.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Onde
(W3)

7.10. Para a(s) turma(s) do(s) professor(res) ou aluno(s)
suspeitos recomenda-se suspender as aulas por 7 (sete)
dias ou até resultado negativo, ou por 14 (quatorze) se
positivo para COVID- 19, como também os demais alunos e
seus responsáveis, quando aplicável, deverão ser
cientificados dos fatos.

7.9.
Para os casos confirmados e suspeitos para
COVID-19, tanto de alunos quanto trabalhadores, seguir o
preconizado no manual de orientações da COVID-19
(vírus SARS-CoV 2) de Santa Catarina, disponível e
http://www.dive.sc.gov.br, ícone: coronavírus.

O quê
(ação) (W2)

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Retorno do
ensino
presencial.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Retorno do
ensino
presencial.

Quand
o
(W4)

Todos os
profissionais
com orientação
da equipe
diretiva e
pedagógica.

Todos os
profissionais
com orientação
da equipe
diretiva e
pedagógica.

Todos os
profissionais
com orientação
da equipe
diretiva e
pedagógica.

Todos os
profissionais
com orientação
da equipe
diretiva e
pedagógica.

Que
m
(W5)

Seguir as orientações das
diretrizes sanitárias
previstas.

Seguir as orientações das
diretrizes sanitárias
previstas.

Seguir as orientações das
diretrizes sanitárias
previstas.

Por meio das orientações
específicas do manual
COVID-19 de Santa
Catarina.

Como
(H1)

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Quant
o (H2)
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Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Onde
(W3)

Equipe diretiva
e
pedagógica.

Equipe diretiva
e
pedagógica.

Equipe diretiva
e
pedagógica.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Que
m
(W5)

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Quand
o
(W4)

Seguir as orientações das
diretrizes pedagógicas e
sanitárias previstas.

Seguir as orientações das
diretrizes sanitárias
previstas.

Seguir as orientações das
diretrizes sanitárias
previstas.

Seguir as orientações das
diretrizes sanitárias
previstas.

Como
(H1)

Sem
custo

Sem
custo

Sem
custo

Sem
custo

Quant
o (H2)

8.2.
Deve-se escalonar a entrada das turmas, diferenciar
os horários de outros níveis (se ofertados pela unidade
escolar) e, se possível, estabelecer diferentes entradas para
receber e dispensar os alunos.

8.1.
No horário de chegada e saída dos alunos, um ou
mais profissionais escolares deve(m) estar na entrada para
receber os alunos não sendo permitida a entrada de pais
e/ou responsáveis.
Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe diretiva
e
pedagógica

Equipe diretiva
e
pedagógica.

Por organização da equipe
diretiva e pedagógica

Por organização da equipe
diretiva e pedagógica.

8.MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL.

Sem
custo

Termômetro
R$ 190,00
duas
unidades

Obs.: Para as etapas do Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação Especial, além das diretrizes gerais já estabelecidas, é necessário implementar as
seguintes diretrizes adicionais:

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

7.15. Garantir, sem prejuízos de aprendizagem ou salarial, o
retorno dos alunos ou trabalhadores somente após a alta e a
autorização da área da saúde.

7.14. Manter registro atualizado do acompanhamento de
todos os trabalhadores e alunos afastados
para
isolamento por COVID- 19.

7.13. Garantir a notificação da rede de saúde do município
de residência, no caso de trabalhadores e alunos que
residam em outros municípios.

O quê
(ação) (W2)
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8.9.
É proibida a utilização de materiais didáticos que
sejam manuseados por vários alunos ao mesmo tempo
ou sequencialmente, a não ser que eles possam ser
limpos e desinfectados após cada uso.

8.8.
Realizar lanches e refeições, preferencialmente na
própria sala de aula. Caso seja consumido no refeitório,
manter o distanciamento interpessoal preconizado de 1,5
metros.

8.7.
Estabelecer escalonamento dos intervalos
para as classes, evitando aglomerações em
corredores e outros espaços.

8.6.
Não é permitida a implementação dos programas
e projetos intersetoriais, que são desenvolvidos por
profissionais que não fazem parte do corpo docente da
unidade escolar.

Na
unidade
de ensino

8.5.
Os alunos devem interagir apenas para as pessoas
que estejam na mesma sala, sendo vedada a interação de
estudantes de diferentes turmas e/ou com professores de
outras classes.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de ensino

Na
unidade
de ensino

Não é
permitido
segundo
portaria
Conjunta
SES/SED
nº 792 de
13/10/2020

Na
unidade
de ensino

Na
unidade
de ensino

Onde
(W3)

8.4.
Sinalizar os corredores para que haja fila
única e definição prioritária de tráfego, visando
ajudar osalunos a seguir as normas e lembrar de
manter a distância mínima durante a movimentação.

8.3.
Os alunos de cada turma devem ficar sempre na
mesma sala, para evitar troca de espaços e maior
movimentação nos corredores.

O quê
(ação) (W2)

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Não é
permitido
segundo
portaria
Conjunta
SES/SED nº
792
de 13/10/2020

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Quand
o
(W4)

Equipe diretiva
e
pedagógica.

Equipe diretiva
e
pedagógica

Equipe diretiva
e
pedagógica

Não é permitido
segundo
portaria
Conjunta
SES/SED nº
792 de
13/10/2020

Equipe diretiva
e
pedagógica

Equipe diretiva
e
pedagógica

Equipe diretiva
e
pedagógica

Que
m
(W5)

Por organização da equipe
diretiva e pedagógica.

Por organização da equipe
diretiva e pedagógica

Por organização da equipe
diretiva e pedagógica

Não é permitido segundo
portaria Conjunta SES/SED nº
792 de 13/10/2020

Por organização da equipe
diretiva e pedagógica

Por organização da equipe
diretiva e pedagógica

Por organização da equipe
diretiva e pedagógica

Como
(H1)

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Não é permitido
segundo
portaria
Conjunta
SES/SED nº
792 de
13/10/2020

Sem
custo.

R$ 77,99
lata de tinta
de 3,6 litros
para
marcação
realizada no
chão

Sem
custo.

Quant
o (H2)
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9.3.
É proibida a circulação de profissionais entre
diferentes turmas na rotina diária de atividades.

9.2.
Recomenda-se dividir as turmas em grupos menores,
sendo vedada a interação de crianças de diferentes turmas
e/ou com professores de outras classes.

9.1.
Os estabelecimentos de ensino que possuam em
suas dependências crianças menores de seis anos, ou
com algum grau de dependência, deverão adotar medidas
para que estas recebam auxílio para adequada higiene de
mãos, com a regularidade necessária.

9.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de ensino

Na
unidade
de ensino

Onde
(W3)

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Quand
o
(W4)

Equipe diretiva
e
pedagógica.

Equipe diretiva
e profissionais
da
limpeza
escolar.

Equipe diretiva
e
pedagógica.

Que
m
(W5)

Por organização da equipe
diretiva e pedagógica.

Por organização da equipe
diretiva respeitando as diretrizes
sanitárias.

Por organização da equipe
diretiva e pedagógica.

Como
(H1)

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar

Equipe diretiva.

Equipe diretiva
e Comissão
Escolar.

Equipe
diretiva,
pedagógica e
profissionais
de apoio.

Reorganização de horários.

Por meio de um planejamento
logístico, analisando a
metragem quadrada de cada
espaço e distanciamento de
1,5m.

Por meio da higienização das mãos
frequentemente.

MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE RELACIONADAS AO PÚBLICO INFANTIL.

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

8.11. Higienizar diariamente, após cada turno, brinquedos e
materiais utilizados pelas crianças dos Anos Iniciais do
Ensino Fundamental e higienizar imediatamente após o uso
brinquedos e materiais que forem levados à boca pelos
alunos.

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

O quê
(ação) (W2)

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Quanto
(H2)
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Na
unidade
de
ensino.
Na
unidade
de
ensino.

9.10. Separar colchões ou berços das crianças na
hora do cochilo, colocando-os a pelo menos 1,5
metros (um metro e meio) de distância um do outro, os
quais deverão ser higienizados a cada uso e no final
do turno.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Onde
(W3)

9.9.
Higienizar, a cada uso, materiais e utensílios de
uso comum, como colchonetes, tatames, trocadores,
cadeiras de alimentação, berços, entre outros. A
higienização completa deverá ser realizada entre os
turnos também.

9.8.
Estabelecer escalonamento na entrada e saída das
crianças de modo a evitar aglomerações. Se possível, os
profissionais devem pegar a criança do lado de fora da escola
e levá-las para dentro, evitando que os pais/responsáveis
entrem no ambiente.

9.7.
Escalonar o horário do parquinho, o qual
deverá ser higienizado completamente após utilização
de cada turma.

9.6.
A alimentação deve ser oferecida
preferencialmente dentro da própria sala, sendo
sempre evitada a troca de espaços.

9.5.
As crianças matriculadas em período integral
devem permanecer no mesmo grupamento e
educador, durante o período de permanência na
escola.

9.4.
Os estabelecimentos educacionais que dispuserem
de local destinado à amamentação, devem mantê-lo
ventilado, com assentos adequados e distantes 1,5 m (um
metro emeio) de raio e disponibilizar, em pontos
estratégicos, local para a adequada higienização das mãos
e, na ausência ou distância do local, disponibilizar álcool
70% (setenta por cento) ou preparações antissépticas de
efeito similar. O local deve ser higienizado após
cada uso.

O quê
(ação) (W2)

Equipe diretiva
e
pedagógica.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar

Equipe
diretiva,
pedagógica e
profissionais
de apoio.

Equipe
diretiva,
pedagógica e
profissionais
de apoio.

Equipe diretiva
e
pedagógica.

Equipe diretiva
e
pedagógica.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar

Equipe diretiva
e
pedagógica.

Equipe diretiva.

Que
m
(W5)

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Quand
o
(W4)

Conforme os procedimentos
operacionais para a limpeza
dos ambientes preconizando
as diretrizes sanitárias.

Conforme os procedimentos
operacionais para a limpeza
dos ambientes.

Reorganização de horários.

Reorganização de horários.

Reorganização de espaços.

Reorganizando a logística.

Reorganizar os
espaços e
disponibilizar os
materiais necessários.

Como
(H1)

Sem
custo

R$ 24,99 uma
unidade de 5 litros
R$249,99 para 10
unidades de alcool
para o mês.
.

Sem
custo

Sem
custo

Sem
custo

Sem
custo

Sem custo a
unidade já
dispõe de
local
apropriado.

Quant
o (H2)
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9.15. Colocar as roupas com sujidades visíveis, tanto de
profissionais quanto de crianças em sacolas plásticas até
que se proceda a entrega aos pais e/ou a lavagem.

9.14. Trocar as roupas de bebês e crianças quando estas
tiverem sujidades visíveis. Assim, os pais ou cuidadores
devem fornecer várias mudas de roupa para a instituição.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de ensino

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

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

9.13. Não é permitido compartilhar objetos de uso individual,
como copos, talheres, mamadeiras, babeiros, lençóis,
travesseiros, toalhas entre outros.

Na
unidade
de
ensino.

Ond
e
(W3)

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

O quê
(ação) (W2)
Equipe
diretiva,
pedagógica e
profissionais
de apoio.
Equipe
diretiva,
pedagógica e
profissionais
de apoio.
Equipe
diretiva,
pedagógica e
profissionais
de apoio.
Equipe
diretiva,
pedagógica e
profissionais
de apoio.
Equipe
diretiva,
pedagógica e
profissionais
de apoio.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.
Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.
Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.
Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Que
m
(W5)

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Quand
o (W4)

Respeitando as diretrizes
sanitárias
vigente.s

Durante a permanência na unidade.

Durante a permanência na
unidade.

Verificar na entrada.

Retirar os brinquedos de uso.

Como
(H1)

Sem
custo

Sem
custo

Sem
custo

Sem
custo

Sem
custo

Quant
o (H2)
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9.18. Os alunos maiores de 02 anos devem utilizar
máscara durante toda a permanência no estabelecimento
de ensino,
retirando-a apenas no momento da refeição.

9.17. Os professores e funcionários devem supervisionar
o uso dos produtos a serem utilizados na higiene de
mãos, superfícies
de modo a garantir a utilização correta, bem como
evitar exposição e ingestão acidental.

9.16. Ao realizar troca de fraldas de bebês ou
crianças, os trabalhadores responsáveis
devem:
- definir um local fixo para esta atividade, estruturado para
tal;
- realizar a adequada higiene das mãos antes e após a
troca de fraldas;
- usar luvas descartáveis, trocando-as após o
atendimento de cada criança;
- usar avental descartável ou impermeável e higienizável
(como “capa de chuvas”), descontaminando-o após
cada uso;
- higienizar as mãos da criança após o procedimento;
- realizar o descarte adequado dos materiais resultantes
desta atividade;
- as fraldas de pano reutilizáveis não devem ser limpas no
local, mas sim colocadas em sacos plásticos até o momento
da lavagem;
- realizar limpeza da superfície sempre após a troca de
fraldas.
Recomenda-se que sejam afixados material informativo
com o passo-a-passo adequado para efetuar a troca
de fraldas.

O quê
(ação) (W2)

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Ond
e
(W3)

Após a
homologação
do PlanCon
Municipal.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Quand
o (W4)

Equipe
diretiva,
pedagógica e
profissionais
de apoio.

Equipe
diretiva,
pedagógica e
profissionais
de apoio.

Equipe
diretiva,
pedagógica e
profissionais
de apoio.

Que
m
(W5)

Respeitando as diretrizes
sanitárias
vigentes.

Respeitando as diretrizes
sanitárias
vigentes.

Respeitando as diretrizes
sanitárias
vigentes.

Como
(H1)

Sem
custo.

Sem
custo

R$37,90 Avental
Plástico Descartável
Impermeável
Vabene 100
Unidades para uso
mensal.

R$ 399,99 para 10
caixas com 100
luvas descatável
para uso mensal

R$ 299,99 para 10
unidades de 5 litros
de alcool gel para
uso mensal

R$ 249,99 para 10
unidade de 5 litros
de hipoclorito para
uso mensal

Quant
o (H2)
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10.1.7.Garantir o distanciamento de 1,5m entre um
aluno e outro.

10.1.6.Auxiliar o aluno quanto às medidas de
higienização de mãos e demais medidas de prevenção
e controle.

10.1.5.Organizar na da sala de aula, espaço adequado
para que o aluno com deficiência visual possa guardar sua
máquina Braille e livros em Braille, bem como estabelecer
uma medida de cuidados de higienização deste material.

Na
unidade
de
ensino.
Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

10.1.3.Garantir a limpeza da cadeira de rodas, bem
como de andadores e carrinhos dos alunos
cadeirantes.

10.1.4.Orientar os alunos sobre a higiene de materiais
de uso individual tais como: regletes, sorobã, bengala,
lupas, telescópios etc.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Onde
(W3)

10.1.2.Designar profissionais responsáveis pela entrada e
saída do aluno, evitando a entrada de pais e ou
responsáveis.

10.1.1.A instituição de ensino deve estabelecer, entre
escola e pais, as formas de condução das atividades dos
alunos com necessidades especiais, de maneira a
ampliar a segurança e reintegração deste no ambiente
escolar.

O quê
(ação) (W2)

Que
m
(W5)

Como
(H1)

Equipe
diretiva,
pedagógica e
profissionais
de apoio.
Equipe diretiva,
pedagógica
e
profissionais de
apoio.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe
diretiva,
pedagógica e
profissionais
de apoio.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe
diretiva,
pedagógica e
profissionais
de apoio.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe
diretiva,
pedagógica e
profissionais
de apoio.

Equipe
diretiva,
pedagógica e
profissionais
de apoio.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe
diretiva,
pedagógica e
profissionais
de apoio.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Por organização da equipe
diretiva respeitando as diretrizes
sanitárias.

Por organização da equipe
diretiva respeitando as diretrizes
sanitárias.

Destinando espaços
específicos para este fim
em sala de aula.

Por organização da equipe
diretiva respeitando as diretrizes
sanitárias.

Por organização da equipe
diretiva respeitando as diretrizes
sanitárias.

Por organização da equipe
diretiva e pedagógica.

Por organização da equipe
diretiva e pedagógica.

10.1. Ações para Educandos do Ensino Regular:

10. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Quand
o
(W4)

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Quanto
(H2)
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Na
unidade
de
ensino.
Na
unidade
de
ensino.
Na
unidade
de
ensino.

10.2.3.Garantir a limpeza da cadeira de rodas, bem
como de andadores e carrinhos dos alunos
cadeirantes.

10.2.4.Destinar um local próprio para as trocas de
fraldas, com orientações quanto à higienização.

Na
unidade
de
ensino.

10.2.2.Designar profissionais responsáveis pela entrada e
saída do aluno, evitando a entrada de pais e ou
responsáveis.

10.2.1.Orientar quanto ao uso obrigatório de
máscaras. Os alunos que não aceitam máscaras,
devem passar por um trabalho de orientação, bem
como suas famílias.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Onde
(W3)

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Quand
o
(W4)

Equipe
diretiva,
pedagógica e
profissionais
de apoio.

Equipe
diretiva,
pedagógica e
profissionais
de apoio.

Que
m
(W5)

Por meio de orientações da
equipe diretiva e pedagógica
respeitando as diretrizes
sanitárias.

Por meio de orientação acessível
e estratégias pedagógicas que
deem a real dimensão da
importância do uso da máscara.

Como
(H1)

Equipe
diretiva,
pedagógica e
profissionais
de apoio.
Equipe
diretiva,
pedagógica e
profissionais
de apoio.
Equipe
diretiva,
pedagógica e
profissionais
de apoio.
Equipe
diretiva,
pedagógica e
profissionais
de apoio.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.
Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.
Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.
Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Respeitando as diretrizes
sanitárias
vigentes.

Por organização da equipe
diretiva respeitando as diretrizes
sanitárias.

Por organização da equipe
diretiva e pedagógica.

Por meio de orientação acessível
e estratégias pedagógicas que
deem a real dimensão da
importância do uso da máscara.

10.2. Ações para os Centros de Atendimento Educacional Especializado em Educação Especial

10.1.9.Esclarecer ao segundo professor, professor auxiliar e
profissional Agente de Apoio em Educação Especial, as
medidas de higienização necessárias no auxílio das
atividades pedagógicas, alimentação e na troca de fraldas
do aluno.

10.1.8.Orientar quanto ao uso obrigatório de
máscaras. Os alunos que não aceitam máscaras,
devem passar por um trabalho de orientação, bem
como suas famílias.

O quê
(ação) (W2)

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem
custo.

Quanto
(H2)
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10.2.9.Esclarecer aos professores as rotinas de
higienização necessárias durante o auxílio de
atividades pedagógicas.

10.2.8.Organizar o atendimento dos educandos da
estimulação precoce por sessão de forma individual,
atendendo às medidas sanitárias já estabelecidas em decretos
da Secretaria de Estado da Saúde.

10.2.7.Observar o tamanho das salas especialmente no que
diz respeito à necessidade de distanciamento (de no mínimo
1,5 metros), adequando a quantidade de educandos por
sala.

10.2.6.Iniciar os atendimentos presenciais com os grupos
do Programa de Educação Profissional e os demais que
possuem maior autonomia, conscientização das medidas
de prevenção e que não pertençam ao grupo de risco.

10.2.5.Ao realizar troca de fraldas, os
trabalhadores responsável devem:
- definir um local fixo para esta atividade, estruturado para tal;
- realizar a adequada higiene das mãos antes e após a
troca de fraldas;
- usar luvas descartáveis e trocá-las após o
atendimento de cada criança;
- usar avental descartável ou impermeável e
higienizável (tipo “capa de chuvas”), descontaminando-o
após cada uso;
- higienizar as mãos do educando após o procedimento;
- realizar o descarte adequado dos materiais resultantes
desta atividade;
- realizar limpeza da superfície sempre após a troca de
fraldas. Recomenda-se que sejam afixados material
informativo com o
passo-a-passo adequado para efetuar a troca de fraldas.

O quê
(ação) (W2)

Na
unidade
de
ensino.
Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Onde
(W3)

Equipe
diretiva,
pedagógica e
profissionais
de apoio.
Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe diretiva
e
pedagógica.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.
Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe diretiva
e
pedagógica.

Equipe
diretiva,
pedagógica e
profissionais
de apoio.

Que
m
(W5)

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Quand
o
(W4)

Por organização da equipe
diretiva respeitando as diretrizes
sanitárias.

Por organização da equipe
diretiva respeitando as diretrizes
sanitárias.

Por organização da equipe
diretiva respeitando as diretrizes
sanitárias.

Respeitando as diretrizes
sanitárias
vigentes.

Respeitando as diretrizes
sanitárias
vigentes.

Como
(H1)

Sem custo.

Sem custo..

Sem custo.

Sem custo.

R$37,90 Avental
Plástico
Descartável
Impermeável
Vabene 100
Unidades para
uso mensal.

R$ 249,99 para 10
unidade de 5 litros de
hipoclorito para uso
mensal
R$ 299,99 para 10
unidades de 5 litros de
alcool gel para uso
mensal
R$ 399,99 para 10
caixas com 100 luvas
descatável para uso
mensal

Quanto
(H2)
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Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Quadro 2: Esquema de organização DAOP Medidas Sanitárias

10.2.14. Estabelecer entre instituição e pais, formas de
condução das atividades dos educandos, de maneira a
ampliar a segurança e a reintegração destes.

10.2.13. Higienizar, a cada uso, materiais e utensílios de
uso comum, como colchonetes, tatames, trocadores, entre
outros.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

10.2.11. Escalonar o horário do pátio, o qual deverá ser
higienizado completamente após utilização de cada turma.

10.2.12. Garantir a supervisão por parte de professores e
funcionários quanto ao uso dos produtos a serem utilizados
na higiene de mãos e superfícies de modo a garantir a
utilização correta, bem como evitar exposição e ingestão
acidental.

Na
unidade
de
ensino.

Onde
(W3)

10.2.10. Oferecer a alimentação preferencialmente dentro
da própria sala, sendo sempre evitado a troca de espaços.

O quê
(ação) (W2)

Equipe
diretiva,
pedagógica e
profissionais
de apoio.
Equipe
diretiva,
pedagógica e
profissionais
de apoio.
Equipe
diretiva,
pedagógica e
profissionais
de apoio.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.
Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe
diretiva,
pedagógica e
profissionais
de apoio.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.
Após a
homologação
do PlanCon
escolar.

Equipe
diretiva,
pedagógica e
profissionais
de apoio.

Que
m
(W5)

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Quand
o
(W4)

Por organização da equipe
diretiva respeitando as diretrizes
sanitárias.

Por organização da equipe
diretiva respeitando as diretrizes
sanitárias.

Por organização da equipe
diretiva respeitando as diretrizes
sanitárias.

Por organização da equipe
diretiva respeitando as diretrizes
sanitárias.

Por organização da equipe
diretiva respeitando as diretrizes
sanitárias.

Como
(H1)

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Quant
o (H2)
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Assegurar a gestão democrática no
planejamento de retomada das aulas
presenciais.

1.2.

1.6.
Fazer o mapeamento dos estudantes que não
tiveram acesso às atividades presenciais, durante o
período de pandemia e daqueles que tiveram acesso, mas
não realizaram as atividades
propostas.

1.3.
Adequar metodologias pedagógicas e
implementar estratégias que garantam o acesso à
aprendizagem dos
estudantes.
1.4.
Realizar, para estudantes da Educação
Especial, uma avaliação com a equipe pedagógica,
professores e professores
AEE, colhendo a posição da família com relação ao retorno
presencial, com foco na funcionalidade e autonomia, sendo
garantida a continuidade das atividades remotas para os
que estejam impossibilitados de retornarem às atividades
presenciais.
1.5.
Realizar o mapeamento dos estudantes que
não apresentam condições para o retorno às atividades
escolares
presenciais, para auxiliar na definição das estratégias de
retomada.

Assegurar o acesso e a permanência na
Educação Básica.

1.1.

O quê
(ação) (W2)
Quand
o
(W4)

Que
m
(W5)

Na unidade
de ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.
Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino

Após a
homologação do
PlanCon Escolar.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva
e
pedagógica.

Equipe
diretiva,
pedagógica e
profissionais
de apoio.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar

Equipe diretiva
e
pedagógica.

Equipe
diretiva,
pedagógica e
profissionais
de apoio.
Equipe diretiva.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

1. Garantia do Direito à Educação Básica

Onde
(W3)

Por quê (domínios): QUESTÕES PEDAGÓGICAS Diretrizes: Link de Acesso:

Acesse ao documento da íntegra.

DAOP MEDIDAS PEDAGÓGICAS

Por organização da equipe diretiva.

Por organização da equipe
diretiva.

Por organização da equipe
diretiva respeitando todas as
diretrizes.

Por organização da equipe
diretiva e pedagógica respeitando
todas as diretrizes.

Por organização da equipe
diretiva respeitando todas as
diretrizes.

Através da mobilização
para o retorno
gradativo.

Como
(H1)

Sem custo

Sem
custo

Sem
custo

Sem
custo

Sem
custo

Sem custo

Quant
o (H2)
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1.13. Definir estratégias de apoio pedagógico aos
estudantes que não acompanharam ou não conseguiram
assimilar significativamente os conhecimentos durante as
atividades não presenciais propostas.
1.14. Divulgar amplamente, para toda a comunidade
escolar, as estratégias pedagógicas adotadas pela
Rede de Ensino e/ou unidade escolar, a fim de
promover seu engajamento na realização das atividades
presenciais e não presenciais, enquanto perdurar o
regime especial de educação decorrente da pandemia
da COVID-19.

1.12. Realizar busca ativa dos estudantes que não retornarem
às atividades presenciais e/ou não estão realizando as
atividades não presenciais.

1.11. Orientar quanto à obrigatoriedade da realização das
atividades não presenciais aos estudantes que, por
determinado motivo, não participarem das atividades
presencialmente.

1.8. Assegurar as atividades escolares não presenciais
aos estudantes com especificidades que não poderão
retornar aos
estudos presencialmente.
1.9. Orientar, quando necessário, os estudantes
que retornarem às atividades presenciais para que,
obrigatoriamente, cumpram
de
forma
concomitante as atividades do regime de ensino
não presencial.
1.10. Garantir que as redes de ensino ofereçam atividades
presenciais e atividades não presenciais enquanto perdurar
o regime especial de educação decorrente da pandemia
COVID- 19.

1.7.
Definir os grupos com prioridade para serem
atendidos presencialmente, observando que os
critérios devem ser
validados, preferencialmente em diálogo com as
comunidades escolares.

O quê
(ação) (W2)

Na unidade
de ensino.

Na
unidade
de
ensino.
Na
unidade
de
ensino.
Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Onde
(W3)

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.
Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.
Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.
Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Por organização da equipe
diretiva respeitando todas as
diretrizes.
Por organização da equipe
diretiva respeitando todas as
diretrizes.

Equipe diretiva
e
pedagógica.

Por organização da equipe
diretiva.

Por organização da equipe
diretiva respeitando todas as
diretrizes.

Por organização da equipe
diretiva respeitando todas as
diretrizes.

Por organização da equipe
diretiva respeitando todas as
diretrizes.

Por organização da equipe diretiva
e
pedagógica.

Por organização da equipe
diretiva respeitando todas as
diretrizes.

Como
(H1)

Equipe diretiva
e
pedagógica.

Equipe diretiva
e
pedagógica.

Equipe diretiva
e
pedagógica.

Equipe
diretiva,
pedagógica e
profissionais
de apoio.
Equipe diretiva
e pedagógica.

Equipe diretiva
e
pedagógica.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.
Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe diretiva
e
pedagógica.

Que
m
(W5)

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar

Quand
o
(W4)

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Quant
o (H2)
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PlanCon Escolar.

Após a
homologação do
PlanCon Escolar.
Após a
homologação do
PlanCon Escolar.

Na unidade
de
ensino.
Na unidade
de
ensino.

2.4.Envidar esforços na reestruturação do calendário, a fim
de estabelecer períodos de recesso e/ou férias escolares,
observadas as particularidades de cada rede e normas
vigentes.
2.5. Adotar, caso seja necessário, novas estruturas de
organização escolar previstas na LDB e Diretrizes
Curriculares Nacionais.

Após a
homologação do
PlanCon Escolar.

ensino.
Na unidade
de
ensino.

homologação do
PlanCon Escolar.

de

Após a

Que
m
(W5)

Equipe diretiva
e
pedagógica.

Equipe diretiva
e
pedagógica.

Equipe diretiva.

Que
m
(W5)

Equipe diretiva
e
pedagógica.

Equipe diretiva
e
pedagógica.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão Escolar.

pedagógica.

e

Equipe diretiva

pedagógica.

e

Equipe diretiva

Calendário Escolar

homologação do

Após a

2.

Quand
o
(W4)

2.3. Envolver a comunidade escolar na reestruturação do
calendário e quadro de horários da escola.

calendário escolar.

Na unidade

ensino.

estipulada para

cada etapa e modalidade de ensino.
2.2. Observar as diretrizes sanitárias na elaboração do novo

de

Na unidade

cômputo do cumprimento da carga horária mínima legal vigente

2.1. Garantir a validação das atividades não presenciais para

O quê
(ação) (W2)

Onde
(W3)

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Na
unidade
de
ensino.

1.17. Prever a necessidade de apoio psicossocial a
estudantes, familiares e profissionais da
educação.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Na
unidade
de
ensino.

1.16. Estabelecer planejamento organizacional e
pedagógico adaptativo. Visto que a volta às aulas deve ser
gradual, por etapas
ou níveis, e escalonadas, conforme determinações
sanitárias.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Quand
o
(W4)

Na
unidade
de
ensino.

Onde
(W3)

1.15. Ampliar o acesso à internet, a dispositivos
eletrônicos e à infraestrutura adequada às
TICs.

O quê
(ação) (W2)

Por organização da equipe
diretiva.

Por organização da equipe
diretiva.

Por organização da equipe
diretiva respeitando todas as
diretrizes.

diretrizes.

diretiva respeitando todas as

Por organização da equipe

diretrizes.

diretiva respeitando todas as

Por organização da equipe

Como
(H1)

Por organização da equipe
diretiva respeitando todas as
diretrizes.

Por organização da equipe
diretiva respeitando todas as
diretrizes.

Por organização da equipe diretiva.

Como
(H1)

Sem custo.

Sem custo

Sem custo.

Sem custo.

Sem
custo.

Quanto
(H2)

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Quant
o (H2)
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Após a
homologação
do PlanCon
Escolar
Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.
Após a
homologação
do PlanCon
Escolar
Após a
homologação
do PlanCon
Escolar
Após a
homologação
do PlanCon
Escolar

Na
unidade
de
ensino.
Na
unidade
de
ensino.
Na
unidade
de
ensino.
Na
unidade
de
ensino.
Na
unidade
de
ensino.

3.9. Promover a autonomia pedagógica, por local de
trabalho, com valorização do diálogo entre toda
comunidade escolar.

3.8. Adequar o Projeto Político-Pedagógico, considerando
o contexto vigente.

3.7.Reforçar a importância do planejamento pedagógico
interdisciplinar.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar

Na
unidade
de
ensino.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.
Após a
homologação
do PlanCon
Escolar

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva
e
pedagógica.

Equipe diretiva
e
pedagógica.

Equipe diretiva
e
pedagógica.

Equipe diretiva
e
pedagógica.

Equipe diretiva
e
pedagógica.

Equipe diretiva
e
pedagógica.

Por organização da equipe
diretiva, respeitando todas as
diretrizes.

Por organização da equipe
diretiva, respeitando as
diretrizes.

Por organização da equipe
diretiva, respeitando a diretriz
pedagógica.

Por organização da equipe
diretiva, respeitando a diretriz
pedagógica.

Por organização da equipe
diretiva, respeitando a diretriz
pedagógica.

Por organização da equipe
diretiva, respeitando a diretriz
pedagógica.

Por organização da equipe
diretiva, respeitando a diretriz
pedagógica.

Por organização da equipe
diretiva, respeitando a diretriz
pedagógica.

Equipe diretiva
e
pedagógica.

Como
(H1)

Por organização da equipe
diretiva, respeitando a diretriz
pedagógica.

Que
m
(W5)
Equipe diretiva
e
pedagógica.

Organização Curricular

3.4.Realizar avaliação diagnóstica de cada estudante, por
meio da observação do desenvolvimento em relação aos
objetivos de aprendizagem e habilidades que se procurou
desenvolver com as atividades pedagógicas não
presenciais e construir um programa de recuperação,
caso necessário.
3.5. Redefinir as estratégias do processo pedagógico e os
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, direitos de
aprendizagem e campo de experiências, tendo em vista a
BNCC, o CBTC ou o Currículo de Referência, levando,
assim, à continuidade da aprendizagem no percurso
formativo.
3.6.Promover o aprimoramento do uso das TICs nas
propostas pedagógicas.

3.

Quand
o
(W4)

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.
Na
unidade
de
ensino.

Onde
(W3)

3.3.Elaborar instrumentos de avaliação diagnóstica que
atendam às especificidades dos estudantes e busquem
mitigarou eliminar as desigualdades educacionais.

3.2. Adequar os critérios de promoção dos estudantes,
as avaliações para efeito de decisões de final de ciclo,
adotando medidas que minimizem a evasão, o abandono
e a retenção escolar.

3.1. Garantir o planejamento da avaliação formativa e
diagnóstica.

O quê
(ação) (W2)

Sem
custo

Sem
custo

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem
custo.

Sem
custo

Sem
custo

Sem
custo

Quant
o (H2)
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Na unidade
de ensino.

4.1.Promover a formação das equipes pedagógicas e dos
professores com foco em: planejamento alinhado à BNCC, ao
CBTC ou Currículo Referência, novas propostas pedagógicas,
incluindo metodologias ativas de ensino, aprendizagem e
avaliações, avaliação diagnóstica e processual, avaliação na
perspectiva do percurso formativo e uso das TICs.

4.

Ond
e
(W3
)

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.
Na
unidade
de
ensino.
Na
unidade
de
ensino.

Ond
e
(W3
)

O quê
(ação) (W2)

3.12. Desenvolver estratégias pedagógicas de prevenção
à COVID-19, de forma a estimular os estudantes e
servidores a se
apropriarem dos conceitos estabelecidos nas diretrizes
sanitárias.
3.13. Estimular estudantes e servidores a se tornarem
agentes multiplicadores de prevenção da COVID-19 na
comunidade escolar
e local.

3.11. Promover atividades educativas sobre higienização
e etiqueta respiratória.

3.10. Adotar estratégias eficientes para a recuperação da
aprendizagem, principalmente dos estudantes em risco de
trabalho infantil, violência doméstica e vulnerabilidade social.

O quê
(ação) (W2)

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar

Quand
o
(W4)

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar
Após a
homologação
do PlanCon
Escolar
Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Quand
o
(W4)

Equipe
diretiva,
pedagógica e
profissionais
de apoio.

Como
(H1)

Por organização da equipe
diretiva, respeitando todas as
diretrizes

Formação Continuada

Que
m
(W5)

Por organização da equipe
diretiva, respeitando todas as
diretrizes.

Por organização da equipe
diretiva, respeitando todas as
diretrizes.

Equipe diretiva
e
pedagógica.

Equipe diretiva
e
pedagógica.

Por organização da equipe
diretiva, respeitando todas as
diretrizes.

Por organização da equipe
diretiva, respeitando todas as
diretrizes.

Como
(H1)

Equipe diretiva
e
pedagógica.

Equipe diretiva
e
pedagógica.

Que
m
(W5)

Sem custo

Quant
o
(H2)

Sem
custo

Sem
custo

Sem
custo

Sem
custo

Quant
o
(H2)
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6.Substituir os sistemas de autosserviço de buf ,
utili ando porções individuali adas ou disponibili
ando funcion rio(s) espec fico(s) para servir todos
os pratos e entregar os utens lios.

5.Orientar o trabalhador que os uniformes devem ser
trocados, no m nimo, diariamente e usados e clusivamente
nas depend ncias de arma enamento, preparo e distribuição
dos alimentos.

4.Orientar os trabalhadores a evitar tocar o rosto, em
especial os olhos e a m scara, durante a produção e
distribuição dos alimentos, seguindo os procedimentos
estabelecidos no
anual de Boas Pr ticas de anipulação de Alimentos de
cada estabelecimento.

3.Utilizar utensilios higienizados conforme definido no anual
de Boas Praticas de manipulação dos Alimentos de cada
estabelecimento.

2.Orientar que cada estabelecimento de ensino manipule e
prepare os alimentos de acordo com o anual de Boas Pr
ticas e os Procedimentos Operacionais Padronizados de
forma a combater a disseminação da COVID-19.

1.Recomendar que cada estabelecimento de ensino atuali e
o anual de Boas Pr ticas de anipulação e os Procedimentos
Operacionais Padroni ados de forma a adequ - los para o
combate à disseminação da COVID-19.

O quê
(ação)
(W2)

Na
unidade
de
ensino.
Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Onde
(W3)

Porquê (domínios): ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Acesse ao documento na íntegra

DAOP ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Quand
o
(W4)

Equipe diretiva
e profissionais
da
alimentação.

Equipe diretiva.

Equipe diretiva e
pedagógica e
Nutricionistas.

Nutricionistas.

Nutricionistas.

Nutricionistas.

Que
m
(W5)

Seguindo as orientações da
equipe diretiva, respeitando
todas as diretrizes.

Seguindo as orientações da
equipe diretiva, respeitando
todas as diretrizes.

Seguindo as orientações da
equipe diretiva, respeitando
todas as diretrizes.

Seguindo as orientações da
equipe diretiva, respeitando
todas as diretrizes.

Seguindo as orientações da
equipe diretiva, respeitando
todas as diretrizes.

Seguindo as orientações da
equipe diretiva, respeitando
todas as diretrizes.

Como
(H1)

Sem
custo

Sem
custo.

Sem
custo

Sem
custo

Sem
custo

Sem
custo

Quant
o (H2)
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13.
Orientar alunos e trabalhadores a não partilhar
alimentos e não utili ar os mesmos utens lios, como copos,
talheres, pratos, entre outros.

12. Recomendar que preferencialmente não sejam
trazidos alimentos externos. Caso haja a necessidade,
este dever estar higieni ado e embalado conforme
recomendações sanit rias.

11.
Programar a utili ação dos refeit rios com apenas 1 3
(um terço) da sua capacidade (por vez). Organizar
cronograma para sua utilização, de forma a evitar
agrupamento e cruzamento entre os trabalhadores (fluxos
interno e de entradas e sa das), além de garantir a
manutenção da dist ncia m nima de 1,5 m (um metro e meio)
de raio entre os trabalhadores.

10. Obedecer ao distanciamento m nimo de 1,5 metros
(um metro e meio) entre pessoas no refeit rio em todas as
atividades, da entrada à sa da.

9.
Organi ar a disposição das mesas e cadeiras no
refeit rio de modo a assegurar que a sua utili ação
proporcione o
distanciamento m nimo de 1,5 metros (um metro e meio) entre
as pessoas.

8.
Estabelecer hor rios alternados de distribuição
de alimentos e utili ação de refeit rios e praças de
alimentação, com o objetivo de evitar aglomerações.

7.
Realizar higienização adequada das mesas,
cadeiras, bancos e similares, a cada uso. Não utilizar
toalhas de tecido ou outro material.

O quê
(ação) (W2)

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Onde
(W3)

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar

Nutricionista
s e toda
a equipe
escolar.

Nutricionista
s e toda
a equipe
escolar.

Equipe diretiva.

Equipe diretiva.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar

Equipe diretiva.

Equipe diretiva.

Nutricionistas,
Equipe diretiva e
profissionais da
limpeza.

Que
m
(W5)

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Quand
o
(W4)

Seguindo as orientações da
equipe diretiva, respeitando
todas as diretrizes.

Seguindo as orientações da
equipe diretiva, respeitando
todas as diretrizes.

Seguindo as orientações da
equipe diretiva, respeitando
todas as diretrizes.

Seguindo as orientações da
equipe diretiva, respeitando
todas as diretrizes.

Seguindo as orientações da
equipe diretiva, respeitando
todas as diretrizes.

Seguindo as orientações da
equipe diretiva, respeitando
todas as diretrizes.

Seguindo as orientações da
equipe diretiva, respeitando
todas as diretrizes.

Como
(H1)

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem custo.

Quant
o (H2)
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20.
Os estabelecimentos educacionais que
dispuserem de cantinas, lanchonetes, restaurantes ou
espaços equivalentes a praças de alimentação, de forma
terceiri ada, deverão também atender aos requisitos
definidos na Portaria SES nº 256 de 21/04/2020, ou
outros regulamentos que venham substitu -la.

19. Seguir os procedimentos de higieni ação do it
de alimentação escolar (onde houver) de acordo com
as normas sanit rias.

18.
Organizar um plano de comunicação para
orientar a comunidade escolar sobre os
procedimentos alimentares, conforme as diretri es
sanit rias, planos de conting ncia e protocolos
escolares.

17.
Realizar
formação/treinamento
com
os
profissionais envolvidos em todos os processos da
alimentação na escola (recebimento, arma enamento,
pré-preparo, preparo,
distribuição, acompanhamento e fiscali ação), seguindo os
procedimentos estabelecidos nas diretri es sanit rias,
planos de conting ncias e protocolos escolares.

16.
Orientar que entregadores e outros
trabalhadores externos não entrem no local de
manipulação dosalimentos.

15. Orientar a troca, higieni ação, arma enamento
e descarte das m scaras conforme o estabelecido na
Portaria SES nº 224/2020.

14. tili ar a m scara durante toda a perman ncia no
ambiente, retirando somente no momento do consumo
do alimento.

O quê
(ação) (W2)

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Na
unidade
de
ensino.

Onde
(W3)

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe diretiva.

Equipe diretiva.

Nutricionistas,
Equipe diretiva e
profissionais da
alimentação.

Nutricionista

Nutricionistas,
Equipe diretiva e
profissionais da
alimentação.

Toda a
equipe
escolar.

Toda a equipe
escolar e
educandos.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.
Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Que
m
(W5)

Quand
o
(W4)

Seguindo as orientações da
equipe diretiva, respeitando a
diretriz sanitária.

Seguindo as orientações da
equipe diretiva, respeitando a
diretriz sanitária.

Seguindo as orientações da
equipe diretiva, respeitando
todas as diretrizes.

Seguindo as orientações da
equipe diretiva, respeitando
todas as diretrizes.

Seguindo as orientações da
equipe diretiva, respeitando
todas as diretrizes.

Seguindo as orientações da
equipe diretiva, respeitando
todas as diretrizes.

Seguindo as orientações da
equipe diretiva, respeitando
todas as diretrizes.

Como
(H1)

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Quant
o (H2)
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Ond
e
(W3)

No
trajeto
escolar.

No
trajeto
escolar.

Nos veículos
de transporte
escolar.

Quand
o
(W4)

Nos veículos
de transporte
escolar.

1. MEDIDAS GERAIS:

1.1. limitar e controlar a lotação m ima de cada ve culo
da seguinte forma:
e culo de passeio resguardar intervalo de um assento
vazio entre os passageiros nos bancos traseiros;
Van (incluindo Kombi): resguardar intervalo de um
assento vazio entre os passageiros em todos os
bancos;
- priorizar ocupação alternada dos assentos, até o limite
de um ocupante por assento, sendo vedado passageiros
em pé
-onibus priori ar ocupação alternada dos assentos, até o
limite de um ocupante por assento, sendo vedado
passageiros em pé
-transporte coletivo adotar medidas previstas pela SES;
- Em todas as modalidades de transporte, manter a
obrigatoriedade de ocupar o mesmo lugar todos os dias,
com registro dos ocupantes pelo monitor;
- A distribuição de estudantes nos assentos do nibus dever
ser feita de forma a agrupar os alunos de uma mesma
escola na mesma região do ve culo, quando este atender a
mais de um estabelecimento escolar no mesmo
deslocamento.
1.2.Adequar a frota de modo a compatibili ar o quantitativo
de ve culos com o de passageiros a serem
transportados, respeitando a limitação definida para
cada modalidade de transporte, inclusive disponibili
ando linhas e tras, se necessario.

O quê
(ação) (W2)

Acesse ao documento na íntegra
Por quê (domínios): TRANSPORTE ESCOLAR

DAOP TRANSPORTE ESCOLAR

Motoristas dos
veículos e órgãos
competentes.

Motorista dos
veículos e
órgãos
competentes.

Que
m
(W5)

Obedecendo às diretrizes
sanitárias.

Obedecendo às diretrizes
sanitárias.

Como
(H1)

Sem
custo.

Sem
custo.

Quant
o
(H2)
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Nas áreas de
embarque e
desembarque
ou locais
destinados
para fila.
Nos veículos
de transporte
escolar.

1.7.
Orientar que, nos pontos de embarque (distantes
da escola), ocorrendo e ist ncia de formação de filas, os
usu rios mantenham a dist ncia m nima de 1,5 metro (um
metro e meio) das demais pessoas.

Nos veículos
de transporte
escolar.

Nos veículos
de transporte
escolar.

Nos veículos
de transporte
escolar.

Ond
e
(W3)

1.6.
Demarcar a dist ncia de segurança de no m nimo
1,5 metros (um metro e meio) nas reas de embarque e
desembarque ou locais destinados para fila (na escola),
evitando a aglomeração de pessoas.

1.5.
Permitir que entrem e permaneçam nos ve
culos somente pessoas com m scara, quer se am
estudantes ou
trabalhadores das escolas. Orientar estes usu rios que
optarem por usar m scara de tecido, que se a em
conformidade com o previsto na Portaria SES no 224, de 03
de abril de 2020, ou outros regramentos que venham
substitu -la.

1.4.
Manter os basculantes e as anelas dos ve culos
abertas (exceto em dias de chuva frio e tremo), com
amplitude que
permita a troca de ar sem comprometer a segurança dos
passageiros. Caso o ve culo disponha de sistema de arcondicionado com renovação de ar, esta dever estar ativa,
bem como a higienização e a substituição dos filtros dever
estar em
conformidade com as recomendações dos fabricantes.

1.3.
Ordenar as entradas e sa das dos passageiros de
forma que, no embarque, os passageiros ocupem
inicialmente as partes traseiras dos ve culos, e que o
desembarque inicie pelos passageiros dos bancos da parte
dianteira.

O quê
(ação) (W2)

No
trajeto
escolar.

No
embarque e
desembarqu
e.

No
trajeto
escolar.

No
trajeto
escolar.

No
trajeto
escolar.

Quand
o
(W4)

Motoristas dos
veículos e órgãos
competentes.

Equipe diretiva
e motoristas.

Motoristas dos
veículos e órgãos
competentes.

Motoristas dos
veículos e órgãos
competentes.

Motoristas dos
veículos e órgãos
competentes.

Que
m
(W5)

Conforme as diretrizes
sanitárias.

Conforme as diretrizes
sanitárias.

Conforme as diretrizes
sanitárias.

Conforme as diretrizes
sanitárias.

Obedecendo às
diretrizes
sanitárias.

Como
(H1)

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Quant
o (H2)
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2.

2.1.
Levar ao conhecimento dos profissionais do
transporte escolar, quer sejam servidores ou prestadores
de serviços (e aplicar no que couber), as medidas
recomendadas para osdemais profissionais voltadas à
atividade escolar.

1.12.
Dar prioridade às crianças da Educação
Infantil e crianças com necessidades especiais no
embarque e desembarque e na ocupação dos
bancos dianteiros do transporte coletivo.

1.11.
Organi ar e orientar escalonamento de hor rios
de chegadas e sa das dos estudantes nas instituições
de ensino, reduzindo a concentração deles no local.

1.10.
Afixar no espaldar de cada poltrona um encarte
com as orientações aos passageiros sobre etiqueta da
tosse, uso da mascara, higieni ação das mãos e
distanciamento social.

1.9. Disponibili ar lcool 70% ou sanitizantes de efeito
similar para a higienização das mãos, no embarque e no
interior do veiculo.

1.8.
Padroni ar procedimentos e operações de
higieni ação, de forma que ap s cada itiner rio viagem,
se a reali ada a limpe a e desinfecção dos ve culos utili
ados no transporte:
- Higienizar apoios de braço, maçanetas, pegadores,
janelas (vidros) e poltronas com lcool 70 ou produtos
saniti antes de efeitos similar, a cada finalização de
viagem;
- Definir periodicidade para higieni ação interna
completa do ve culo, recomendando-se ao menos uma
vez ao dia.

O quê
(ação) (W2)

Diariamente.

Motoristas dos
veículos e
demais
funcionários
envolvidos no
transporte
escolar.

Nas empresa
de transporte
escolar ou
órgãos
competentes.

Sempre
que
necessári
o.

Empresas de
transporte
escolar ou
órgãos
competentes.

Conforme as diretrizes
sanitárias.

Conforme as diretrizes
sanitárias.

Conforme as diretrizes
sanitárias.

Fixando no interior dos veículos.

Motoristas dos
veículos e demais
funcionários
envolvidos no
transporte escolar.

Equipe diretiva.

Conforme as diretrizes
sanitárias.

Conforme as diretrizes
sanitárias.

Como
(H1)

Órgãos
competente
s.

Órgãos
competente
s

Que
m
(W5)

MEDIDAS AOS SERVIDORES/PRESTADORES DE

Nos veículos
de transporte
escolar.

Diariamente.

Diariamente.

No interior
dos veículos
de transporte
escolar.
Na unidade
de
ensino.

Diariament
e de forma
constante.

Antes e após
a utilização
do veículo.

Quand
o
(W4)

Nos veículos
de transporte
escolar.

Nas empresas
de
transportes/gar
a
gens
de
veículos.

Ond
e
(W3)

Conform
e
demanda
.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Quant
o (H2)
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Nas
empresas de
transporte
escolar ou
órgãos
competentes.
Nas empresas
de transporte
escolar ou
órgãos
competentes.

2.6. Capacitar os trabalhadores do transporte escolar quanto
forma adequada de uso dos dispositivos de segurança
sanit ria (m scara, face shield), tanto para a colocação
quanto para a retirada, troca, substituição, higienização e
descarte.

2.7. Recomendar a troca de roupa pelos trabalhadores do
transporte escolar ao final do e pediente para retorno s
suas resid ncias.

Nas
empresas de
transporte
escolar ou
órgãos
competentes.

Nas empresas
de transporte
escolar ou
órgãos
competentes.

2.4.Reforçar, para os monitores, a import ncia da
higieni ação sistem tica das mãos.

2.5. Disponibili ar e e igir o uso de m scaras e também face
shield (protetor facial), utili ados simultaneamente, tanto
para o condutor do ve culo quanto para o monitor, durante
todo o deslocamento, desde as entradas no ve culo até o
desembarque do ltimo aluno. Orientar estes profissionais
que se optarem por usar m scara de tecido, que se a em
conformidade com o previsto na Portaria SES no 224, de 03
de abril de 2020, ou outros regramentos que venham
substitu -la.

Nas empresas
de transporte
escolar ou
órgãos
competentes.

Nas
empresas de
transporte
escolar ou
órgãos
competentes.

Ond
e
(W3)

2.3. Orientar para que motoristas, monitores e demais
prestadores de serviço do transporte reforcem seus
cuidados pessoais, lavando sempre as mãos com gua e
sabão e que, sistematicamente, utili em o lcool 70 para
higieni ação das mãos.

2.2. Orientar os trabalhadores do transporte escolar a
informarem imediatamente ao estabelecimento, caso
apresentem sintomas de s ndrome gripal e ou convivam com
pessoas
sintom ticas, suspeitas ou confirmadas da COVID-19,
aplicando para estes as mesmas condutas relacionadas aos
outros
trabalhadores da atividade escolar, no que se refere
elucidação diagn stica, per odo de afastamento e notificação
das autoridades sanit rias e epidemiol gicas.

O quê
(ação) (W2)

Sempre
que
necessári
o.

Sempre
que
necessári
o.

Sempre
que
necessári
o.

Sempre
que
necessári
o.

Sempre
que
necessári
o.

Sempre
que
necessári
o.

Quand
o
(W4)

Empresas de
transporte
escolar ou
órgãos
competentes.

Empresas de
transporte
escolar ou
órgãos
competentes.

Empresas de
transporte escolar
e órgãos
competentes.

Empresas de
transporte
escolar ou
órgãos
competentes.

Empresas de
transporte
escolar ou
órgãos
competentes.

Empresas de
transporte
escolar ou
órgãos
competentes.

Que
m
(W5)

Conforme as diretrizes
sanitárias.

Conforme as diretrizes
sanitárias.

Conforme as diretrizes
sanitárias.

Conforme as diretrizes
sanitárias.

Conforme as diretrizes
sanitárias.

Conforme as diretrizes
sanitárias.

Como
(H1)

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Quant
o (H2)
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Nas
empresas de
transporte
escolar ou
órgãos
competentes.

2.9. Garantir que trabalhadores do transporte
escolar este am com seus calend rios vacinais em
dia.

Na unidade
de
ensino.

No embarque.

Na unidade
de
ensino.

Na unidade
de
ensino.

3.1.
Orientar aos pais que os estudantes deverão
utili ar m scara facial como barreira, para a utili ação do
transporte,
seguindo todas as orientações de uso dispostas na
Portaria SES n° 224, de 03 de abril de 2020.

3.2.Os motorista/monitores escolares deverão realizar a
aferição de temperatura corporal dos estudantes, antes
de adentrarem no transporte escolar, com uso de term
metros infravermelhos ou outro instrumento correlato
fornecido pela mantenedora. Aferida a temperatura de
37, C (trinta e sete v rgula oito graus Celsius) ou
superior, não ser permitida a entrada no transporte.

3.3.
No caso de o estudante apresentar
temperatura de 37, C (trinta e sete v rgula oito graus
Celsius) ou superior, o motorista monitor dever relatar o
fato equipe gestora da escola para que esta tome as
devidas provid ncias.

3.4.
Solicitar aos pais respons veis que
acompanhem aguardem seus filhos no ponto de embarque,
caso se a detectada febre este não poder adentrar ao ve
culo e
dever buscar orientação com a igil ncia Epidemiol gica
Municipal.

3.

Órgãos
competente
s.

Ond
e
(W3)

2.8. Notificar os prestadores de serviço quando houver
confirmação de caso da COVID-19, bem como as pessoas
que tiveram contato com este, em um raio de 1,5 metro,
em todos os ambientes em que a pessoa infectada tenha
circulado.

O quê
(ação) (W2)

Empresas de
transporte
escolar ou
órgãos
competentes.

Órgãos
competente
s.

Que
m
(W5)

Equipe diretiva
e
pedagógica.

Antes do
retorno
das aulas.

Sempre que
necessário.

Equipe diretiva
e
pedagógica.

Motorista dos
veículos e demais
funcionários
envolvidos no
transporte escolar.

Motorista dos
veículos e demais
funcionários
No embarque.
envolvidos no
transporte escolar.

Conform
e
necessári
o.

ALUNOS/ESTUDANTES:

Sempre
que
necessári
o.

Quando
houver
confirmaçã
o de caso.

Quand
o
(W4)

Por meio de comunicação com
os responsáveis.

Por meio de relato/relatório.

Utilizando o termômetro
infravermelho ou outro
instrumento correlato.

Conforme as diretrizes
sanitárias.

Por meio da apresentação
da carteira de
saúde.

Por meio de notificação.

Como
(H1)

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Quanto
(H2)
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4.1.
Cabe aos rgãos de fiscali ação municipal
promoverem ações e operações que intensifiquem a fiscali
ação, sempre considerando o arcabouço legal pertinente
em vigor, em especial:
- certificar-se de que trabalhadores e estudantes
conhecem as orientações relacionadas ao transporte
escolar;
- verificar se estudantes e trabalhadores fa em uso
constante da m scara e os trabalhadores o uso do face
shield, simultaneamente;
- verificar a disponibilidade de lcool 70 nos ve culos
- certificar que todos osprodutos utilizados tenham
registro na ANVISA, quando couber.

3.6.
Proibir a entrada, nos ve culos, de pais e respons
veis, a não ser em caso de extrema necessidade para
auxiliar estudante/criança com necessidade especial ou
outra limitação,
situação que o monitor so inho não consiga administrar,
sendo que os pais e respons veis, para adentrar o ve culo,
deverão ser
submetidos aferição de temperatura e estar utili ando m scara.

3.5.
Realizar campanha de conscientização para que
os pais respons veis priori em o transporte pr prio de seus
filhos, visando a evitar o risco de contaminação dentro do
transporte, orientando que não transportem passageiros
fora do n cleo familiar.

O quê
(ação) (W2)

Nos veículos
de transporte
escolar.

4.

No embarque
dos veículos
de
transportes
escolares.

Na unidade
de
ensino.

Ond
e
(W3)

Motorista dos
veículos e
demais
funcionários
envolvidos no
transporte
escolar.

Equipe diretiva
e
pedagógica.

Que
m
(W5)

Diariamente.

Órgãos
competente
s.

ALUNOS/ESTUDANTES:

Sempre
que
necessári
o.

Constanteme
n te.

Quand
o
(W4)

Promoverem ações e
operações que intensifiquem
a fiscalização.

Por meio de comunicação com
os responsáveis.

Por meio de comunicação com
os responsáveis.

Como
(H1)

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Quanto
(H2)
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1.1 Quanto à prevenção, recomenda-se que as unidades de
ensino reforcem as medidas de prevenção da doença,
orientando os
profissionais da educação a respeito de diretrizes como:
• distanciamento social;
• uso de m scaras
• higiene das mãos;
• limpeza do ambiente de trabalho;
• afastamento de sintom ticos
• monitoramento dossintomas;
• boa ventilação dos ambientes.

O quê
(ação) (W2)

Quand
o
(W4)

Que
m
(W5)

Na unidade
de
ensino.

Após
homologaçã
o do
PlanCon
Municipal.

Equipe diretiva,
pedagógica e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

1. Do acompanhamento das condições de saúde:

Ond
e
(W3)

Por quê (domínios): GESTÃO DE PESSOAS

Acesse ao documento na íntegra

DAOP GESTÃO DE PESSOAS

Conforme as
diretrizes
estabelecidas.

Como
(H1)

Conform
e
demanda
.

Quant
o (H2)
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Realizar triagem dos servidores da escola, sendo
classificados de acordo com seu estado individual
inicial em relação à Covid-19, sendo divididos em
grupos:
Grupo 1 - Casos suspeitos ou confirmados: profissionais da
educação que apresentarem sintomas como febre, dores no
corpo, calafrios, falta de ar, tosse, dor de garganta, diarreia,
alteração de paladar ou olfato e dificuldades respiratórias, e
também os profissionais que tiveram contato, nos últimos 14
dias, com um caso confirmado de COVID-19;
Grupo 2 - Grupo de Risco: São considerados grupos de
risco pessoas com 60 anos ou mais; os profissionais que
sofram de doenças crônicas (cardiopatias, diabetes,
hipertensão, imunossupressores), as gestantes de alto
risco, entre outros, conforme Decreto SC/525/2020;
Grupo 3 - Não pertencem aos grupos anteriores e tem
permissão para realizar os trabalhos presencialmente;
A triagem possui dois objetivos:
identificação de casos suspeitos, permitindoo
encaminhamento aos serviços de saúde;
1.2.4.2isolamento dos casos suspeitos, evitandoa
transmissão no ambiente de trabalho.
Recomendar que todos os profissionais da educação
respondam a um questionário autodeclaratório, antes de
acessar o local de trabalho, com o objetivo de identificar
casos suspeitos de COVID-19. O modelo do questionário
encontra-se no Anexo I;
Garantir monitoramento contínuo, adotando
mecanismos de controle que permitam ao servidor
informar ao gestor a presença de sintomas;
Para aferir a temperatura de seus profissionais no momento
da chegada ao local de trabalho, recomenda-se seguir as
orientações do fabricante quanto à calibragem do medidor
de temperatura. Dar preferência a medidores de
temperatura sem contato, porém caso não seja possível
utilizar medidores de temperatura sem contato, a
higienização do termômetro com álcool 70% deve ser
realizada a cada uso. Caso a temperatura aferida de algum
colaborador esteja igual ou superior a 37,8°C, o
colaborador deve ser considerado um caso suspeito.

O quê
(ação) (W2)

Na unidade
de
ensino.

Ond
e
(W3)

Após
homologaçã
o do
PlanCon
Municipal.

Quand
o
(W4)

Equipe diretiva,
pedagógica e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Quem (W5)

Conforme as
diretrizes
estabelecidas.

Como
(H1)

Sem
custo

Quant
o (H2)

05/01/2021 (Terça-feira)

ASSINADO DIGITALMENTE

DOM/SC - Edição N° 3371
Página 2865

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Na unidade
de
ensino.

Na unidade
de
ensino.

Instituição
mantenedora
.

Orientar a apresentação de comprovação para o
enquadramento no grupo de risco estabelecido pelo
Decreto SC/525/2020:
Cada rede de ensino poderá optar por aceitar
comprovantes tais como: Formulário de
Autodeclaração, Atestado Médico e/ou
Agendamento em Perícia Médica.

Recomendar que as Redes de Ensino realizem diagnóstico
para mapear quais e quantos servidores e estudantes se
enquadram no grupo de risco estabelecido pelo Decreto nº
SC/525/2020:
Garantir que todos os setores estejam contemplados no
diagnóstico: professores, servidores que ocupam funções
administrativas e pedagógicas, servidores que atuam na
limpeza, servidores que atuam com a alimentação,
servidores que atuam com o transporte escolar, servidores
que atuam na segurança e vigilância das unidades
escolares, servidores que atuam no quadro civil ou técnico
das unidades escolares, estudantes de todas as etapas e
níveis de ensino;
Orientar que sejam organizados formulários
diagnósticos padrão, pela mantenedora, e
aplicados pela unidade escolar.

Ond
e
(W3)

Orientar os profissionais da educação identificados
como casos suspeitos de COVID-19 a:
buscar uma unidade de saúde;
manter isolamento domiciliar por 14 dias, a partir do
início dos sintomas, e depois de três dias sem sintomas.
Após este período, o profissional poderá voltar ao
trabalho;
1.3.3 os familiares (contato domiciliar) devem ser orientados
a realizar isolamento domiciliar por 14 dias e, se
apresentarem sintomas, procurar uma unidade de saúde.

O quê
(ação) (W2)

ASSINADO DIGITALMENTE

Após
homologaçã
o do
PlanCon
Escolar

Após
homologaçã
o do
PlanCon
Escolar.

Após
homologaçã
o do
PlanCon
Escolar.

Quand
o
(W4)

Equipe diretiva.

Equipe diretiva.

Equipe diretiva.

Que
m
(W5)

Conforme as
diretrizes
estabelecidas.

Conforme as
diretrizes
estabelecidas.

Conforme as
diretrizes
estabelecidas.

Como
(H1)

Sem
custo

Sem
custo.

Sem
custo

Quant
o (H2)
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Quando
(W4)
Que
m
(W5)

Como
(H1)
Qua
nto
(H2)
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4. Assegurar o planejamento democrático e coletivo de
carga horária e condições de trabalho a toda comunidade
escolar.

3. Orientar por carga horária diferenciada aos servidores,
em especial, aos professores que estiverem atuando
presencialmente, a fim de garantir o planejamento das
atividades para as novas metodologias de ensino, conforme
as diretrizes pedagógicas.

Na unidade
de
ensino.

Na unidade
de
ensino.

Na unidade
de ensino e
ou Home
Office.

Após
homologação do
PlanCon
Municipal de
acordo com as
legislações
vigentes.

Após
homologação do
PlanCon Escolar
de acordo com
as legislações
vigentes.

Após
homologação do
PlanCon Escolar
de acordo com
as legislações
vigentes.

Na unidade
de ensino e
ou Home
Office.

2.2. Distribuir tarefas administrativas, quando necessário,
que possam ser realizadas de forma remota, como auxiliar
na elaboração de atividades, pesquisas e correções de
atividades.

2.3. Planejar e ministrar aulas de forma remota, bem
como elaborar as aulas para as formas impressas.

Após
homologação do
PlanCon Escolar
de acordo com
as legislações
vigentes.

Home Office.

Após
homologação do
PlanCon Escolar
de acordo com
as legislações
vigentes.

Equipe diretiva
e
pedagógica.

Equipe diretiva
e
pedagógica.

Equipe diretiva
e
pedagógica.

Equipe diretiva
e
pedagógica.

Equipe diretiva
e
pedagógica.

Conforme as
diretrizes
estabelecidas.

Conforme as
diretrizes
estabelecidas.

Conforme as
diretrizes
estabelecidas.

Conforme as
diretrizes
estabelecidas.

Conforme as
diretrizes
estabelecidas.

Sem
custo

Sem
custo

Sem
custo

Sem
custo

Sem
custo

2. Organizar a forma de trabalho aos profissionais da educação que se enquadram no grupo de
risco:

Ond
e
(W3)

2.1. Priorizar o trabalho remoto, conforme Decreto
nº SC/525/2020, de forma que não haja prejuízo ao
serviço público.

O quê
(ação) (W2)

05/01/2021 (Terça-feira)
DOM/SC - Edição N° 3371
Página 2867

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Ond
e
(W3)

Quand
o
(W4)

Que
m
(W5)

Como
(H1)

Quanto
(H2)
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5.6. Envolver representantes do Poder Legislativo, tanto no
âmbito estadual quanto municipal, nos Comitês de
Gerenciamento da COVID-19, considerando a necessidade
de adequação legislativa enquanto o regime especial de
educação decorrente da pandemia perdurar.

5.5. Considerar as especificidades da legislação local
quanto à necessidade de reposição, contratação e/ou
realização e prorrogação de processos seletivos de
servidores, para dar continuidade ao processo educativo,
de modo a reduzir o risco e com menor prejuízo possível à
aprendizagem dos estudantes, ponderando-se a
necessidade de frequentes substituições de servidores em
função de licenças, óbitos e ocorrência de eventos
adversos, que incidem em situações de emergência,
visando agilizar com eficácia a continuidade do processo
de ensino.
Órgãos
responsáveis
.

Órgãos
responsáveis
.

Após
homologaçã
o do
PlanCon
Escolar

Após
homologação
do PlanCon
Escolar

Após
homologação
do PlanCon
Escolar.

Instituição
mantenedora
.

Instituição
mantenedora
.

Instituição
mantenedora

Instituição
mantenedora

Após
homologação
do PlanCon
Escolar.

Órgãos
responsáveis

5.3. Sistematizar mecanismos para a compensação de
horas, na impossibilidade da realização de trabalho remoto
ou desempenho de outra função.

Órgãos
responsáveis

Instituição
mantenedora

Após
homologação
do PlanCon
Escolar.

Órgãos
responsáveis

5.2. Garantir no edital os critérios para a substituição.

5.4. Identificar possibilidades de prorrogação de contratos
dos professores que já estão atuando nas atividades não
presenciais, para dar continuidade ao calendário letivo,
conforme estabelecido nos Pareceres CNE nº 05 e
11/2020.

Instituição
mantenedora

Após
homologação
do PlanCon
Escolar.

Órgãos
responsáveis

5.1. Elaborar edital específico para o período estabelecido.

Conforme as
diretrizes
estabelecidas.

Conforme as
diretrizes
estabelecidas.

Conforme as
diretrizes
estabelecidas.

Conforme as
diretrizes
estabelecidas.

Conforme as
diretrizes
estabelecidas.

Conforme as
diretrizes
estabelecidas.

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo

5. Organizar critérios para a contratação de servidores em substituição, ou para a necessidade de contratação de novos servidores em regime de excepcionalidade, a
fim de atender às necessidades no período em que perdurar o formato das atividades escolares estabelecido nas diretrizes pedagógicas e sanitárias:

O quê
(ação) (W2)
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Ond
e
(W3)

Quand
o
(W4)

Que
m
(W5)

Como
(H1)

Quanto
(H2)
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6.2. Elaborar e/ou compartilhar uma cartilha de orientação
sobre os cuidados básicos de prevenção à COVID-19, e
disponibilizá- la pela internet para as comunidades escolares.

6.6. Realizar testes simulados em período anterior à
retomada das atividades presenciais.

6.5. Oferecer formação aos servidores para a nova
forma de ensino, conforme as diretrizes pedagógicas.

6.4. Oportunizar, a todos os servidores, formação e
treinamento para os planos de contingenciamentos e
protocolos escolares.

Ambient
e
Virtual.

Unidade de
ensino e
Home Office.

Unidade de
ensino e
Home
Office.

Unidade
de
ensino.

Órgãos
competentes
com
compartilhame
nt o na unidade
de ensino.

6.3. Afixar as medidas de prevenção, por meio de
materiais visuais, nas unidades de ensino.

Unidade de
ensino e
Home Office.

6.1. Capacitar a comunidade escolar a respeito dos
seguintes temas: ações de higiene necessárias quando da
utilização do transporte público e transporte escolar,
utilização da máscara de proteção, troca da máscara, tempo
útil de proteção de máscara, armazenamento/descarte de
máscara contaminada, higienização das mãos e objetos,
etiqueta respiratória e como se alimentar
com segurança.

Após
homologaçã
o do
PlanCon
Escolar.

Após
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica,
Comissão
Escolar.

Instituição
mantenedora
.

Equipe diretiva,
pedagógica,
Comissão
Escolar e demais
profissionais que
se fizer
necessário.

Equipe diretiva
e
pedagógica.

Órgãos
competentes,
equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Conforme as
diretrizes
estabelecidas.

Conforme as
diretrizes
estabelecidas.

Conforme as
diretrizes
estabelecidas.

Conforme as
diretrizes
estabelecidas.

Conforme as
diretrizes
estabelecidas.

Conforme as
diretrizes
estabelecidas.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

6. Garantir que toda a comunidade escolar seja formada, treinada e preparada para um retorno seguro às atividades presenciais, por meio das
seguintes ações:

O quê
(ação) (W2)
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7.5. Acompanhar o pós-retorno: direção e colegas devem
permanecer atentos a comportamento, frequência,
desempenho, etc., de alunos e professores, e realizar
encaminhamento especializado imediatamente, em caso de
observação de depressão, tristeza, ansiedade, medo, ou
culpa, entre outros.

7.4. Preparar um ambiente acolhedor para a recepção da
comunidade escolar no retorno das atividades presenciais.

7.3. Promover campanhas motivacionais constantes (tanto
gerais como específicas) em todos os meios de
comunicação, para lembrar que a unidade de ensino está
preocupada com o bem- estar de todos.

7.2. Promover reflexões, por meio de formações virtuais
(interinstitucionais), sobre as incertezas da comunidade
escolar com relação à nova realidade.

7.1. Disponibilizar serviços de apoio psicossocial que
abordam estigmatização/discriminação e apoio aos
servidores no enfrentamento das incertezas da pandemia.

O quê
(ação) (W2)
Quand
o
(W4)

Que
m
(W5)

Como
(H1)

Unidade
de
ensino.

Unidade
de
ensino.

Unidade de
ensino e ou
por meio de
tecnologia da
informação e
comunicação.

Ambient
e
Virtual.

Órgão
competente
.

Após
homologaçã
o do
PlanCon
Escolar.

Após
homologaçã
o do
PlanCon
Escolar.

Após
homologaçã
o do
PlanCon
Escolar.

Após
homologaçã
o do
PlanCon
Escolar.

Após
homologaçã
o do
PlanCon
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica,
Comissão
Escolar e demais
profissionais que
se fizer
necessário.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Instituição
mantenedora
.

Conforme as diretrizes
estabelecidas e suporte
do setor de saúde.

Conforme as
diretrizes
estabelecidas.

Conforme as
diretrizes
estabelecidas.

Conforme as
diretrizes
estabelecidas.

Por meio de encaminhamentos
específicos aos órgãos
competentes.

7. Encaminhamentos para o acolhimento e acompanhamento:

Ond
e
(W3)

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Quanto
(H2)
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3.
Identificar as principais funções a serem
desenvolvidas nas Unidades de Gestão Operacional
(Sistemas de Comando Operacionais- SCO/ Comitês
Escolares) e propor tarefas/atividades para cada uma das
funções nos três níveis (estratégico, tático e operacional) e
capacitar para cada função (framework).

2.
Capacitação e treinamento dos integrantes da
comunidade escolar envolvidos na gestão da crise
sanitária, com especial atenção às equipes que compõem
a Unidade de Gestão Operacional/ Sistema de Comando
de Operações.

1.
Oportunizar, a todos os servidores,
capacitação e treinamento para os planos de
contingência, o Sistema de Comando de Operações
- SCO e protocolos escolares.

O quê
(ação) (W2)

Na unidade
de
ensino.

Na unidade
de ensino;
remotamente,
quando
necessário.

Na unidade
de ensino;
remotamente,
quando
necessário.

Ond
e
(W3)

Por quê (domínios): TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO

Acesse ao documento na íntegra

DAOP CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO

Após a
homologaçã
o do
PlanCon
Escolar.

Após a
homologaçã
o do
PlanCon
escolar

Após a
homologaçã
o do
PlanCon
Escolar

Quand
o
(W4)

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Que
m
(W5)

Sem
custo.

Sem
custo.

Encontros presenciais,
remotos, quando necessário;
plataformas digitais (Web
conference/webinar, live);
informativos em materiais
impressos ou eletrônicos.

Criação de um Organograma
de Comando
Operacional.

Sem
custo.

Quant
o (H2)

Encontros presenciais,
remotos, quando necessário;
plataformas digitais (Web
conference/webinar, live);
informativos em materiais
impressos ou eletrônicos.

Como
(H1)
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8.
Treinamento específico sobre higienização e
desinfecção adequadas de materiais, superfícies e
ambientes, aos servidores responsáveis pela limpeza.

7.
Treinamento das Comissões Escolares para
fiscalização dos regramentos e diretrizes aplicáveis na
unidade escolar que se pretende o retorno do ensino,
extensão e pesquisas presenciais.

6.
Capacitação da comunidade escolar nos seguintes
temas:
- ações de higiene necessárias quando da
utilização do transporte público e transporte
escolar;
- utilização da máscara de proteção, troca da máscara;
tempo útil de proteção de máscara;
- armazenamento/descarte de máscara
contaminada; higienização das mãos e objetos;
- etiqueta respiratória; como se alimentar com
segurança; - entre outros.

5.
Adotar rotinas regulares de capacitação e treinamento
dos alunos e servidores sobre as medidas de prevenção,
monitoramento e controle da transmissão do COVID19, com
ênfase nas orientações, protocolos e diretrizes estabelecidas,
sempre em linguagem acessível para toda a comunidade
escolar.

4.
Desenvolver programas de capacitação para os
alunos e para os professores e servidores que não
integrem o SCO, focando nas respostas
comportamentais esperadas para cada segmento da
comunidade escolar .

O quê
(ação) (W2)

Na unidade de
ensino e/ ou
ambiente
virtual.

Na unidade
escolar;
home
office,
quando
necessário.

Na unidade
de ensino;
remotamente,
quando
necessário

Na unidade
de ensino;
remotamente,
quando
necessário.

Na unidade
de ensino;
remotamente,
quando
necessário

Ond
e
(W3)

Comitê
Estadual de
combate à
COVID19.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Após a
homologaçã
o do
PlanCon
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Que
m
(W5)

Durante
construção
do Escolar.

Após a
homologaçã
o do
PlanCon
Escolar.

Após a
homologaçã
o do
PlanCon
Escolar.

Após a
homologaçã
o do
PlanCon
Escolar.

Quand
o
(W4)

Conforme as diretrizes sanitárias.

Encontros presenciais,
remotos, quando necessário;
plataformas digitais (Web
conference/webinar, live).

Encontros presenciais,
remotos, quando necessário;
plataformas digitais (Web
conference/webinar, live);
informativos em materiais
impressos ou eletrônicos.

Encontros presenciais,
remotos, quando necessário;
plataformas digitais (Web
conference/webinar, live);
informativos em materiais
impressos ou eletrônicos.

Encontros presenciais,
remotos, quando necessário;
plataformas digitais (Web
conference/webinar, live);
informativos em materiais
impressos ou eletrônicos.

Como
(H1)

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Quant
o (H2)
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12. Realizar a capacitação/treinamentos dos
profissionais envolvidos em todos os processos da
alimentação na escola (recebimento, armazenamento,
pré-preparo, preparo, distribuição, acompanhamento e
fiscalização), seguindo os procedimentos estabelecidos
nas diretrizes sanitárias, planos de contingências e
protocolos escolares.
Na unidade
de
ensino.

Na unidade
de
ensino.

Na unidade
de
ensino.

10. Capacitação e treinamento dos servidores e alunos
para procederem às ações quando se depararem com
indivíduos com sintomas de síndrome gripal, de forma a se
protegerem e protegerem a comunidade escolar de
possível contaminação.

11. Capacitar os servidores ou prestadores de serviço
do transporte escolar quanto às medidas/diretrizes
recomendadas para o retorno das aulas presenciais.

Na unidade
de
ensino.

Ond
e
(W3)

9. Capacitar profissionais responsáveis pela triagem
dos servidores e alunos da escola,
sendo
classificados de acordo com seu estado individual
inicial em relação à Covid-19.

O quê
(ação) (W2)

Após a
homologaçã
o do
PlanCon
Escolar.

Após a
homologaçã
o do
PlanCon
Escolar.

Após a
homologaçã
o do
PlanCon
Escolar.

Após a
homologaçã
o do
PlanCon
Escolar.

Quand
o
(W4)

Equipe diretiva
e outros
profissionais
que se
perceberem
necessários
para este
momento.

Equipe diretiva
e outros
profissionais
que se
perceberem
necessários
para este
momento.

Equipe diretiva
e outros
profissionais
que se
perceberem
necessários
para este
momento.

Equipe diretiva
e outros
profissionais
que se
perceberem
necessários
para este
momento.

Que
m
(W5)

Encontros presenciais,
remotos, quando necessário;
plataformas digitais (Web
conference/webinar, live)
informativos em materiais
impressos ou eletrônicos.
Seguindo os procedimentos
estabelecidos nas Diretrizes
Sanitárias, Planos de
Contingência e Protocolos
Escolares.

Encontros presenciais,
remotos, quando necessário;
plataformas digitais (Web
conference/webinar, live)
informativos em materiais
impressos ou eletrônicos.
Seguindo os procedimentos
estabelecidos nas Diretrizes
Sanitárias, Planos de
Contingência e Protocolos
Escolares.

Orientação e vigilância
constantes para monitoramento
dos sintomas da COVID.
Seguindo os procedimentos
estabelecidos nas Diretrizes
Sanitárias.

Encontros presenciais,
remotos, quando necessário;
plataformas digitais (Web
conference/webinar, live);
informativos em materiais
impressos ou eletrônicos.

Como
(H1)

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Quant
o (H2)
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17. Realizar simulados de mesa/virtuais
envolvendo as Coordenadorias Regionais de
Educação, Saúde, Proteção e Defesa Civil, entre
outras.

16. Realizar simulados de preparação para instalação,
ativação e funcionamento do Plano de Contingência e do
SCO.

Ambient
e
virtual.

Na unidade
de
ensino.

Na unidade
de
ensino.

Na unidade
de
ensino.

14. Articulação e integração intersetorial com outras
instituições/políticas (saúde, assistência social, segurança
pública, criança e adolescente etc.), uma vez que as ações
de resposta serão realizadas por instituições diferentes e
que, se acionadas, precisam estar prontas para prestar o
atendimento.

15. Treinamentos para os diferentes atores envolvidos
na gestão e comunicação de casos suspeitos de COVID19 no estabelecimento de ensino.

Na unidade de
ensino e em
ambiente
virtual.

Ond
e
(W3)

13. Oportunizar a capacitação de professores e
educadores para uso de novas estratégias de
aprendizagem, metodologias ativas, ferramentas digitais,
gamificação (jogos digitais) etc.

O quê
(ação) (W2)

No processo
de elaboração
do Escolar.

Após a
homologaçã
o do
PlanCon
Escolar.

Após a
homologaçã
o do
PlanCon
Escolar.

Após a
homologaçã
o do
PlanCon
Escolar.

Após a
homologaçã
o do
PlanCon
Escolar.

Quand
o
(W4)

Comissã
o
Escolar
.

Equipe diretiva
e Comissão
Escolar.

Equipe diretiva
e outros
profissionais
que se
perceberem
necessários
para este
momento.

Equipe diretiva
e outros
profissionais
que se
perceberem
necessários
para este
momento.

Equipe diretiva
e
pedagógica.

Que
m
(W5)

Realização em ambiente virtual.

Exercício realizado na unidade
de ensino, testando os
protocolos estabelecidos.

Promovendo simulados
referentes às medidas
preventivas, protocolos e
diretrizes estabelecidas;
encontros presenciais, remotos,
quando necessário; plataformas
digitais (Web conference/webinar,
Live).

Criação de rede de comunicação
intersetorial.

Possibilitando treinamento das
ferramentas para as novas
estratégias de ensino.

Como
(H1)

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Quant
o (H2)
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19. Garantir que toda a comunidade escolar seja formada,
treinada e preparada para um retorno seguro às atividades
presenciais, sendo que a capacitação dos alunos e
professores poderá, ainda, ser reforçada com o apoio do
Programa Defesa Civil na Escola, desenvolvido pela Defesa
Civil de Santa Catarina, por meio do módulo voltado aos
desastres de natureza biológica, módulos de preparação e
resposta a eventos adversos.

18. Realizar exercícios simulados de campo para a
validação do plano de contingência e dos protocolos, antes
da retomada às aulas com estudantes e servidores
utilizando diferentes cenários de risco nas simulações e
reunir o maior número de situações que os alunos
vivenciam na escola, visualizando-as na perspectiva de
prevenção ao Coronavírus.

O quê
(ação) (W2)

Unidade de
ensino e ou
ambiente
virtual.

Unidade
de
ensino.

Ond
e
(W3)

Após
homologaçã
o do Plan
Con
Escolar.

Após
homologaçã
o do Plan
Con
Escolar.

Quand
o
(W4)

Equipe diretiva
e outros
profissionais
que se
perceberem
necessários
para este
momento.

Equipe diretiva
e
pedagógica.

Que
m
(W5)

Utilizando plataformas virtuais.

Exercício realizado unidade de
ensino. testando os protocolos
estabelecidos, como por
exemplo:
• tra eto de ida e volta da
escola carro, nibus, carona,
bicicleta na escola: entrada,
saída, durante as
aulas, intervalo, ida e volta ao
banheiro, momento do lanche;
• ao chegar em casa:
medidas de higienização
e segurança.

Como
(H1)

Sem
custo.

Sem
custo.

Quant
o (H2)
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Na unidade
de
ensino.

Na unidade
de
ensino.

2.
Promover a valorização do conhecimento cient fico
consolidado, como o melhor e mais qualificado saber
dispon vel para enfrentar, com ito, a pandemia de COVID19.

3. Plane ar a ativação e implementação de um plano
de comunicação, no mbito do plano de ação
coordenado pelo SCO GO. Sugerimos que se am
inclu dos os seguintes
t picos
- Contextualização
- Objetivos e metas
- P blicos-alvo
- Conte do(s), principal e secund rios, e sua inter-relação
- Recursos humanos e materiais – equipes de
trabalho e respons veis
- Canais de comunicação e de informação
- Calendarização
- Avaliação, adaptação e aprimoramento.

Na unidade
de
ensino.

Ond
e
(W3)

1.
Constituir uma equipe respons vel pela
comunicação interna (entre atores envolvidos na crise e
na resposta) e pela comunicação e terna (ao p blico),
integrada ao Sistema de
Comando em Operações (SCO) nidade de Gestão
Operacional (UGA) ou Comit de Crise, definindo funções e
responsabilidades dos seus membros, se poss vel utili ando
procedimentos operacionais padrão (POPs).

O quê
(ação)
(W2)

Quand
o
(W4)

Após
homologaçã
o do
PlanCon
Escolar.

Após
homologaçã
o do
PlanCon
Escolar.

Após
homologaçã
o do Plan
Con
Escolar..

Por quê (domínios): INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Acesse ao documento na íntegra

DAOP E COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO

Equipe diretiva
e Comissão
escolar.

Equipe diretiva
e
pedagógica.

Equipe diretiva
e Comissão
escolar.

Que
m
(W5)

Por organização da equipe
diretiva e Comissão
escolar.

Por organização da equipe
diretiva, respeitando as
diretrizes.

Por meio da organização da
equipe diretiva e Comissão
escolar.

Como
(H1)

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Quant
o (H2)
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8.
Promover a comunicação com o p blico
comunidade, durante surtos epid micos, deve ser no
sentido de criar, manter
ou resgatar a confiança e a transpar ncia, para tanto, é
importante analisar e entender o perfil do p blico-alvo.

7.
Incorporar a comunicação de risco dentro de um
plane amento, para ocorr ncias graves e em todos os
aspectos de resposta a uma epidemia.

6.
Promover a adoção de atitudes responsáveis e
equilibradas, que estejam longe, tanto do pânico
paralisante, em que muitas pessoas se deixam mergulhar,
como da atitude negacionista, sobre a dimensão do
desafio.

5.
Promover a compreensão, tanto sobre as
principais formas de cont gio associadas CO ID-19,
como sobre as atitudes e comportamentos mais
eficazes para a prevenção desse cont gio.

4.
Promover a compreensão acerca do que se sabe
sobre o novo Coronav rus e a pandemia de CO ID-19,
contribuindo para que a população escolar e suas fam lias
possam a udar na
prevenção do cont gio e na efetividade das medidas
implementadas no estabelecimento de
ensino/educação.

O quê
(ação)
(W2)

Na unidade
de
ensino.

Na unidade
de
ensino.

Na unidade
de
ensino.

Na unidade
de
ensino.

Na unidade
de
ensino.

Ond
e
(W3)

Após
homologaçã
o do
PlanCon
Escolar.

Após
homologaçã
o do
PlanCon
Escolar.

Após
homologaçã
o do
PlanCon
Escolar.

Após
homologaçã
o do
PlanCon
Escolar.

Após
homologaçã
o do
PlanCon
Escolar.

Quand
o
(W4)

Equipe diretiva
e Comissão
Escolar.

Equipe diretiva
e Comissão
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva
e demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Equipe diretiva
e Comissão
escolar.

Que
m
(W5)

Por organização da equipe
diretiva e Comissão
Escolar.

Por organização da equipe
diretiva e Comissão
Escolar.

Por organização da equipe
diretiva e Comissão
Escolar.

Por organização da equipe
diretiva e Comissão
Escolar.

Por organização da equipe
diretiva e Comissão
Escolar.

Como
(H1)

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Quant
o (H2)
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12. Avaliar a capacidade de comunicação de todos os
atores internos e parceiros externos relevantes e os
canais de comunicação utilizados e que possam ser
compartilhados.

11. Identificar os principais meios de comunicação social
mais efetivos criar e ou atuali ar uma lista de contatos e
fomentar boas relações com os meios de comunicação
social, fornecendo
informações regulares sobre o retorno s aulas e o grau de
preparação do estado, da região e do munic pio.

10. utilizar canais de comunicação confi veis e efica es,
que o p blico-alvo utili a regularmente, e que são de sua
prefer ncia. Seguem alguns canais que podem ser utili
ados com o p blico interno e externo:
- eios de comunicação social (r dio, televisão e
imprensa escrita).
- E-mail, Google forms para comunicados e/ou
pesquisas; Google Hangouts, chat online, webinars,
lives, canal aberto.
- dias sociais ( aceboo , hatsApp, itter, ebsite,
Instagram, Youtube, Telegram, SMS, Skype,
Messenger etc.).
- Intranet, linha telef nica espec fica, quadros de
comunicação, boletins internos online, ouvidoria.
- Pode-se, ainda, incluir cartazes, folhetos, mupis
(mobili rio urbano para informação), outdoors, spots
televisivos, micro programas de r dio etc.
- Sistemas sonoros m veis (motos, bicicletas, carros de som
etc.).

9.
Promover a ideia de transpar ncia da informação,
defendendo a possibilidade de que cada um tenha
acesso informação validada e, mesmo assim,
submetendo-a cr tica, simultaneamente, combatendo fa e
ne s e not cias de nature a especulativa variada.

O quê
(ação)
(W2)

Na unidade
de
ensino.

Na unidade
de
ensino.

Na unidade
de
ensino.

Na unidade
de
ensino.

Ond
e
(W3)

Após
homologaçã
o do
PlanCon
Escolar..

Após
homologaçã
o do
PlanCon
Escolar.

Após
homologaçã
o do
PlanCon
Escolar.

Após
homologaçã
o do
PlanCon
Escolar.

Quand
o
(W4)

Equipe diretiva
e demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Equipe diretiva
e demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Equipe diretiva
e demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Equipe diretiva
e demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Que
m
(W5)

Por organização da equipe
diretiva e Comissão
Escolar.

Por organização da equipe
diretiva e Comissão
Escolar

Por organização da equipe
diretiva e Comissão
Escolar.

Por organização da equipe
diretiva e Comissão
Escolar.

Como
(H1)

Sem
custo

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Quant
o (H2)
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Na unidade
de
ensino.

Na unidade
de
ensino.

18. Definir um mecanismo de comunicação interna
que possibilite informar adequadamente aos alunos e
servidores acerca das medidas preventivas de
contenção de cont gio adotadas pelo estabelecimento
de ensino.

Na unidade
de
ensino.

Na unidade
de
ensino.

Na unidade
de
ensino.

Na unidade
de
ensino.

Ond
e
(W3)

17. Promover o flu o e a integração entre
informações e ternas e internas, possibilitando a
avaliação cont nua das estratégias, ações e sistema
operacional definidos.

16. Estabelecer o di logo em qualquer atividade que
venha a ser implementada, de modo a, sistematicamente,
coletar e dar resposta a todas as questões provenientes
dos atores internos e externos.

15. Manter a confiança, levando em consideração as
reações do p blico-alvo e modificando o plano de
comunicação de risco, dependendo das percepções e
perguntas das pessoas, prevendo mecanismos para
desmentir rumores e desinformação, mitigando fake news.

14. ornecer ao p blico-alvo canais regulares, por meio
dos quais possam obter informação atualizada (por
exemplo: linhas diretas ou um website).

13. Analisar e entender o perfil do(s) p blico(s)-alvo,
para poder ajustar os objetivos e metas, diversificar e
especializar a linguagem, os canais de comunicação etc.

O quê
(ação)
(W2)

Após
homologaçã
o do
PlanCon
Escolar.

Após
homologaçã
o do
PlanCon
Escolar.

Após
homologaçã
o do
PlanCon
Escolar.

Após
homologaçã
o do
PlanCon
Escolar.

Após
homologaçã
o do
PlanCon
Escolar.

Após
homologaçã
o do
PlanCon
Escolar..

Quand
o
(W4)

Equipe diretiva
e demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Equipe diretiva
e demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Equipe diretiva
e demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Equipe diretiva
e demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Equipe diretiva
e demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Equipe diretiva
e demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Que
m
(W5)

Por organização da equipe
diretiva e Comissão
Escolar.

Por organização da equipe
diretiva e Comissão
Escolar.

Por organização da equipe
diretiva e Comissão
Escolar.

Por organização da equipe
diretiva e Comissão
Escolar.

Por organização da equipe
diretiva e Comissão
Escolar

Por organização da equipe
diretiva e Comissão
Escolar

Como
(H1)

Sem
custo

Sem
custo

Sem
custo

Sem
custo

Sem
custo

Sem
custo

Quant
o (H2)
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23. Informar continuamente ao p blico interno e e
terno acerca do processo de gestão da crise sanit ria,
suas fases, estratégias e ações previstas para a
prevenção de cont gio no ambiente educacional e para
a manutenção das atividades de
ensino nos diferentes cen rios de risco, bem como orientar
sobre os procedimentos a serem seguidos em casos
suspeitos de contaminação.

22. Desenvolver campanhas e peças de multim dia que
apresentem informações-chave e que possam ser
compartilhadas online e transmitidas por diferentes m dias,
com o ob etivo de informar, envolver, e preparar para o
futuro. Essa medida e ige uma redefinição regular dos seus
prop sitos e da adequação s circunst ncias concretas.

21. Adequar a linguagem e o formato das mensagens,
considerando a e ist ncia de pessoas com defici ncias
auditivas, visuais, cognitivas e de outras etnias (ind
genas) ou de outros pa ses.

20. Elaborar formas de comunicação atraentes e efica
es para promover o uso de m scaras, de higiene pessoal e
de conv vio
respons vel enquanto instrumento que, de alguma forma,
à luz dos atuais conhecimentos, pode fornecer um certo
grau de proteção em contextos de menor distanciamento
social.

19. Criar um canal espec fico e de f cil acesso para
esclarecimento de d vidas e contato (inclusive sobre
not cias falsas e rumores) que poder ser um e-mail ou
contato de
hatsApp, no mbito estadual, regional e municipal ou da
unidade escolar, divulgando informações para a
comunidade interna e e terna, assegurando mecanismos
confi veis de feedback.

O quê
(ação)
(W2)

Na unidade
de
ensino.

Na unidade
de
ensino.

Na unidade
de
ensino.

Na unidade
de
ensino.

Na unidade
de
ensino.

Ond
e
(W3)

Após
homologaçã
o do
PlanCon
Escolar.

Após
homologaçã
o do
PlanCon
Escolar.

Após
homologaçã
o do
PlanCon
Escolar.

Após
homologaçã
o do
PlanCon
Escolar.

Após
homologaçã
o do
PlanCon
Escolar.

Quand
o
(W4)

Equipe diretiva
e demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Equipe diretiva,
pedagógica e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Equipe diretiva,
pedagógica e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Equipe diretiva
e demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Equipe diretiva
e demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Qu
e m
(W5)

Por organização da equipe
diretiva e Comissão
Escolar.

Por organização da equipe
diretiva e Comissão
Escolar.

Por organização da equipe
diretiva e Comissão
Escolar.

Por organização da equipe
diretiva e Comissão
Escolar.

Por organização da equipe
diretiva e Comissão
Escolar.

Como
(H1)

Sem
custo

Sem
custo

Sem
custo

Sem
custo

Sem
custo

Quant
o (H2)
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26. Comunicar as normas de condutas relativas ao uso
dos espaços f sicos e prevenção e ao controle do CO ID-19,
em linguagem acess vel comunidade escolar, e, quando
aplic vel, afixar cartazes com as mesmas normas em locais
vis veis e de circulação, tais como acessos aos
estabelecimentos, salas de aula, banheiros, refeit rios,
corredores, dentre outros (DAOP Sanit ria).

25. Divulgar amplamente e disponibili ar, nos sites das
organi ações parceiras que integram o Comit de Retorno s
Aulas e Comit écnico Cient fico da Defesa Civil de Santa
Catarina, todos os materiais produzidos e elaborados para
auxiliar no processo de planejamento, organização e tomada
de decisão sobre o retorno escolar quais sejam:
- Plano de Conting ncia Educação Estadual – Plancon-Edu
Estadual CO ID-19 em que est inserido o Caderno de
Diretri es das medidas Sanitirias, Pedag gicas, de
Alimentação, de Transporte Escolar, de Gestão de
Pessoas, de Comunicação e Informação, de Treinamento,
Capacitação e Simulados e de Finanças;
- Plano de Conting ncia Educação Escolas –
Plancon-Edu Escolas COVID- 19;
- Caderno de Apoio Plancon COVID-19;
- Tutorial de Metodologias Ativas para Contextos de
Eventos Extremos.

24. Providenciar que o conte do das mensagens enviadas
pelas instituições participantes e pela unidade escolar inclua
informação sobre as medidas tomadas pela instituição para
proteger os seus membros informação sobre o impacto da
situação de emerg ncia na vida da instituição informação
sobre as medidas pedag gicas, de transporte, de
alimentação, de gestão de pessoas, de
treinamento e capacitação sobre o poss vel periodo de
retorno aulas, entre outras.

O quê
(ação)
(W2)

Na unidade
de
ensino.

Na unidade
de
ensino.

Na unidade
de
ensino.

Ond
e
(W3)

Após
homologaçã
o do
PlanCon
Escolar

Após
homologaçã
o do
PlanCon
Escolar

Após
homologaçã
o do
PlanCon
Escolar

Quand
o
(W4)

Equipe diretiva,
pedagógica e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Equipe diretiva
e demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Equipe diretiva,
pedagógica e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Que
m
(W5)

Por organização da equipe
diretiva e Comissão
Escolar.

Por organização da equipe
diretiva e Comissão
Escolar.

Por organização da equipe
diretiva e Comissão
Escolar.

Como
(H1)

Sem
custo.

Sem
custo

Sem
custo

Quant
o (H2)
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30. Realizar campanha de conscientização para
que os pais respons veis priori em, quando poss vel,
o transporte
pr prio de seus filhos, visando evitar o risco de contaminação
dentro do transporte coletivo, orientando para que não
transportem passageiros fora do n cleo familiar (DAOP
Transporte).

29. Levar ao conhecimento dos profissionais do
transporte escolar, quer sejam servidores ou
prestadores de serviços (e aplicar no que couber), as
medidas recomendadas para os demais profissionais
voltadas à atividade escolar (DAOP Transporte).

28. Incluir no plano de comunicação indicações para a
comunidade escolar relativas aos procedimentos
alimentares, conforme as diretri es sanit rias, planos de
conting ncia e protocolos escolares (DAOP
Alimentação).

27. Divulgar amplamente, para toda a comunidade escolar,
as estratégias pedagógicas adotadas pela Rede de Ensino
e/ou unidade escolar, a fim de promover seu engajamento na
realização das atividades presenciais e não presenciais,
enquanto perdurar o regime especial de educação decorrente
da pandemia de COVID-19 (DAOP Pedagógica).

O quê
(ação)
(W2)

Na unidade
de
ensino.

Na unidade
de
ensino.

Na unidade
de
ensino.

Na unidade
de
ensino.

Ond
e
(W3)

Após
homologaçã
o do
PlanCon
Escolar

Após
homologaçã
o do
PlanCon
Escolar

Após
homologaçã
o do
PlanCon
Escolar

Após
homologaçã
o do
PlanCon
Escolar

Quand
o
(W4)

Equipe diretiva
e Comissão
Escolar.

Equipe diretiva
e Comissão
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Que
m
(W5)

Por organização da equipe
diretiva e Comissão
Escolar.

Por organização da equipe
diretiva e Comissão
Escolar.

Por organização da equipe
diretiva e Comissão
Escolar.

Por organização da equipe
diretiva e Comissão
Escolar.

Como
(H1)

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Quant
o (H2)
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35. anter a comunicação motivacional e de
envolvimento para promover a adoção de medidas
implementadas pela unidade escolar e adequadas a
cada fase da pandemia no
estado, na região e no munic pio, em todos os meios de
comunicação, para lembrar que a unidade de ensino est
preocupada com o bem-estar de todos.

34. Informar de imediato Secretaria de
Educação estadual municipal a ocorr ncia de
caso suspeito de
contaminação no estabelecimento de ensino, para fins de
monitoramento e controle da evolução do conte to pand
mico municipal e regional na rede de ensino, pela
Secretaria.

33. Informar de imediato Secretaria de Sa de do munic
pio a ocorr ncia de caso suspeito de contaminação no
estabelecimento de ensino, para fins de poss vel testagem
e acompanhamento de sua evolução pelas autoridades
sanit rias.

32. Afixar as medidas de prevenção por meio de
materiais visuais nas unidades escolares.

31. Elaborar cartilha de orientação sobre os cuidados b sicos
de prevenção da COVID-19 para disponibilizar pela internet
aos profissionais da educação (DAOP Gestão de Pessoas).

O quê
(ação)
(W2)

Na unidade
de
ensino.

Na unidade
de
ensino.

Na unidade
de
ensino.

Na unidade
de
ensino.

Na unidade
de
ensino.

Ond
e
(W3)

Após
homologaçã
o do
PlanCon
Escolar.

Após
homologaçã
o do
PlanCon
Escolar.

Equipe diretiva
e
pedagógica.

Equipe diretiva.

Equipe diretiva.

Equipe diretiva,
pedagógica e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Após
homologaçã
o do
PlanCon
Escolar.
Após
homologaçã
o do
PlanCon
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Que
m
(W5)

Após
homologaçã
o do
PlanCon
Escolar.

Quand
o
(W4)

Por organização da equipe
diretiva e Comissão
Escolar.

Por organização da equipe
diretiva e Comissão
Escolar.

Por organização da equipe
diretiva e Comissão
Escolar.

Por organização da equipe
diretiva e Comissão
Escolar.

Por organização da equipe
diretiva e Comissão
Escolar.

Como
(H1)

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Quant
o (H2)
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Na unidade
de
ensino.

Na unidade
de
ensino.

Na unidade
de
ensino.

38. Elaborar cronogramas para atividades e
produtos de comunicação, monitorando sua
implementação.

39. Monitorar o processo de comunicação e
informação, periodicamente, para que ele possa ser
avaliado e melhorado.

Na unidade
de
ensino.

Ond
e
(W3)

37. Reforçar parcerias com os rgãos de comunicação
social, por meio de formação e disponibilização de materiais,
visando à maximização da informação e mensagens por
meio destes canais.

36. Estruturar o sistema de comunicação de modo
que a comunidade saiba o que fazer ao receber a
informação e os alertas.

O quê
(ação)
(W2)

Equipe diretiva,
pedagógica e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.
Equipe diretiva,
pedagógica e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.
Equipe diretiva,
pedagógica e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Após
homologaçã
o do
PlanCon
Escolar.
Após
homologaçã
o do
PlanCon
Escolar.

Equipe diretiva.

Que
m
(W5)

Após
homologaçã
o do
PlanCon
Escolar.

Após
homologaçã
o do
PlanCon
Escolar.

Quand
o
(W4)

Por organização da equipe
diretiva e Comissão
Escolar.

Por organização da equipe
diretiva e Comissão
Escolar.

Por organização da equipe
diretiva e Comissão
Escolar.

Por organização da equipe
diretiva e Comissão
Escolar.

Como
(H1)

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Quant
o (H2)
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1.
Avaliar, com base nas ações definidas pela nidade de
Gestão Operacional (Sistema de Comando de Operações SCO), para cada n vel de prontidão, os recursos
financeiros necess rios para a implementação das medidas
preventivas e de contenção de cont gio preconi adas
(medidas sanit rias, medidas
pedag gicas, medidas e cepcionais de gestão de
restaurantes refeit rios cantinas, apoio log stico às
demais din micas operacionais previstas etc).

O quê
(ação) (W2)

Por quê (domínios): FINANÇAS

Acesse ao documento na íntegra

DAOP FINANÇAS

Na unidades
de
ensino.

Ond
e
(W3)
No processo
de elaboração
do PlanCon
Escolar.

Quand
o
(W4)

Equipe diretiva
e Comissão
Escolar.

Que
m
(W5)

Conforme as diretrizes vigentes.

Como
(H1)

R$10.460 para
100 kit de 100
por mês

R$ 2,615 para
25 kit de 100
por semana

R$ 104,60 kit
refeições
descartáveis a
cada 100
pessoas

R$ 510,00 por
mês

Copo descartável
com 100/ 200 ml: R$
12,75
1.000 copos
por semana
R$ 127,50 por
semana
4.000 copos
por mês

R$ 29,99 uma
unidade de 5
litros de álcool
70%
R$
229,900 para
10 unidades
mensal

Quant
o (H2)
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3.
Fornecer dados e informações financeiras para
subsidiar a captação de recursos complementares para a
gestão da crise sanit ria no estabelecimento de ensino,
junto às instâncias competentes.

2.
Dispor de um orçamento prévio quanto aos recursos a
serem acionados para a realização das atividades, aquisição
de Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs) e
Equipamentos de Proteção Coletivas (EPCs), e todos os
itens recomendados nas
diretri es sanit rias, de alimentação, de transporte, pedag
gicas, gestão de pessoas, de comunicação e de
capacitação e
treinamento.

Na unidade
de
ensino.

Na unidade
de
ensino.

No processo
de elaboração
do PlanCon
Escolar.

No processo
de elaboração
do PlanCon
Escolar.

Instituição
mantenedora.
Equipe diretiva
e Comissão
Escolar.

Instituição
mantenedora.
Equipe diretiva
e Comissão
Escolar.

Conforme as diretrizes vigentes.

Sem
custo.

Termômetro
R$ 190,00 duas
unidades

R$ 12,50 a unidade
de máscara facial
face sheid de
acrilico
R$387,50 para 31
unidades

R$ 37,99 caixa
com 100
unidades de
avental
impermeável

R$ 79,99 caixa
com 100
unidade de luvas
R$ 799,99 para
10 caixas para
uso mesal

R$ 31,32 caixa
com 100 unidades
Máscara
Conforme as diretrizes vigentes. descartável
R$ 310,32 para 10
caixas para uso
mensal
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5.
Dimensionar e descrever detalhadamente a quantidade
e a qualidade de itens indispensaveis que precisam ser
adquiridos, e o período de abastecimento, identificando a
quantidade de EPIs, EPCs, materiais individuais, materiais
de limpe a, higiene e desinfecção, materiais coletivos,
considerando o n mero de servidores, alunos, salas de aula,
espaços f sicos, entre outros, para que não faltem
equipamentos e materiais unidade de ensino até o retorno
da normalidade (ver ane o exemplo).

4.
Acionar os recursos levantados pelo Sistema de
Comando Operacional, a fim de executar os processos de
aquisição de materiais, conforme as normas e legislações
vigentes, ou
direcionar ao rgão competente, ap s a avaliação do cen rio
e definição de quais recursos necess rios
serão
acionados, sendo eles pré-cadastrados ou não, conforme
demandas para o
atendimento seguro de estudantes, familiares e servidores.

O quê
(ação) (W2)

Na unidade
de
ensino.

Na unidade
de
ensino.

Ond
e
(W3)

No processo
de elaboração
do PlanCon
Escolar.

No processo
de elaboração
do PlanCon
Escolar.

Quand
o
(W4)

Equipe diretiva
e Comissão
Escolar.

Instituição
mantenedora.
Equipe diretiva
e Comissão
Escolar.

Que
m
(W5)

Sem
custo.

Quant
o (H2)

Protetor facial face
shield 31 unidades
(R$ 12,50 cada).
Máscara descartável
Conforme as diretrizes vigentes. - Caixa com 100
unidades (R$ 31,32
cada), 5 mil máscaras
Toucas caixa com
100 unidades - R$
23,00, dar-se-à o
consumo de acordo
com o cronograma do
horário de trabalho e
número
de
trabalhadores
diários
Botas (R$72,00) a
unidades 06 pares
dependendo da
quantidade de
funcionários.
Luvas descartável
(R$39,90 cada caixa)
e Luvas de borracha
R$55,99 a caixa com
5 unidades.
Avental descartável
R$45,17 caixa com
10 unidades,
quantidades de

Conforme as diretrizes vigentes.

Como
(H1)
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7.Aux iliar nos processos de licitação, no sentido de definir a
necessidade elaboração dos ermos de Refer ncia, obtenção
dos orçamentos encaminhamento para o setor financeiro para
aprovação e pré-empenho encaminhamento para o setor
respons vel para o lançamento da licitação; realização do
contrato e empenho, considerando o tempo e os prazos
dos fornecedores para o fornecimento dos produtos.
8. Proceder ao levantamento de recursos necess rios
para planejar, organizar e executar as capacitações,
treinamentose simulados de campo, envolvendo equipes,
equipamentos, viaturas, entre outros.

6.
Apoiar o processo de compra de materiais e demais
insumos que se façam necess rios para a operacionali
ação das medidas definidas para enfrentamento da crise
sanit ria, no mbito do estabelecimento de ensino.

Nos órgãos
competente
s.

Nos órgãos
competente

Nos órgãos
competente

Profissionais
responsáveis
dos órgãos
competentes.

Profissionais
responsáveis
dos órgãos
competentes.

Após
Profissionais
homologação do responsáveis dos
PlanCon Escolar.
órgãos
competentes.

Após
homologaçã
o do
PlanCon
Escolar.

Após
homologação
do PlanCon
Escolar.

Por meio do departamento
de compras ou processo
licitatório.

Por meio do departamento
de compras ou processo
licitatório.

Por meio do departamento
de compras ou processo
licitatório.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

avental 500 de darse-à o consumo de
acordo com o e
número de
trabalhadores diários.
Suporte para
sabonete liquido 8
unidades (R$27,15
cada) e 5litros de
sabonete líquido
(R$18.99) a unidade.
Suporte alcool em gel
10 unidades R$ 33,99
cada. Suporte para
Papel Toalha 8
unidades R$38,00
cada e fardo c/ 1mil
unidades R$14.99
cada. seguem a
demanda diária 5litros
de alcool em gel
R$29,99 a unidade..
Aquisição de
Hipoclorito de sódio
R$24,99 de 5l cada,
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10. Considerar os procedimentos estabelecidos nas
diretrizes de gestão de pessoas quanto à necessidade de
contratação de servidores substitutos para atender às
demandas dos grupos de risco, identificando orçamento,
fonte de recursos e legislação para contratação.

9.
Considerar os procedimentos estabelecidos nas
diretri es sanit rias quanto alimentação na escola
(recebimento,
arma enamento, pré-preparo, preparo, distribuição,
acompanhamento e fiscalização), e os recursos
demandados para este fim.

O quê
(ação) (W2)

Nos órgãos
competente
s.

Na unidade
de
ensino.

Ond
e
(W3)
Instituição
mantenedora,
Equipe diretiva
e Comissão
Escolar.

Os órgãos
competente
s.

Quando se
fizer
necessário
conforme a
demanda
prevista em
acordo com
as diretrizes
sanitárias
vigentes.

Que
m
(W5)

No processo
de elaboração
do PlanCon
da unidade.

Quand
o
(W4)

De acordo com a demanda
das unidades
escolares.

Conforme as diretrizes vigentes.

Como
(H1)

Conform
e
demanda
.

Conform
e
demanda
.

Quant
o (H2)
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UNIDADE DE GESTÃO OPERACIONAL (SISTEMA DE COMANDO
OPERACIONAL/COMITES ESCOLARES)
O Núcleo de Desenvolvimento Infantil Professora Estela Machado dos Santos
adotou a seguinte estrutura de gestão operacional.

Figura 2: Organograma de um Sistema de Comando Operacional (SCO)

Para a devida aplicação da metodologia proposta, cada uma das caixas no
organograma deve ser devidamente nominada (responsável) e identificada com telefone, e-mail,
whtasapp da pessoa com poder de decisão. Para facilitar a utilização e visibilidade pode-se criar
um mural para comunicações, avisos, indicação dos responsáveis e contatos de emergência.

SISTEMA DE VIGILÂNCIA E COMUNICAÇÃO (SISTEMA DE ALERTA E ALARME)
Dispositivos Principais
Nosso sistema de alerta e alarme está organizado em torno de 5 dispositivos
principais de vigilância e comunicação:
a. indicações provenientes de instituições hierarquicamente superiores e das entidades de saúde;
b. sistema de observações e controle de evidências (tosse persistente de alguém, queixa de
sintomas compatíveis com COVID-19, medição de temperatura em casos suspeitos;
c. informações variadas plausíveis provenientes de diversas fontes (alunos e pais, funcionários,
autoridades locais, entidades representativas e acreditáveis);
d. simulados de algumas ações (e protocolos);
e. relatórios diários de responsáveis da Unidade de Gestão Operacional.
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Com base nestes dispositivos procede-se um constante monitoramento das dinâmicas e
ações implementadas e, se necessário, seu ajuste. No quadro abaixo apresenta-se como está
organizado o sistema de vigilância e comunicação.
NOME

FUNÇÃO

CONTATO

DISPOSITIVO

JOSIANE DE F. G. ROCHA

Comando

Josiane_guerreiro@hotm
ail.com
47 988313684

Orientar e fiscalizar os
responsáveis
delegados em cada
área e o ambiente
escolar no geral

Rafael Silva e Castro

área: sanitária

rafaelcastrofob@gmail.c
om
47 988042029

Observação,
controle
de
evidências,
relatórios,
medir
a
temperatura em casos
suspeitos

marizeptitp@hotmail.com
47 991307863

MarizePifferTomazoni
Jaqueline de Abreu Hellann

área: pedagógica

jackelyne_sc@hotmail.co
m
47 997642939

LidianaDenezia Cabral dos
Santos
JOSIANE DE F. G. ROCHA

Franciele
dos
Guerreiro da Silva

área: transporte

(Josiane_guerreiro@hot
mail.com
47 988313684

Santos

Rafael Gressler

Franciele
dos
Guerreiro da Silva

lidiana_Tj@hotmail.com
47 999814294

franguerreiro.6@hotmail.
com
47 999414389
área: alimentação

Santos

área:
INFORMAÇÃO
COMUNICAÇÃO

E

Josiane de Fátima Guerreiro
Rocha
área:
TREINAMENTO
CAPACITAÇÃO

Paulo Roberto Serpa

área: GESTÃO DE PESSOAS

Rosane Patel Rossi

E

Orientar e fiscalizar os
motoristas
e
transportes para que
tenham monitor dentro
do
transporte,
isolamento de bancos,
termômetro, acesso ao
álcool gel

rafael191275@gmail.co
m
47 988719810

Orientar e fiscalizar se
estão sendo cumpridas
as
normas
de
higienização
desta
área

franguerreiro.6@hotmail.
com
47 999414389

Cartazes
Painéis
Panfletos
Mensagens
pelo
whatsapp
para
a
comunidade escolar
e-mails
plataforma
Orientar os servidores
e Parceria com a
secretaria de saúde e
educação

Josiane_guerreiro@hotm
ail.com
47 988313684

Josiane de Fátima Guerreiro
Rocha

Atendimento
remoto
pelo google drive aos
professores,
livro
ocorrências de cada
sala para
registro
diário, ensino remoto
para os alunos.

Josiane_guerreiro@hotm
ail.com
47 988313684
pauloserparoberto@gmai
l.com
47 9996122290

Atualizando
os
contatos das famílias e
funcionários

rosane.patel@hotmail.co
m
47 9911677130

Quadro 1: sistema de vigilância e comunicação
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7.3.2 Monitoramento e avaliação

Tendo em vista a imprevisibilidade da evolução da pandemia, é fundamental o
monitoramento constante do cenário de risco e das dinâmicas e ações operacionais adotadas,
com avaliações de processos e resultados e constantes ajustes que se demonstrem necessários,
para manter o plano de contingência atualizado. O registro das ações adotadas e das verificações
realizadas é também importante para salvaguardar futuras questões legais.
Os registros diários das atividades da escola, de maior ou menor eficácia das diferentes
dinâmicas e ações, de eventuais problemas detectados e como foram resolvidos, de questões que
seja necessário resolver ou aspectos a serem alterados, serão realizados em boletins de
preenchimento expedito e em relatórios conforme modelos que consta nos anexos 2 e 3 do
Caderno de Apoio Plancon Covid-19.
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ANEXOS
Anexo 1: lista de siglas
1.

CTC/DCSC: Comitê Técnico Científico da Defesa Civil de Santa Catarina

2.

EPC’s: Equipamentos de Proteção Coletiva

3.

EPI’s: Equipamentos de Proteção Individual

4.

GT: Grupo de Trabalho

5.

PLANCON: Plano de Contingência

6.

SCO: Sistema de comando em operações

7.

TR: termo de referência
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Anexo 2 – MODELO DE BOLETIM
BOLETIM DIÁRIO DE OCORRÊNCIAS
INFORME DE Nº
DIA:
/
/
DINÂMICAS E AÇÕES
OPERACIONAIS

ENCAMINHAMENTO

RESOLUÇÃO

ALTERAÇÕES (SE
HOUVER)

GESTÃO DE
PESSOAS

MEDIDAS SANITÁRIAS

ALIMENTAÇÃO

TRANSPORTE

QUESTÕES
PEDAGÓGICAS

OUTRAS

OBSERVAÇÕES OU PENDÊNCIAS:

RESPONSÁVEL PELAS INDICAÇÕES:
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Anexo 3 – MODELO DE RELATÓRIO

PERÍODO: DE
1.

A

Aspectos facilitadores e dificultadores das Dinâmicas e Ações

Operacionais:
DINÂMICAS E AÇÕES
OPERACIONAIS

FACILITADORES

COMPLICADORES

GESTÃO DE PESSOAS
MEDIDAS SANITÁRIAS
ALIMENTAÇÃO
TRANSPORTE
QUESTÕES PEDAGÓGICAS

2.

Dados Quantitativos:
DINÂMICAS E AÇÕES
OPERACIONAIS

ASPECTOS

NÚMERO

-Professores envolvidos:
-Servidores envolvidos:
-Estudantes envolvidos:
GESTÃO DE PESSOAS

-Atendimentos realizados com professores:
-Atendimentos realizados com servidores:
- Atendimentos realizados com estudantes: Atendimentos
realizados com familiares:

MEDIDAS SANITÁRIAS
ALIMENTAÇÃO

-Quantidade de álcool gel:
-Quantidade de máscaras:
-Quantidade e refeições servidas:
-Quantidade de máscaras:
-Quantidade de alunos transportados:

TRANSPORTE

-Quantidade de motoristas mobilizados:
-Quantidade de motoristas treinados:
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-Quantidade de atividades desenvolvidas:
-Quantidade de material produzido:
-Quantidade de equipamentos utilizados:
QUESTÕES
PEDAGÓGICAS

-Quantidade de horas presenciais:
-Quantidade de horas de ensino híbrido:
-Quantidade de alunos presenciais:
-Quantidade de alunos em ensino híbrido:
-Quantidade de alunos em ensino remoto:
-Quantidade de treinamentos oferecidos:
-Quantidade de professores capacitados:
-Quantidade de servidores em simulados: Quantidade

TREINAMEN
TO E
CAPACITAÇ
ÃO

3.

de

horas

de

capacitação ofertadas:

-% de aproveitamento das capacitações ofertadas:
-Quantidade de certificados:
-Quantidade de material elaborado:

Destaques Evidenciados, Aspectos a Melhorar e Lições Aprendidas
DINÂMICAS E AÇÕES
OPERACIONAIS

DESTAQUES
EVIDENCIADOS

ASPECTOS A
MELHORAR

LIÇÕES
APRENDIDAS

GESTÃO DE PESSOAS

MEDIDAS SANITÁRIAS

ALIMENTAÇÃO

TRANSPORTE
QUESTÕES
PEDAGÓGICAS
TREINAMENTO E
CAPACITAÇÃO
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Sugestões de Alterações no Plano de Contingência

5.

Fotos, Registros, Depoimentos, Gráficos, Etc.

6.

Responsável pela elaboração do relatório:
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Página de assinaturas

Adriana S

Altino J

Adriana Schimiguel
016.106.329-23
Signatário

Altino Junior
005.551.719-65
Signatário

Andressa G

Bruna R

Andressa Godoi
040.551.839-09
Signatário

Bruna Rosa
091.313.139-30
Signatário

Claudio S
Claudio Silva
585.668.489-34
Signatário

Daniela Silva
032.613.839-09
Signatário

Eliane T
Eidi Domingues
027.218.379-23
Signatário

Josiane R
Josiane Rocha

Eliane Tomaz
798.662.129-04
Signatário

Assinado eletronicamente

Mariane Camargo

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #83fd46f18e4e01b27a0ee7fa93cb1d42a953e0fac071566845d7c8f6b393a9f7
https://painel.autentique.com.br/documentos/87d3d4c4c1fe3ce3d453d75b88a931ea2ed610ca08d1dc260

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 2899

Autenticação eletrônica 98/101
Data e horários em GMT -03:00 Brasília
Última atualização em 07 Dec 2020 às 09:01:10
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056.391.939-64
Signatário

Marilene V
Marilene Viana
693.062.659-72
Signatário

041.270.989-96
Signatário

Marina A
Marina Agnoletto
913.051.879-20
Signatário

Assinado eletronicamente

Mario Filho
533.100.049-53
Signatário

Nicésio Delfino
049.170.889-09
Signatário

Osvaldo N

Patrícia A

Osvaldo Neto
065.384.389-54
Signatário

Patrícia Araújo
035.401.139-16
Signatário

Selma P
Rosane Grauppe
478.186.899-15
Signatário

Selma Pereira
024.902.599-03
Signatário

Vera A
Vanesa Marques
046.262.169-35

Vera Andrade
614.215.379-15
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Signatário

Signatário

HISTÓRICO
25 Nov 2020
18:02:19
25 Nov 2020
20:28:44
25 Nov 2020
20:28:46
26 Nov 2020
10:02:57
26 Nov 2020
10:03:41
03 Dec 2020
11:39:37
03 Dec 2020
11:39:48
03 Dec 2020
10:05:24

Comite Municipal PlanCon Porto Belo criou este documento. (Empresa: Comite Municipal PlanCon Porto
Belo, E-mail: comiteportobelo@gmail.com, CPF: 027.218.379-23)
Adriana Aparecida Schimiguel (E-mail: drikamppt@gmail.com, CPF: 016.106.329-23) visualizou este
documento por meio do IP 186.251.109.255 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.
Adriana Aparecida Schimiguel (E-mail: drikamppt@gmail.com, CPF: 016.106.329-23) assinou este
documento por meio do IP 186.251.109.255 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.
Altino Torquato Dos Santos Junior (E-mail: altinodeporto@hotmail.com, CPF: 005.551.719-65) visualizou
este documento por meio do IP 201.49.117.162 localizado em Botuvera - Santa Catarina - Brazil.
Altino Torquato Dos Santos Junior (E-mail: altinodeporto@hotmail.com, CPF: 005.551.719-65) assinou este
documento por meio do IP 201.49.117.162 localizado em Botuvera - Santa Catarina - Brazil.
Andressa Mateus Godoi (E-mail: dressasc@gmail.com, CPF: 040.551.839-09) visualizou este documento por
meio do IP 2804:1ac:5819:108b:1d07:e48e:977d:5d73 localizado em Brazil.
Andressa Mateus Godoi (E-mail: dressasc@gmail.com, CPF: 040.551.839-09) assinou este documento por
meio do IP 2804:1ac:5819:108b:1d07:e48e:977d:5d73 localizado em Brazil.
Bruna Carolina da Rosa (E-mail: brunarosa.sc@gmail.com, CPF: 091.313.139-30) visualizou este documento
por meio do IP 2804:18:1886:7d00:1925:7e8b:e72e:dda4 localizado em Florianópolis - Santa Catarina Brazil.

03 Dec 2020
10:05:25

Bruna Carolina da Rosa (E-mail: brunarosa.sc@gmail.com, CPF: 091.313.139-30) assinou este documento
por meio do IP 2804:18:1886:7d00:1925:7e8b:e72e:dda4 localizado em Florianópolis - Santa Catarina Brazil.

26 Nov 2020
08:39:02
26 Nov 2020
08:41:06
05 Dec 2020
21:07:23
05 Dec 2020
21:07:55
25 Nov 2020
21:44:35

Claudio Silvino Da Silva (E-mail: defesacivil@portobelo.sc.gov.br, CPF: 585.668.489-34) visualizou este
documento por meio do IP 170.245.14.133 localizado em Sao Jose - Santa Catarina - Brazil.
Claudio Silvino Da Silva (E-mail: defesacivil@portobelo.sc.gov.br, CPF: 585.668.489-34) assinou este
documento por meio do IP 170.245.14.133 localizado em Sao Jose - Santa Catarina - Brazil.
Daniela da Silva (E-mail: edu.inclusao@portobelo.sc.gov.br, CPF: 032.613.839-09) visualizou este documento
por meio do IP 177.51.79.1 localizado em Itajaí - Santa Catarina - Brazil.
Daniela da Silva (E-mail: edu.inclusao@portobelo.sc.gov.br, CPF: 032.613.839-09) assinou este documento
por meio do IP 177.51.79.1 localizado em Itajaí - Santa Catarina - Brazil.
Eidi Gizele Sanches Domingues (E-mail: eidi.tecnologiaeducacional@gmail.com, CPF: 027.218.379-23)
visualizou este documento por meio do IP 177.74.251.230 localizado em Bombinhas - Santa Catarina Brazil.

25 Nov 2020
21:44:36

Eidi Gizele Sanches Domingues (E-mail: eidi.tecnologiaeducacional@gmail.com, CPF: 027.218.379-23)
assinou este documento por meio do IP 177.74.251.230 localizado em Bombinhas - Santa Catarina - Brazil.
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21:22:05
05 Dec 2020
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25 Nov 2020
18:03:21
25 Nov 2020
18:04:13
05 Dec 2020
21:23:00

Eliane Tomaz (E-mail: adm.sec@portobelo.sc.gov.br, CPF: 798.662.129-04) visualizou este documento por
meio do IP 2804:18:832:d06c:99c0:c0c6:82fd:854a localizado em Porto Alegre - Rio Grande do Sul - Brazil.
Eliane Tomaz (E-mail: adm.sec@portobelo.sc.gov.br, CPF: 798.662.129-04) assinou este documento por
meio do IP 2804:18:832:d06c:99c0:c0c6:82fd:854a localizado em Porto Alegre - Rio Grande do Sul - Brazil.
Josiane de Fátima Guerreiro Rocha (E-mail: profjosianeguerreiro@gmail.com, CPF: 056.391.939-64)
visualizou este documento por meio do IP 170.78.212.80 localizado em Brusque - Santa Catarina - Brazil.
Josiane de Fátima Guerreiro Rocha (E-mail: profjosianeguerreiro@gmail.com, CPF: 056.391.939-64)
assinou este documento por meio do IP 170.78.212.80 localizado em Brusque - Santa Catarina - Brazil.
Mariane Vera Longhi Camargo (E-mail: marianelonghicamargo@gmail.com, CPF: 041.270.989-96) visualizou
este documento por meio do IP 2804:77c:e07b:1e01:5c48:b64e:e65b:bee7 localizado em Itapema - Santa
Catarina - Brazil.

05 Dec 2020
21:23:25

Mariane Vera Longhi Camargo (E-mail: marianelonghicamargo@gmail.com, CPF: 041.270.989-96) assinou
este documento por meio do IP 2804:77c:e07b:1e01:5c48:b64e:e65b:bee7 localizado em Itapema - Santa
Catarina - Brazil.

27 Nov 2020
19:45:07

Marilene Pereira Viana (E-mail: edu.adm2@portobelo.sc.gov.br, CPF: 693.062.659-72) visualizou este
documento por meio do IP 2804:1ac:5817:370:fe64:3aff:fe4a:367c localizado em Porto Belo - Santa
Catarina - Brazil.

27 Nov 2020

Marilene Pereira Viana (E-mail: edu.adm2@portobelo.sc.gov.br, CPF: 693.062.659-72) assinou este

19:45:18

documento por meio do IP 2804:1ac:5817:370:fe64:3aff:fe4a:367c localizado em Porto Belo - Santa
Catarina - Brazil.

05 Dec 2020
21:22:25
05 Dec 2020
21:22:32
26 Nov 2020
17:10:54
26 Nov 2020
17:11:08
25 Nov 2020
19:28:27
25 Nov 2020
19:28:27
26 Nov 2020
08:40:38
26 Nov 2020
08:49:15
07 Dec 2020
09:00:29

Marina Gobbo Agnoletto (E-mail: marinagobboagnoletto@gmail.com, CPF: 913.051.879-20) visualizou este
documento por meio do IP 191.37.175.54 localizado em Tijucas - Santa Catarina - Brazil.
Marina Gobbo Agnoletto (E-mail: marinagobboagnoletto@gmail.com, CPF: 913.051.879-20) assinou este
documento por meio do IP 191.37.175.54 localizado em Tijucas - Santa Catarina - Brazil.
Mario Mafaldo de Carvalho Filho (E-mail: mario_prorrogacao@yahoo.com.br, CPF: 533.100.049-53)
visualizou este documento por meio do IP 45.230.27.184 localizado em Bombinhas - Santa Catarina - Brazil.
Mario Mafaldo de Carvalho Filho (E-mail: mario_prorrogacao@yahoo.com.br, CPF: 533.100.049-53) assinou
este documento por meio do IP 45.230.27.184 localizado em Bombinhas - Santa Catarina - Brazil.
Nicésio Delfino (E-mail: ndbio@hotmail.com, CPF: 049.170.889-09) visualizou este documento por meio
do IP 177.155.200.164 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.
Nicésio Delfino (E-mail: ndbio@hotmail.com, CPF: 049.170.889-09) assinou este documento por meio do
IP 177.155.200.164 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.
Osvaldo Francisco dos Santos Neto (E-mail: edu.transporte@portobelo.sc.gov.br, CPF: 065.384.389-54)
visualizou este documento por meio do IP 170.245.14.133 localizado em Sao Jose - Santa Catarina - Brazil.
Osvaldo Francisco dos Santos Neto (E-mail: edu.transporte@portobelo.sc.gov.br, CPF: 065.384.389-54)
assinou este documento por meio do IP 170.245.14.133 localizado em Sao Jose - Santa Catarina - Brazil.
Patrícia da Silva de Araújo

(E-mail: patypbelo@gmail.com, CPF: 035.401.139-16) visualizou este

documento por meio do IP 2804:d57:1504:4400:419:212f:3740:2678 localizado em Blumenau - Santa
Catarina - Brazil.
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Patrícia da Silva de Araújo

(E-mail: patypbelo@gmail.com, CPF: 035.401.139-16) assinou este documento

por meio do IP 2804:d57:1504:4400:419:212f:3740:2678 localizado em Blumenau - Santa Catarina - Brazil.
Rosane Maria Grauppe (E-mail: rosane_pb@hotmail.com, CPF: 478.186.899-15) visualizou este documento
por meio do IP 186.251.109.68 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.
Rosane Maria Grauppe (E-mail: rosane_pb@hotmail.com, CPF: 478.186.899-15) assinou este documento por
meio do IP 186.251.109.68 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.
Selma Cristina da Cunha Pereira (E-mail: selma_3005@hotmail.com, CPF: 024.902.599-03) visualizou este
documento por meio do IP 186.251.110.116 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.
Selma Cristina da Cunha Pereira (E-mail: selma_3005@hotmail.com, CPF: 024.902.599-03) assinou este
documento por meio do IP 186.251.110.116 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.
Vanesa Orandir dos Santos Marques (E-mail: nessadeporto12@gmail.com, CPF: 046.262.169-35) visualizou
este documento por meio do IP 45.230.24.220 localizado em Bombinhas - Santa Catarina - Brazil.
Vanesa Orandir dos Santos Marques (E-mail: nessadeporto12@gmail.com, CPF: 046.262.169-35) assinou
este documento por meio do IP 45.230.24.220 localizado em Bombinhas - Santa Catarina - Brazil.
Vera Regina Evaristo de Andrade (E-mail: veraandradepb@gmail.com, CPF: 614.215.379-15) visualizou este
documento por meio do IP 2804:214:85fb:6043:1:0:e2cf:ee7e localizado em Florianópolis - Santa Catarina
- Brazil.

26 Nov 2020
06:34:07

Vera Regina Evaristo de Andrade (E-mail: veraandradepb@gmail.com, CPF: 614.215.379-15) assinou este
documento por meio do IP 2804:214:85fb:6043:1:0:e2cf:ee7e localizado em Florianópolis - Santa Catarina
- Brazil.
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PLANO DE CONTINGÊNCIA 017-2020 - APLICÁVEL A ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL OLINDA PEIXOTO

Publicação Nº 2788536

QRCODE

PLANCON EDU ESCOLAR

CONCLUIDO

COMITÊ MUNICIPAL DO PLANCON-EDU/COVID-19
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PLANO DE CONTINGÊNCIA
PARA COVID-19
PLANCON-EDU/ESCOLAS COVID-19

Novembro de 2020
Porto Belo
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Este Plano de Contingência foi construído com base no Modelo do Plano de
Contingência elaborado e aprovado no âmbito Comitê Técnico Científico da Defesa Civil do
Estado de Santa Catarina, e também no Plano de Contingência do Município de Porto Belo.

Plano de contingência aplicável a ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL OLINDA PEIXOTO
Equipe responsável pela elaboração e implementação do plano:

Prefeito municipal

Representante do quadro de professores

Emerson Luciano Stein

Solange Bennert
Maria Fernanda Martins

Vice-prefeito municipal

Josiane Raimundo

Elias Cabral

Luciane Loss
Márcio Marlon Lupattini

Secretária de saúde
Jainara Soares Nordio

Representante das entidades colegiadas
Carla Evelina Alves

Secretária de educação

Maria Rose Martendal

Rosane Maria Grauppe
Representante da alimentação
Diretor(a)

Ademilson André Da Rosa Heiden

Norma Beatriz Da Silva
Representante da limpeza
Acessora da Direção

Mariluiza Martins

Tatiane Filippini
Representante dos pais
Membros da equipe:

Marlise Mick
Shaiane Bitencourt

Presidente da Comissão

Adriana Batista

Norma Beatriz Da Silva
Representante dos alunos
Representante do administrativo

Gustavo Costa Argenta

Tatiane Filippini

Gabriela Valentina Batista
Kauan Scola
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PALAVRA INICIAL

Estamos vivendo um momento inusitado com tantos anseios e incertezas
que nos faz pensar em todo o Processo Educacional de uma maneira diferente, pontual e
específica a cada realidade e contexto. A tecnologia, tão debatida e questionada sua
eficácia, tornou-se fundamental para que concretizássemos os processos de ensinoaprendizagem. A figura do professor, por vezes estremecida na possível substituição por
máquinas, também se tornou essencial, pois mais uma vez, se concluiu que APRENDER
vai além da aquisição de conhecimentos. A escola (estrutura física) que achávamos tão
insubstituível para o “aprender”, de um dia pra outro, transformou-se num cenário vazio com
apenas um amontoado de carteiras e cadeiras vazias, e ao fundo, inúmeros livros que
outrora eram folheados constantemente. Percebeu-se que a escola pode estar em qualquer
lugar, em distintos horários e realidades. Todavia, o que todos nós, que fazemos parte da
escola, aquela que ensina em diferentes lugares e situações concordamos, que o
PROFESSOR não mediu esforços para superar barreiras e dificuldades durante este
tempo. Superou seus próprios limites e medos para que, dentre muitas alternativas
apresentadas, os educandos não fossem prejudicados em sua totalidade, mas que
continuassem o processo de busca do conhecer mais. Exercitamos e fomos obrigados a
colocar em prática a definição de PESQUISA de Richardson (1999, p. 29):
“Pesquisa é toda atividade voltada para a solução de
problemas; como atividade de busca, indagação,
investigação, inquirição da realidade, é a atividade que
vai nos permitir, no âmbito da ciência, elaborar um
conhecimento, ou um conjunto de conhecimentos, que
nos auxilie na compreensão desta realidade e nos
oriente em nossas ações”.
Contudo, os dias se passaram e também fomos desafiados a pensar na
volta, quando alunos e professores estariam seguros e poderiam exercer, também de forma
segura, seus papéis. A partir de então, muito se estudou, muito se discutiu com diferentes
grupos e profissionais, até que chegássemos à versão final do PLANCON/EDU/COVID-19,
um Plano de Contingência integrado por uma equipe multidisciplinar, com contribuições
essenciais para uma retomada das aulas presenciais de forma segura e não menos
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acolhedora. A Escola continua sendo um local que inspira que impulsiona que se idealiza e
concretiza sonhos. No entanto, um espaço com grandes adaptações, adequações que
assegurarão tranquilidade e bem-estar, tanto aos alunos como a seus familiares, em
tempos de enfrentamento ao coronavírus. Este Plano de Contingência é parte fundamental
para que as voltas às aulas presenciais aconteçam. Foi elaborado de maneira a orientar e
capacitar a comunidade escolar, explanando sua participação, obrigações e procedimentos
de segurança exigidos pelo OMS (Organização Mundial de Saúde) vinculados aos Decretos
vigentes, tanto em nível Municipal quanto Estadual. Que consigamos executar com
eficiência e destreza assim que retornarmos às atividades presenciais!
Rosane Maria Graupe
Secretária Municipal de Educação
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APRESENTAÇÃO
A pandemia do Coronavírus isolou as pessoas em suas casas, fechou
comércio, fronteiras entre países e também as escolas. Os pátios, antes tão barulhentos,
ficaram silenciosos. As salas de aula, antes tão cheias de olhares curiosos e interações,
foram preenchidas pelo vazio do distanciamento social. A realidade imposta pela situação
de pandemia impossibilitou a manutenção da rotina de todos os sistemas de ensino. O
fechamento temporário das escolas e a substituição das aulas presenciais por atividades
remotas também se constituíram em ações das escolas para o enfrentamento da pandemia.
Diferente das demais medidas sanitárias aplicadas aos diferentes segmentos econômicos e
prestação de serviços, a Portaria Conjunta nº 750/2020 SED/SES/DCSC fixou critérios a
serem adotados para o retorno das atividades presenciais nas Unidades Escolares. A
Portaria Conjunta determinou que cada município do território catarinense elaborasse o
Plano de Contingência Municipal para a Educação nos moldes do modelo do Plano
Estadual de acordo com todas às condutas estabelecidas nos Cadernos de Diretrizes para
o retorno às aulas. A portaria também determinou a instituição do Comitê Municipal de
Gerenciamento da Pandemia de COVID-19 específico para a Educação. O Comitê
Municipal de Retorno Das Aulas Presenciais e de Gerenciamento da Pandemia de COVID19 de Porto Belo foi instituído pelo Decreto nº 2.557, de 2 de outubro de 2020. O
documento que ora apresentamos é resultado do trabalho em equipe, de grande dedicação
e estudo. Os responsáveis de diferentes segmentos da sociedade e envolvidos no contexto
de educação do Município se dispuseram integralmente na discussão e construção coletiva
que resulta neste plano. Documento que orientará as unidades escolares nas definições de
seus planos e protocolos específicos. O retorno das atividades presenciais nas unidades
escolares quer sejam públicas, privadas, comunitárias, confessionais ou outras,
independente da modalidade de ensino, somente será possível mediante a anuência das
autoridades sanitárias e a homologação do Plano de Contingência Escolar pelo Comitê
Municipal de Gerenciamento da Pandemia de COVID-19. O PLANCON-EDU/ESCOLAR
deve apresentar ações e estruturas adequadas que garantam o retorno seguro de
estudantes, servidores e toda comunidade escolar. Entre tantos desafios que enfrentamos
no dia a dia na escola, a COVID-19 foi e está sendo a mais difícil de lidar e estamos
trabalhando intensamente para buscar soluções. Acreditamos que as crises mundiais nos
mostram ao longo da história que é possível reinventar e inovar diante de uma nova
realidade. Vamos juntos superar mais esse desafio que se instaura e honrar nosso
compromisso de promover uma educação de qualidade.
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1. INTRODUÇÃO
A COVID-19 é uma doença infecciosa emergente, causada por um vírus da
família dos Coronavírus — o SARS-CoV-2 (de forma simplificada, como faz a OMS, 2019nCoV) identificado pela primeira vez em Wuhan, na China, em dezembro de 2019. Em 30
de janeiro, o Comitê de Emergência da Organização Mundial de Saúde (OMS) decretou
Emergência de Saúde Pública de Âmbito Internacional. Em 11 de março, tomando em
consideração a amplitude de sua distribuição mundial, veio a ser classificada como
pandemia. Segundo a OMS, para configurar uma pandemia são necessárias três
condições:
1) Ser uma nova doença que afeta a população;
2) O agente causador ser do tipo biológico transmissível aos seres humanos e
causador de uma doença grave; e
3) Ter contágio fácil, rápido e sustentável entre os humanos.
A ocorrência da COVID-19 motiva a adoção de medidas apresentadas na
Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, a qual é instituída pela Lei N° 12.608, de 10
de abril de 2012. Efetivamente, estamos em estado de calamidade pública, decretada em
decorrência de um desastre de natureza biológica, que se insere na rubrica “doenças
infecciosas virais” (conforme o COBRADE, 1.5.1.1.0). No Brasil, o Congresso Nacional
reconheceu, para fins específicos, por meio do Decreto Legislativo N° 6, de 20 de março, a
ocorrência do Estado de Calamidade Pública, nos termos da solicitação do Presidente da
República.
Em Santa Catarina, o acionamento do Centro Integrado de Gerenciamento
de Riscos e Desastres - CIGERD ocorreu no dia 14 de março, quando foi deflagrada a
“Operação COVID-19 SC”. No dia 17 de março, o governo do Estado decretou situação de
emergência, por meio do Decreto n° 515, por conta da pandemia de Coronavírus. O
Decreto nº 562, de 17 de abril de 2020, declarou estado de calamidade pública em todo o
território catarinense, nos termos do COBRADE nº 1.5.1.1.0 - doenças infecciosas virais,
para fins de enfrentamento à COVID-19, com vigência de 180 (cento e oitenta) dias,
suspendendo as aulas presenciais nas unidades das redes de ensino pública e privada,
sem prejuízo do cumprimento do calendário letivo, até 31 de maio. Este Decreto foi alterado
por outro de número 587, de 30 de abril, que suspendeu as aulas nas unidades das redes
de ensino pública e privada por tempo indeterminado. O Decreto n° 630, de 1º de junho,
ͺ
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suspendeu até 2 de agosto de 2020 as aulas presenciais nas unidades das redes de ensino
pública e privada, sem prejuízo do cumprimento do calendário letivo, o qual deverá ser
objeto de reposição oportunamente. Em 16 de junho, o Ministério da Educação publicou a
Portaria nº 544 que dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios
digitais, enquanto durar a situação de pandemia do novo Coronavírus - COVID-19. E, em
18 de junho, a Portaria n° 1.565 que estabeleceu orientações gerais visando à prevenção,
ao controle e à mitigação da transmissão da COVID-19, e à promoção da saúde física e
mental da população brasileira, de forma a contribuir com as ações para a retomada segura
das atividades e o convívio social seguro.
O calendário escolar deverá ser adaptado de forma a diminuir os danos
causados pela suspensão das aulas. Deverão seguir, até que novas publicações sejam
realizadas, a Lei N.º 14040/2020 que flexibiliza os 200 dias letivos, mantendo a
obrigatoriedade das 800 horas de atividades educacionais anuais; e os pareceres nº 5/2020
e nº 11/2020 do Conselho Nacional de Educação (Brasil, 2020a). O impacto potencial da
COVID-19 é elevado devido a, entre outros aspectos:
a) A propagação do vírus ser fácil e rápida;
b) A transmissão ocorrer enquanto o paciente está assintomático ou tem sintomas leves
(5 até 14 dias);
c) A doença ter consequências agravadas, para além de idosos, em certos grupos
populacionais com grande expressão no Brasil, como diabéticos, hipertensos e com
problemas cardíacos;
d) A possibilidade de gerar sobrecarga e, mesmo, ruptura, nos sistemas e serviços de
saúde e assistência social (podendo gerar sua ruptura), na fase exponencial da
contaminação; e) a taxa de mortalidade poder atingir, em certos contextos, números
preocupantes.
Considerando que a transmissão do agente infeccioso se faz por contágio
interpessoal, é fundamental promover a preparação das instituições, organizações e
serviços para uma resposta efetiva e oportuna, que ajude a diminuir a amplitude e ritmo da
infecção e a mitigar seus impactos, especialmente, o número de vítimas mortais. A
estratégia a seguir deve estar alinhada com as indicações das instituições de saúde
municipais, estaduais, federais e internacionais. As atividades a desenvolver devem ser
sempre, proporcionais e adaptadas ao nível de risco definido pelas instituições
responsáveis.
As experiências já reconhecidas nos casos mais bem-sucedidos de controle
ͻ
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provam que a preparação para uma epidemia começa (ou deve começar) antes dela
ocorrer. Se tal não ocorreu (ou só ocorreu parcialmente), mais importante se torna que a
prevenção se inicie logo aos primeiros sinais de casos provenientes de outros países (ou
regiões), com reforço na fase de transmissão local e, obviamente, maior destaque na fase
de transmissão comunitária ou sustentada. Entre as medidas adotadas desde cedo pelos
países mais bem sucedidos no controle à COVID-19, constam-se a realização massiva de
testes com isolamento de casos detectados e quebra de cadeias de transmissão, medidas
de reforço da higiene individual e comunitária, comunicação eficaz e adequada e
conscientização efetiva, mas dando devido realce a riscos e consequências em caso de
negligência de medidas de distanciamento social (de vários graus e ordem), obrigatórias ou
voluntárias, com proibição de aglomerações.
Um instrumento de planejamento e preparação de resposta a eventos
adversos de quaisquer tipos, previstos na Codificação Brasileira de Desastres - COBRADE,
é o Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil (PLANCON-PDC). Nele se define(m)
e caracteriza(m) o(s) cenário(s) de risco, se explicitam os níveis de risco/prontidão
considerados e se estabelecem as dinâmicas e ações operacionais a implementar em cada
um desses níveis, quando da iminência ou ocorrência do evento adverso a que o(s)
cenário(s) de risco) alude(m), incluindo questões de comunicação, protocolos operacionais,
recursos humanos a mobilizar, recursos/materiais a utilizar e sistema de coordenação
operacional, através da previsão e acionamento de um Sistema de Comando de Operação
(SCO) para gestão de crise. Os planos de contingência deverão em princípio ser
elaborados na fase de normalidade ou, quando muito, prevenção, ou seja, antes da
ocorrência do evento extremo. Na presente situação estamos elaborando em plena etapa
de mitigação, já na fase de resposta.
A Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina - SED, face à atual
ameaça relacionada com a COVID-19, e tendo em conta a sua responsabilidade perante as
escolas

dos

diversos

níveis

de

escolaridade

e

respectivas

comunidades

escolares/acadêmicas catarinenses (alunos, professores, funcionários e familiares de todos
eles), elaborou o presente PLANO MUNICIPAL DE CONTINGÊNCIA DA UNIDADE
ESCOLAR (PLANCONEDU/COVID-19), o qual está alinhado com as metodologias para
elaboração de Planos de Contingência de Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina e as
orientações nacionais e internacionais (nomeadamente, Ministério da Saúde e Organização
Mundial de Saúde, bem como Secretarias de Estado de Saúde e de Educação). O
PLANCON-EDU/COVID-19, a partir de cenários de risco identificados, define estratégias,
ações e rotinas de resposta gerais, para o enfrentamento da epidemia do novo Coronavírus
(COVID-19), incluindo eventual retorno das atividades presenciais, administrativas e
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escolares. O conjunto de medidas e ações ora apresentados deverão ser adaptados para
cada situação Municipal (ou Regional) e para cada Escola e aplicadas de modo articulado,
em cada fase da evolução da epidemia da COVID-19.
A ESCOLA OLINDA PEIXOTO, face à atual ameaça relacionada com a
COVID-19,

e tendo em conta

a sua responsabilidade perante

à comunidade

escolar/acadêmica (alunos, professores, funcionários e familiares destes), elaborou o
presente PLANO DE CONTINGÊNCIA (PLANCON-EDU/COVID-19). O Plano está alinhado
com as metodologias para elaboração de Planos de Contingência da Defesa Civil de Santa
Catarina e as orientações nacionais e internacionais (nomeadamente, Ministério da Saúde
e Organização Mundial de Saúde, bem como Secretarias de Estado de Saúde e de
Educação).
O Plano de Contingência Escolar para a COVID-19, a partir de cenários de
risco identificados, define estratégias, ações e rotinas de resposta para o enfrentamento da
epidemia da nova (COVID-19), incluindo eventual retorno das atividades presenciais,
administrativas e escolares. O conjunto de medidas e ações ora apresentado deverá ser
aplicado de modo articulado, em cada fase da evolução da epidemia da COVID-19.
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2. ENQUADRAMENTO CONCEITUAL DE REFERÊNCIA
A estrutura do PLACON-EDU do (a) ESCOLA MUNICIPAL OLINDA PEIXOTO
obedece ao modelo conceitual ilustrado na Figura 1.
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3. ATORES/POPULAÇÃO ALVO:
Público alvo: todos os alunos, de Pré ao 9 anos, respectivos professores,
funcionários e familiares da ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL OLINDA PEIXOTO.

EQUIPE TÉCNICO E PEDAGÓGICA

NOMES

FUNÇÃO

NORMA BEATRIZ DA SILVA

DIRETORA

TATIANE FILIPINI
JAQUELINE MAFRA

ASESSORA DE
DIREÇÃO
SECRETÁRIA
REGULAR

MARIA HELOISA R.

SECRETÁRIA

FLORÊNCIO

REGULAR

VAGNER ILDO MARQUES

SECRETÁRIO EJA

SOLANGE BENNERT

SUPERVISORA
ESCOLAR

M. FERNANDA MARTINS

SUPERVISORA

PEREIRA

ESCOLAR

JOSIANE FERREIRA

ORIENTAÇÃO

RAMINUNDO

ESCOLAR

CARGA
HORÁRIA

SITUAÇÃO

INTEGRAL

COMISSIONADO

40 HORAS

COMISSIONADO

40 HORAS

COMISSIONADO

40 HORAS

COMISSIONADO

20 HORAS

EFETIVO

20 HORAS

EFETIVO

20 HORAS

CONTRATADO

40 HORAS

EFETIVO
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PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS:
CARGA
Nº

FUNCIONÁRIO

FUNÇÃO

HORÁRIA
SELETIVO

INICIOU

EFETIVA
1.

Ademilson André da
Rosa Heiden
Adriana Izabel

2.

Brando Censi

3.

4.

Cozinheiro

Profª
Profª

Pereira

Mat

Santos

20H-Efetiva

03/02/2020

10/02/2020

Inclusão

Adriano Facini

Airton Roberto dos

40H- Efetivo

Profº
Edu.Física

20H-Seletivo
20H- Efetivo

10/02/2020

10/02/2020

Profº
5.

6.

Alexandre de Mello

Música

Nery

Aline Fernanda Félix
da Silva Cardoso

30hs- Efetivo

10/02/2020

20H-Efetivo

10/02/2020

20H-Seletivo

17/03/2020

20H-Seletivo

10/02/2020

20H- Efetiva

10/02/2020

04H- Seletivo

14/02/2020

40H-Efetiva

10/02/2020

Profº
Inglês
Profº

7.

Aline S. A. da Costa

8.

Ana Claudia Grimm

9.

Ana Patrícia Binder

Profª
Geo
Profª
Artes

Angélica Bovo de

Profª

Carvalho

Português

Anna Michela

Profª

Tiedemann França

PADA

10.
11.

Inglês
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12.

13.

14.

15.

16.

Carla Evelina Alves

Profª
PADA

Carla Regina do
Nascimento
Carlos Henrique
Froner
Christian Paulo
Fernandes da Silva
Cíntia Regina Stein
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20H-Efetiva

10/02/2020

20H-Seletivo

21/02/2020

40H-Efetivo

10/02/2020

20H-Efetivo

10/02/2020

Profª
volante
Profº
Edu.Física
Profº
História
Profª
Contação de

40H-Efetiva

10/02/2020

história
17.

18.

19.

20.

21.

Cláudio Valério
Dara Natalia Melo
da Fonseca

Profª
Eja
Inclusão
SERVENTE

Freitas Rodrigues

LIMPEZA

Pinheiro
Eidi Gizele Sanches
Domingues

10/02/2020

20H- Seletivo

19/02/2020

40H- Efetivo

03/02/2020

20H-Efetivo

10/02/2020

20H-Seletivo

27/02/2020

20H-Seletivo

14/02/2020

20H-Seletivo

10/02/2020

20H-Seletivo

10/02/2020

20H-Efetivo

10/02/2020

Profª

Denize Elizama

Edgar Gomes

20H-Seletivo

Profª
Ed. Fisíca
Profª
Infotmática
Profª

22.

Elizandra Dalcin

23.

Elizete Portes

24.

Ester Pires Santos

25.

Felipe Milani

5ºano
Profª
Volante
Profª
Inclusão
Profº
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Inglês

26.

27.

28.

29.

Filipe Antonio
Castro de Farias
Franciele Piana
Francisco Luiz
Goedert

Informática
Profª
3ºano
Profº
Matemática

Heloisa Cristina de

Profª

Souza

1ºano

Ivete Iblandina
30.

Profº

Baltazar

Profª

20H-Efetivo

20H-Seletivo
40H-Efetivo

10/02/2020

10/02/2020

10/02/2020

20H-Seletivo

09/03/2020

40H-Efetivo

10/02/2020

20H- seletivo

10/02/2020

Batista
Profª
31.

Isabela Silva

Alfabetização
EJA

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Jaqueline Maria
Mafra
Josiane Ferreira
Raimundo

Secretária
Orientadora

Juliano Cota

Profª

Guerreiro

Eja

Lauren Gadotti

Profª
Eja

Lidiane Vieira

Profª

Silveira

Artes

Luciane Souza Loss

Profª
4º Ano

Lucimar Aparecida

Profª

de Oliveira

Inclusão

Luísa de Oliveira

Profº

Nonato

Português

Magali Mesquita

Profª

40H-Comissionado

03/02/2020

40H-Efetiva

10/02/2020

20H-Efetivo

10/02/2020

20H-Seletivo

04/03’/2020

20H-Efetivo

10/02/2020

40H-Efetiva

02/03/2020

20H-Seletivo

10/02/2020

20H-Efetiva
20H-Seletivo

10/02/2020
10/02/2020
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Rel
41.
42.
43.
44.

45.

46.
47.
48.

49.
50.

51.

52.
53.
54.

55.

Marcio Marlon
Lupatini
Margareth de Abreu
Maria Fernanda
Martins Pereira
Maria Heloisa
Romana Florêncio
Maria Rose
Martendal
Mariane Fátima
Luneli Secco
Marileuza Dal Osto
Mariluci Bardin de
Souza
Mariza Ricardo de

Monitor
Profª

Supervisora
Secretária

16/03/2020

10/02/2020

Servente

20H-Efetivo

11/03/2020

20H-Seletivo

10/02/2020

20h- Efetivo

10/02/2020

20H-Efetiva

10/02/2020

20H-Efetiva

10/02/2020

20H-Seletivo

10/02/2020

Profª
Inclusão
3ºano
Servente

Profº
Inglês
Profª

Roes

Inclusão

Oliveira Vasiluc

40H-Comissionado

20H-Efetiva

Neusete ferreira

Regina Grosse de

10/02/2020

Português

2ºano

Rafael Diego Cruz

20H-Seletivo

Profª

Inácio

Silva

10/02/2020

10/02/2020

Profª

Norma Beatriz da

20H-Seletivo

40H-Efetiva

Pré II

Maurina Custódio

Nei Girioli

10/02/2020

Profº

Oliveira

Najla Maria Alves

40H-Efetivo

Gestora
Profª
2ºano

40H-Comissionado

03/02/2020

20H-Seletivo

10/02/2020

20H-Seletivo

10/02/2020

Profª
3ºano
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56.

Ricardo Acácio

Prof.

Dalago

Geografia
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20H-Efetivo

10/02/2020

Profº
Ricardo Ullrich

57.

Roberto dos Santos

58.

Bittencourt

História

Vigia

20H-Efetivo

10/02/2020

40H-Efetivo Noturno

Profª
Roney Caetano

59.

Rosa Virginia

60.

Rosalino Daitx

61.

Rosimeri Agostinetto

62.

Rosimeri de Souza

63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

Ed. Física

20H-Efetivo

10/02/2020

20H- Efetivo

10/02/2020

40H- Efetivo

03/02/2020

20H- Seletivo

10/02/2020

Profª
Artes
Aux. De
Cozinha
Profª
Inclusão

Shantala Galvarros

Profª

20H-Efetiva

Lisboa da Costa

Inclusão

20H-Seletiva

Solange Bennert

Supervisora

Stefani Santos de

Profª

Avila

2ºano

Tatiane Filippini

Assessora de
Profª

Cavalheiro

1ºano
Profª
Eja

Tiami Eloidi

Profª

Pimentel

Ciências

Vagner Hildo

Profº

Marques

Responsável

Vanessa Sardagna

20H-Seletivo
40H- Comissionado

Direção

Terezinha

Thiago Moretti

20H-Efetiva

Profª
3ºano

10/02/2020
10/02/2020
14/02/2020
03/02/2020

20H-Efetiva

10/02/2020

20H-Efetivo

10/02/2020

40H-Efetiva

03/02/2020

20H-Comissionado

03/02/2020

20H-Seletivo

10/02/2020
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OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL

Fortalecer os processos de governança da escola, definindo estratégias, ações e
rotinas de atuação para o enfrentamento da epidemia enquanto persistirem as
recomendações nacionais, estaduais e/ou regionais de prevenção ao contágio da COVID19, buscando assegurar a continuidade da sua missão educacional pautada pela proteção
e segurança da comunidade escolar/acadêmica.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a. Identificar os cenários de riscos (com base nas ameaças, território envolvido,
vulnerabilidades e capacidades instaladas do estabelecimento de ensino);
b. Definir as dinâmicas e ações operacionais e adotar os protocolos operacionais
específicos, abrangendo todas as atividades do estabelecimento e todos os membros da
comunidade escolar e cumprindo todas as recomendações oficiais;
c. Estabelecer uma Unidade de Gestão Operacional que assegure a implementação das
dinâmicas e ações definidas para diferentes fases, em especial, na retomada de
atividades presenciais;
d. Promover acesso à informação constante de boletins atualizados e outros materiais de
fontes oficiais sobre a pandemia, formas de contágio e formas de prevenção;
e. Garantir uma eficiente comunicação interna (com alunos, professores e funcionários) e
externa (com pais e/ou outros familiares dos alunos, fornecedores e população em
geral);
f.

Determinar quais os recursos necessários para dar uma resposta efetiva e competente,
adequada a cada fase de risco/prontidão associada à COVID-19;

g. Implementar as ações de resposta, mitigação e recuperação, em cada fase, abrangendo
toda a atividade do estabelecimento;
h. Monitorar e avaliar as ações/medidas implementadas, possibilitando ajustes nas
estratégias frente aos resultados esperados;
i.

Identificar eventuais casos suspeitos de COVID-19, orientando/encaminhando para que
de imediato possam usufruir de apoio da escola e por parte dos serviços de saúde,
evitando ou restringindo situações de contágio;
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Assegurar a continuidade da missão educativa, estabelecendo estratégias e
metodologias pedagógicas adaptadas, buscando qualidade e equidade no atendimento
escolar;

k. Garantir

condições

sanitárias,

profissionais,

tecnológicas

e

apoio

psicológico

compatíveis com o momento da pandemia e pós-pandemia, garantindo a segurança da
comunidade

escolar

nos

aspectos

sanitários,

de

higiene,

saúde

física

e

mental/emocional.

5. CENÁRIOS DE RISCO
Este plano de contingência está elaborado para cenários de risco
específicos, que consideramos se aplicar ao nosso estabelecimento educativo. Em tais
cenários são considerados o território de alcance da ameaça (COVID-19) com que se tem
que lidar, bem como as vulnerabilidades e capacidades instaladas/a instalar.

AMEAÇA (S)
A principal ameaça a que o plano de contingência visa dar resposta é uma
ameaça biológica, uma pandemia, mais exatamente, a transmissão do vírus 2019-nCoV,
que tem impacto direto no sistema cardiorrespiratório1, desencadeando no organismo
humano a COVID-19.
A transmissão ocorre através:
a. de gotículas ou micro gotículas de saliva e secreção nasal etc., projetadas por uma
pessoa infectada e que atingem diretamente a boca, nariz e/ou olhos de outra
pessoa. Essas gotículas podem atingir a boca, olhos ou nariz de pessoas próximas
ou por contato:
b. de contato físico com pessoa contaminada, como, por exemplo, ao apertar a mão de
uma pessoa contaminada e em seguida levar essa mão à boca, ao nariz ou aos
olhos.

1

Segundo dados da OMS, com base em análise possível de 56.000 pacientes, 80% têm ausência de sintomas ou

sintomas leves (febre, tosse, alguma dificuldade em respirar, etc.), 14% sintomas mais severos (sérias
dificuldades em respirar, grande falta de ar e pneumonias) e 6% doença grave (insuficiência pulmonar, choque
séptico, falência de órgãos e risco de morte).
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c. de objetos ou superfícies contaminadas e posterior contato com a boca, nariz ou
olhos. Não podendo ser descartada a possibilidade de transmissão pelo ar em locais
públicos – especialmente locais cheios, fechados e mal ventilados.

Depois do vírus atingir as mucosas, a maioria das pessoas desenvolve a
doença com sintomas amenos. Há, contudo, pessoas que desenvolvem quadros de grande
gravidade que, em certos casos, causam a morte do paciente. A probabilidade de
complicações graves é mais comum em pessoas de grupos etários mais idosos e/ou na
presença de outras doenças crônicas. Contudo, começam a aparecer mais casos em outras
faixas de idade e em pessoas sem comorbidades aparentes.
Por outro lado, segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e
a OMS, calcula-se que a taxa de mortalidade associada à COVID-19 seja substancialmente
maior que a da gripe sazonal (0,02% para 3,6% ou mais). A taxa de transmissão é elevada
(cerca de 3, ou seja, 1 pessoa contamina, em média, 3 pessoas). Sem estratégias de
distanciamento físico, deixando o vírus se transmitir livremente, a taxa de contaminação
pode atingir, eventualmente, até 50 a 70%, o que teria por consequência a falência total de
sistemas de saúde e funerários, pois teríamos milhões de mortos e um cenário
extremamente crítico.
Cabe ainda ressaltar que a falência dos sistemas de saúde e funerário não
depende somente da taxa de contaminação, mas sobretudo da capacidade de atendimento
dos casos graves da doença que podem atingir o nível de saturação mesmo em contexto
de taxas menores de contágio. Não existe ainda nenhuma vacina disponível e
provavelmente não estarão disponíveis ainda em 2020. Também não existem tratamentos
medicamentosos específicos suficientemente testados, embora alguns medicamentos tradicionalmente utilizados no tratamento de outras doenças - tenham sido utilizados com
aparente sucesso, que não se sabe advir de qual ou de sua combinação com outros, e
alguns novos medicamentos começam a ser testados.
Assim, a esta ameaça principal do vírus em si e da doença - por vezes
mortais - que ele desencadeia, juntam-se, no mínimo, mais duas:
a. a ameaça de uma profunda crise econômica e financeira;
b. a ocorrência de contextos de perturbações emocionais pessoais e desequilíbrios
sociais variados.
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Nos dois últimos casos, o planejamento de estratégias mais adequadas
para prevenir e restringir novos contágios, quando da retomada gradual de atividades, pode
contribuir significativamente para o controle da doença e dirimir os impactos colaterais,
favorecendo um ambiente mais propício à recuperação econômica e dos impactos
psicossociais da pandemia.
Em síntese, a ameaça é real e de natureza complexa, uma vez que:
a. o vírus é novo, com elevada taxa de mutação (sem que saibamos, totalmente, o que
isso implica);
b. seus impactos dependem das medidas de contingenciamento tomadas em tempo;
c. os efeitos potenciais de curvas de crescimento epidemiológico, súbito e alto, sobre
os sistemas de saúde são grandes, o que pode afetar a capacidade de resposta e a
resiliência individual e comunitária e, por retroação, aumentar muito o risco;
d. seu impacto na situação econômica global e de cada país pode gerar uma forte
crise;
e. o inevitável choque entre medidas de distanciamento social e preocupação de
dinamização da atividade econômica pode criar conflitos e impasses difíceis de
ultrapassar;
f. aos períodos de distanciamento social mais extensivo têm que suceder-se períodos
de maior flexibilização e tentativa de retomar a normalidade que, contudo, podem vir
a gerar novas necessidades de distanciamento.
g. O turismo local – entrada indiscriminada de turistas. Intenso fluxo de transferências
de alunos de outros estados
h. Porto
i.

Transporte escolar

j.

Apenas um hospital infantil na região

k. Trânsito e barreiras sanitárias
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CARACTERIZAÇÃO DO TERRITÓRIO

No caso concreto da ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL OLINDA PEIXOTO foi
julgada como ajustada a descrição de território que segue:
Porto Belo é uma cidade do Litoral Norte do Estado de Santa Catarina. Faz
parte dos Municípios que compõe a Costa Esmeralda (Costa Esmeralda é uma região
formada pelas cidades de Bombinhas, Porto Belo e Itapema e tem esse nome por suas
águas verdes e cristalinas. A região possui aproximadamente 60 km de litoral, grande parte
desse território é conservada por meio de áreas naturais protegidas). O Município está
dividido em 11 bairros.
O bairro Jardim Dourado – Perequê - possui Unidade Básica de Saúde, nos
últimos anos o bairro teve grande desenvolvimento turístico social e populacional, fazendo
com que grandes empresas se instalassem no Bairro.
A Escola Básica Municipal Olinda Peixoto foi criada no ano de 2003. Sua
construção se originou pela grande necessidade da comunidade em ter uma escola no
próprio bairro, pois as crianças tinham que ir para escola de ônibus ou levados pelos pais.
O nome da Escola, “Olinda Peixoto”, foi em homenagem a uma das primeiras moradoras do
bairro.
No que se refere a questão familiar, a pesquisa nos revela que a maioria
dos alunos mora com pai e mãe, sendo compostas com em média 4 pessoas por família. A
maioria das famílias tem ganho acima de um salário mínimo e não recebe benefício social.
Trinta e oito (38) famílias declaram que recebem benefícios de Programas
Sociais e nos chama atenção que oito (08) delas dependem unicamente desta renda para
sobreviver. A maioria mora em casa de aluguel e 115 das crianças tem quarto único para
elas. Todas as casas tem banheiro, água encanada e luz. Praticamente todos moram no
bairro onde a escola está localizada. O nível de escolaridade dos pais, praticamente se
divide em nível fundamental e médio. Apenas 10 pais (menos de 2%) possuem nível
superior.
A maioria das crianças são nascidas em Porto Belo. Porém, quando
perguntados se “a criança veio de outra escola?”, 52% responderam que sim. Parte dos
alunos são oriundos de diferentes cidades e Estados. São alunos das cidades de Tijucas,
Balneário Camboriú, Bombinhas, Lages, Videira, Blumenau, Itapema, Itajaí, São Miguel do
Oeste, Rio do Sul, Joinville, Criciúma, entre outras. Temos alunos dos Estados: Paraná, Rio
Grande do Sul Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, Maranhão, Rondônia, Rio Grande
do Norte, São Paulo, Alagoas.
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O fato da clientela ter a origem bastante diversificada, reflete em altos
índices de transferência externa. A escola iniciou o ano com aproximadamente 620
matriculados. Até a data de 27/09/2018, a escola efetuou a transferência de 249 alunos.
Este dado nos revela que o público atendido, é um público flutuante, ou seja, o aluno inicia
o ano letivo em nossa escola, porém não o conclui.
A Escola dispõe de:
✓ 12 salas de aulas
✓ Bilbioteca
✓ Sala de Informática
✓ Refeitório
✓ Cozinha
✓ Despensa
✓ 08 Banheiros
✓ Sala do PADA
✓ Gestão escolar
✓ Sala dos professores
✓ Pátio Aberto
✓ Quadra de esporte

VULNERABILIDADES
A

ESCOLA

BÁSICA

MUNICIPAL

OLINDA

PEIXOTO

toma

em

consideração, na definição de seu cenário de risco, as vulnerabilidades gerais e específicas
que seguem:
a. facilitação de condições que permitam a transmissão do vírus, através de contatos
diretos (aperto de mão, beijos, atingimento por partículas de pessoa infectada que tosse ou
espirra, etc.) ou mediados (toque em superfícies infectadas, etc., seguido de toque com as
mãos na boca, nariz e olhos), particularmente, em sociedades com hábitos sociais de maior
interatividade física interpessoal;
b. falta de certos hábitos e cuidados de higiene pessoal e relacional ou negligência no
seu cumprimento, nomeadamente os hábitos associados à lavagem regular e adequada
das mãos, etiquetas corretas de tossir e espirrar;
c. insuficiente educação da comunidade escolar para a gestão de riscos e para a
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promoção da saúde (em especial, contextos epidemiológicos) que, em certos casos, se
associa a baixa educação científica e dificuldades de pensamento crítico;
d. atitudes de negação do vírus, da COVID-19 e/ou de seu impacto, decorrente de
fake news e difusão de informação não validada cientificamente;
e. condições específicas dos estabelecimentos, tais como tipo e dimensões das
instalações físicas,

condições de

arejamento,

espaço disponível para suficiente

espaçamento das pessoas etc.;
f. baixa percepção de risco e o descumprimento de regras sociais (por exemplo,
distanciamento e isolamento social, uso de máscaras, entre outros);
g. existência de atores pertencendo a grupos de risco;
h. atividades essencialmente presenciais e desenvolvidas em grupos;
i. dependência de meios de transporte coletivos urbanos, eventualmente saturados;
j. falta de formação dos professores para usar tecnologia na educação;
k. alunos sem espaço adequado para estudo em casa, falta de equipamentos como
computadores e notebooks e problemas na conexão à internet;
l. horário único de acesso às aulas e intervalos (recreios), causando possível
aglomeração na entrada e saída das pessoas;
m. número insuficiente de funcionários para auxiliar na fiscalização das normas de
convivência exigidas;
n. Unidades de saúde no município e próximas a unidade escolar
o. Vulnerabilidade social da comunidade escolar
p. Distanciamento social entre os educandos e entre a equipe de funcionários,
mantendo o mínimo de 1,5 m
q. Cuidados/prevenção fora do ambiente escolar por parte dos responsáveis
r. Aulas práticas que exijam contato físico direto ou indireto (ex. educação física)
s. Higienização dos materiais que os educandos trazem de casa (mochilas, vestimenta)
– orientação que seja feita em casa e na saída do ambiente escolar.
t. Quantidade de máscara a ser trocada durante o horário de aula
u. Nos casos que os educandos que tem a necessidade de alimentação diferenciada e
traz de casa, necessita de um espaço separado (sempre fixo).
v. espaço adequado e horários para lanches e reuniões dos professores
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w. separação de horários para crianças maiores do refeitório
x. Disponibilidade de materiais e equipamentos de proteção para professores,
auxiliares e monitores (máscaras, aventais, luvas, álcool em gel, óculos, face-shield,)
y. tapetes sanitizantes nas entradas
z. bebedouros e torneiras lacradas para uso
aa. distanciamento adequado durante os horários de alimentação no refeitório, 1,5m
bb. materiais de uso individual não devem ser compartilhados
cc. local apropriado para a troca dos alunos com necessidades especiais
dd. monitoramento da quantidade de alunos que utilizam os banheiros de uso coletivo
(papel toalha descartável)
ee. quantidade de pessoal de limpeza para higienização dos ambientes diariamente
ff. disponibilização de pelo menos 2 máscaras por membro da comunidade escolar
(alunos, professores, e demais funcionários) por parte da prefeitura
gg. Sanitização com gás ozônio semanalmente dos ambientes da escola
hh. Troca de EPIs dos professores que andam em mais de uma turma por período
ii. Higienização dos equipamentos e materiais que entram na cozinha
jj. Testagem dos funcionários da escola sempre que o município e a secretaria da
saúde disponibilizar
kk. Sensibilização da comunidade escolar por meio de painéis, cartazes, panfletos
informativos sobre o uso adequado de máscaras e higienização das mãos.
ll. Mural de avisos semanal sobre a situação local da proliferação do vírus.
mm.

Salas fixas, e lugares fixos.

nn. Serviços prestados a escola (transporte, e alimentação), necessitam observar as
normas de higienização.
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CAPACIDADES INSTALADAS/ A INSTALAR
A ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL OLINDA PEIXOTO considera já ter
instaladas e a instalar as seguintes capacidades: Planta Baixa da Escola (Vide anexo no
final do documento).
Capacidades instaladas

Descrição das Salas de Aula
A ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL OLINDA PEIXOTO conta com 12 salas
de aulas; 10 banheiros; sala do PADA, Laboratório de Informática, Biblioteca, Secretaria
onde se sub-alocam as salas de: supervisão, direção, orientação. Possui cozinha,
despensa, refeitório, uma lavanderia, sala dos professores/refeitório, pátio aberto, parque
infantil aberto, quadra de esportes fechada. Tem uma área total construída de 3.228 metros
quadrados implantados em um terreno de 8.000 metros quadrados.
O dimensionamento de pessoas que ocupam os espaços da escola segue como a seguir:

SALAS

Alunos por turma
MAT: 2 A – 28

SALA 01
VESP: 2 C – 29
MAT: 3 A – 27

SALA 02
VESP: 3 B – 30
MAT: 2 D – 15

SALA 03
VESP: 3 C – 17

SALA 04
SALA 05

MAT: 2 B – 30

01 PROFESSOR REGENTE/ 04 PROF
ALTERNADOS
01 PROF REGENTE /01 PROF DE INCLUSÃO/ 04
PROF ALTERNADOS
01 PROF REGENTE /01 PROF DE INCLUSÃO/ 04
PROF ALTERNADOS

03 ALUNOS

ALTERNADOS
01 PROFESSORA REGENTE/ 04 PROF
ALTERNADOS
01 PROFESSORA REGENTE/ 04 PROF
ALTERNADOS

09 PROF ALTERNADOS/ 01 PROF DE INCLUSÃO

VESP: 6 B – 33

09 PROF ALTERNADOS/ 04 PROF ALTERNADOS

MAT: 4 A – 25

03 ALUNOS

01 PROFESSORA REGENTE/ 04 PROF

MAT: 6 A – 33

VESP: 5 B – 30

Inclusão

ALTERNADOS

09 PROF ALTERNADOS/ 04 PROF ALTERNADOS

SALA 06

Alunos

01 PROFESSORA REGENTE/ 04 PROF

VESP: 8 C – 25

MAT: 5 A – 30

SALA 07

Quantidade Professoras

01 PROF REGENTE /01 PROF DE INCLUSÃO/ 04
PROF ALTERNADOS

01 ALUNO

02 ALUNOS

01 PROFESSORA REGENTE/ 04 PROF
ALTERNADOS
01 PROF REGENTE /01 PROF DE INCLUSÃO/ 04
PROF ALTERNADOS

01 ALUNO
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VESP: 4 B – 20

ALTERNADOS

MAT: PRÉ A – 25

SALA 08
VESP: PRÉ B – 24
MAT: 1 A – 26

SALA 09
VESP: 1 B – 26

SALA 10
SALA 11
SALA 12

Página 2931

01 PROF REGENTE /01 PROF DE
INCLUSÃO/MONITOR/ 04 PROF ALTERNADOS

01 ALUNO

01 PROF REGENTE /01 MONITOR/ 04 PROF
ALTERNADOS
01 PROFESSORA REGENTE/ 04 PROF
ALTERNADOS
01 PROFESSORA REGENTE/ 04 PROF
ALTERNADOS

MAT: 7 A – 28

09 PROF ALTERNADOS/ 01 PROF DE INCLUSÃO

01 ALUNO

VESP: 7 B – 30

09 PROF ALTERNADOS/ 01 PROF DE INCLUSÃO

01 ALUNO

MAT: 8 A – 29

09 PROF ALTERNADOS

VESP: 8 B – 19

09 PROF ALTERNADOS/ 01 PROF DE INCLUSÃO

MAT: 9 A – 30

09 PROF ALTERNADOS

VESP: 9 B - 33

09 PROF ALTERNADOS/ 01 PROF DE INCLUSÃO

02 ALUNOS

Descrição da capacidade das dependências da escola
AMBIENTE

METRAGEM M2

CAPACIDADE DE PESSOAS
MÍNIMO 1,5 M ENTRE PESSOAS

SALA 01

46,2 M2

12 ALUNOS

SALA 02

46,2 M2

12 ALUNOS

SALA 03

31,2 M2

5 ALUNOS

SALA 04

50,05 M2

12 ALUNOS

SALA 05

46,8 M2

12 ALUNOS

SALA 06

48,0 M2

12 ALUNOS

SALA 07

48,0 M2

12 ALUNOS

SALA 08

35,1 M2

8 ALUNOS

SALA 09

35,1 M2

8 ALUNOS

SALA 10

46,8 M2

12 ALUNOS

SALA 11

46,8 M2

12 ALUNOS

SALA 12

46,8 M2

12 ALUNOS
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BILBIOTECA

35,1 M2

8 ALUNOS

INFORMÁTICA

46,8 M2

12 ALUNOS

REFEITÓRIO

50,7 M2

12 ALUNOS

COZINHA

25,1 M2

4 PESSOAS

DESPENSA

7,4 M2

1 PESSOA

SALA PADA

19,5 M2

3 ALUNOS

ÁREA TOTAL 54,6 M2

GESTÃO
ESCOLAR

DIREÇÃO 12 M2

2 PESSOAS POR SALA

SUPERVISÃO 4,8 M2
ORIENTAÇÃO 16 M2
SECRETARIA 18,45 M2

SALA DOS
PROFESSORES

27 M2

5 PESSOAS

a. Quantidades de salas que podem ser redirecionadas.
b. 12 salas
c. Refeitório
d. Pátio Aberto
e. Quadra de esporte

Capacidades a instalar

a. dispor de ambiente específico para isolamento de pessoas que no meio do
expediente/aula possam vir a ter algum tipo de sintoma;
b. formação específica, de acordo com o planejamento que segue:
c. contratação de mais funcionários;
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d. adequar espaços específicos para alunos com necessidades especiais.
e. cronograma de rodízio de alunos
f.

ocupação de um terço das salas.

g. equipamentos de proteção individual para os funcionários da escola e alunos, bem
como materiais específicos de higienização no combate ao covid-19. (Dispenser de
Alcool em Gel, Lixeiras de Pedal, Máscaras, Sabonete Liquido, Termômetro Digital).
h. descarte adequado de equipamentos de proteção individual.
i.

Estabelecer fluxos de encaminhamento de pessoas com sintomas à rede de atenção
pública ou privada;

j.

Estabelecer protocolos internos de testagem e rastreamento e afastamento de
contatos de casos confirmados;

6. NÍVEIS DE PRONTIDÃO/AÇÃO
Este plano de contingência vincula-se aos níveis de prontidão/ação
definidos no Quadro 1, que estão baseados em indicações da OMS e correspondem à
terminologia que vem sendo utilizada pelo Ministério da Saúde em suas análises. Tal
terminologia parece-nos a mais adequada tanto à natureza da pandemia, como para os
estabelecimentos a que se destina: Preparação; Resposta (subdividida em Contenção e
Mitigação); e Recuperação.
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PLANCON

CARACTERÍSTICAS

SUBFASES

ESTADUAL

Não existe epidemia ou existe em outros países de

PREPARAÇÃO

forma ainda não ameaçadora
Pode ir desde quando há transmissão internacional em
outros países ou casos importados em outros estados
Contenção
(por

vezes,

subdividida
em

simples

no início e

secundárias de transmissão em outros estados e/ou casos
importados no estado, mas sem cadeias de transmissão
secundária (contenção alargada).
Inclui medidas como o rastreamento (por meio de testes),
isolamentos

alargada
quando já há
casos

(contenção inicial) até à situação da existência de cadeias

no

país/estado)

específicos

(para

evitar

o

contágio

da

população a partir de casos importados) e vigilância de
entradas, saídas e deslocamentos de pessoas, buscando
erradicar o vírus. O limite da contenção é quando as
autoridades perdem o controle do rastreamento, o vírus se
propaga e entra em transmissão local. Considera-se na fase
de Contenção duas subfases Contenção Inicial e Contenção

Alerta

(quando

somente

há

ocorrências

em

outros estados)
e
Perigo

Iminente

(quando

há

casos importados
no estado, mas
sem cadeias de
transmissão
secundária)

Alargada.
RESPOSTA
Mitigação
(podendo, se
houver
medidas
muito firmes
como
testagem
generalizada
, isolamento
de casos e
impedimento
de entradas
chegar até à

A mitigação deve começar logo quando há transmissão
local e intensificar-se quando há transmissão sustentada ou
comunitária.
Sabendo-se que não será possível evitar todos os
contágios, tenta-se diminuir o avanço da pandemia, com
ações como suspensão de aulas, fechamento de comércio,

Emergência

bares e restaurantes, cancelamento de eventos esportivos,

Saúde Pública

de

congressos, shows e espetáculos, suspensão ou limitação
de transportes etc.
Quando a situação de contágio está sob maior controle e
caminha para uma fase de recuperação estas medidas
restritivas podem ser flexibilizadas.

Supressão)
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Caracteriza-se inicialmente pela redução do contágio e óbitos e
controle parcial da epidemia, sustentada em indicadores oficiais de
evolução de taxas de contágio e de ocupação de atendimento
hospitalar. Posteriormente, pela superação do surto epidêmico
e/ou surgimento de vacina e/ou descoberta de medicamentos
adequados para o tratamento da COVID-19, comprovados
cientificamente

RECUPERAÇÃO

pelas

autoridades

competentes

podendo

considerar-se consolidada (recuperação plena). Até que isso
aconteça, deve-se manter medidas preventivas adequadas para
evitar o surgimento de novos focos de infecção e reversão do
achatamento da curva de contágio. Na ocorrência de reversão da
redução do contágio as medidas adequadas de prevenção e
controle deverão ser retomadas, em partes similares às previstas
para a fase de Contenção.

Quadro 1. Níveis de prontidão/ação a considerar no PLACON-EDU para a COVID-19.
Fonte: Adaptado de um modelo geral de fases considerado pela OMS e, como base nos quais, muitos países
elaboraram seus planos de contingência.

7. GOVERNANÇA E OPERACIONALIZAÇÃO DA RESPOSTA
A gestão de uma situação de crise, tão grave como a que nos confrontamos
e temos que lidar, exige um ajuste na governança, ou seja, nos processos de governar
neste tempo de crise. Referimo-nos, em especial, à interação e tomada de decisão entre os
atores envolvidos neste problema coletivo, acompanhada da criação, reforço e/ou
remodelação de diretrizes e normas e implementação de ações adequadas.
Na governança, diretamente, relacionada com a operacionalização das
dinâmicas e ações operacionais de resposta, salientam-se três domínios fundamentais:
a.

o das diretrizes, dinâmicas e ações operacionais (e respectivos protocolos) a

implementar;
b.

o do Sistema de Comando Operacional, propriamente dito, diferenciado do “normal”

sistema e processo de governo, mas com ele interligado, e que se torna necessário
constituir para coordenar toda a implementação a eventuais ajustes do plano, indicando
equipe e responsável em cada domínio;
c.

o do Sistema de Alerta e Alarme, incluindo as dinâmicas de comunicação e os

processos de monitoramento e avaliação, que permite, identificar os eventuais ajustes que
se torna necessário implementar.
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DIRETRIZES, DINÂMICAS E AÇÕES OPERACIONAIS (DAOP)

As diretrizes, dinâmicas e ações operacionais a serem implementadas
encontram-se indicadas na sequência.
No planejamento da implementação das diretrizes, dinâmicas e ações
sugere-se que seja usada, como referência, a ferramenta de qualidade 5W2H. Os 5 W (das
iniciais do nome em inglês) são: W1) porque será feito; W2) o que será feito; W3) onde será
feito: W4) quando será feito: W5) quem o fará. Os dois H: H1) como será feito; H2) quanto
custará.
Os quadros síntese que seguem resumem as principais dinâmicas e
sugestões de ações que podem ser realizadas, sendo que as diretrizes com mais detalhes
estão disponíveis nos links de acesso.
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1.2.
Definir de um “espelho” para cada sala de aula, de forma
que cada aluno utilize todos os dias a mesma mesa e a mesma
cadeira.

1.1.
Avaliar a possibilidade de retorno gradativo das
atividades escolares, com intervalos mínimos de 7 (sete) dias
entre os grupos regressantes, em cada estabelecimento. As
medidas administrativas têm como objetivo promover um
alinhamento geral do estabelecimento de ensino, com medidas
gerais e aplicáveis para a maioria da comunidade escolar e dos
ambientes do estabelecimento. São elas: (para os diferentes
níveis escolares, diferentes cursos, ou outros), com o
monitoramento da evolução do contágio, tanto na comunidade
escolar quanto na comunidade geral da localidade,
contemplando novos alinhamentos, se necessário.

(W3)

(W2)

(W4)

Quando

Nas salas de
aula.

Na unidade
de ensino.

͵Ͷ

No Retorno do
Ensino
Presencial
escalonado.

Retorno gradativo e
escalonado a partir
das
Definições da
Secretaria da
Educação ou
Calendário Escolar

(W5)

Quem

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
comissão escolar

1. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

Onde

O quê (ação)

Acesse ao documento na íntegra.

DAOP DE MEDIDAS SANITÁRIAS (Por quê? - W1).

https://drive.google.com/file/d/13JpI3bInU3Do59SkO8xlQLl2LUcc5rJ8/view?usp=sharing

Diretrizes: Link de Acesso:

Porquê (domínios): MEDIDAS SANITÁRIAS (promover a saúde e prevenir a transmissão do vírus)

Por meio de fixação de cartaz e
demarcação de carteiras e
cadeiras.

Referente ás Diretrizes

Com o monitoramento da evolução
do contágio, tanto na comunidade
escolar quanto na comunidade
geral da localidade, contemplando
novos alinhamentos.

(H1)

Como

Sem
custo.

Sem
custo.

(H2)

Quanto
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1.6.
Priorizar a realização de reuniões por videoconferência,
evitando a forma presencial, quer seja por alunos, docentes,
trabalhadores ou fornecedores e, em especial, quando não for
possível, reduzir ao máximo o número de participantes e sua
duração. Em extensão para as pessoas com deficiência, buscar
assessoria e suporte dos serviços de Educação Especial para
adequações e acesso a informações.
Nas
unidades e
ambientes
digitais.

de ensino.

trabalhadores, antes do retorno das aulas, assim como mantê-

los permanentemente atualizados.

Na unidade

Atualizar os contatos de emergência dos alunos

(também dos responsáveis quando aplicável), e dos

1.5.

surdos.

͵ͷ

Após a
homologação do
PlanCon
Escolar.

Em andamento.

Escolar.

PlanCon

de ensino.

audiodescrição para deficientes visuais e LIBRAS para alunos

Após a
homologação do

Na unidade

Adotar estratégias eficazes de comunicação com a

escalonado

Presencial

de ensino.

comunidade escolar, priorizando canais virtuais e a

1.4.

de dias possíveis as aulas do mesmo professor.

de cada turma, de forma a condensar em menores quantidades

Ensino

No Retorno do

(W4)

Quando

Na unidade

(W3)

(W2)

1.3. Reenquadrar, dentro do possível, as grades de horários

Onde

O quê (ação)

material impresso.

apoio e

Equipe diretiva,
comissão escolar,
equipe pedagógica
e Atendimento
educacional
especializado.

Secretárias

especializado.

educacional

Por meio de organização dos
tempos, espaços e ambientes.

família.

aceite ou não do retorno pela

No ato da assinatura do termo de

- Ato da rematrícula;

ferramenta google formulário;

- Através de pesquisa utilizando a

material explicativo de mídia e

profissionais de
Atendimento

Informar previamente e
regularmente através de

pedagógica,

pessoas.

Por meio de estudo da gestão de

(H1)

Como

Equipe diretiva e

escolar.

supervisor

Equipe diretiva e

(W5)

Quem

Sem
custo

custo

Sem

custo.

Sem

custo.

Sem

(H2)

Quanto
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Suspender as atividades esportivas coletivas presenciais

Implantar na primeira etapa do retorno, aulas teóricas de

deslocamento.

de ensino.

apenas para pessoas com dificuldades ou limitações para

͵

Escolar.

PlanCon

Após a
homologação do

Na unidade

afixados em locais visíveis, contendo orientações de utilização

administrativa.

Equipe diretiva e

Educação Física.

Escolar.

pedagógica e
professores de

PlanCon

Equipe diretiva,

de ensino.

Após a

comissão escolar.

pedagógica e

Equipe diretiva,

Equipe diretiva.

(W5)

Quem

homologação do

1.10. Desestimular o uso de elevadores, por meio de cartazes

atividades que envolvam troca de objetos entre os alunos.

que envolvam superfícies que não possam ser limpas e

espaços abertos (ar livre). Fica proibida a prática de esportes

mantendo a distância de 1,5 m entre os participantes e em

serem executadas individualmente, sem contato físico,

educação física. Passado 21 dias, devem ser planejadas para

1.9.

Escolar

PlanCon

homologação do

Após a

Escolar

PlanCon

homologação do

Após a

(W4)

Quando

Na unidade

externos.

potencialmente infectantes, priorizando e incentivando

atividades individuais ao ar livre.

internos e

Em espaços

externos.

internos e

ginástica, balé e outras, devido à propagação de partículas

e de contato, tais como: lutas (artes marciais), futebol, voleibol,

1.8.

apresentações teatrais, entre outras.

para entrega de avaliações, formaturas, feiras de ciências,

Em espaços

(W3)

(W2)

aglomerações, tais como festas de comemorações, reuniões

1.7.

Onde

O quê (ação)

locais visíveis.

Por meio de cartazes afixados em

conteúdos.

Avaliando os espaços, tempos e

potencial para COVID 19

Matriz de avaliação de risco

custo adicional

na escola. Sem

Impressão feita

custo.

Sem

Sem
custo.

Cancelando previamente

custo.

Sem

(H2)

Quanto

estas ações, considerando a

potencial para COVID 19

Matriz de avaliação de risco

estas ações, considerando a

Cancelando previamente

(H1)

Como
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Após a
homologação do
PlanCon
Escolar.

Antes de iniciar as
atividades
presenciais.

Na unidade
de ensino.

Nas
unidades de
ensino, com
o uso de
ambientes
digitais entre
outros.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

1.11. Adotar rotinas regulares de orientação de alunos e
trabalhadores sobre as medidas de prevenção, monitoramento
e controle da transmissão do COVID-19, com ênfase na correta
utilização, troca, higienização e descarte de máscaras, bem
como na adequada higienização das mãos e de objetos, na
manutenção da etiqueta respiratória e no respeito ao
distanciamento social seguro, sempre em linguagem acessível
para toda a comunidade escolar.

1.12. Informar as alterações de rotina e mudanças de trajeto e
objetos, com antecedência, aos alunos com deficiência visual e
Transtorno de Espectro Autista-TEA.

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

ASSINADO DIGITALMENTE

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

͵

Após a
homologação do
PlanCon
Escolar.

Após a
homologação do
PlanCon
Escolar.

(W4)

(W3)

(W2)

Quando

Onde

O quê (ação)

Toda a comunidade
escolar que retornará
às atividades
presenciais.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva,
pedagógica,
professores de
educação especial
e profissionais de
apoio.

Equipe diretiva,
pedagógica, e
administrativa.

(W5)

Quem

Por meio de capacitação, reuniões
virtuais e presenciais quando se
fizerem necessárias.

Por meio de afixação de cartazes
em espaços de trânsito.

Por meio de reuniões on-line e
presenciais, quando se fizerem
necessárias.

Por meio de cartazes afixados em
locais visíveis, formação e
capacitação entre outros.

(H1)

Como

Sem
custo

Sem custo

Sem
custo

Sem
custo

(H2)

Quanto

05/01/2021 (Terça-feira)
DOM/SC - Edição N° 3371
Página 2940

www.diariomunicipal.sc.gov.br

(W3)

(W2)

ASSINADO DIGITALMENTE

Escolar.

edifício ou instalação).

estabelecimento, de forma total ou parcial (apenas alguma sala,

contemplar o possível fechamento temporário do

͵ͺ

pais e
responsáveis.

PlanCon

estabelecimento, avaliando a adequação da continuidade das

aulas, cancelando-as, se necessário, e quando aplicável,

de ensino.

Comissão Escolar,

homologação do

Equipe diretiva e

(W5)

Quem

Na unidade

Após a

(W4)

Quando

nos adjacentes, de forma a gerenciar o funcionamento do

locais, a evolução de casos positivos, nos seus municípios e

ou confirmados, na comunidade escolar, e com as autoridades

administradores escolares acompanharem os casos suspeitos

1.15. Recomendar aos reitores, diretores escolares e

Onde

O quê (ação)

sobre o educando.

informações sobre os familiares e

familiares sobre o repasse de

como, contar com o apoio dos

evolução da COVID-19, assim

levantamento de dados sobre a

Nas unidades de ensino, sites de

(H1)

Como

custo.

Sem

(H2)

Quanto
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importância de evitar tocar olhos, nariz e boca, além de

Divulgar para alunos e trabalhadores a necessidade e a

Disponibilizar em pontos estratégicos, em diversos

higienização das mãos.

álcool 70%, devendo ser orientada e estimulada a constante

ambientes do estabelecimento de ensino, dispensadores de

2.2.

atividade.

uso dos espaços coletivos; antes de iniciar e após uma nova

lixo e outros resíduos; após trocar de sapatos; antes e após o

vassouras, panos e materiais de higienização; após remover

cuidar de ferimentos; após a limpeza de um local e/ou utilizar

após alimentar os alunos; antes das refeições; antes e após

alimentos; antes de tocar em utensílios higienizados; antes e

nariz; antes e após o uso do banheiro; antes de manipular

de elevadores, interruptores; após tossir, espirrar e/ou assoar o

superfícies tais como: maçanetas das portas, corrimãos, botões

chegar ao estabelecimento de ensino; após tocar em

seguintes situações: após o uso de transporte público; ao

higienizar sistematicamente as mãos, especialmente nas

2.1.

(W2)

O quê (ação)
(W4)

Quando

Corredores,
salas de aula,
atendimento ao
público,
banheiros,
refeitório.

Na unidade de
ensino.

͵ͻ

para tal.

o de recursos

disponibilizaçã

Após

escalonado

Presencial

Ensino

No Retorno do

(W5)

Quem

Equipe diretiva
e comissão
escolar.

Equipe diretiva
e demais
funcionários da
escola.

MEDIDAS DE HIGIENE PESSOAL.

Na unidade de
ensino.

2.

Onde (W3)

circulação.

entradas da UE e locais de maior

Em pontos estratégicos como

Palestras,orientações
individualizadas,divulgação de
vídeos, orientação virtual e
presencial, placas informativas.

(H1)

Como

Reposição
mensal.

25 unidades.

Frascos de álcool
em gel, no valor
aproximado de R$
15,00 cada

Botas (R$46,00) a
unidade. 15 pares
dependendo da
quantidade de
funicionários.
Material
permanente.
Luvas descartável
(R$20,00 cada
caixa) pedido de 3
caixas mensais
no valor R$ 60,00
Luvas de
borracha (R$8,00
o par), pedido
mensal de 15
pares no valor de
R$ 120,00
mensais.

(H2)

Quanto
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2.7.
Orientar aos alunos, trabalhadores e visitantes, que
adentrarem ao estabelecimento, que deverão usar máscaras
descartáveis, ou de tecido não tecido (TNT), ou de tecido de
algodão, recomendando que elas devem ser trocadas a cada 2
(duas) horas ou quando tornar-se úmida (se antes deste
tempo). Para o uso de máscaras de tecido recomenda-se que
seja realizada em conformidade com o previsto na Portaria SES
nº 224, de 03 de abril de 2020, ou outros regramentos que
venham substituí-la.
Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

2.6. Orientar cada professor a higienizar as mãos e substituir
a máscaras descartáveis ao final de cada aula (a cada mudança
de sala) e ao final do seu turno.

ͶͲ

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

2.4.
Disponibilizar álcool a 70% para cada professor,
recomendando a frequente higienização das mãos.

Na unidade de
ensino.

No Retorno do
Ensino
Presencial
escalonado

Em diversos
espaços da
unidade de
ensino.

2.5.
Orientar os trabalhadores que devem manter as unhas
cortadas ou aparadas, os cabelos presos e evitar o uso de
adornos, como anéis e brincos.

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

(W4)

Quando

Em diversos
espaços da
unidade de
ensino.

Onde (W3)

2.3.
Orientar sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras
descartáveis ou de tecidos não tecido (TNT) por alunos,
trabalhadores e visitantes durante todo o período de
permanência no estabelecimento de ensino. Orientar a troca de
máscara a cada 2(duas) horas ou quando tornar-se úmida (se
antes desse tempo). Não devem ser colocadas em bebês e
crianças menores de dois anos, poisperigo de asfixia.

(W2)

O quê (ação)

Equipe diretiva
e
pedagógica.

Equipe diretiva
e
pedagógica.

Equipe diretiva
e Comissão
Escolar.

Equipe diretiva.

Equipe diretiva
e
pedagógica.

(W5)

Quem

Reuniões formativas e material
informativo.

Reuniões formativas e material
informativo.

Formação continuada e/ou
reuniões.

Disponibilizando o material.

Cartazes informativos.

(H1)

Como

Material
impresso
na Escola
- Sem
custo
adicional

Máscara descartável Caixa com 50
unidades (R$
28,00 cada), 5 mil
máscaras.

Sem
custo

Frascos de álcool
em gel, no valor
aproximado de R$
15,00 cada
25 unidades.
Reposição
mensal.

Sem
custo

(H2)

Quanto
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Orientar e estimular os alunos, trabalhadores e visitantes
à aplicação da “etiqueta da tosse”.

2.12. Readequar os espaços físicos, respeitando o
distanciamento mínimo de 1,5 m (um metro e meio) em sala de
aula. Nas atividades de educação física e em espaços abertos,
deve-se manter distância de 1,5 m entre pessoas.

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

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

2.9.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

(W3)

(W2)

2.8.
Orientar a comunidade escolar sobre os cuidados
necessários a serem adotados em casa e no caminho entre o
domicílio e o estabelecimento de ensino.

Onde

O quê (ação)

Ͷͳ

No Retorno do
Ensino
Presencial
escalonado

Após a
homologação do
PlanCon
Escolar.

No Retorno do
Ensino
Presencial
escalonado

Sem
custo.

Verificar a metragem quadrada de
cada espaço; demarcar os lugares
das carteiras respeitando o
distanciamento de 1,5m. Demarcar
piso da quadra lugares para a
realização das práticas esportativas.
Equipe diretiva e
pedagógica.

Sem
custo.
Reuniões formativas e material
informativo.

Equipe diretiva,
pedagógica e
professor do
atendimento
educacional
especializado.

Sacos de lixo de todos
os tamanhos 40
Lixeiras com pedal de
35l - R$75,00 cada.
6 conjuntos de
Lixeiras com pedal
para cozinha coleta
seletiva 50l para a
cozinha e refeitório R$ 280,00 cada
unidade.

Material impresso na
Escola - Sem custo
adicional

Material impresso na
Escola - Sem custo
adicional

(H2)

Quanto

Informar e fornecer lenços
descartáveis para cada turma.

Material informativo como
cartazes.

Reuniões formativas e material
informativo.

(H1)

Como

Equipe diretiva e
pedagógica

Equipe diretiva e
pedagógica

Equipe diretiva e
pedagógica.

Após a
homologação do
PlanCon
Escolar.
No Retorno do
Ensino
Presencial
escalonado

(W5)

Quem

(W4)

Quando
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Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

2.17. Disponibilizar alternativas de acessos e saídas sem
comandos com o contato das mãos, para estabelecimentos que
disponham de estacionamentos, em especial se utilizarem
sistemas de digitação numérica ou de biometria digital, tanto
para alunos quanto para trabalhadores e visitantes.

Na unidade
de ensino.

Após a

Ͷʹ

Após a
homologação do
PlanCon
Escolar.

No Retorno do
Ensino
Presencial
escalonado

Escolar.

PlanCon

homologação do

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão Escolar.

Equipe diretiva

Equipe Diretiva e
pedagógica.

pedagógica.

escalonado

Equipe Diretiva e

Presencial

aula.

Equipe diretiva e
pedagógica.

(W5)

Quem

Ensino

No Retorno do

escalonado.

Presencial

Ensino

No Retorno do

(W4)

Quando

Na sala de

2.16. Suspender a utilização de catracas de acesso e de
sistemas de registro de ponto, cujo acesso e registro de
presença ocorram mediante biometria.

e em outros ambientes coletivos.

especialmente nas salas de aula, nas bibliotecas, nos refeitórios

o cumprimento das medidas de distanciamento social,

2.15. Demarcar o piso dos espaços físicos, de forma a facilitar

distanciamento mínimo recomendado.

acomodem individualmente em carteiras, respeitando o

2.14. Organizar as salas de aula de forma que os alunos se

locais.

distanciamento obrigatório. Disponibilizar esta informação nos

presentes simultaneamente no mesmo ambiente, respeitando o

compreendido como o número máximo permitido de pessoas
Na unidade
de ensino.

(W3)

(W2)

2.13. Estabelecer e respeitar o teto de ocupação

Onde

O quê (ação)

Desativando os sistemas de
digitação numérica ou biometria
digital.

Registro no livro ponto com caneta
individual. Quando do
fornecimento de caneta pela
escola, esta deverá ser
higienizada.

fizerem necessários.

organogramas e outros que se

Utilizando fitas, mapas,

Conforme espelho da classe.

Verificar a metragem quadrada de
cada espaço; afixar fora das
salas e demais espaços cartazes
com definição de ocupação
máxima.

(H1)

Como

Sem
custo.

Sem
custo.

Fitas para
demarcação
R$ 100,00

custo.

Sem

Sem
custo.

(H2)

Quanto
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de ensino.

acesso, definir e identificar áreas para acessos e saídas, de

trabalhadores nas áreas comuns.

entre pessoas, evitando a aglomeração de alunos e

entre outros, preservando o distanciamento mínimo obrigatório

das refeições, de utilização de ginásios, bibliotecas, pátios,

2.21. Organizar, quando necessário, os horários de intervalo

de ensino.

Na unidade

de ensino.

aglomerações.

Ensino

saída de alunos, de modo a evitar congestionamentos e

Ͷ͵

escalonado

Presencial

Ensino

No Retorno do

escalonado

Presencial

No Retorno do
Na unidade

ocorram aglomerações, bem como escalonar os horários de

escalonado

Presencial

Ensino

No Retorno do

Escolar.

PlanCon

homologação do

Após a

Quando
(W4)

2.20. Organizar, as entradas dos alunos, de forma que não

cruzamento das pessoas na mesma linha de condução.

forma a proporcionar condições que evitem ou minimizem o

Na unidade

Na unidade
de ensino.

Onde
(W3)

acesso. Para estabelecimentos que disponham de um único

para os estabelecimentos que disponham de mais de um

2.19. Definir pontos exclusivos para entradas e para saídas

pessoas.

trabalhadores, respeitando o distanciamento mínimo entre

coordenar os fluxos de entrada, circulação e saída de alunos e

2.18. Implementar nos corredores o sentido único, para

O quê (ação)
(W2)

Definindo entrada e saída de forma

entrada e saída.

acesso) com demarcação de fluxo de

(Rua de acesso de principal e de fácil

ocorrerá pelo portão da Rua São José

A entrada e a saída de alunos

Utilizando fitas marcadoras, fitas de
isolamento e material informativo.

Como
(H1)

Comissão Escolar.

pedagógica e

Equipe diretiva,

alunos.

Analisando o quantitativo de

entre elas.

saída das mesmas com intervalos

por turmas assim como o horário de

saída será fracionado e escalonado

Comissão Escolar. escalonada. O horário de entrada e

Equipe diretiva e

Comissão Escolar.

pedagógica e

Equipe diretiva,

Equipe diretiva,
pedagógica.

Quem
(W5)

custo.

Sem

custo.

Sem

custo.

Sem

Fitas para
demarcação
R$ 100,00

Quanto
(H2)
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2.25. Desativar ou lacrar as torneiras a jato dos bebedouros
que permitam a ingestão de água diretamente, de forma que se
evite o contato da boca do usuário com o equipamento. Caso
não seja possível lacrar ou remover o sistema de torneiras com
jato de água, o bebedouro deve ser substituído por
equipamento que possibilite a retirada de água apenas em
copos descartáveis ou recipientes de uso individual, mantendo
disponível álcool a 70% ao lado do bebedouro, com
recomendação de higienização das mãos antes e após a
retirada da água.

de acompanhamento das aulas, respectivamente.

Risco permaneçam em casa, sem prejuízo de remuneração e

2.24. Assegurar que trabalhadores e alunos do Grupo de

ocupada por cada pessoa.

alunos, e, quando aplicável, sinalizar no chão a posição a ser

estabelecimento de ensino, quando da entrada ou da saída de

mínimo obrigatório nas dependências externas do

cuidadores às regras de uso de máscara e de distanciamento

2.23. Assegurar o respeito dos pais, responsáveis e/ou

e o uso de máscara.

ser preservadas as regras de distanciamento mínimo obrigatório

de ensino, porém nos casos em que o acesso ocorrer, devem

visitantes no interior das dependências dos estabelecimentos

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

de ensino.

Na unidade

(W3)

(W2)

2.22. Evitar o acesso de pais, responsáveis, cuidadores e/ou

Onde

O quê (ação)

ͶͶ

Após a
homologação do
Placon Escolar.

Escolar.

PlanCon

homologação do

Após a

Escolar.

PlanCon

homologação do

Após a

escalonado

Presencial

Ensino

No Retorno do

(W4)

Quando

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão Escolar.

Comissão Escolar.

pedagógica e

Equipe diretiva,

Comissão Escolar.

pedagógica e

Equipe diretiva,

Comissão Escolar.

Equipe diretiva e

(W5)

Quem

Desativando as torneiras
bebedouros de ingestão direta
de água. Instalação de
bebedouro adequado,
fornecimento de água em copos
descartáveis para alunos que
por ventura não tragam as
garrafinhas.

Rastreamento de trabalhadores e
alunos do grupo de risco.
Realização de pesquisa através do
Google formulário e para alunos no
ato da matrícula.

Por meio de reuniões virtuais e
materiais informativos de mídias.

portão.

material informativo impresso no

materiais informativos de mídias,

Por meio de reuniões virtuais e

(H1)

Como

Copo descartável 100
unidades - R$7,80.
Total 500 copos por
semana ou seja 2.000
por mês, valor
aproximado de 156
reais mensais
2 suportes para
copos R$ 56,00 cada.

Sem
custo.

Sem
custo.

custo.

Sem

(H2)

Quanto
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Diariamente

unidade de assistência à saúde do município.

Ͷͷ

Comissão Escolar.

pedagógica e

estabelecimento de ensino e deve ser orientado a procurar uma

Equipe diretiva,

diarreia, vômito, dor abdominal, fica impedido de entrar no

Responsável pela
entrada.

(W5)

Quem

congestão nasal, dor de cabeça, falta de ar, lesões na pele,

tosse seca ou produtiva, dor no corpo, dor de garganta,

temperatura corporal maior ou igual a 37,8º ou sintomas como

Na unidade
de ensino.

superior a 37,8 (trinta e sete vírgula oito) graus Celsius;

2.27. Caso o aluno, trabalhador ou visitante apresente

integral

entrada daquela cuja temperatura registrada seja igual ou

(W4)

Quando

Em tempo

por meio de termômetro digital infravermelho, vedando a

seu ingresso nas dependências do estabelecimento de ensino,
Na unidade
de ensino.

(W3)

(W2)

2.26. Aferir a temperatura de todas as pessoas previamente a

Onde

O quê (ação)

Mediante identificação das
sintomatologias, antes de entrar no
estabelecimento fazendo os devidos
registros e comunicando os órgãos
responsáveis pelo controle de casos,
impedindo a permanência do mesmo
no estabelecimento. Nos casos dos
alunos desacompanhados com
sintomas, a criança será
encaminhada para a sala de
isolamento, os responsáveis serão
comunicados e deverão buscar o
aluno. No caso de aferição de
temperatura para entrada no ônibus,
no término do período, o aluno
apresentar temperatura superior a
permitida, este não entrará no
onibus, será encaminhada a sala de
isolamento, os responsáveis serão
comunicados e deverão buscar o
aluno.

entrada da unidade de ensino.

faça a aferição da temperatura na

Disponibilizando um servidor que

(H1)

Como

Sem
custo.

permanente.

cada material

de R$ 246,00

entrada no valor

aparelhos para a

Necessário 2

(H2)

Quanto
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Na unidade
de ensino.

2.30. Assegurar o conhecimento das mudanças realizadas
nos espaços físicos de circulação social aos alunos com
deficiência.

Após a
homologação do
PlanCon
Escolar.

No Retorno do
Ensino
Presencial
escalonado

Após a
homologação do
PlanCon
Escolar.

(W4)

Quando

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

3.1.
Respeitar o limite definido para capacidade máxima de
pessoas em cada ambiente, em especial, em salas de aulas,
bibliotecas, ambientes compartilhados, afixando cartazes
informativos nos locais.

3.2.
Orientar alunos, professores, trabalhadores e visitantes
a manter o distanciamento recomendável em todos os
momentos, que é de 1,5 m (um metro e meio) entre as pessoas.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão Escolar
e professor(a) de
inclusão.

Equipe diretiva,
pedagógica,
professores e
demais
funcionários.

Equipe diretiva e
Comissão Escolar
Equipe diretiva,
pedagógica,
Comissão Escolar e
professores.

Após a
homologação do
PlanCon
Escolar.
Após a
homologação do
PlanCon
Escolar.

Ͷ

(H1)

Como

Reunião de orientações e materiais
informativos.

Por meio de materiais informativos
em cada espaço.

Por meio de orientações que
contemplem as necessidades de
cada deficiência. Os professores de
inclusão
farão
a
orientação
individualizada e acompanharão os
alunos quando do deslocamento dos
mesmos dentro da escola.

Por meio de capacitações e
treinamentos.
Comunicando
Direção e orientação.

Por meio de orientações escritas e
Equipe diretiva,
virtuais. No ato de assinatura do
pedagógica e
termo de aceite.
Comissão Escolar.

(W5)

Quem

MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL.

Na unidade
de ensino.

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

3.

Na unidade
de ensino.

(W3)

(W2)

2.28. Comunicar aos pais a obrigatoriedade de manter os
filhos em casa quando estiverem doentes.

Onde

O quê (ação)

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

(H2)

Quanto
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Onde
(W3)
Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

O quê (ação)
(W2)

3.3.
Orientar alunos e trabalhadores a evitar comportamentos
sociais tais como aperto de mãos, abraços e beijos.

3.4.
Orientar alunos e trabalhadores a não compartilhar
material escolar, como canetas, cadernos, réguas, borrachas
entre outros; porém, caso se faça necessário, recomendar que
sejam previamente higienizados.

3.5.
Orientar alunos e trabalhadores a não compartilhar
objetos pessoais, como roupas, escova de cabelo, maquiagens,
brinquedos e semelhantes.

ASSINADO DIGITALMENTE

3.6.
Orientar alunos a restringirem-se as suas salas de aula,
e evitando espaços comuns e outras salas que não as suas.

3.7.
Orientar alunos e trabalhadores a manter o
distanciamento mínimo de uma pessoa a cada 3 (três) degraus
nas escadas rolantes, afixando cartazes informativos.

3.8.
Manter uma proporção adequada de funcionários para
os alunos para garantir a segurança.

Equipe diretiva,
pedagógica,
Comissão Escolar e
professores.
Equipe diretiva,
pedagógica,
Eomissão Escolar e
professores.

Após a
homologação do
PlanCon
Escolar.
Após a
homologação do
PlanCon
Escolar.

Ͷ

Equipe diretiva,
pedagógica,
Comissão Escolar e
professores.

Após a
homologação do
PlanCon
Escolar.

Distribuição e ou contratação de
novos funcionários para comporem
a equipe.

Reunião de orientações e materiais
informativos.

Reunião de orientações e materiais
informativos.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Equipe diretiva,
pedagógica,
Comissão Escolar e
professores.

Após a
homologação do
PlanCon
Escolar.

Reunião de orientações e materiais
informativos.

Sem
custo.

Reunião de orientações e materiais
Equipe diretiva,
informativos. Dispor de material
pedagógica,
escolar extra em cada sala de aula.
Comissão Escolar e
professores.

No Retorno do
Ensino
Presencial
escalonado

(H2)

Quanto

Sem
custo.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Após a
homologação do
PlanCon
Escolar.

(H1)

Como

Reunião de orientações e materiais
informativos.

(W5)

Quem

(W4)

Quando
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Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.
Na unidade
de ensino.
Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

4.2.
Garantir equipamentos de higiene, como dispensadores
de álcool em gel, lixeiras com tampa com dispositivo que
permita a abertura e fechamento sem o uso das mãos (como
lixeira com pedal).

4.3.
Prover treinamento específico sobre higienização e
desinfecção adequadas de materiais, superfícies e ambientes,
aos trabalhadores responsáveis pela limpeza.

4.4.
Utilizar exclusivamente produtos de limpeza e
higienização regularizados pela ANVISA e ao fim a que se
destinam.

4.5.
Higienizar o piso das áreas comuns a cada troca de
turno, com soluções de hipoclorito de sódio 0,1% (água
sanitária) ou outro desinfetante indicado para este fim.

4.6.
Higienizar, uma vez a cada turno, as superfícies de uso
comum, tais como maçanetas das portas, corrimãos, botões de
elevadores, interruptores, puxadores, bancos, mesas,
acessórios em instalações sanitárias, com álcool 70%, ou
preparações antissépticas ou sanitizantes de efeito similar;
respeitando a característica quanto à escolha do produto.

Onde

Na unidade
de ensino.

4.1.
Recomendar a todos os estabelecimentos a fazer
higienização de todas as suas áreas, antes da retomada das
atividades.

O quê (ação)

(W4)

Quando
(W5)

Quem

Ͷͺ

Quando

Permanen
temente

Permanen
temente

Diariamente

Antes do início
das atividades
presenciais.

Antes do início
das atividades
presenciais.

Antes do início
das atividades
presenciais.

(H1)

Como

Quem

Profissionais da
área.

Profissionais da
área.

Profissionais da
área.

Equipe diretiva.

Equipe diretiva.

Como

Conforme o protocolo de
higienização.

Conforme o protocolo de
higienização. Ao final de cada
período e toda vez que se fizer
necessário.

Solicitar a compra de produtos
alternativos no caso de pessoas que
apresentem reaçoes alérgicas ao
hipoclorito de sódio (água sanitária).

Reunião de orientação.Promover
palestra com nutricionista.

Adquirir material necessário de
acordo com o espaço escolar.

Responsáveis pela
Higienização de todos os
limpeza e higiene e ou ambientes. Sanitização por
profissional indicado meio da equipe disponibilizada
pela equipe diretiva.
pela saúde.

MEDIDAS DE HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES.

(W3)

(W2)
4.

Onde

O quê (ação)

Quanto

Pedido mensal de 10
litros no valor de R$
50,00 desinfetantes,
sabão em pó, sabão em
barra, detergentes, alcool
líquido 70%, balde,
vassoura, rodo,luva de
borracha.

Detergente R$ 25,00 5l
cada.

Sabão em Pó 5kg
R$32,00 cada consumo
mensal de 10Kg no valor
de R$64,00 mensais

Sem custo

1 lixeira abertura e
fechamento sem o uso
das mãos (como lixeira
com pedal). Para coleta
de material contaminado
de 35l - R$ 75,00.
Sacos de lixo hospitalar
100l - caixa 100 unidades
- R$31,90.

Sem
custo.

(H2)

Quanto
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Manter disponível nos banheiros sabonete líquido,

Manter os lavatórios dos refeitórios e sanitários providos

estar implementados e atualizados.

de Manutenção, Operação e Controle (PMOC), estes devem

sistemas de climatização artificial e forem aplicáveis os Planos
de ensino.

Ͷͻ

profesores.

Comissão Escolar,

pedagógica e

Profissionais da
área.

de aulas, ambientes comuns e de deslocamento. Quando existir
Diariamente

Antes e após o
uso.

área.

Profissionais da

área.

Profissionais da

área.

Profissionais da

(W5)

Equipe diretiva,
Na unidade

Na unidade
de ensino.

de ensino.

Diariamente

temente

Na unidade

Permanen

de ensino.

mente

Permanente-

(W4)

Na unidade

de ensino.

Na unidade

(W3)

abertas para a ventilação natural do ambiente, tanto para salas

natural (entrada de sol) e a manutenção de portas e janelas

4.11. Intensificar, quando possível, a utilização de iluminação

4.10. Higienizar, a cada uso, materiais e utensílios de uso
comum, como colchonetes, tatames, entre outros.

preparações antissépticas de efeito similar.

de sabonete líquido, toalha descartável, álcool 70% ou

4.9.

(setenta por cento) em formato de gel, espuma ou spray.

toalhas de papel e preparações alcoólicas antissépticas 70%

4.8.

sanitárias.

4.7.

(W2)

sistemas de climatização.

Sem
custo.

operação e controle dos

Suporte para Papel
Toalha 12 unidades
R$38,00 cada material
permanente com valor
R$ 380,00 e fardo c/
1mil unidades
R$12,00 cada.
Os ítens abaixo
seguem a demanda
diária e pedido mensal
no valor de R$ 120,00

custo.

Sem

(H2)

dos planos de manutenção,

iluminados, garantir a aplicação

Privilegiar espaços abertos e

atualizado.

operacionais de limpeza,

Conforme os procedimentos

constantemente.

Abastecendo os recipientes

higienização.

Conforme o protocolo de

higienização.

Conforme o protocolo de

(H1)
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Estabelecer regras para que os alunos e trabalhadores

Manter em sala de aula apenas os materiais didáticos

estritamente necessários para as atividades didático-

nova utilização, após três dias.

somente retornar a sua estante e disponibilidade para

utilização ou devolução por alunos em local arejado e

5.4. Manter os livros de acervo da biblioteca após sua

outros materiais que não são utilizados.

pedagógicas, retirando, ou reduzindo a quantidade de livros e

5.3.

equipamentos ou instrumentos.

similar, compatíveis com os respectivos aparelhos,

(setenta por cento) ou com soluções sanitizantes de efeito

em aulas práticas, de estudo ou pesquisa, com álcool 70%

equipamentos, instrumentos e materiais didáticos empregados

higienizem, a cada troca de usuário, os computadores, tablets,

5.2.

das aulas.

de ensino.

ͷͲ

Antes do início

Diariamente.

Diariamente

Na unidade

de ensino.

Na unidade

de ensino.

por cento) ou solução sanitizante de efeito similar, compatíveis

com os respectivos aparelhos.

Na unidade

Orientar alunos e trabalhadores a higienizarem

regularmente os aparelhos celulares com álcool 70% (setenta

5.1.

(W4)

Quando
(W5)

Quem
(H1)

Como

Não há profissional
na escola para este
fim.

professores.

pedagógica e

Equipe diretiva,

professores.

Usar

revestimento
plástico nos teclados da sala de

informativos.

Reuniões orientadoras e materiais

informativas

Formação Continuada e placas

da biblioteca.

A escola suspenderá o uso

Retirando o excesso de materiais

Comissão Escolar e informática.

pedagógica,

Equipe diretiva,

professores.

comissão escolar,

Equipe diretiva,

MEDIDAS DE HIGIENIZAÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTOS DIDÁTICOS E PESSOAIS.

(W3)

(W2)
5.

Onde

O quê (ação)

Sem
custo.

custo.

Sem

Pedido mensal de 10
litros no valor de R$
50,00 desinfetantes,
sabão em pó, sabão em
barra, detergentes, alcool
líquido 70%
.

custo.

Sem

(H2)

Quanto
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Disponibilizar e exigir que todos os trabalhadores

de ensino.

estabelecimento, sendo estas substituídas conforme

EPIs necessários ao desenvolvimento das atividades.

recomendação de uso, sem prejuízo da utilização de outros

Na unidade

de ensino.

Na unidade

máscaras durante todo o período de permanência no

(trabalhadores, prestadores de serviço, entre outros) utilizem

6.2.

luvas.

das atividades, dentre eles máscaras e, quando necessário,

diante do risco de infecção pela COVID-19, para a realização

dos Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs) apropriados,

6.1.

(W3)

(W2)

(W4)

Quando
(W5)

Quem

ͷͳ

estabelecimento.

permanencia no

ensino e durante

unidade de

profissional na

entrada de cada

No momento da

escalonado.

Presencial

Ensino

Retorno do

Escolar e no

PlanCon

homologação do

Após a

unidade de ensino.

equipe gestora da

designado pela

Profissional

especializados.

profissionais

Equipe diretiva e

(H1)

Como

apropriados.

deverá fornecer os EPIs

individuais esterilizados. . A escola

de ensino, serão ofertados kits

profissionais colabores da unidade

equipamentos de proteção e aos

terceirizados será exigido o uso dos

Aos prestadores de serviços e

apropriados.

escola deverá fornecer os EPIs

equipamentos fornecidos. A

exigindo o uso correto dos

reuniões, cartazes entre outros,

Capacitar por meio de vídeos,

6. MEDIDAS DE PROTEÇÃO CONTRA A INFECÇÃO DA COVID -19 EM TRABALHADORES.

Onde

O quê (ação)

Máscara descartável Caixa com 50
unidades (R$
28,00 cada), 5 mil
máscaras.
Para pedido mensal
10 caixas no valor
de R$280,00

(H2)

Quanto
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Equipe diretiva e
Comissão Escolar.

No Retorno do
Ensino
Presencial
escalonado

Em
vestiários,
banheiros e
outros
espaços que
possam ser
utilizados
para estas
atividades.
Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

6.4.
Programar a utilização de vestiários a fim de evitar
agrupamento e cruzamento entre trabalhadores (definir fluxos
internos e de entrada e saída), mantendo o distanciamento de
1,5 m (um metro e meio) entre os trabalhadores. Caso a
atividade necessite da utilização de uniformes, é importante
orientar aos trabalhadores a ordem de desparamentação, e o
último equipamento de proteção a ser descartado deve ser a
máscara.

6.5.
Recomendar que os trabalhadores não retornem às
suas casas diariamente com suas roupas de trabalho quando
estes utilizarem uniforme.

6.6.
Orientar e estimular a constante higienização das mãos
por todos os trabalhadores.

ͷʹ

Por meio de orientações e reuniões
sobre esta necessidade.

Organizar um cronograma de
horários de entrada e saída com
tempo suficiente que evite
aglomerações nas trocas de
vestiários e uso desses espaços
em comum demarcando o trajeto e
locais apropriados.

Por meio de distanciamento de no
mínimo, 1,5 m (um metro e meio)
de raio entre os trabalhadores. Se
não houver como atender a esta
distância, colocar barreiras físicas
nas instalações de trabalho e
proteção com protetor facial (face
shield), além do uso da máscara.

(H1)

Como

Equipe diretiva e Por meio da reorganização da
Comissão Escolar, estrutura física.
assim como
designando
profissionais para a
reposição destes.

Profissionais em
serviço das
unidades de
ensino.

Ao adentrar nas
unidades de
ensino nos início
e antes de sair e
encerrar o
expediente

Na unidade
de ensino.

No Retorno do
Ensino
Presencial
escalonado

Todos os
profissionais que
estiverem
desenvolvendo
suas atividades
laborais.

Em todo o
momento que
estiver exercendo
suas atribuições
no ambiente
escolar.

Quem

6.3.
Manter uma distância de, no mínimo, 1,5 m (um metro e
meio) entre os trabalhadores. Se não houver como atender a
esta distância, colocar barreiras físicas nas instalações de
trabalho e proteção com protetor facial rígido (face shield), além
do uso da máscara.

Quando
(W5)

(W3)

(W2)

(W4)

Onde

O quê (ação)

950,00

permanente valor R$

R$ 38,00 cada. Material

25 unidades

Suporte álcool em gel

Sem
custo.

Sem
custo.

Todo o material
será de acordo
com a demanda
de consumo
diário podendo
ser alterado
duarante o ano.
Protetor facial
face shield 80
unidades (R$ 5,90
cada).Valor total
aproximado R$
472,00 reais

(H2)

Quanto
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Na unidade
de ensino.

6.8.

Diariamente.

Diariamente.

De acordo com as diretrizes
sanitárias.

Após uso dos equipamentos de
proteção no descarte e troca de
máscaras.

Equipe diretiva,
pedagógica, alunos
e profissionais da
unidade.

Deixando portas e janelas abertas
para ventilação dos espaços.
Evitar o uso de ar
condicionado.

As mesas comunitárias serão
substituídas
por
mesas
individualizadas respeitando o
distanciamento mínimo de 1,5m.

(H1)

Como

Equipe diretiva.

Equipe da unidade
de ensino

Equipe diretiva.

Após a
homologação do
Escolar.

No Retorno do
Ensino
Presencial
escalonado

(W5)

Quem

(W4)

Quando

7.1.
Os trabalhadores e alunos devem informar ao
responsável pelo estabelecimento de ensino ou ao profissional
de referência no estabelecimento, caso apresentem sintomas
de síndrome gripal e/ou convivam com pessoas sintomáticas,
suspeitas ou confirmadas com COVID-19.
Na entrada
da unidade
de ensino e
no decorrer
do dia.

ͷ͵

Diariamente.
Equipe gestora.

Comunicar as medidas de segurança
e sintomas deixando claro que
pessoas com sintomas tais como:
febre aferida ou referida, calafrios, dor
de garganta, dor de cabeça, tosse,
coriza, distúrbios olfativos ou
gustativos, terão que avisar
imediatamente a equipe diretiva para
as devidas providências.

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

Na unidade
de ensino.

6.10. O estabelecimento deve seguir as recomendações do
Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais (PPRA) em
especial as relativas aos Equipamentos de Proteção Individual.
7.

Na entrada
da unidade
de ensino e
no decorrer
do dia.

6.9.
Monitorar os trabalhadores com vistas à identificação
precoce de sintomas compatíveis com a COVID-19 (febre
aferida ou referida, calafrios, dor de garganta, dor de cabeça,
tosse, coriza, distúrbios olfativos ou gustativos).

Priorizar a ventilação natural nos postos de trabalho.

Na unidade
de ensino.

(W3)

(W2)

6.7.
Programar a utilização dos refeitórios respeitando o
distanciamento de 1,5m (um e meio) entre as pessoas.

Onde

O quê (ação)

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

(H2)

Quanto
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Selecionar e treinar trabalhadores, como pontos focais,

Organizar o estabelecimento escolar de forma a

apresentem sintomas de síndrome gripal

disponibilizar uma sala de isolamento para casos que

7.4.

com síndrome gripal.

para conduzirem as ações quando se depararem com indivíduo

7.3.

ensino

de ensino.

ͷͶ

presencial.

Retorno do

escalonado

presencial

ensino

No retorno do

Diariamente.

(W4)

Quando

Na unidade

Na unidade
de ensino.

do dia.

no decorrer

de síndrome gripal, em todos os turnos.

da unidade
de ensino e

O estabelecimento de ensino deve realizar o

monitoramento diário dos trabalhadores e alunos com sintomas

7.2.

(W3)

(W2)

Na entrada

Onde

O quê (ação)

Equipe diretiva.

Equipe diretiva.

Equipe gestora.

(W5)

Quem

na unidade

gripal possa buscá-lo com segurança

apresente sintomas de síndrome

que o responsável pelo menor que

adulto (profissional da unidade), até

isolamento sob supervisão de um

Providenciar uma sala para

agir diante de determinados casos.

protocolos de segurança de como

reuniões formativas, elaborando

treinada e orientada por meio de

Selecionando uma equipe para ser

providências.

diretiva para as devidas

avisar imediatamente a equipe

olfativos ou gustativos, terão que

custo.

Sem

Sem
custo.

Sem
custo.

cabeça, tosse, coriza, distúrbios

(H2)

Quanto

calafrios, dor de garganta, dor de

tais como: febre aferida ou referida,

claro que pessoas com sintomas

segurança e sintomas deixando

Comunicar as medidas de

(H1)

Como
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Após identificação
do caso.

Junto à
equipe da
vigilância
sanitária.

7.7.
Notificar imediatamente casos suspeitos para a
Vigilância Epidemiológica local, para orientações e
encaminhamentos.

ͷͷ

Após a
homologação do
PlanCon
Escolar.

Na unidade
de ensino.

Retorno do
ensino
presencial.

(W4)

Quando

7.6.
Definir fluxos claros de condução e saída dos casos
suspeitos da sala de isolamento e do estabelecimento escolar.

Na unidade
de ensino.

(W3)

(W2)

7.5.
Promover o isolamento imediato de qualquer pessoa
que apresente os sintomas gripais, e realizar as seguintes
ações:
- se aluno menor de idade, comunicar imediatamente aos pais
ou responsáveis, mantendo-o em área segregada de outros
alunos, sob supervisão de um responsável trabalhador da
instituição, respeitando as medidas de distanciamento e
utilização de EPI, aguardando a presença dos pais ou
responsáveis para os devidos encaminhamentos pelos
familiares ou responsáveis;
- se aluno maior de idade, mantê-lo em área segregada, com
acompanhamento de um trabalhador do estabelecimento,
respeitando as medidas de distanciamento e utilização de EPI
até a definição dos encaminhamentos;
- se trabalhador (inclusive professor) afastá-lo imediatamente
das suas atividades até elucidação do diagnóstico.

Onde

O quê (ação)

Equipe diretiva.

Equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Equipe diretiva.

(W5)

Quem

Após o caso ser identificado e
isolado, repassar à equipe diretiva,
que entrará em contato com a
vigilância sanitária.

Definir protocolo de fluxos por meio
de diálogo com a Comissão
Escolar.
Sinalizar o piso dos corredores
com fitas indicando o fluxo de
pessoas

Providenciar uma sala ou espaço
para isolamento (sob supervisão
de um adulto profissional da
unidade), até que o responsável
pelo menor que apresentem
sintomas de síndrome gripal possa
buscá-lo com segurança na
unidade. Quando o caso for de
adultos, encaminhar para a
unidade básica de saúde mais
próxima.

(H1)

Como

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

(H2)

Quanto
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Imediatamente
após a
movimentação
deste nos
ambientes e
espaços.

Em todos os
espaços
utilizados
pelo
indivíduo
com
suspeita da
COVID-19.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

7.8.
Reforçar a limpeza dos ambientes, de objetos e das
superfícies utilizadas pelo caso suspeito, bem como da área de
isolamento.

7.9.
Para os casos confirmados e suspeitos para COVID-19,
tanto de alunos quanto trabalhadores, seguir o preconizado no
manual de orientações da COVID-19 (vírus SARS-CoV 2) de
Santa Catarina, disponível e http://www.dive.sc.gov.br, ícone:
coronavírus.

7.10. Para a(s) turma(s) do(s) professor(res) ou aluno(s)
suspeitos recomenda-se suspender as aulas por 7 (sete) dias
ou até resultado negativo, ou por 14 (quatorze) se positivo para
COVID-19, como também os demais alunos e seus
responsáveis, quando aplicável, deverão ser cientificados dos
fatos.

7.11. Para as turmas dos alunos que co-habitam ou tiveram
outras formas de contatos com pessoas com diagnóstico de
infecção por COVID-19, recomenda-se suspender as aulas por
14 (quatorze) dias, bem como os demais alunos e seus
responsáveis, quando aplicável, deverão ser cientificados dos
fatos.

ͷ

Retorno do
ensino
presencial..

Após a
homologação do
PlanCon
Escolar.

Retorno do
ensino
presencial..

(W4)

(W3)

(W2)

Quando

Onde

O quê (ação)

Todos os
profissionais com
orientação da
equipe diretiva e
pedagógica.

Todos os
profissionais com
orientação da
equipe diretiva e
pedagógica.

Todos os
profissionais com
orientação da
equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe
devidamente
equipada para este
fim.

(W5)

Quem

Seguir as orientações das diretrizes
sanitárias previstas.

Seguir as orientações das diretrizes
sanitárias previstas.

Por meio das orientações
específicas do manual COVID-19
de Santa Catarina.

Por meio de utilização de álcool
70% e soluções sanitizantes com
efeitos similares.

(H1)

Como

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Utilizar materiais
adquiridos
conforme tabela
das diretrizes

(H2)

Quanto
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autorização da área da saúde.

retorno dos alunos ou trabalhadores somente após a alta e a

7.15. Garantir, sem prejuízos de aprendizagem ou salarial, o

COVID-19.

todos os trabalhadores e alunos afastados para isolamento por

7.14. Manter registro atualizado do acompanhamento de

outros municípios.

residência, no caso de trabalhadores e alunos que residam em

7.13. Garantir a notificação da rede de saúde do município de
PlanCon

de ensino.

pedagógica.

Plano de

de ensino.

pedagógica.

PlanCon

de ensino.

ͷ

Escolar.

Equipe diretiva e

homologação do

Na unidade

Após a

Escola.

Contingência da

Equipe diretiva e

homologação do

Comissão Escolar.

pedagógica e

Equipe diretiva,

Todos os
profissionais com
orientação da
equipe diretiva e
pedagógica.

(W5)

Quem

Na unidade

Após a

Escolar.

homologação do

Após a

Após a
homologação do
Plano de
Contingência da
Escola

(W4)

Quando

Na unidade

Na unidade
de ensino.

(W3)

(W2)

7.12. Questionar os trabalhadores e alunos dos
estabelecimentos escolares se co-habitam ou têm outras
formas de contatos com pessoas suspeitas ou sabidamente
com diagnóstico de infecção pelo COVID-19. Caso a resposta
seja positiva, é aconselhável que esta pessoa fique afastada
das atividades até que tenha elucidação diagnóstica ou um
parecer médico liberando o retorno às atividades laborais. Caso
não ocorra a elucidação diagnóstica, é indicado que estas
pessoas permaneçam afastadas por 14 (quatorze) dias a contar
do último contato com a pessoa suspeita, podendo retornar às
atividades após este período, desde que estejam
assintomáticas.

Onde

O quê (ação)

sanitárias previstas.

Seguir as orientações das diretrizes

sanitárias previstas.

Seguir as orientações das diretrizes

sanitárias previstas.

Seguir as orientações das diretrizes

Seguir as orientações das diretrizes
sanitárias previstas.

(H1)

Como

custo.

Sem

custo.

Sem

custo.

Sem

Sem
custo.

(H2)

Quanto
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Após a
homologação do
Plano de
Contingência da
Escola.

(W4)

Quando

Equipe diretiva e
pedagógica.

(W5)

Quem

Seguir as orientações das diretrizes
pedagógicas e sanitárias previstas.

(H1)

Como

Sem
custo.

(H2)

Quanto

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino

Na unidade
de ensino

8.2.
Deve-se escalonar a entrada das turmas, diferenciar os
horários de outros níveis (se ofertados pela unidade escolar) e,
se possível, estabelecer diferentes entradas para receber e
dispensar os alunos.

8.3.
Os alunos de cada turma devem ficar sempre na mesma
sala, para evitar troca de espaços e maior movimentação nos
corredores.

8.4.
Sinalizar os corredores para que haja fila única e
definição prioritária de tráfego, visando ajudar os alunos a
seguir as normas e lembrar de manter a distância mínima
durante a movimentação.

ͷͺ

Equipe diretiva e
pedagógica

Equipe diretiva e
pedagógica

Após a
homologação do
PlanCon
Escolar.
Após a
homologação do
PlanCon
Escolar.

Equipe diretiva e
pedagógica

Equipe diretiva e
pedagógica.

Após a
homologação do
PlanCon
Escolar.

Após a
homologação do
PlanCon
Escolar.

Por organização da equipe diretiva
e pedagógica

Por organização da equipe diretiva
e pedagógica

Por organização da equipe diretiva
e pedagógica

Por organização da equipe diretiva
e pedagógica.

MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL.

8.1.
No horário de chegada e saída dos alunos, um ou mais
profissionais escolares deve(m) estar na entrada para receber
os alunos não sendo permitida a entrada de pais e/ou
responsáveis.

8.

Sem
custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Necessário 2 unidades
de tapete sanitizante
para o acesso do
portão da escola (no
valor de R$ 89,00
cada). Material
permanente

Obs.: Para as etapas do Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação Especial, além das diretrizes gerais já estabelecidas, é necessário implementar as seguintes diretrizes
adicionais:

Na unidade
de ensino.

(W3)

(W2)

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

Onde

O quê (ação)
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Não é
permitido
segundo
portaria
Conjunta
SES/SED nº
792 de
13/10/2020
Na unidade
de ensino

8.6.
Não é permitida a implementação dos programas e
projetos intersetoriais, que são desenvolvidos por profissionais
que não fazem parte do corpo docente da unidade escolar.

8.7.
Estabelecer escalonamento dos intervalos para as
classes, evitando aglomerações em corredores e outros
espaços.

8.9.
É proibida a utilização de materiais didáticos que sejam
manuseados por vários alunos ao mesmo tempo ou
sequencialmente, a não ser que eles possam ser limpos e
desinfectados após cada uso.

Não é permitido
segundo portaria
Conjunta SES/SED
nº 792 de
13/10/2020

Equipe diretiva e
pedagógica

Após a
homologação do
PlanCon
Escolar.

Equipe diretiva e
pedagógica

(W5)

Quem

Não é permitido
segundo portaria
Conjunta
SES/SED nº 792
de 13/10/2020

Após a
homologação do
Plano de
Contingência da
Escola.

(W4)

Quando

ͷͻ

Após a
Equipe diretiva e
homologação do
pedagógica
Plano de
Contingência da
Escola.
Após a homologação
Na unidade de do PlanCon Escolar. uipe diretiva e
ensino.
pedagógica.

Na unidade
de ensino

8.5.
Os alunos devem interagir apenas para as pessoas que
estejam na mesma sala, sendo vedada a interação de
estudantes de diferentes turmas e/ou com professores de
outras classes.

Na unidade
de ensino

(W3)

(W2)

8.8.
Realizar lanches e refeições, preferencialmente na
própria sala de aula. Caso seja consumido no refeitório, manter
o distanciamento interpessoal preconizado de 1,5 metros.

Onde

O quê (ação)

zação da equipe diretiva e
pedagógica.

Por organização da equipe diretiva
e pedagógica

Por organização da equipe diretiva
e pedagógica

Não é permitido segundo portaria
Conjunta SES/SED nº 792 de
13/10/2020

Por organização da equipe diretiva
e pedagógica

(H1)

Como

Sem custo.

Sem
custo.

Sem
custo.

Não é permitido
segundo portaria
Conjunta SES/SED
nº 792 de
13/10/2020

Sem
custo.

(H2)

Quanto
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(W3)

Na unidade
de ensino

(W2)

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

recebam auxílio para adequada higiene de mãos, com a

grau de dependência, deverão adotar medidas para que estas

Recomenda-se dividir as turmas em grupos menores,

com professores de outras classes.

sendo vedada a interação de crianças de diferentes turmas e/ou

9.2.

regularidade necessária.

Escolar.

PlanCon

pedagógica.

Equipe diretiva e

limpeza escolar.

profissionais da

e pedagógica.

Por organização da equipe diretiva

respeitando as diretrizes sanitárias.

Por organização da equipe diretiva

Por organização da equipe diretiva
e pedagógica.

(H1)

Como

Ͳ

distanciamento de 1,5m.

quadrada de cada espaço e
Comissão Escolar.

PlanCon

de ensino.

Escolar.

Por meio de um planejamento
logístico, analisando a metragem

apoio.

Escolar.

Equipe diretiva e

profissionais de

PlanCon

frequentemente.

Por meio da higienização das mãos

Após a

pedagógica e

homologação do

Equipe diretiva,

Após a
homologação do

Na unidade

de ensino.

Na unidade

MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE RELACIONADAS AO PÚBLICO INFANTIL.

Os estabelecimentos de ensino que possuam em suas

9.

dependências crianças menores de seis anos, ou com algum

9.1.

com os alunos de outros níveis).

de ensino.

sanitários para uso exclusivo deste público (não compartilhar

homologação do

Após a
Na unidade

infraestrutura compatível (diversos sanitários) para definir

8.12. Orienta-se que os estabelecimentos que dispuserem de

PlanCon
Escolar.

de ensino

Fundamental e higienizar imediatamente após o uso brinquedos

homologação do

Após a

Escolar.

PlanCon

Equipe diretiva e

Equipe diretiva e
pedagógica.

homologação do

Após a

(W5)

Quem

(W4)

Quando

e materiais que forem levados à boca pelos alunos.

Na unidade

materiais utilizados pelas crianças dos Anos Iniciais do Ensino

8.11. Higienizar diariamente, após cada turno, brinquedos e

Onde

O quê (ação)

custo.

Sem

custo.

Sem

custo.

Sem

custo.

Sem

Sem
custo.

(H2)

Quanto
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As crianças matriculadas em período integral devem

A alimentação deve ser oferecida preferencialmente

espaços.

dentro da própria sala, sendo sempre evitada a troca de

9.6.

período de permanência na escola.

permanecer no mesmo grupamento e educador, durante o

9.5.

9.4.
A alimentação deve ser oferecida preferencialmente
dentro da própria sala, sendo sempre evitada a troca de
espaços.

higienizado após cada uso.

preparações antissépticas de efeito similar. O local deve ser

do local, disponibilizar álcool 70% (setenta por cento) ou

adequada higienização das mãos e, na ausência ou distância

de raio e disponibilizar, em pontos estratégicos, local para a

com assentos adequados e distantes 1,5 m (um metro e meio)

local destinado à amamentação, devem mantê-lo ventilado,

pedagógica.

de ensino.

ͳ

Municipal.

Equipe diretiva e
PlanCon

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

homologação do

Após a

Municipal.

PlanCon

homologação do

Após a

Após a
homologação do
PlanCon
Escolar.

Municipal.

PlanCon

homologação do
Equipe diretiva.

Equipe diretiva.

Após a
homologação do
PlanCon
Escolar.

Após a

(W5)

Quem

(W4)

Quando

Na unidade

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

9.3.
É proibida a circulação de profissionais entre diferentes
turmas na rotina diária de atividades.

Os estabelecimentos educacionais que dispuserem de

(W3)

(W2)

9.4.

Onde

O quê (ação)

Reorganização de espaços.

Reorganizando a logística.

Reorganização de espaços.

necessários.

disponibilizar os materiais

Reorganizar os espaços e

Reorganização de horários.

(H1)

Como

Sem custo

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

(H2)

Quanto
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de ensino.

alimentação, berços, entre outros. A higienização completa

Após a

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

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

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

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.
Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Após a
homologação do
PlanCon
Escolar.
Após a
homologação do
PlanCon
Escolar.

ʹ

apoio.

profissionais de

pedagógica e

Equipe diretiva,

apoio.

profissionais de

pedagógica e

Equipe diretiva,

Municipal.

PlanCon

de ensino.

meio) de distância um do outro, os quais deverão ser

higienizados a cada uso e no final do turno.

Após a
homologação do

Na unidade

cochilo, colocando-os a pelo menos 1,5 metros (um metro e

Municipal.

PlanCon

homologação do

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Após a
homologação do
PlanCon
Escolar.
Após a
homologação do
PlanCon
Escolar.

(W5)

Quem

(W4)

Quando

9.10. Separar colchões ou berços das crianças na hora do

deverá ser realizada entre os turnos também.

Na unidade

comum, como colchonetes, tatames, trocadores, cadeiras de

Higienizar, a cada uso, materiais e utensílios de uso

Na unidade
de ensino.

9.8.
Estabelecer escalonamento na entrada e saída das
crianças de modo a evitar aglomerações. Se possível, os
profissionais devem pegar a criança do lado de fora da escola e
levá-las para dentro, evitando que os pais/responsáveis entrem
no ambiente.

9.9.

Na unidade
de ensino.

(W3)

(W2)

9.7.
Escalonar o horário do parquinho, o qual deverá ser
higienizado completamente após utilização de cada turma.

Onde

O quê (ação)

Verificar na entrada.

Retirar os brinquedos de uso.

diretrizes sanitárias.

ambientes preconizando as

operacionais para a limpeza dos

Conforme os procedimentos

ambientes.

operacionais para a limpeza dos

Conforme os procedimentos

Reorganização de horários.

O Parque ficará suspenso durante
vigênvia do PlaCon Escolar

(H1)

Como

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo.

Sem custo.

(H2)

Quanto
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- definir um local fixo para esta atividade, estruturado para tal;
- realizar a adequada higiene das mãos antes e após a troca de
fraldas;
- usar luvas descartáveis, trocando-as após o atendimento de
cada criança;
- usar avental descartável ou impermeável e higienizável (como
“capa de chuvas”), descontaminando-o após cada uso;
- higienizar as mãos da criança após o procedimento;
- realizar o descarte adequado dos materiais resultantes desta
atividade;
- as fraldas de pano reutilizáveis não devem ser limpas no local,
mas sim colocadas em sacos plásticos até o momento da
lavagem;

trabalhadores responsáveis devem:

9.16. Ao realizar troca de fraldas de bebês ou crianças, os

se proceda a entrega aos pais e/ou a lavagem.

profissionais quanto de crianças em sacolas plásticas até que

9.15. Colocar as roupas com sujidades visíveis, tanto de

fornecer várias mudas de roupa para a instituição.

tiverem sujidades visíveis. Assim, os pais ou cuidadores devem

9.14. Trocar as roupas de bebês e crianças quando estas

travesseiros, toalhas entre outros.

como copos, talheres, mamadeiras, babeiros, lençóis,

apoio.

Escolar.

Municipal.

͵

apoio.

PlanCon

de ensino.

pedagógica e
profissionais de

homologação do

Na unidade

Equipe diretiva,

pedagógica e
profissionais de

PlanCon

de ensino.

Após a

Equipe diretiva,

Após a

apoio.

Municipal.

de ensino

homologação do

pedagógica e
profissionais de

PlanCon

Na unidade

Equipe diretiva,

apoio.

Escolar.
Após a

profissionais de

PlanCon

de ensino.

homologação do

pedagógica e

Na unidade

Na unidade

Equipe diretiva,

Após a

(W5)

Quem

(W4)

Quando

homologação do

(W3)

(W2)

9.13. Não é permitido compartilhar objetos de uso individual,

Onde

O quê (ação)

vigentes.

Respeitando as diretrizes sanitárias

vigente.s

Respeitando as diretrizes sanitárias

Durante a permanência na unidade.

Durante a permanência na unidade.

(H1)

Como

Sem custo

Sem custo.

Sem custo

Sem custo.

(H2)

Quanto

05/01/2021 (Terça-feira)
DOM/SC - Edição N° 3371
Página 2966

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE

retirando-a apenas no momento da refeição.

durante toda a permanência no estabelecimento de ensino,

9.18. Os alunos maiores de 02 anos devem utilizar máscara

evitar exposição e ingestão acidental.

superfícies de modo a garantir a utilização correta, bem como

pedagógica e
profissionais de
apoio.

PlanCon
Escolar.

de ensino.

Ͷ

Equipe diretiva,

Após a
homologação do

apoio.

profissionais de

Escolar.

PlanCon

pedagógica e

Equipe diretiva,

(W5)

Quem

Na unidade

Na unidade
de ensino.

Após a
homologação do

(W4)

Quando

uso dos produtos a serem utilizados na higiene de mãos,

(W3)

(W2)

9.17. Os professores e funcionários devem supervisionar o

Onde

O quê (ação)

- realizar limpeza da superfície sempre após a troca de fraldas.
Recomenda-se que sejam afixados material informativo com o
passo-a-passo adequado para efetuar a troca de fraldas.

vigentes.

Respeitando as diretrizes sanitárias

Respeitando as diretrizes sanitárias
vigentes.

(H1)

Como

Sem custo.

Sem custo.

(H2)

Quanto
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Na unidade
de ensino.

necessidades especiais, de maneira a ampliar a segurança e

Na unidade
de ensino.

10.1.3.Garantir a limpeza da cadeira de rodas, bem como de

andadores e carrinhos dos alunos cadeirantes.

de ensino.

Braille e livros em Braille, bem como estabelecer uma medida

de cuidados de higienização deste material.

Na unidade

que o aluno com deficiência visual possa guardar sua máquina

10.1.5.Organizar na da sala de aula, espaço adequado para

telescópios etc.

individual tais como: regletes, sorobã, bengala, lupas,

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

10.1.2.Designar profissionais responsáveis pela entrada e
saída do aluno, evitando a entrada de pais e ou responsáveis.

10.1.4.Orientar os alunos sobre a higiene de materiais de uso

(W5)

Quem

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Após a
homologação do
PlanCon
Escolar.

ͷ

Escolar.

PlanCon

homologação do

apoio.

profissionais de

pedagógica e

Equipe diretiva,

apoio.

Escolar.

Após a

pedagógica e

Após a

profissionais de

Equipe diretiva,

Escolar.

PlanCon

apoio.

PlanCon

homologação do

pedagógica e
profissionais de

homologação do

Equipe diretiva,

apoio.

profissionais de

pedagógica e

Equipe diretiva,

Após a

Escolar.

PlanCon

homologação do

Após a

10.1. Ações para Educandos do Ensino Regular:

pais, as formas de condução das atividades dos alunos com

10.1.1.A instituição de ensino deve estabelecer, entre escola e

reintegração deste no ambiente escolar.

(W4)

Quando

10. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Onde

O quê (ação)

custo.

Sem

Sem
custo.

custo.

Sem

(H2)

Quanto

para este fim em sala de aula.

Destinando espaços específicos

custo.

Sem

Plástico para
Por organização da equipe diretiva revestir teclados
igual aos da
respeitando as diretrizes sanitárias.
cozinha 2 rolos
de 50x 20cm

respeitando as diretrizes sanitárias.

Por organização da equipe diretiva

e pedagógica.

Por organização da equipe diretiva

e pedagógica.

Por organização da equipe diretiva

(H1)

Como
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de ensino.
Escolar.

PlanCon

homologação do

as diretrizes sanitárias.

diretiva e pedagógica respeitando

Por meio de orientações da equipe

uso da máscara.

a real dimensão da importância do

estratégias pedagógicas que deem

Por meio de orientação acessível e

Por organização da equipe diretiva
respeitando as diretrizes sanitárias.

Por organização da equipe diretiva
respeitando as diretrizes sanitárias.

(H1)

Como

saída do aluno, evitando a entrada de pais e ou responsáveis.

10.2.2.Designar profissionais responsáveis pela entrada e

10.2.1.Orientar quanto ao uso obrigatório de máscaras. Os
alunos que não aceitam máscaras, devem passar por um
trabalho de orientação, bem como suas famílias.

de ensino.

Na unidade

Na unidade
de ensino.

apoio.

Escolar.



pedagógica e
profissionais de

PlanCon

Equipe diretiva,

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.
homologação do

Após a

Após a
homologação do
PlanCon
Escolar.

e pedagógica.

Por organização da equipe diretiva

Por meio de orientação acessível e
estratégias pedagógicas que deem
a real dimensão da importância do
uso da máscara.

10.2. Ações para os Centros de Atendimento Educacional Especializado em Educação Especial

pedagógicas, alimentação e na troca de fraldas do aluno.

Na unidade

medidas de higienização necessárias no auxílio das atividades

apoio.

Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio e Coord.
inclusão.

profissionais de

PlanCon

de ensino.

Após a

pedagógica e

profissional Agente de Apoio em Educação Especial, as

10.1.9.Esclarecer ao segundo professor, professor auxiliar e

trabalho de orientação, bem como suas famílias.

alunos que não aceitam máscaras, devem passar por um

Equipe diretiva,

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Após a
homologação do
PlanCon
Escolar.
Após a

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Após a
homologação do
PlanCon
Escolar.

homologação do

(W5)

Quem

(W4)

Quando

Na unidade

Na unidade
de ensino.

10.1.7.Garantir o distanciamento de 1,5m entre um aluno e
outro.

10.1.8.Orientar quanto ao uso obrigatório de máscaras. Os

Na unidade
de ensino.

(W3)

(W2)

10.1.6.Auxiliar o aluno quanto às medidas de higienização de
mãos e demais medidas de prevenção e controle.

Onde

O quê (ação)

Sem custo.

Sem custo.

5 litros de alcool
em gel R$98,00 a
unidade.
Lenços descartáveis
R$7,00 cada caixa 80 caixas mensal.

custo.

Sem

Sem
custo.

Sem
custo.

(H2)

Quanto
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de ensino.

orientações quanto à higienização.

profissionais de apoio.

Municipal.

que não pertençam ao grupo de risco.

maior autonomia, conscientização das medidas de prevenção e



Municipal.

PlanCon

Equipe diretiva e
pedagógica.

pedagógica e

Após a

Equipe diretiva,

Municipal.

do PlanCon

apoio.

PlanCon

Após a homologação

pedagógica e
profissionais de

homologação do

homologação do

Na unidade
de ensino.

apoio.

Escolar.

Programa de Educação Profissional e os demais que possuem

ensino.

profissionais de

PlanCon

Equipe diretiva,

pedagógica e

Após a

Equipe diretiva,

Após a

(W5)

Quem

homologação do

(W4)

Quando

10.2.6.Iniciar os atendimentos presenciais com os grupos do

- definir um local fixo para esta atividade, estruturado para tal;
- realizar a adequada higiene das mãos antes e após a troca de
fraldas;
- usar luvas descartáveis e trocá-las após o atendimento de
cada criança;
- usar avental descartável ou impermeável e higienizável (tipo
“capa de chuvas”), descontaminando-o após cada uso;
- higienizar as mãos do educando após o procedimento;
- realizar o descarte adequado dos materiais resultantes desta
atividade;
- realizar limpeza da superfície sempre após a troca de fraldas.
Recomenda-se que sejam afixados material informativo com o
passo-a-passo adequado para efetuar a troca de fraldas.

responsável devem:

Na unidade de

Na unidade

10.2.4.Destinar um local próprio para as trocas de fraldas, com

10.2.5.Ao realizar troca de fraldas, os trabalhadores

Na unidade
de ensino.

(W3)

(W2)

10.2.3.Garantir a limpeza da cadeira de rodas, bem como de
andadores e carrinhos dos alunos cadeirantes.

Onde

O quê (ação)

Respeitando as diretrizes sanitárias
vigentes.

vigentes.

Respeitando as diretrizes sanitárias

vigentes.

Respeitando as diretrizes sanitárias

Por organização da equipe diretiva
respeitando as diretrizes sanitárias.

(H1)

Como

Sem custo.

Sem custo

Sem custo

Sem custo.

(H2)

Quanto
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de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

10.2.9.Esclarecer aos professores as rotinas de higienização

necessárias durante o auxílio de atividades pedagógicas.

10.2.10. Oferecer a alimentação preferencialmente dentro da

própria sala, sendo sempre evitado a troca de espaços.

Estado da Saúde.

sanitárias já estabelecidas em decretos da Secretaria de

pedagógica e

apoio.

escalonado

ͺ

pedagógica e

No retorno do

profissionais de

Equipe diretiva,

Escolar.

presencial

apoio.

PlanCon

Ensino

pedagógica e
profissionais de

homologação do

Equipe diretiva,

apoio.

profissionais de

Após a

Escolar.

PlanCon

Após a
homologação do

Na unidade

precoce por sessão de forma individual, atendendo às medidas

Equipe diretiva,

pedagógica.

PlanCon
Escolar.

Equipe diretiva e

homologação do

(W5)

Quem

de ensino.

10.2.8.Organizar o atendimento dos educandos da estimulação

metros), adequando a quantidade de educandos por sala.

respeito à necessidade de distanciamento (de no mínimo 1,5

Após a

(W4)

Quando

Na unidade

(W3)

(W2)

10.2.7.Observar o tamanho das salas especialmente no que diz

Onde

O quê (ação)

respeitando as diretrizes sanitárias.

Por organização da equipe diretiva

respeitando as diretrizes sanitárias.

Por organização da equipe diretiva

respeitando as diretrizes sanitárias.

Por organização da equipe diretiva

na sala

delimitando a área de cada aluno

Colocação de fitas no piso

respeitando as diretrizes sanitárias.

Por organização da equipe diretiva

(H1)

Como

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

(H2)

Quanto
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de ensino.

higienizado completamente após utilização de cada turma.

de ensino.

higiene de mãos e superfícies de modo a garantir a utilização

Quadro 2: Esquema de organização DAOP Medidas Sanitárias

a segurança e a reintegração destes.

condução das atividades dos educandos, de maneira a ampliar

profissionais de
apoio.

PlanCon
Escolar.

pedagógica e

pedagógica e
profissionais de
apoio.

PlanCon
Escolar.

de ensino.

ͻ

Equipe diretiva,

Escolar.
Após a

apoio.

PlanCon

homologação do

pedagógica e
profissionais de

homologação do

Equipe diretiva,

apoio.

profissionais de

Após a

Escolar.

PlanCon

homologação do

Equipe diretiva,

pedagógica e

Após a

Equipe diretiva,

Após a

(W5)

Quem

homologação do

(W4)

Quando

Na unidade

de ensino.

comum, como colchonetes, tatames, trocadores, entre outros.

10.2.14. Estabelecer entre instituição e pais, formas de

Na unidade

10.2.13. Higienizar, a cada uso, materiais e utensílios de uso

correta, bem como evitar exposição e ingestão acidental.

Na unidade

funcionários quanto ao uso dos produtos a serem utilizados na

10.2.12. Garantir a supervisão por parte de professores e

Na unidade

(W3)

(W2)

10.2.11. Escalonar o horário do pátio, o qual deverá ser

Onde

O quê (ação)

respeitando as diretrizes sanitárias.

Por organização da equipe diretiva

respeitando as diretrizes sanitárias.

Por organização da equipe diretiva

respeitando as diretrizes sanitárias.

Por organização da equipe diretiva

respeitando as diretrizes sanitárias.

Por organização da equipe diretiva

(H1)

Como

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

(H2)

Quanto
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Na unidade

1.2.

Adequar metodologias pedagógicas e implementar

estudantes.

estratégias que garantam o acesso à aprendizagem dos

1.3.

retomada das aulas presenciais.

Na unidade
de ensino.

de ensino.

Na unidade
de ensino

Assegurar a gestão democrática no planejamento de

Quando
(W4)

Quem
(W5)

Escolar.

Ͳ

Escolar.

PlanCon

homologação do

Após a

Escolar.

PlanCon

homologação do

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva.

apoio.

PlanCon

Após a

pedagógica e
profissionais de

homologação do

Equipe diretiva,

Após a

1. Garantia do Direito à Educação Básica

Onde
(W3)

1.1.
Assegurar o acesso e a permanência na Educação
Básica.

O quê (ação)
(W2)

Por quê (domínios): QUESTÕES PEDAGÓGICAS Diretrizes: Link de Acesso:

Acesse ao documento da íntegra.

DAOP MEDIDAS PEDAGÓGICAS

Por organização da equipe diretiva
e pedagógica respeitando todas as
diretrizes. Metodologias de Ensino
de Revisão e retomada de
conteúdos mais relevantes do
curriculo escolar

turmas de retorno

Educação com definição das

Retorno da Secretaria Municipal de

Presencial mediante Plano de

para Retomada do Ensino

Participação da Comissão Escolar

respeitando todas as diretrizes.

Por organização da equipe diretiva
respeitando as diretrizes sanitárias.
Registro de permanência,
participação e frequência na
unidade escolar
Comunicação com o aluno e a
família por telefone, whatsapp ou
email
Comunicação ao Coselho Tutelar
dos casos evasão e abandono
Por organização da equipe diretiva

Como
(H1)

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Quanto
(H2)
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Na unidade
de ensino.

Após a

de ensino.

validados, preferencialmente em diálogo com as comunidades

escolares.

Na unidade

ͳ

Escolar.

PlanCon

homologação do

Após a

presencialmente, observando que os critérios devem ser

Definir os grupos com prioridade para serem atendidos

1.7.

PlanCon
Escolar.

de ensino.

pandemia e daqueles que tiveram acesso, mas não realizaram

as atividades propostas.

Na unidade

acesso às atividades presenciais, durante o período de

homologação do

1.6.

Fazer o mapeamento dos estudantes que não tiveram

Escolar.

PlanCon

retomada.

presenciais, para auxiliar na definição das estratégias de

Após a

pedagógica.

Equipe diretiva e

pedagógica.

Equipe diretiva e

Equipe diretiva e
pedagógica.

Escolar.

homologação do

apoio.

PlanCon

Realizar o mapeamento dos estudantes que não

pedagógica e
profissionais de

homologação do

Equipe diretiva,

(W5)

Quem

Após a

(W4)

Quando

apresentam condições para o retorno às atividades escolares

1.5.

presenciais.

estejam impossibilitados de retornarem às atividades

garantida a continuidade das atividades remotas para os que

presencial, com foco na funcionalidade e autonomia, sendo

AEE, colhendo a posição da família com relação ao retorno
Na unidade
de ensino.

(W3)

(W2)

avaliação com a equipe pedagógica, professores e professores

1.4.

Onde

O quê (ação)

realizaram atividades.

Considerar alunos que não

família, CREA e CRAS.

crianças cadastradas no Bolsa

Realizando levantamento das

ciência de riscos.

e assinatura dos pais de termo de

caracterizem grupo de risco. Leitura

possíveis doenças que

famílias, identificando o histórico de

e professores em conversa com as

juntamente com Orientação escolar

Por organização da equipe diretiva,

Formulários).

Através de Formulário (Google

Por organização da equipe diretiva
respeitando todas as diretrizes.

(H1)

Como

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

(H2)

Quanto
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Na unidade
de ensino.

1.8. Assegurar as atividades escolares não presenciais aos
estudantes com especificidades que não poderão retornar aos
estudos presencialmente.

1.13. Definir estratégias de apoio pedagógico aos estudantes
que não acompanharam ou não conseguiram assimilar
significativamente os conhecimentos durante as atividades não
presenciais propostas.

atividades não presenciais.

às atividades presenciais e/ou não estão realizando as

1.12. Realizar busca ativa dos estudantes que não retornarem

presencialmente.

determinado motivo, não participarem das atividades

atividades não presenciais aos estudantes que, por

1.11. Orientar quanto à obrigatoriedade da realização das

1.10. Garantir o oferecimento de ensino oferecendo atividades
presenciais e atividades não presenciais enquanto perdurar o
regime especial de educação decorrente da pandemia COVID19.

Na unidade
de ensino.

de ensino.

Na unidade

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

(W3)

(W2)

1.9.
Orientar, quando necessário, os estudantes que
retornarem às atividades presenciais para que,
obrigatoriamente, cumpram de forma concomitante as
atividades do regime de ensino não presencial.

Onde

O quê (ação)

ʹ

Após a
homologação do
PlanCon
Escolar.

Escolar.

PlanCon

homologação do

Após a

Escolar.

PlanCon

homologação do

Após a

Após a
homologação do
PlanCon
Escolar.

Após a
homologação do
PlanCon
Escolar.

Após a
homologação do
PlanCon
Escolar.

(W4)

Quando

Equipe diretiva e
pedagógica.

pedagógica.

Equipe diretiva e

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Equipe diretiva e
pedagógica.

(W5)

Quem

Por organização da equipe diretiva
respeitando todas as diretrizes.
Considerando o Plano Municipal
das Estratégias de Ensino.
Levantamento de dados pela
equipe pedagógica e elaboração
de estratégias de ensino
diferenciado com elaboração de
atividades escolares

Por organização da equipe diretiva.
Por contato telefonico, por mensagens
de whatsapp, por email e
comunicando-se com o Conselho
Tutelar

Por organização da equipe
diretiva respeitando todas as
diretrizes. Enviando comunicados
às Famílias e mantendo contato
com a comunidade.

Por organização da equipe diretiva
respeitando todas as diretrizes.

Por organização da equipe diretiva
respeitando todas as diretrizes.

Por organização da equipe diretiva
e pedagógica.

(H1)

Como

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

(H2)

Quanto
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Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

1.14. Divulgar amplamente, para toda a comunidade escolar,
as estratégias pedagógicas adotadas pela Rede de Ensino e/ou
unidade escolar, a fim de promover seu engajamento na
realização das atividades presenciais e não presenciais,
enquanto perdurar o regime especial de educação decorrente
da pandemia da COVID-19.

1.15. Ampliar o acesso à internet, a dispositivos eletrônicos e
à infraestrutura adequada às TICs.

1.16. Estabelecer planejamento organizacional e pedagógico
adaptativo. Visto que a volta às aulas deve ser gradual, por
etapas ou níveis, e escalonadas, conforme determinações
sanitárias.

1.17. Prever a necessidade de apoio psicossocial a
estudantes, familiares e profissionais da educação.

estipulada para cada etapa e modalidade de ensino.

cômputo do cumprimento da carga horária mínima legal vigente

2.1. Garantir a validação das atividades não presenciais para

(W3)

(W2)

Na unidade
de ensino.

2.

Onde

O quê (ação)

Equipe diretiva e
pedagógica.

Após a
homologação do
PlanCon
Escolar.

͵

Após a
homologação do
PlanCon
Escolar.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Calendário Escolar

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva.

Após a
homologação do
PlanCon
Escolar.

Após a
homologação do
PlanCon
Escolar.

Equipe diretiva e
pedagógica.

(W5)

Quem

Após a
homologação do
PlanCon
Escolar.

(W4)

Quando

Por organização da equipe diretiva
respeitando todas as diretrizes.
Análise e adaptação do
Calendário Escolar

Por organização da equipe diretiva
respeitando todas as diretrizes.

Por organização da equipe diretiva
respeitando todas as diretrizes.

Mediante mapeamento das
condições tecnológicas e das
estruturas existentes definir a
necessidade de adaptação e
aprovação dos recursos solicitados.

Por organização da equipe diretiva.

Por organização da equipe diretiva
respeitando todas as diretrizes.
Utilizando os recursos de
comunicação de whatsapp, google
sala e contato telefônico para a
divulgação dos infromativos e
comunicados.

(H1)

Como

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

(H2)

Quanto
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Adotar, caso seja necessário, novas estruturas de

Nacionais.

organização escolar previstas na LDB e Diretrizes Curriculares

2.5.

pedagógica.

PlanCon

de ensino.

Ͷ

Escolar.

Equipe diretiva e

pedagógica.

Equipe diretiva e

traçar estretégias de atendimento

Mapear as maiores necessidades e

Por organização da equipe diretiva.

presencial ou híbrida

horária diária ou seja de forma

Possibilidade de alteração da carga

Por organização da equipe diretiva.

na sua divulgação.

montagem do calendário quanto

comunidade escolar tanto para

ouvindo as sugestões da

Comunicação pelos meios digitais

Comissão Escolar.

respeitando todas as diretrizes.

Por organização da equipe diretiva
pedagógica e

homologação do

Após a

Escolar.

PlanCon

homologação do

Após a

Escolar.

PlanCon

homologação do

Após a

respeitando todas as diretrizes.

Por organização da equipe diretiva

(H1)

Como

Equipe diretiva,

pedagógica.

Escolar.

Equipe diretiva e

PlanCon

(W5)

Quem

homologação do

Após a

(W4)

Quando

Na unidade

de ensino.

observadas as particularidades de cada rede e normas

vigentes.

Na unidade

Envidar esforços na reestruturação do calendário, a fim

de estabelecer períodos de recesso e/ou férias escolares,

2.4.

calendário e quadro de horários da escola.

de ensino.

Na unidade

Envolver a comunidade escolar na reestruturação do

2.3.

Na unidade
de ensino.

Observar as diretrizes sanitárias na elaboração do novo

(W3)

(W2)

calendário escolar.

2.2.

Onde

O quê (ação)

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

(H2)

Quanto
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Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

3.4.
Realizar avaliação diagnóstica de cada estudante, por meio
da observação do desenvolvimento em relação aos objetivos de
aprendizagem e habilidades que se procurou desenvolver com as
atividades pedagógicas não presenciais e construir um programa de
recuperação, caso necessário.

3.5.
Redefinir as estratégias do processo pedagógico e os objetivos
de aprendizagem e desenvolvimento, direitos de aprendizagem e
campo de experiências, tendo em vista a BNCC, o CBTC ou o
Currículo de Referência, levando, assim, à continuidade da
aprendizagem no percurso formativo.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

3.2.
Adequar os critérios de promoção dos estudantes, as
avaliações para efeito de decisões de final de ciclo, adotando
medidas que minimizem a evasão, o abandono e a retenção escolar.

3.3.
Elaborar instrumentos de avaliação diagnóstica que atendam
às especificidades dos estudantes e busquem mitigar ou eliminar as
desigualdades educacionais.

Na unidade
de ensino.

(W3)

(W2)

3.1.
Garantir o planejamento da avaliação formativa e
diagnóstica.

Onde

O quê (ação)

3.

ͷ

Após a
homologação do
PlanCon Escolar.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Após a
homologação do
PlanCon Escolar.

Após a
homologação do
PlanCon Escolar.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

(W5)

Quem

Após a
homologação do
PlanCon Escolar.

Após a
homologação do
PlanCon Escolar.

Organização Curricular

(W4)

Quando

Por organização da equipe diretiva,
respeitando a diretriz pedagógica.
Discussão das estratégias de trabalho
pedagógico.

Por organização da equipe diretiva,
respeitando a diretriz pedagógica.
Orientar e capacitar professores para a
avaliação diagnóstica e formativa.
Planejamento escolar como reflexão da
prática pedagógica e estruturação do
trabalho de ensino.
Por organização da equipe diretiva,
respeitando a diretriz pedagógica.
Mapear os alunos com distorção de
idade e série para possibilidade de
reclassificação conforme orientações
da Secretaria Municipal de Educação.
Por organização da equipe diretiva,
respeitando a diretriz pedagógica.
Capacitar professores para importância da
diversificação das atividades escolares,
com possibilidade de utilização de
tecnologias em sala online e presencial.
Por organização da equipe diretiva,
respeitando a diretriz pedagógica.
Avaliação pela participação do aluno feita
pelo professor.
Elaboração de Calendário de Recuperação
Escolar de conteúdos e notas

(H1)

Como

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

(H2)

Quanto
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Na unidade

Promover a autonomia pedagógica, por local de

3.10. Adotar estratégias eficientes para a recuperação da
aprendizagem, principalmente dos estudantes em risco de
trabalho infantil, violência doméstica e vulnerabilidade social.

escolar.

trabalho, com valorização do diálogo entre toda comunidade

3.9.

contexto vigente.

pedagógica.

PlanCon

Após a

de ensino.

Na unidade
de ensino.

PlanCon



Após a
homologação do
PlanCon
Escolar.

Escolar.

homologação do

Após a

Escolar.

PlanCon

homologação do

Equipe diretiva e
pedagógica.

Comissão Escolar.

pedagógica e

Equipe diretiva,

pedagógica.

Equipe diretiva e

pedagógica.

PlanCon
Escolar.

Equipe diretiva e

homologação do

Após a

Escolar.

Equipe diretiva e

(W5)

Quem

homologação do

Após a

(W4)

Quando

Na unidade

de ensino.

Na unidade

3.8.

Adequar o Projeto Político-Pedagógico, considerando o

de ensino.

interdisciplinar.

Reforçar a importância do planejamento pedagógico

3.7.

Na unidade
de ensino.

Promover o aprimoramento do uso das TICs nas

(W3)

(W2)

propostas pedagógicas.

3.6.

Onde

O quê (ação)

Por organização da equipe diretiva,
respeitando todas as diretrizes.
Estabelecer a Recuperação de
aprendizagem deste público alvo.

respeitando todas as diretrizes.

Por organização da equipe diretiva,

comunidade escolar.

especificidades da

Plano de Contingência e

Pedagógico relacionado ao

Leitura e revisão do Projeto Político

respeitando as diretrizes.

Por organização da equipe diretiva,

respeitando a diretriz pedagógica.

Por organização da equipe diretiva,

trabalho pedagógico.

como importante carcterística do

Promover a interdisciplinariedade

respeitando a diretriz pedagógica.

Por organização da equipe diretiva,

informação e comunicação

Promover o uso de tecnologias da

(H1)

Como

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

(H2)

Quanto
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Escolar.

PlanCon

4.1. Promover a formação das equipes pedagógicas e dos
professores com foco em: planejamento alinhado à BNCC, ao
CBTC ou Currículo Referência, novas propostas pedagógicas,
incluindo metodologias ativas de ensino, aprendizagem e
avaliações, avaliação diagnóstica e processual, avaliação na
perspectiva do percurso formativo e uso das TICs.

escolar e local.

multiplicadores de prevenção da COVID-19 na comunidade

3.13. Estimular estudantes e servidores a se tornarem agentes

sanitárias.

Na unidade
de ensino.

4.

de ensino.

Na unidade



Após a
homologação do
PlanCon
Escolar.

pedagógica.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

pedagógica.

Equipe diretiva e

Equipe diretiva e
pedagógica.

Formação Continuada

Escolar.

PlanCon

homologação do

Após a

Escolar.

PlanCon

homologação do

se apropriarem dos conceitos estabelecidos nas diretrizes

Na unidade
de ensino.

de ensino.

etiqueta respiratória.

Equipe diretiva e

Por organização da equipe diretiva,
respeitando todas as diretrizes.
Formação online e dicussão de
propostas
Discutir e avaliar propostas de
trabalho

Informativo presencial e online.

- Publicação de material

respeitando todas as diretrizes.

Por organização da equipe diretiva,

Por organização da equipe diretiva
e professores respeitando todas
as diretrizes.
- Vídeo Informativo
- Material para leitura

alunos

Conversa e conscientização dos

Elaboração de material informativo.

as diretrizes.

COVID-19, de forma a estimular os estudantes e servidores a

Na unidade

3.11. Promover atividades educativas sobre higienização e

e professores respeitando todas

Por organização da equipe diretiva

(H1)

Como

homologação do

(W5)

Quem

Após a

(W4)

Quando

Após a

(W3)

(W2)

3.12. Desenvolver estratégias pedagógicas de prevenção à

Onde

O quê (ação)

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

(H2)

Quanto
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Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

4.
Orientar os trabalhadores a evitar tocar o rosto, em especial
os olhos e a máscara, durante a produção e distribuição dos
alimentos, seguindo os procedimentos estabelecidos no Manual de
Boas Práticas de Manipulação de Alimentos de cada
estabelecimento.

Na unidade
de ensino.

3. Utilizar utensílios higienizados conforme definido no Manual de
Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos de cada
estabelecimento.

2.
Orientar que cada estabelecimento de ensino manipule e
prepare os alimentos de acordo com o Manual de Boas Práticas e os
Procedimentos Operacionais Padronizados de forma a combater a
disseminação da COVID-19.

Na unidade
de ensino.

(W3)

(W2)

1.
Recomendar que cada estabelecimento de ensino atualize o
Manual de Boas Práticas de Manipulação e os Procedimentos
Operacionais Padronizados de forma a adequá- los para o combate à
disseminação da COVID-19.

Onde

O quê (ação)

Porquê (domínios): ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Acesse ao documento na íntegra

DAOP ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

ͺ

Após a
homologação do
PlanCon Escolar.

Após a
homologação do
PlanCon Escolar.

Após a
homologação do
PlanCon Escolar.

Após a
homologação do
PlanCon Escolar.

(W4)

Quando

Equipe diretiva e
pedagógica e
Nutricionistas.

Equipe diretiva e
pedagógica e
Nutricionistas.

Equipe diretiva e
pedagógica e
Nutricionistas.

Equipe diretiva e
pedagógica e
Nutricionistas.

(W5)

Quem

Seguindo as orientações da equipe
diretiva, respeitando todas as diretrizes.
Seguir as orientações das Nutricionistas

Seguindo as orientações da equipe
diretiva, respeitando todas as diretrizes.
Seguir as orientações das Nutricionistas

Seguindo as orientações da equipe
diretiva, respeitando todas as diretrizes.
Seguir as orientações das Nutricionistas

Seguindo as orientações da equipe
diretiva, respeitando todas as diretrizes.
Seguir as orientações das Nutricionistas

(H1)

Como

Sem custo.

Toucas caixa com
100 unidades - R$
23,00, dar-se-à o
consumo de
acordo com o
cronograma do
horário de
trabalho e
número de
trabalhadores
diários, pedido de
base mensal.

Sem custo.

Sem custo.

(H2)

Quanto
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de ensino.

dependências de armazenamento, preparo e distribuição dos

funcionário(s) específico(s) para servir todos os pratos

Realizar higienização adequada das mesas, cadeiras,

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

9.
Organizar a disposição das mesas e cadeiras no
refeitório de modo a assegurar que a sua utilização proporcione
o distanciamento mínimo de 1,5 metros (um metro e meio) entre
as pessoas.

PlanCon

de ensino.

ͻ

Após a
homologação do
PlanCon
Escolar.

Após a
homologação do
PlanCon
Escolar.

Escolar.

homologação do

Após a

Escolar.

Na unidade

8.
Estabelecer horários alternados de distribuição de
alimentos e utilização de refeitórios e praças de alimentação,
com o objetivo de evitar aglomerações.

outro material.

bancos e similares, a cada uso. Não utilizar toalhas de tecido ou

7.

nas mesas e entregar os utensílios.

de ensino.

utilizando porções individualizadas ou disponibilizando
PlanCon

Após a
homologação do

Na unidade

6. Substituir os sistemas de autosserviço de bufê,

Escolar.

alimentos.

PlanCon

homologação do

Na unidade

trocados, no mínimo, diariamente e usados exclusivamente nas

(W4)

Quando

Após a

(W3)

(W2)

Orientar o trabalhador que os uniformes devem ser

5.

Onde

O quê (ação)

diretrizes.

Equipe diretiva.

Seguindo as orientações da equipe
diretiva, respeitando todas as
diretrizes.
Proposta de substituir as mesas
coletivas por mesas individuais

Seguindo as orientações da equipe
diretiva, respeitando todas as
diretrizes.

diretiva, respeitando todas as
limpeza.

Equipe diretiva.

Seguindo as orientações da equipe
profissionais da

Nutricionistas

Seguir as orientações das

diretrizes.

diretiva, respeitando todas as

Seguindo as orientações da equipe

Nutricionistas

Seguir as orientações das

diretrizes.

diretiva, respeitando todas as

Seguindo as orientações da equipe

(H1)

Como

Equipe diretiva e

alimentação.

profissionais da

Equipe diretiva e

Equipe diretiva.

(W5)

Quem

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

(H2)

Quanto
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Programar a utilização dos refeitórios com apenas 1/3

Não será permitida a entrada de alimentos externos.

Orientar alunos e trabalhadores a não partilhar alimentos

alimento.

ambiente, retirando somente no momento do consumo do

14. Utilizar a máscara durante toda a permanência no

pratos, entre outros.

e não utilizar os mesmos utensílios, como copos, talheres,

13.

embalado conforme recomendações sanitárias.

Caso haja a necessidade, este deverá estar higienizado e

12.

de 1,5 m (um metro e meio) de raio entre os trabalhadores.

Após a

PlanCon

de ensino.

ͺͲ

Escolar.

homologação do

Na unidade

Após a

educandos.

escolar e

Toda a equipe

escolar.

PlanCon

de ensino.

Escolar.

Toda a equipe

Toda a equipe
escolar.

Equipe diretiva.

homologação do

Após a

Escolar.

PlanCon

homologação do

Após a

Escolar.

PlanCon

homologação do

Equipe diretiva.

(W5)

Quem

Na unidade

Na unidade
de ensino.

de ensino.

cruzamento entre os trabalhadores (fluxos interno e de entradas

e saídas), além de garantir a manutenção da distância mínima

Na unidade

Escolar.

PlanCon

de ensino.

para sua utilização, de forma a evitar agrupamento e

(um terço) da sua capacidade (por vez). Organizar cronograma

11.

atividades, da entrada à saída.

homologação do

Após a

(W4)

Quando

Na unidade

(W3)

(W2)

metro e meio) entre pessoas no refeitório em todas as

10.

Onde

O quê (ação)

diretrizes.

diretiva, respeitando todas as

Seguindo as orientações da equipe

diretrizes.

diretiva, respeitando todas as

Seguindo as orientações da equipe

diretrizes.

diretiva, respeitando todas as

Seguindo as orientações da equipe

diretrizes.

diretiva, respeitando todas as

Seguindo as orientações da equipe

diretrizes.

diretiva, respeitando todas as

Seguindo as orientações da equipe

(H1)

Como

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

(H2)

Quanto
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20.
Os estabelecimentos educacionais que dispuserem de
cantinas, lanchonetes, restaurantes ou espaços equivalentes a
praças de alimentação, de forma terceirizada, deverão também
atender aos requisitos definidos na Portaria SES nº 256 de
21/04/2020, ou outros regulamentos que venham substituí-la.

19.
Seguir os procedimentos de higienização do kit de
alimentação escolar (onde houver) de acordo com as normas
sanitárias.

18.
Organizar um plano de comunicação para orientar a
comunidade escolar sobre os procedimentos alimentares,
conforme as diretrizes sanitárias, planos de contingência e
protocolos escolares.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

Na unidade
de ensino.

16.
Orientar que entregadores e outros trabalhadores
externos não entrem no local de manipulação dos alimentos.

17.
Realizar formação/treinamento com os profissionais
envolvidos em todos os processos da alimentação na escola
(recebimento, armazenamento, pré-preparo, preparo, distribuição,
acompanhamento e fiscalização), seguindo os procedimentos
estabelecidos nas diretrizes sanitárias, planos de contingências e
protocolos escolares.

Na unidade
de ensino.

(W3)

(W2)

15.
Orientar a troca, higienização, armazenamento e
descarte das máscaras conforme o estabelecido na Portaria
SES nº 224/2020.

Onde

O quê (ação)

ͺͳ

Após a homologação
do PlanCon Escolar.

Após a
homologação do
PlanCon
Escolar.

Após a
homologação do
PlanCon
Escolar.

Após a
homologação do
PlanCon
Escolar.

Equipe diretiva.

Equipe diretiva.

Equipe diretiva e
profissionais da
alimentação.

Equipe diretiva.

Equipe diretiva e
profissionais da
alimentação.

Toda a equipe
escolar.

Após a
homologação do
PlanCon
Escolar.
Após a
homologação do
PlanCon
Escolar.

(W5)

Quem

(W4)

Quando

Seguindo as orientações da equipe
diretiva, respeitando a diretriz
sanitária.
Não vai ter Kit`s
Seguindo as orientações da equipe
diretiva, respeitando a diretriz
sanitária.
Não teremos cantina de nenhuma
espécie

Seguindo as orientações da equipe
diretiva, respeitando todas as
diretrizes.
Seguir as orientações das
Nutricionistas

Seguindo as orientações da equipe
diretiva, respeitando todas as
diretrizes.

Seguindo as orientações da equipe
diretiva, respeitando todas as
diretrizes.

Seguindo as orientações da equipe
diretiva, respeitando todas as
diretrizes.

(H1)

Como

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

(H2)

Quanto
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estabelecimento escolar no mesmo deslocamento.

mesma região do veículo, quando este atender a mais de um

ser feita de forma a agrupar os alunos de uma mesma escola na

- A distribuição de estudantes nos assentos do ônibus deverá

registro dos ocupantes pelo monitor;

ͺʹ

de Transporte

competentes
como Secretaria

escolar.

veículos e órgãos

Motorista dos

obrigatoriedade de ocupar o mesmo lugar todos os dias, com

escolar.

transporte

No trajeto

(W5)

Quem

- Transporte coletivo: adotará medidas já previstas pela SES;
- Em todas as modalidades de transporte, manter a

de um ocupante por assento, sendo vedado passageiros em pé;

- Ônibus: priorizar ocupação alternada dos assentos, até o limite

em pé;

limite de um ocupante por assento, sendo vedado passageiros

- Micro-ônibus: priorizar ocupação alternada dos assentos, até o

vazio entre os passageiros em todos os bancos;

- Veículo de passeio: resguardar intervalo de um assento vazio
entre os passageiros nos bancos traseiros;
- Van (incluindo Kombi): resguardar intervalo de um assento

(W4)

Quando

1. MEDIDAS GERAIS:

Nos veículos de

(W3)

(W2)

Limitar e controlar a lotação máxima de cada veículo

da seguinte forma:

1.1.

Onde

O quê (ação)

Acesse ao documento na íntegra
Por quê (domínios): TRANSPORTE ESCOLAR

DAOP TRANSPORTE ESCOLAR

sanitárias.

Obedecendo às diretrizes

(H1)

Como

Sem custo.

(H2)

Quanto
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escolar.

transporte, inclusive disponibilizando linhas extras, se

Ordenar as entradas e saídas dos passageiros de

Manter os basculantes e as janelas dos veículos

1.5.
Permitir que entrem e permaneçam nos veículos
somente pessoas com máscara, quer sejam estudantes ou
trabalhadores das escolas. Orientar estes usuários que optarem
por usar máscara de tecido, que seja em conformidade com o
previsto na Portaria SES no 224, de 03 de abril de 2020, ou
outros regramentos que venham substituí-la.

estar em conformidade com as recomendações dos fabricantes.

Nos veículos de
transporte
escolar.

escolar.

condicionado com renovação de ar, esta deverá estar ativa,

bem como a higienização e a substituição dos filtros deverá

transporte

Nos veículos de

escolar.

transporte

passageiros. Caso o veículo disponha de sistema de ar-

que permita a troca de ar sem comprometer a segurança dos

abertas (exceto em dias de chuva/frio extremo), com amplitude

1.4.

pelos passageiros dos bancos da parte dianteira.

as partes traseiras dos veículos, e que o desembarque inicie

forma que, no embarque, os passageiros ocupem inicialmente

1.3.
Nos veículos de

transporte

necessário.

Nos veículos de

respeitando a limitação definida para cada modalidade de

Adequar a frota de modo a compatibilizar o quantitativo

(W3)

(W2)

de veículos com o de passageiros a serem transportados,

1.2.

Onde

O quê (ação)

ͺ͵

No trajeto
escolar.

escolar.

No trajeto

escolar.

No trajeto

escolar.

No trajeto

(W4)

Quando

Motoristas dos
veículos e órgãos
competentes.

competentes.

veículos e órgãos

Motoristas dos

competentes.

veículos e órgãos

Motoristas dos

competentes.

veículos e órgãos

Motoristas dos

(W5)

Quem

Conforme as diretrizes sanitárias.

Conforme as diretrizes sanitárias.

pessoas para esta função

de Transporte contratar

Transporte Escolar – Secretaria

Com apoio de Monitor de

sanitárias.

Obedecendo às diretrizes

sanitárias.

Obedecendo às diretrizes

(H1)

Como

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

(H2)

Quanto
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Demarcar a distância de segurança de no mínimo 1,5

Orientar que, nos pontos de embarque (distantes da

Padronizar procedimentos e operações de

transporte
escolar.

do veículo.

Disponibilizar álcool 70% ou sanitizantes de efeito

similar para a higienização das mãos, no embarque e no interior

1.9.

veículo, recomendando-se ao menos uma vez ao dia.

- Definir periodicidade para higienização interna completa do

ͺͶ

constante.

de forma

Diariamente

veículo.

gens de
veículos.

efeitos similar, a cada finalização de viagem;

Nos veículos de

a utilização do

transportes/gara

- Higienizar apoios de braço, maçanetas, pegadores, janelas

(vidros) e poltronas com álcool 70% ou produtos sanitizantes de

escolar.

competentes.

Órgãos

competentes

Órgãos

competentes.

veículos e órgãos

Motoristas dos

motoristas.

desembarque.

No trajeto

Equipe diretiva e

(W5)

Quem

e

No embarque

Antes e após

Nas empresas

escolar.

transporte

Nos veículos de

fila.

destinados para

ou locais

desembarque

embarque e

(W4)

Quando

de

transporte:

realizada a limpeza e desinfecção dos veículos utilizados no

higienização, de forma que após cada itinerário/viagem, seja

1.8.

das demais pessoas.

mantenham a distância mínima de 1,5 metro (um metro e meio)

escola), ocorrendo existência de formação de filas, os usuários

1.7.

evitando a aglomeração de pessoas.

desembarque ou locais destinados para fila (na escola),

metros (um metro e meio) nas áreas de embarque e

1.6.

(W3)

(W2)
Nas áreas de

Onde

O quê (ação)

Conforme as diretrizes sanitárias.

sob atenção do monitor de ônibus.

70% e medidor de temperatura

com disponibilização de álcool

Recepção do aluno no embarque

Conforme as diretrizes sanitárias.

Conforme as diretrizes sanitárias.

distanciamento social

ocupados pelos alunos com

Demarcar bancos a serem

Conforme as diretrizes sanitárias.

(H1)

Como

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

(H2)

Quanto
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No interior dos
veículos de
transporte
escolar.

Na unidade de
ensino.
Nos veículos de
transporte
escolar.

1.10.
Afixar no espaldar de cada poltrona um encarte com as
orientações aos passageiros sobre etiqueta da tosse, uso da
máscara, higienização das mãos e distanciamento social.

1.11.
Organizar e orientar escalonamento de horários de
chegadas e saídas dos estudantes nas instituições de ensino,
reduzindo a concentração deles no local.

1.12.
Dar prioridade às crianças da Educação Infantil e
crianças com necessidades especiais no embarque e
desembarque e na ocupação dos bancos dianteiros do
transporte coletivo.

Levar ao conhecimento dos profissionais do transporte

2.2.
Orientar os trabalhadores do transporte escolar a
informarem imediatamente ao estabelecimento, caso apresentem
sintomas de síndrome gripal e/ou convivam com pessoas
sintomáticas, suspeitas ou confirmadas da COVID-19, aplicando
para estes as mesmas condutas relacionadas aos outros
trabalhadores da atividade escolar, no que se refere à elucidação
diagnóstica, período de afastamento e notificação das autoridades
sanitárias e epidemiológicas.

demais profissionais voltadas à atividade escolar.

aplicar no que couber), as medidas recomendadas para os

escolar, quer sejam servidores ou prestadores de serviços (e

2.1.

(W3)

(W2)

Diariamente.

Diariamente.

Diariamente.

(W4)

Quando

Conforme as diretrizes sanitárias.
Ao aluno sem máscara o monitor
de ônibus deverá ser oferecer a
máscara disponibiizada e após
colocar a máscara, o aluno pode
embarcar.

Motoristas dos
veículos e demais
funcionários
envolvidos no
transporte escolar.

competentes.

ͺͷ

ou órgãos
necessário.

órgãos

competentes.

transporte escolar

Empresas de

competentes.

ou órgãos

Sempre que

necessário.

Sempre que

Empresas de
transporte escolar

escolar ou

de transporte

Nas empresas

competentes.

órgãos

escolar ou

de transporte

Nas empresas

Gestão do Transporte escolar.

por parte do órgão competente da

Motoristas e Monitores de ônibus

Contratação e Capacitação de

Conforme as diretrizes sanitárias.

Conforme as diretrizes sanitárias.

Conforme as diretrizes sanitárias.

Fixando no interior dos veículos.

Motoristas dos
veículos e demais
funcionários
envolvidos no
transporte escolar.

Equipe diretiva.

(H1)

Como

(W5)

Quem

2. MEDIDAS AOS SERVIDORES/PRESTADORES DE SERVIÇO:

Onde

O quê (ação)

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

(H2)

Quanto

05/01/2021 (Terça-feira)
DOM/SC - Edição N° 3371
Página 2988

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE

Reforçar, para os monitores, a importância da

Disponibilizar e exigir o uso de máscaras e também

Capacitar os trabalhadores do transporte escolar

para a retirada, troca, substituição, higienização e descarte.

sanitária (máscara, face shield), tanto para a colocação quanto

quanto à forma adequada de uso dos dispositivos de segurança

2.6.

abril de 2020, ou outros regramentos que venham substituí-la.

conformidade com o previsto na Portaria SES no 224, de 03 de

se optarem por usar máscara de tecido, que seja em

desembarque do último aluno. Orientar estes profissionais que

o deslocamento, desde as entradas no veículo até o

para o condutor do veículo quanto para o monitor, durante todo

face shield (protetor facial), utilizados simultaneamente, tanto

2.5.

higienização sistemática das mãos.

2.4.

competentes.

órgãos

escolar ou

de transporte

Nas empresas

competentes.

órgãos

escolar ou

de transporte

Nas empresas

competentes.

órgãos

escolar ou

de transporte

Nas empresas

competentes.

órgãos

sistematicamente, utilizem o álcool 70% para higienização das

mãos.

escolar ou

pessoais, lavando sempre as mãos com água e sabão e que,

Nas empresas
de transporte

Orientar para que motoristas, monitores e demais

(W3)

(W2)

prestadores de serviço do transporte reforcem seus cuidados

2.3.

Onde

O quê (ação)

ͺ

necessário.

Sempre que

necessário.

Sempre que

necessário.

Sempre que

necessário.

Sempre que

(W4)

Quando

competentes.

competentes.

ou órgãos

transporte escolar

Empresas de

competentes.

órgãos

transporte escolar e

Empresas de

competentes.

ou órgãos

transporte escolar

Conforme as diretrizes sanitárias.

Conforme as diretrizes sanitárias.

Conforme as diretrizes sanitárias.

individual obrigatórios.

ou órgãos

Empresas de

Os ônibus devem ter os
equipamentos de proteção

transporte escolar

Conforme as diretrizes sanitárias.

(H1)

Como

Empresas de

(W5)

Quem

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

(H2)

Quanto
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Quando
houver
confirmação
de caso.

Sempre que
necessário.

Órgãos
competentes.
Nas empresas
de transporte
escolar ou
órgãos
competentes.

2.8.
Notificar os prestadores de serviço quando houver
confirmação de caso da COVID-19, bem como as pessoas que
tiveram contato com este, em um raio de 1,5 metro, em todos
os ambientes em que a pessoa infectada tenha circulado.

2.9.
Garantir que trabalhadores do transporte escolar
estejam com seus calendários vacinais em dia.

3.2.
Os motorista/monitores escolares deverão realizar a
aferição de temperatura corporal dos estudantes, antes de
adentrarem no transporte escolar, com uso de termômetros
infravermelhos ou outro instrumento correlato fornecido pela
mantenedora. Aferida a temperatura de 37,8 ºC (trinta e sete
vírgula oito graus Celsius) ou superior, não será permitida a
entrada no transporte.
No embarque.

ensino.

seguindo todas as orientações de uso já dispostas na Portaria

SES n° 224, de 03 de abril de 2020.

Na unidade de

máscara facial como barreira, para a utilização do transporte,

3.1. Orientar aos pais que os estudantes deverão utilizar

Empresas de
transporte escolar
ou órgãos
competentes.

Órgãos
competentes.

Empresas de
transporte escolar
ou órgãos
competentes.

(W5)

Quem

Conforme

ͺ

No embarque.

necessário.

transporte escolar.

envolvidos no

funcionários

veículos e demais

Motorista dos

pedagógica.

Equipe diretiva e

(H1)

Como

Por meio da apresentação da
carteira de saúde.

Por meio de notificação.

Conforme as diretrizes sanitárias.

Utilizando o termômetro
infravermelho ou outro instrumento
correlato.
Será verificada a temperatura do
aluno tanto no embarque no
ônibus quanto na chegada da
escola

Conforme as diretrizes sanitárias.

MEDIDAS AOS PAIS/RESPONSÁVEIS DE ALUNOS/ESTUDANTES:

Sempre que
necessário.

Nas empresas
de transporte
escolar ou
órgãos
competentes.

2.7. Recomendar a troca de roupa pelos trabalhadores do
transporte escolar ao final do expediente para retorno às suas
residências.

3.

(W4)

(W3)

(W2)

Quando

Onde

O quê (ação)

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

(H2)

Quanto
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No caso de o estudante apresentar temperatura de

Solicitar aos pais/responsáveis que

Realizar campanha de conscientização para que os

Proibir a entrada, nos veículos, de pais e responsáveis,

máscara.

ser submetidos à aferição de temperatura e estar utilizando

que os pais e responsáveis, para adentrar o veículo, deverão

situação que o monitor sozinho não consiga administrar, sendo

estudante/criança com necessidade especial ou outra limitação,

a não ser em caso de extrema necessidade para auxiliar

3.6.

familiar.

orientando que não transportem passageiros fora do núcleo

visando a evitar o risco de contaminação dentro do transporte,

pais/responsáveis priorizem o transporte próprio de seus filhos,

3.5.

Municipal.

e deverá buscar orientação com a Vigilância Epidemiológica

caso seja detectada febre este não poderá adentrar ao veículo

acompanhem/aguardem seus filhos no ponto de embarque,

3.4.

escola para que esta tome as devidas providências.

motorista/monitor deverá relatar o fato à equipe gestora da

escolares.

transportes

dos veículos de

No embarque

Na unidade de
ensino.

ensino.

ͺͺ

Sempre que
necessário.

Constantemen
te.

aulas.

retorno das

Antes do

necessário.

ensino.

Na unidade de

Sempre que

(W4)

Quando

Na unidade de

(W3)

(W2)

37 ºC (trinta e sete vírgula oito graus Celsius) ou superior, o

3.3.

Onde

O quê (ação)

transporte escolar.

envolvidos no

funcionários

veículos e demais

Motorista dos

Equipe diretiva e
pedagógica.

pedagógica.

Equipe diretiva e

transporte escolar.

envolvidos no

funcionários

veículos e demais

Motorista dos

(W5)

Quem

A comunidade não pode adentrar
ao ambiente escolar

Por meio de comunicação com os
responsáveis.

Por meio de comunicação com os
responsáveis.

responsáveis.

Por meio de comunicação com os

do sintoma.

já é com afastamento para cautela

A temperatura de 37 graus Celsius

Por meio de relato/relatório.

(H1)

Como

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

(H2)

Quanto
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na ANVISA, quando couber.

- certificar que todos os produtos utilizados tenham registro

- verificar a disponibilidade de álcool 70% nos veículos;

simultaneamente;

da máscara e os trabalhadores o uso do face shield,

- verificar se estudantes e trabalhadores fazem uso constante

orientações relacionadas ao transporte escolar;

- certificar-se de que trabalhadores e estudantes conhecem as

em vigor, em especial:

Onde
(W3)

Quando
(W4)

Quem
(W5)

escolar.

transporte

Nos veículos de

ͺͻ

Diariamente.
competentes.

Órgãos

Como
(H1)

que intensifiquem a fiscalização.

Promoverem ações e operações

4. MEDIDAS AOS PAIS/RESPONSÁVEIS DE ALUNOS/ESTUDANTES:

fiscalização, sempre considerando o arcabouço legal pertinente

promoverem ações e operações que intensifiquem a

4.1.

O quê (ação)
(W2)

Sem custo.

Quanto
(H2)
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(W4)

Quando

ͻͲ

Presencial

• boa ventilação dos ambientes.

Escolar.

do PlanCon

No Retorno

ensino.

Na unidade de

Após
homologação

• monitoramento dos sintomas;

• higiene das mãos;
• limpeza do ambiente de trabalho;
• afastamento de sintomáticos;

• uso de máscaras;

• distanciamento social;

como:

orientando os profissionais da educação a respeito de diretrizes

ensino reforcem as medidas de prevenção da doença,

1.1 Quanto à prevenção, recomenda-se que as unidades de

(W3)

(W2)

(W5)

Quem

Contratação de dois
vigias período
integral, conforme a
demanda da escola
nos períodos
matutino, vespertino
e noturno.

Equipe diretiva,
Secretaria da
Educação,
pedagógica e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.
Informativos
individuais e no
ambinte da Escola
Contratação de um
Funcionário integral
no Portão para
higienização das
mãos e aferição de
temperatura;

1. Do acompanhamento das condições de saúde:

Onde

O quê (ação)

Por quê (domínios): GESTÃO DE PESSOAS

Acesse ao documento na íntegra

DAOP GESTÃO DE PESSOAS

estabelecidas.

Conforme as diretrizes

(H1)

Como

Sem custo.

(H2)

Quanto
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Na unidade de

(W3)

(W2)

Realizar triagem dos servidores da escola, sendo classificados de acordo
com seu estado individual inicial em relação à Covid-19, sendo
divididos em grupos:
Grupo 1 - Casos suspeitos ou confirmados: profissionais da
educação que apresentarem sintomas como febre, dores no corpo,
calafrios, falta de ar, tosse, dor de garganta, diarreia, alteração de paladar
ou olfato e dificuldades respiratórias, e também os profissionais que
tiveram contato, nos últimos 14 dias, com um caso confirmado de COVID19;
Grupo 2 - Grupo de Risco: São considerados grupos de risco
pessoas com 60 anos ou mais; os profissionais que sofram de doenças
crônicas (cardiopatias, diabetes, hipertensão, imunossupressores), as
gestantes de alto risco, entre outros, conforme Decreto SC/525/2020;
Grupo 3 - Não pertencem aos grupos anteriores e tem
permissão para realizar os trabalhos presencialmente;
A triagem possui dois objetivos:
identificação de casos suspeitos, permitindo o encaminhamento aos
serviços de saúde;
isolamento dos casos suspeitos, evitando a transmissão no
ambiente de trabalho.
Recomendar que todos os profissionais da educação
respondam a um questionário autodeclaratório, antes de acessar o local de
trabalho, com o objetivo de identificar casos suspeitos de COVID-19. O
modelo do questionário encontra-se no Anexo I;
Garantir monitoramento contínuo, adotando mecanismos de controle
que permitam ao servidor informar ao gestor a presença de
sintomas;
Para aferir a temperatura de seus profissionais no momento da
chegada ao local de trabalho, recomenda-se seguir as orientações do
fabricante quanto à calibragem do medidor de temperatura. Dar preferência
a medidores de temperatura sem contato, porém caso não seja possível
utilizar medidores de temperatura sem contato, a higienização do
termômetro com álcool 70% deve ser realizada a cada uso. Caso a
temperatura aferida de algum colaborador esteja igual ou superior a
37,8°C, o colaborador deve ser considerado um caso suspeito.

Onde

O quê (ação)

ͻͳ

necessário

profissionais
quando se fizer

Municipal.

demais

homologação
do PlanCon

pedagógica e

Equipe diretiva,

(W5)

Quem

Após

(W4)

Quando

vulnerabilidade

de risco e

grupo de servidores

levantamento do

Fazendo

estabelecidas.

Conforme as diretrizes

(H1)

Como

Sem custo.

(H2)

Quanto
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Recomendar que as Redes de Ensino realizem diagnóstico para
mapear quais e quantos servidores e estudantes se enquadram
no grupo de risco estabelecido pelo Decreto nº SC/525/2020:
Garantir que todos os setores estejam contemplados no
diagnóstico: professores, servidores que ocupam funções
administrativas e pedagógicas, servidores que atuam na limpeza,
servidores que atuam com a alimentação, servidores que atuam
com o transporte escolar, servidores que atuam na segurança e
vigilância das unidades escolares, servidores que atuam no quadro
civil ou técnico das unidades escolares, estudantes de todas as
etapas e níveis de ensino;
Orientar que sejam organizados formulários diagnósticos
padrão, pela mantenedora, e aplicados pela unidade escolar.

Orientar a apresentação de comprovação para o
enquadramento no grupo de risco estabelecido pelo Decreto
SC/525/2020:
Cada rede de ensino poderá optar por aceitar
comprovantes tais como: Formulário de Autodeclaração,
Atestado Médico e/ou Agendamento em Perícia Médica.

Instituição
mantenedora.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

(W3)

(W2)

Orientar os profissionais da educação identificados como
casos suspeitos de COVID-19 a:
buscar uma unidade de saúde;
manter isolamento domiciliar por 14 dias, a partir do início
dos sintomas, e depois de três dias sem sintomas. Após este
período, o profissional poderá voltar ao trabalho;
os familiares (contato domiciliar) devem ser orientados a
realizar isolamento domiciliar por 14 dias e, se apresentarem
sintomas, procurar uma unidade de saúde.
Substituição da Pessoas afastadas por atestado de
Covid 19 sob responsabillidade da Secretaria da Educação

Onde

O quê (ação)

ͻʹ

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

(W4)

Quando

Equipe diretiva.

Equipe diretiva.

Equipe diretiva.

(W5)

Quem

Conforme as diretrizes
estabelecidas.
Mapeamento dos
Servidores e
alunos de Grupo
Risco através de
Formulário

Conforme as diretrizes
estabelecidas.

Conforme as diretrizes
estabelecidas.

(H1)

Como

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

(H2)

Quanto
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(W4)

Quando

ASSINADO DIGITALMENTE
Após

elaborar as aulas para as formas impressas.

2.3. Planejar e ministrar aulas de forma remota, bem como

acordo com as

Home Office.

ͻ͵

vigentes.

legislações

do PlanCon
Municipal de

homologação

Após

vigentes.

legislações

acordo com as

ensino e ou

Home Office.

elaboração de atividades, pesquisas e correções de atividades.

do PlanCon
Municipal de

Na unidade de

ensino e ou

Na unidade de

possam ser realizadas de forma remota, como auxiliar na

2.2. Distribuir tarefas administrativas, quando necessário, que

homologação

Após

vigentes.

legislações

acordo com as

SC/525/2020, de forma que não haja prejuízo ao serviço
Home Office.

do PlanCon
Municipal de

homologação

2.1. Priorizar o trabalho remoto, conforme Decreto nº

público.

(W5)

Quem
(H1)

Como

pedagógica.

estabelecidas.

Conforme as diretrizes

estabelecidas.

Equipe diretiva e

Conforme as diretrizes
pedagógica.

estabelecidas.

Conforme as diretrizes

Equipe diretiva e

pedagógica.

Equipe diretiva e

2. Organizar a forma de trabalho aos profissionais da educação que se enquadram no grupo de risco:

Onde

O quê (ação)

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

(H2)

Quanto
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Na unidade de
ensino.

4. Assegurar o planejamento democrático e coletivo de carga

horária e condições de trabalho a toda comunidade escolar.

diretrizes pedagógicas.

atividades para as novas metodologias de ensino, conforme as

presencialmente, a fim de garantir o planejamento das

ͻͶ

vigentes.

legislações

acordo com as

Municipal de

do PlanCon

homologação

Após

vigentes.

legislações

acordo com as

Municipal de

do PlanCon

Na unidade de
ensino.

especial, aos professores que estiverem atuando

Após

(W4)

Quando

3. Orientar por carga horária diferenciada aos servidores, em

(W3)

(W2)

homologação

Onde

O quê (ação)

pedagógica.

Equipe diretiva e

Equipe diretiva e
pedagógica.

(W5)

Quem

estabelecidas.

Conforme as diretrizes

Conforme as diretrizes
estabelecidas.

(H1)

Como

Sem custo.

Sem custo.

(H2)

Quanto
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(W3)

(W2)

(W4)

Quando
(W5)

Quem
(H1)

Como

(H2)

Quanto

ASSINADO DIGITALMENTE

conforme estabelecido nos Pareceres CNE nº 05 e 11/2020.

presenciais, para dar continuidade ao calendário letivo,

professores que já estão atuando nas atividades não

5.4. Identificar possibilidades de prorrogação de contratos dos

desempenho de outra função.

na impossibilidade da realização de trabalho remoto ou

5.3. Sistematizar mecanismos para a compensação de horas,

5.2. Garantir no edital os critérios para a substituição.

5.1. Elaborar edital específico para o período estabelecido.
mantenedora.

do PlanCon

responsáveis.

do PlanCon

responsáveis.

responsáveis.

Órgãos

Após

ͻͷ

Municipal.

do PlanCon

homologação

mantenedora.

Instituição

do PlanCon
Municipal.

Instituição
mantenedora.

homologação

Órgãos
responsáveis.

Após

Municipal.

Instituição
mantenedora.

homologação

Órgãos

Após

Municipal.

Instituição

homologação

Órgãos

Após

estabelecidas.

Conforme as diretrizes

estabelecidas.

Conforme as diretrizes

estabelecidas.

Conforme as diretrizes

servidores afastados

da substituição de

contratação imediata

específica, garantir a

mantenedora

de Ensino ou

A Secretaria Municipal

estabelecidas.

Conforme as diretrizes

atender às necessidades no período em que perdurar o formato das atividades escolares estabelecido nas diretrizes pedagógicas e sanitárias:

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

5. Organizar critérios para a contratação de servidores em substituição, ou para a necessidade de contratação de novos servidores em regime de excepcionalidade, a fim de

Onde

O quê (ação)
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(W2)

ASSINADO DIGITALMENTE

decorrente da pandemia perdurar.

adequação legislativa enquanto o regime especial de educação

Gerenciamento da COVID-19, considerando a necessidade de

âmbito estadual quanto municipal, nos Comitês de

5.6. Envolver representantes do Poder Legislativo, tanto no

ensino.

visando agilizar com eficácia a continuidade do processo de

eventos adversos, que incidem em situações de emergência,

Órgãos
responsáveis.

ͻ

Municipal.

do PlanCon

homologação

Após

Municipal.

do PlanCon

responsáveis.

ponderando-se a necessidade de frequentes substituições de

servidores em função de licenças, óbitos e ocorrência de

homologação

Órgãos

Após

(W4)

Quando

e com menor prejuízo possível à aprendizagem dos estudantes,

continuidade ao processo educativo, de modo a reduzir o risco

prorrogação de processos seletivos de servidores, para dar

necessidade de reposição, contratação e/ou realização e

5.5. Considerar as especificidades da legislação local quanto à

Onde

O quê (ação)

Instituição
mantenedora.

mantenedora.

Instituição

(W5)

Quem

Conforme as diretrizes
estabelecidas.

ensino

eficácia do processo de

afastados, para garantir a

substituição de servidores

contratação imediata da

específica, garantir a

Ensino ou mantenedora

A Secretaria Municipal de

estabelecidas.

Conforme as diretrizes

(H1)

Como

Sem custo.

Sem custo.

(H2)

Quanto

05/01/2021 (Terça-feira)
DOM/SC - Edição N° 3371
Página 2999

www.diariomunicipal.sc.gov.br

(W3)

(W2)

(W4)

Quando
(W5)

Quem
(H1)

Como

(H2)

Quanto

ASSINADO DIGITALMENTE

6.3. Afixar as medidas de prevenção, por meio de materiais
visuais, nas unidades de ensino.

6.2. Elaborar e/ou compartilhar uma cartilha de orientação sobre
os cuidados básicos de prevenção à COVID-19, e disponibilizála pela internet para as comunidades escolares.

se alimentar com segurança.

higienização das mãos e objetos, etiqueta respiratória e como

máscara, armazenamento/descarte de máscara contaminada,

de proteção, troca da máscara, tempo útil de proteção de

transporte público e transporte escolar, utilização da máscara

temas: ações de higiene necessárias quando da utilização do

6.1. Capacitar a comunidade escolar a respeito dos seguintes

Escolar.

Municipal.

Office.

Unidade de
ensino.

ͻ

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Órgãos
competentes,
equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Comissão

do PlanCon

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

pedagógica e

homologação

Unidade de
ensino e Home

Órgãos
competentes
com
compartilhament
o na unidade de
ensino.

Equipe diretiva,

Após

Conforme as diretrizes
estabelecidas.

Conforme as diretrizes
estabelecidas.

da máscara

etiqueta de tosse, uso

higiene das mãos e

publicações sobre

bem como cartazes e

cuidados e proteção,

mídias sobre os

das famílias e outras

grupos de whatsapp

de publicação para

encaminhará material

A Equipe Diretiva

estabelecidas.

Conforme as diretrizes

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

6. Garantir que toda a comunidade escolar seja formada, treinada e preparada para um retorno seguro às atividades presenciais, por meio das seguintes ações:

Onde

O quê (ação)
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Unidade de ensino
e Home
Office.

6.4. Oportunizar, a todos os servidores, formação e treinamento
para os planos de contingenciamentos e protocolos escolares.

Ambiente
Virtual.

das atividades presenciais.

pedagógica,
Comissão
Escolar.

do PlanCon
Municipal.

ͻͺ

Equipe diretiva,

Após

Municipal.

Office.

Instituição
mantenedora.

necessário.

se fizer

profissionais que

e demais

Comissão Escolar

pedagógica,

Equipe diretiva,

(W5)

Quem

homologação

do PlanCon

homologação

Após

Municipal.

do PlanCon

homologação

Após

(W4)

Quando

ensino e Home

6.6. Realizar testes simulados em período anterior à retomada

6.5. Oferecer formação aos servidores para a nova forma de
ensino, conforme as diretrizes pedagógicas.

(W3)

(W2)

Unidade de

Onde

O quê (ação)

estabelecidas.

Conforme as diretrizes

Conforme as diretrizes
estabelecidas.
Colaboração com a unidade
mantenedora quanto á
formação de servidores

Buscar parcerias para
treinamentos
escolares

Conforme as diretrizes
estabelecidas.

(H1)

Como

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

(H2)

Quanto
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(W2)

(W4)

Quando
(W5)

Quem
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Unidade de
ensino.

Unidade de
ensino.

7.5. Acompanhar o pós-retorno: direção e colegas devem
permanecer atentos a comportamento, frequência, desempenho,
etc., de alunos e professores, e realizar encaminhamento
especializado imediatamente, em caso de observação de
depressão, tristeza, ansiedade, medo, ou culpa, entre outros.

Unidade de
ensino e ou por
meio de
tecnologia da
informação e
comunicação.

Ambiente
Virtual.

Órgão
competente.

7.4. Preparar um ambiente acolhedor para a recepção da
comunidade escolar no retorno das atividades presenciais.

7.3. Promover campanhas motivacionais constantes (tanto gerais
como específicas) em todos os meios de comunicação, para
lembrar que a unidade de ensino está preocupada com o bemestar de todos.

7.2. Promover reflexões, por meio de formações virtuais
(interinstitucionais), sobre as incertezas da comunidade escolar
com relação à nova realidade.

7.1. Disponibilizar serviços de apoio psicossocial que abordam
estigmatização/discriminação e apoio aos servidores no
enfrentamento das incertezas da pandemia.

ͻͻ

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Por meio de encaminhamentos
específicos aos órgãos competentes.

(H1)

Como

Equipe diretiva,
Conforme as diretrizes estabelecidas
pedagógica e
e suporte do setor de saúde.
Comissão Escolar.

Equipe diretiva, forme as diretrizes estabelecidas.
pedagógica e
Comissão Escolar.

Equipe diretiva,
Conforme as diretrizes estabelecidas.
pedagógica,
Atenção e estratégias de apoio para
Comissão Escolar e minimizar os apectos psicológica de
demais profissionais
colaboradores e estudantes.
que se fizer
necessário.

Equipe diretiva, Conforme as diretrizes estabelecidas.
pedagógica e
Comissão Escolar.

Instituição
mantenedora.

7. Encaminhamentos para o acolhimento e acompanhamento:

Onde

O quê (ação)

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

(H2)

Quanto
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Oportunizar, a todos os servidores, capacitação e

Capacitação e treinamento dos integrantes da

Identificar as principais funções a serem desenvolvidas

(framework).

(estratégico, tático e operacional) e capacitar para cada função

tarefas/atividades para cada uma das funções nos três níveis

Operacionais- SCO/ Comitês Escolares) e propor

nas Unidades de Gestão Operacional (Sistemas de Comando

3.

Gestão Operacional/ Sistema de Comando de Operações.

com especial atenção às equipes que compõem a Unidade de

comunidade escolar envolvidos na gestão da crise sanitária,

2.

Comando de Operações - SCO e protocolos escolares.

treinamento para os planos de contingência, o Sistema de

1.

(W3)

(W2)

ensino.

Na unidade de

necessário.

quando

remotamente,

ensino;

Na unidade de

necessário.

quando

remotamente,

ensino;

Na unidade de

Onde

O quê (ação)

Por quê (domínios): TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO

Acesse ao documento na íntegra

DAOP CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO

ͳͲͲ

Escolar.

do PlanCon

homologação

Após a

Escolar.

do PlanCon

homologação

Após a

Escolar.

do PlanCon

homologação

Após a

(W4)

Quando

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão Escolar.

Encontros presenciais, remotos,

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão Escolar.
Convidar equipes da
saúde, nutricionistas
e da vigilância
sanitária para liderar
a formação

etapa.

capacitar e proceder em cada

Comando Operacional para

Criação de um Organograma de

informativos em materiais
impressos ou eletrônicos.

live);

digitais (Web conference/webinar,

quando necessário; plataformas

Encontros presenciais, remotos,

informativos em materiais
impressos ou eletrônicos.

live);

digitais (Web conference/webinar,

quando necessário; plataformas

(H1)

Como

(W5)

Quem

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

(H2)

Quanto
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Desenvolver programas de capacitação para os alunos e

monitoramento e controle da transmissão do COVID19, com

alunos e servidores sobre as medidas de prevenção,

Adotar rotinas regulares de capacitação e treinamento dos

presenciais.

se pretende o retorno do ensino, extensão e pesquisas

dos regramentos e diretrizes aplicáveis na unidade escolar que

6.
Capacitação da comunidade escolar nos seguintes temas:
- ações de higiene necessárias quando da utilização do
transporte público e transporte escolar;
- utilização da máscara de proteção, troca da máscara; tempo
útil de proteção de máscara;
- armazenamento/descarte de máscara contaminada;
higienização das mãos e objetos;
- etiqueta respiratória; como se alimentar com segurança; entre outros.
7.
Treinamento das Comissões Escolares para fiscalização

escolar.

sempre em linguagem acessível para toda a comunidade

ênfase nas orientações, protocolos e diretrizes estabelecidas,

5.

segmento da comunidade escolar .

focando nas respostas comportamentais esperadas para cada

Na unidade
escolar; home
office, quando
necessário.

Na unidade de
ensino;
remotamente,
quando
necessário

necessário.

quando

remotamente,

ensino;

Na unidade de

necessário

quando

remotamente,

ensino;

Na unidade de

(W3)

(W2)

para os professores e servidores que não integrem o SCO,

4.

Onde

O quê (ação)

de combate à
COVID19.

construção do
PlanCon.

ͳͲͳ

Comitê Estadual

Escolar.

Escolar.

Durante

Comissão

do PlanCon

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

pedagógica e

homologação

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Equipe diretiva,

Escolar.

Comissão

pedagógica e

Equipe diretiva,

(W5)

Quem

Após a

Escolar.

do PlanCon

homologação

Após a

(W4)

Quando

live).

digitais (Web conference/webinar,

quando necessário; plataformas

Encontros presenciais, remotos,

Encontros presenciais, remotos,
quando necessário; plataformas
digitais (Web conference/webinar,
live);
informativos em materiais
impressos ou eletrônicos.

impressos ou eletrônicos.

informativos em materiais

live);

digitais (Web conference/webinar,

quando necessário; plataformas

Encontros presenciais, remotos,

imagens.

Material fotográfico para leitura de

impressos ou eletrônicos.

informativos em materiais

live);

digitais (Web conference/webinar,

quando necessário; plataformas

Encontros presenciais, remotos,

(H1)

Como

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

(H2)

Quanto
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Treinamento específico sobre higienização e desinfecção

Capacitar profissionais responsáveis pela triagem dos

Capacitação e treinamento dos servidores e alunos para

protegerem a comunidade escolar de possível contaminação.

com sintomas de síndrome gripal, de forma a se protegerem e

procederem às ações quando se depararem com indivíduos

10.

com seu estado individual inicial em relação à Covid-19.

servidores e alunos da escola, sendo classificados de acordo

9.

servidores responsáveis pela limpeza.

Comissão
Escolar.

do PlanCon
Escolar.
pessoal.

orientação e treinamento de

Palestras, material visual,

Conforme as diretrizes sanitárias.

Na unidade de
ensino.

ͳͲʹ

Escolar.

do PlanCon

homologação

Após a

este momento.

necessários para

se perceberem

profissionais que

outros

Equipe diretiva e

impressos ou eletrônicos.

este momento.

Escolar.

Diretrizes Sanitárias.

procedimentos estabelecidos nas

da COVID. Seguindo os

para monitoramento dos sintomas

Orientação e vigilância constantes

com frequência.

precisam ser monitoradas e limpas

atendimento das áreas que

Fazer treinamento e escala para

live);
informativos em materiais

se perceberem
necessários para

do PlanCon

profissionais que

homologação

quando necessário; plataformas
digitais (Web conference/webinar,

outros

ensino.

Após a

pedagógica e

Encontros presenciais, remotos,

Equipe diretiva,

Após a
homologação

(H1)

Como

Equipe diretiva e

(W5)

Quem

(W4)

Quando

Na unidade de

ambiente virtual.

ensino e/ ou

Na unidade de

(W3)

(W2)

adequadas de materiais, superfícies e ambientes, aos

8.

Onde

O quê (ação)

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

(H2)

Quanto
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Capacitar os servidores ou prestadores de serviço do

Realizar a capacitação/treinamentos dos profissionais

13. Oportunizar a capacitação de professores e educadores
para uso de novas estratégias de aprendizagem, metodologias
ativas, ferramentas digitais, gamificação (jogos digitais) etc.

de contingências e protocolos escolares.

procedimentos estabelecidos nas diretrizes sanitárias, planos

distribuição, acompanhamento e fiscalização), seguindo os

(recebimento, armazenamento, pré-preparo, preparo,

envolvidos em todos os processos da alimentação na escola

12.

para o retorno das aulas presenciais.

Na unidade de
ensino e em
ambiente virtual.

ensino.

Na unidade de

ͳͲ͵

Após a
homologação
do PlanCon
Escolar.

Escolar.

do PlanCon

homologação

Após a

este momento.

Escolar.

Equipe diretiva e
pedagógica.

este momento.

necessários para

se perceberem

profissionais que

outros

Equipe diretiva e

estabelecidos nas Diretrizes

necessários para

do PlanCon

Possibilitando treinamento das
ferramentas para as novas
estratégias de ensino.
Capacitar e dar ferramentas para o
professor utilizar Internet de
qualidade

e Protocolos Escolares.

Sanitárias, Planos de Contingência

estabelecidos nas Diretrizes

Seguindo os procedimentos

impressos ou eletrônicos.

informativos em materiais

live)

digitais (Web conference/webinar,

quando necessário; plataformas

Encontros presenciais, remotos,

e Protocolos Escolares.

Sanitárias, Planos de Contingência

impressos ou eletrônicos.
Seguindo os procedimentos

se perceberem

homologação

informativos em materiais

outros
profissionais que

live)

Equipe diretiva e

quando necessário; plataformas

Encontros presenciais, remotos,

(H1)

Como

digitais (Web conference/webinar,

(W5)

Quem

ensino.

Após a

(W4)

Quando

Na unidade de

(W3)

(W2)

transporte escolar quanto às medidas/diretrizes recomendadas

11.

Onde

O quê (ação)

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

(H2)

Quanto
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Articulação e integração intersetorial com outras

Realizar simulados de mesa/virtuais envolvendo as

Defesa Civil, entre outras.

Coordenadorias Regionais de Educação, Saúde, Proteção e

17.

16. Realizar simulados de preparação para instalação,
ativação e funcionamento do Plano de Contingência e do SCO.

estabelecimento de ensino.

gestão e comunicação de casos suspeitos de COVID-19 no

15. Treinamentos para os diferentes atores envolvidos na

acionadas, precisam estar prontas para prestar o atendimento.

resposta serão realizadas por instituições diferentes e que, se

pública, criança e adolescente etc.), uma vez que as ações de
Escolar.

virtual.

Ambiente

Na unidade de
ensino.

do PlanCon

ensino.

ͳͲͶ

PlanCon.

elaboração do

No processo de

Escolar.

do PlanCon

homologação

Após a

Escolar.

homologação

Na unidade de

Após a

se perceberem
necessários para

do PlanCon

ensino.

Escolar.

Comissão

Equipe diretiva e
Comissão
Escolar.

este momento.

necessários para

se perceberem

profissionais que

outros

Equipe diretiva e

este momento.

profissionais que

homologação

Na unidade de

Equipe diretiva e

(W5)

Quem

outros

(W4)

Quando

Após a

(W3)

(W2)

instituições/políticas (saúde, assistência social, segurança

14.

Onde

O quê (ação)

Realização em ambiente virtual.

Exercício realizado na unidade de
ensino, testando os protocolos
estabelecidos.

Live).

digitais (Web conference/webinar,

quando necessário; plataformas

encontros presenciais, remotos,

e diretrizes estabelecidas;

às medidas preventivas, protocolos

Promovendo simulados referentes

Utilizar mídias e comunicação.

intersetorial.

Criação de rede de comunicação

(H1)

Como

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

(H2)

Quanto
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Garantir que toda a comunidade escolar seja formada,

eventos adversos.

natureza biológica, módulos de preparação e resposta a

Catarina, por meio do módulo voltado aos desastres de

Civil na Escola, desenvolvido pela Defesa Civil de Santa

poderá, ainda, ser reforçada com o apoio do Programa Defesa

presenciais, sendo que a capacitação dos alunos e professores

treinada e preparada para um retorno seguro às atividades

19.

na perspectiva de prevenção ao Coronavírus.

situações que os alunos vivenciam na escola, visualizando-as

cenários de risco nas simulações e reunir o maior número de

às aulas com estudantes e servidores utilizando diferentes

ambiente virtual.

ensino e ou

Unidade de

ensino.

Unidade de

(W3)

(W2)

do plano de contingência e dos protocolos, antes da retomada

18.

Onde

O quê (ação)

ͳͲͷ

Municipal.

do Plan Con

homologação

Após

Municipal.

do Plan Con

homologação

Após

(W4)

Quando

este momento.

necessários para

se perceberem

profissionais que

outros

Equipe diretiva e

pedagógica.

Equipe diretiva e

(W5)

Quem

de ida e volta da escola:

chegar em casa: medidas de

Utilizando plataformas virtuais.

higienização e segurança.

• ao

banheiro, momento do lanche;

aulas, intervalo, ida e volta ao

escola: entrada, saída, durante as

carro, ônibus, carona, bicicleta; •na

• trajeto

estabelecidos, como por exemplo:

ensino. testando os protocolos

Exercício realizado unidade de

(H1)

Como

Sem custo.

Sem custo.

(H2)

Quanto
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3.
Promover a valorização do conhecimento científico já
consolidado, como o melhor e mais qualificado saber disponível
para enfrentar, com êxito, a pandemia de COVID-19.

2.
Planejar a ativação e implementação de um plano de
comunicação, no âmbito do plano de ação coordenado pelo
SCO/UGO. Sugerimos que sejam incluídos os seguintes tópicos:
Contextualização
Objetivos e metas
- Públicos-alvo
Conteúdo(s), principal e secundários, e sua inter-relação
- Recursos humanos e materiais – equipes de trabalho e
responsáveis
Canais de comunicação e de informação
- Calendarização
Avaliação, adaptação e aprimoramento.

1. Constituir uma equipe responsável pela comunicação
interna (entre atores envolvidos na crise e na resposta) e pela
comunicação externa (ao público), integrada ao Sistema de
Comando em Operações (SCO)/Unidade de Gestão Operacional
(UGA) ou Comitê de Crise, definindo funções e responsabilidades
dos seus membros, se possível utilizando procedimentos
operacionais padrão (POPs).

O quê (ação)
(W2)

Quando
(W4)

Quem
(W5)

Como
(H1)

Na unidade de
ensino.

ͳͲ

Após homologação
do PlanCon
Equipe diretiva e
Municipal.
pedagógica.

Por organização da equipe diretiva,
respeitando as diretrizes.

Por organização da equipe diretiva e
Após homologação
Comissão escolar.
Na unidade de
do PlanCon
Informação através de mídias
Equipe diretiva e
ensino.
Municipal.
Comissão escolar. digitais, cartazes e acompanhamento
individual.

Equipe diretiva e
Comissão escolar.
Após homologação Um funicionário da
do Plan Con
Na unidade de
Escola para fazer as Por meio da organização da equipe
Municipal.
ensino.
diretiva e Comissão escolar.
postagens nas redes
sociais, espalhar
cartazes pela escola.

Onde
(W3)

Por quê (domínios): INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Acesse ao documento na íntegra

DAOP E COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Quanto
(H2)
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Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

8.
Promover a comunicação com o público/comunidade,
durante surtos epidêmicos, deve ser no sentido de criar, manter
ou resgatar a confiança e a transparência, para tanto, é
importante analisar e entender o perfil do público-alvo.

9.
Promover a ideia de transparência da informação,
defendendo a possibilidade de que cada um tenha acesso à
informação validada e, mesmo assim, submetendo-a à crítica,
simultaneamente, combatendo fake news e notícias de natureza
especulativa variada.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

7.
Incorporar a comunicação de risco dentro de um
planejamento, para ocorrências graves e em todos os aspectos
de resposta a uma epidemia.

6.
Promover a adoção de atitudes responsáveis e
equilibradas, que estejam longe, tanto do pânico paralisante,
em que muitas pessoas se deixam mergulhar, como da atitude
negacionista, sobre a dimensão do desafio.

Na unidade de
ensino.

ͳͲ

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Equipe diretiva e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Equipe diretiva e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva e
Comissão
Escolar.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.
Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Após
homologação
do PlanCon
Municipal.

Por organização da equipe diretiva
e Comissão Escolar.
Constante conscientização i
informar a população sobre so
procedimentos

Por organização da equipe diretiva
e Comissão Escolar.

Por organização da equipe diretiva
e Comissão Escolar.

Por organização da equipe diretiva
e Comissão Escolar.

Equipe diretiva e
Após homologação demais profissionais organização da equipe diretiva e
do PlanCon
quando se fizer Comissão Escolar.
Municipal.
necessário.
cauções sugeridas constantemente
com uso de EPI`S

Quem (W5)

5.
Promover a compreensão, tanto sobre as principais formas
de contágio associadas à COVID-19, como sobre as atitudes e
comportamentos mais eficazes para a prevenção desse contágio.

Quando (W4)
Após homologação
Equipe diretiva e anização da equipe diretiva e
do PlanCon
Comissão escolar. Comissão Escolar.
Municipal.

Onde (W3)

4.
Promover a compreensão acerca do que já se sabe sobre o
novo Coronavírus e a pandemia de COVID-19, contribuindo para
que a população escolar e suas famílias possam ajudar na
Na unidade de
prevenção do contágio e na efetividade das medidas
ensino.
implementadas no estabelecimento de ensino/educação.

O quê (ação) (W2)

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Quanto (H2)
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(W3)

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

10.
Utilizar canais de comunicação confiáveis e eficazes, que o
público-alvo utiliza regularmente, e que são de sua preferência. Seguem
alguns canais que podem ser utilizados com o público interno e externo:
- Meios de comunicação social (rádio, televisão e imprensa escrita).
- E-mail, Google forms para comunicados e/ou pesquisas; Google
Hangouts, chat online, webinars, lives, canal aberto.
- Mídias sociais (Facebook, WhatsApp, Twitter, Website, Instagram,
Youtube, Telegram, SMS, Skype, Messenger etc.).
- Intranet, linha telefônica específica, quadros de comunicação, boletins
internos online, ouvidoria.
- Pode-se, ainda, incluir cartazes, folhetos, mupis (mobiliário urbano para
informação), outdoors, spots televisivos, micro programas de rádio etc.
- Sistemas sonoros móveis (motos, bicicletas, carros de som etc.).

11. Identificar os principais meios de comunicação social mais efetivos;
criar e/ou atualizar uma lista de contatos e fomentar boas relações com os
meios de comunicação social, fornecendo informações regulares sobre o
retorno às aulas e o grau de preparação do estado, da região e do
município.

12.
Avaliar a capacidade de comunicação de todos os atores internos e
parceiros externos relevantes e os canais de comunicação utilizados e que
possam ser compartilhados.

13.
Analisar e entender o perfil do(s) público(s)-alvo, para poder ajustar
os objetivos e metas, diversificar e especializar a linguagem, os canais de
comunicação etc.

14.
Fornecer ao público-alvo canais regulares, por meio dos quais
possam obter informação atualizada (por exemplo: linhas diretas ou um
website).

Onde

(W2)

O quê (ação)

ASSINADO DIGITALMENTE

ͳͲͺ

Após homologação
do PlanCon
Municipal.

Após homologação
do PlanCon
Municipal.

Após homologação
do PlanCon
Municipal.

Após homologação
do PlanCon
Municipal.

Após homologação
do PlanCon
Municipal.

(W4)

Quando

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar

Equipe diretiva e
demais profissionais
quando se fizer
necessário.
Equipe diretiva e
demais profissionais
quando se fizer
necessário.

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar.

(H1)

Como

Equipe diretiva e
demais profissionais
quando se fizer
necessário.

Equipe diretiva e
demais profissionais
quando se fizer
necessário.

Equipe diretiva e
demais profissionais
quando se fizer
necessário.

(W5)

Quem

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Necessário a impressão
de 2 banners coloridos
fixados no valor de R$
60,00 cada material de
uso permanente entre
outras impressões,
cartilhas de orientação
para a comunidade
escolar, pais, aluno.

(H2)

Quanto
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Onde
(W4)

Quando
(W5)

Quem
(H1)

Como
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Equipe diretiva e
Após homologação demais profissionais
unidade de ensino.
do PlanCon
quando se fizer
Municipal.
necessário.

ͳͲͻ

20.
Elaborar formas de comunicação atraentes e eficazes para
Equipe diretiva e
promover o uso de máscaras, de higiene pessoal e de convívio
Após homologação demais profissionais
responsável enquanto instrumento que, de alguma forma, à luz dos
unidade de ensino.
do PlanCon
quando se fizer
atuais conhecimentos, pode fornecer um certo grau de proteção
necessário.
Municipal.
em contextos de menor distanciamento social.

19.
Criar um canal específico e de fácil acesso para
esclarecimento de dúvidas e contato (inclusive sobre notícias
Equipe diretiva e
falsas e rumores) que poderá ser um e-mail ou contato de
Após homologação demais profissionais
WhatsApp, no âmbito estadual, regional e municipal ou da unidade
unidade de ensino.
do PlanCon
quando se fizer
escolar, divulgando informações para a comunidade interna e
Municipal.
necessário.
externa, assegurando mecanismos confiáveis de feedback.

18.
Definir um mecanismo de comunicação interna que
possibilite informar adequadamente aos alunos e servidores
acerca das medidas preventivas de contenção de contágio
adotadas pelo estabelecimento de ensino.

Equipe diretiva e
17.
Promover o fluxo e a integração entre informações externas
Após homologação demais profissionais
e internas, possibilitando a avaliação contínua das estratégias, unidade de ensino.
do PlanCon
quando se fizer
ações e sistema operacional definidos.
Municipal.
necessário.

Equipe diretiva e
16.
Estabelecer o diálogo em qualquer atividade que venha a
Após homologação demais profissionais
ser implementada, de modo a, sistematicamente, coletar e dar
unidade de ensino.
do PlanCon
quando se fizer
resposta a todas as questões provenientes dos atores internos e
Municipal.
necessário.
externos.

Sem custo.

Sem custo.

(H2)

Quanto

Por organização da equipe diretiva
e Comissão Escolar.

Por organização da equipe diretiva
e Comissão Escolar.

Por organização da equipe diretiva
e Comissão Escolar.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Por organização da equipe diretiva
Fitas para
e Comissão Escolar.
demarcação R$ 50,00

Por organização da equipe diretiva
e Comissão Escolar.

15. Manter a confiança, levando em consideração as reações
Equipe diretiva e
do público-alvo e modificando o plano de comunicação de risco,
Após homologação demais profissionais
Por organização da equipe diretiva e
dependendo das percepções e perguntas das pessoas, prevendo
unidade de ensino.
do PlanCon
quando se fizer
mecanismos para desmentir rumores e desinformação, mitigando
Comissão Escolar.
Municipal.
necessário.
fake news.

(W2)

O quê (ação)
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24.
Providenciar que o conteúdo das mensagens enviadas
pelas instituições participantes e pela unidade escolar inclua:
informação sobre as medidas tomadas pela instituição para
proteger os seus membros; informação sobre o impacto da
situação de emergência na vida da instituição; informação sobre as
medidas pedagógicas, de transporte, de alimentação, de gestão de
pessoas, de treinamento e capacitação; sobre o possível período
de retorno às aulas, entre outras.

23.
Informar continuamente ao público interno e externo acerca
do processo de gestão da crise sanitária, suas fases, estratégias e
ações previstas para a prevenção de contágio no ambiente
educacional e para a manutenção das atividades de ensino nos
diferentes cenários de risco, bem como orientar sobre os
procedimentos a serem seguidos em casos suspeitos de
contaminação.

22.
Desenvolver campanhas e peças de multimídia que
apresentem informações-chave e que possam ser compartilhadas
online e transmitidas por diferentes mídias, com o objetivo de
informar, envolver, e preparar para o futuro. Essa medida exige
uma redefinição regular dos seus propósitos e da adequação às
circunstâncias concretas.

21.
Adequar a linguagem e o formato das mensagens,
considerando a existência de pessoas com deficiências auditivas,
visuais, cognitivas e de outras etnias (indígenas) ou de outros
países.

(W2)

O quê (ação)

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

(W3)

Onde
(W5)

Quem
(H1)

Como

ͳͳͲ

Equipe diretiva,
pedagógica e
Após homologação
demais profissionais
do PlanCon
quando se fizer
Municipal.
necessário.

Por organização da equipe diretiva
e Comissão Escolar.

Após homologação Equipe diretiva e
demais profissionais Por organização da equipe diretiva e
do PlanCon
quando se fizer
Municipal.
Comissão Escolar.
necessário.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Após homologação demais profissionais
Por organização da equipe diretiva e
do PlanCon
quando se fizer
Comissão Escolar.
Municipal.
necessário.
Divulgação de vídeos instrutivos.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Após homologação demais profissionais
Por organização da equipe diretiva e
do PlanCon
quando se fizer
Municipal.
Comissão Escolar.
necessário.

(W4)

Quando

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

(H2)

Quanto
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Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

27.
Divulgar amplamente, para toda a comunidade escolar, as
estratégias pedagógicas adotadas pela Rede de Ensino e/ou unidade
escolar, a fim de promover seu engajamento na realização das atividades
presenciais e não presenciais, enquanto perdurar o regime especial de
educação decorrente da pandemia de COVID-19 (DAOP Pedagógica).

28.
Incluir no plano de comunicação indicações para a comunidade
escolar relativas aos procedimentos alimentares, conforme as diretrizes
sanitárias, planos de contingência e protocolos escolares (DAOP
Alimentação).

Na unidade de
ensino.

(W3)

Onde

26.
Comunicar as normas de condutas relativas ao uso dos espaços
físicos e à prevenção e ao controle do COVID-19, em linguagem acessível
à comunidade escolar, e, quando aplicável, afixar cartazes com as mesmas
normas em locais visíveis e de circulação, tais como: acessos aos
estabelecimentos, salas de aula, banheiros, refeitórios, corredores, dentre
outros (DAOP Sanitária).

25.
Divulgar amplamente e disponibilizar, nos sites das organizações
parceiras que integram o Comitê de Retorno às Aulas e Comitê Técnico
Científico da Defesa Civil de Santa Catarina, todos os materiais produzidos
e elaborados para auxiliar no processo de planejamento, organização e
tomada de decisão sobre o retorno escolar quais sejam:
- Plano de Contingência Educação Estadual – Plancon-Edu Estadual
COVID-19 em que está inserido o Caderno de Diretrizes das Medidas
Sanitárias, Pedagógicas, de Alimentação, de Transporte Escolar, de
Gestão de Pessoas, de Comunicação e Informação, de Treinamento,
Capacitação e Simulados e de Finanças;
- Plano de Contingência Educação Escolas – Plancon-Edu Escolas
COVID- 19;
- Caderno de Apoio Plancon COVID-19;
- Tutorial de Metodologias Ativas para Contextos de Eventos Extremos.

(W2)

O quê (ação)

Equipe diretiva e
demais profissionais
quando se fizer
necessário.

(W5)

Quem

ͳͳͳ

Após homologação
do PlanCon
Municipal.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão Escolar.

Equipe diretiva,
Após homologação pedagógica e demais
do PlanCon
profissionais quando se
Municipal.
fizer necessário.

Equipe diretiva,
Após homologação
pedagógica e demais
do PlanCon
profissionais quando se
Municipal.
fizer necessário.

Após homologação
do PlanCon
Municipal.

(W4)

Quando

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar.
Seguir as normas do Plano e verificar os
recursos de proteção disponíveis.

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar.

(H1)

Como

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

(H2)

Quanto
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Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

33. Informar de imediato à Secretaria de Saúde do município a
ocorrência de caso suspeito de contaminação no estabelecimento
de ensino, para fins de possível testagem e acompanhamento de
sua evolução pelas autoridades sanitárias.

34.
Informar de imediato à Secretaria de Educação
estadual/municipal a ocorrência de caso suspeito de contaminação
no estabelecimento de ensino, para fins de monitoramento e
controle da evolução do contexto pandêmico municipal e regional
na rede de ensino, pela Secretaria.

Na unidade de
ensino.

31. Elaborar cartilha de orientação sobre os cuidados básicos de
prevenção da COVID-19 para disponibilizar pela internet aos
profissionais da educação (DAOP Gestão de Pessoas).

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

30.
Realizar campanha de conscientização para que os
pais/responsáveis priorizem, quando possível, o transporte próprio
de seus filhos, visando evitar o risco de contaminação dentro do
transporte coletivo, orientando para que não transportem
passageiros fora do núcleo familiar (DAOP Transporte).

32.
Afixar as medidas de prevenção por meio de materiais
visuais nas unidades escolares.

Na unidade de
ensino.

(W3)

Onde

29.
Levar ao conhecimento dos profissionais do transporte
escolar, quer sejam servidores ou prestadores de serviços (e
aplicar no que couber), as medidas recomendadas para os demais
profissionais voltadas à atividade escolar (DAOP Transporte).

(W2)

O quê (ação)
(W5)

Quem

ͳͳʹ

Após homologação
do PlanCon
Municipal.

Equipe diretiva.

Equipe diretiva.

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Após homologação
demais profissionais
do PlanCon
quando se fizer
Municipal.
necessário.
Após homologação
do PlanCon
Municipal.

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar.

(H1)

Como

Equipe diretiva,
pedagógica e
Após homologação
demais profissionais
do PlanCon
quando se fizer
Municipal.
necessário.

Após homologação
Equipe diretiva e
do PlanCon
Comissão Escolar.
Municipal.

Após homologação
Equipe diretiva e
do PlanCon
Comissão Escolar.
Municipal.

(W4)

Quando

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

(H2)

Quanto
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40. Contratação de Pessoal para assumir as novas demandas da
Escola e novas funções de trabalho na Escola sob
responsabilidade da Secretaria da Educação

39.
Monitorar o processo de comunicação e informação,
periodicamente, para que ele possa ser avaliado e melhorado.

38.
Elaborar cronogramas para atividades e produtos de
comunicação, monitorando sua implementação.

37. Reforçar parcerias com os órgãos de comunicação social,
por meio de formação e disponibilização de materiais, visando à
maximização da informação e mensagens por meio destes canais.

36.
Estruturar o sistema de comunicação de modo que a
comunidade saiba o que fazer ao receber a informação e os
alertas.

35.
Manter a comunicação motivacional e de envolvimento para
promover a adoção de medidas implementadas pela unidade
escolar e adequadas a cada fase da pandemia no estado, na
região e no município, em todos os meios de comunicação, para
lembrar que a unidade de ensino está preocupada com o bemestar de todos.

(W2)

O quê (ação)

ensino.

Na unidade de

ensino.

Na unidade de

ensino.

Na unidade de

ensino.

Na unidade de

ensino.

Na unidade de

ensino.

Na unidade de

(W3)

Onde
(W5)

Quem

Equipe diretiva.

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Por organização da equipe diretiva
e Comissão Escolar.

(H1)

Como

ͳͳ͵

No retorno do
ensino presencial

Equipe diretiva e
pedagógica.

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Após homologação demais profissionais Por organização da equipe diretiva e
do PlanCon
quando se fizer
Comissão Escolar.
Municipal.
necessário.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Após homologação demais profissionais
Por organização da equipe diretiva e
do PlanCon
quando se fizer
Comissão Escolar.
Municipal.
necessário.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Após homologação demais profissionais Por organização da equipe diretiva e
do PlanCon
quando se fizer
Comissão Escolar.
Municipal.
necessário.

Após homologação
do PlanCon
Municipal.

Após homologação
do PlanCon
Equipe diretiva e
Municipal.
pedagógica.

(W4)

Quando

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

(H2)

Quanto
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(W3)

(W2)

2.
Dispor de um orçamento prévio quanto aos recursos a
serem acionados para a realização das atividades, aquisição de
Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs) e Equipamentos de
Proteção Coletivas (EPCs), e todos os itens recomendados nas
diretrizes sanitárias, de alimentação, de transporte, pedagógicas,
gestão de pessoas, de comunicação e de capacitação e
treinamento.
Na unidade de
ensino.

1.
Avaliar, com base nas ações definidas pela Unidade de
Gestão Operacional (Sistema de Comando de Operações - SCO),
para cada nível de prontidão, os recursos financeiros necessários
para a implementação das medidas preventivas e de contenção de
contágio preconizadas (medidas sanitárias, medidas pedagógicas,
Na unidades de
medidas excepcionais de gestão de
ensino.
restaurantes/refeitórios/cantinas, apoio logístico às demais
dinâmicas operacionais previstas etc).

Onde

O quê (ação)

Por quê (domínios): FINANÇAS

Acesse ao documento na íntegra

DAOP FINANÇAS

ͳͳͶ

No retorno do
ensino presencial
escalonado.

No processo de
elaboração do
PlanCon das
unidades de
ensino.

(W4)

Quando

Instituição
mantenedora.
Equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Equipe diretiva
Secretaria de
Educação e
Comissão Escolar.

(W5)

Quem

Conforme as diretrizes vigentes.

Conforme as diretrizes vigentes.

(H1)

Como

Necessário 2 termômetros
para a entrada no valor de
R$ 246,00 cada. Necessário
a impressão de 2 banners
coloridos fixados no valor de
R$ 60,00 cada, entre outras
impressões, cartilhas de
orientação para a
comunidade escolar, pais,
alunos...

Frascos de álcool em gel,
no valor aproximado de
R$ 15,00 cada - 25
unidades. Copo
descartável 100 unidades
- R$7,80. Total 500
copos por semana.
Embalagens para
talheres 1.000 unidades R$28,00, dar-se-à o
consumo de acordo com
o cronograma diário.

(H2)

Quanto
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Fornecer dados e informações financeiras para subsidiar a
captação de recursos complementares para a gestão da crise
sanitária no estabelecimento de ensino, junto às instâncias
competentes.

5.
Dimensionar e descrever detalhadamente a quantidade e a
qualidade de itens indispensáveis que precisam ser adquiridos, e o
período de abastecimento, identificando a quantidade de EPIs,
EPCs, materiais individuais, materiais de limpeza, higiene e
desinfecção, materiais coletivos, considerando o número de
servidores, alunos, salas de aula, espaços físicos, entre outros,
para que não faltem equipamentos e materiais unidade de ensino
até o retorno da normalidade (ver anexo exemplo).
Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

(W3)

(W2)

Acionar os recursos levantados pelo Sistema de Comando
Operacional, a fim de executar os processos de aquisição de
materiais, conforme as normas e legislações vigentes, ou
direcionar ao órgão competente, após a avaliação do cenário e
definição de quais recursos necessários serão acionados, sendo
eles pré-cadastrados ou não, conforme demandas para o
atendimento seguro de estudantes, familiares e servidores.

4.

3.

Onde

O quê (ação)

Instituição
mantenedora.
Equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Instituição
mantenedora.
Equipe diretiva e
Comissão Escolar.

(W5)

Quem

ͳͳͷ

No processo de
elaboração do
PlanCon das
Equipe diretiva,
unidades.
Secretaria de
Retorno do Ensino
Educação e
Presencial até que Comissão Escolar.
dure a Pandemia

No processo de
elaboração do
Plancon das
unidades.

No processo de
elaboração do
PlanCon das
unidades.

(W4)

Quando

Conforme as diretrizes vigentes.

Conforme as diretrizes vigentes.

Conforme as diretrizes vigentes.

(H1)

Como

Todo o material será
de acordo com a
demanda de consumo
diário podendo ser
alterado duarante o
ano.
Protetor facial face
shield 80 unidades
(R$ 5,90 cada).
Máscara descartável Caixa com 50
unidades (R$ 28,00
cada), 5 mil máscaras
Toucas caixa com 100
unidades - R$ 23,00,
dar-se-à o consumo
de acordo com o
cronograma do horário
de trabalho e número
de trabalhadores
diários

Sem custo.

Sem custo.

(H2)

Quanto
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Botas (R$46,00) a
unidade. 15 pares
dependendo da
quantidade de
funcionários.
Luvas descartável
(R$20,00 cada caixa)
e Luvas de borracha
(R$8,00 o par),
Avental descartável
R$25,00 caixa com 20
unidades, quantidades
de avental 500 de darse-à o consumo de
acordo com o
cronograma do horário
de trabalho e número
de trabalhadores
diários. Suporte para
sabonete liquido 14
unidades (R$38,00
cada) e 5litros de
sabonete líquido
(R$17,00) a unidade.
Suporte alcool em gel
25 unidades R$ 38,00
cada. Suporte para
Papel Toalha 14
unidades R$38,00
cada e fardo c/ 1mil
unidades R$12,00
cada. Os ítens abaixo
seguem a demanda
diária 5litros de alcool
em gel R$98,00 a
unidade. Lenços
descartáveis R$7,00
cada caixa. Aquisição
de Hipoclorito de sódio
R$12,00 de 5l cada,
Sabão em Pó 5kl
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6.
Apoiar o processo de compra de materiais e demais
insumos que se façam necessários para a operacionalização das
medidas definidas para enfrentamento da crise sanitária, no âmbito
do estabelecimento de ensino.

Nos órgãos
competentes.

ASSINADO DIGITALMENTE

ͳͳ

Após homologação
Profissionais
do PlanCon
responsáveis dos
Municipal.
órgãos competentes.

Por meio do departamento de
compras ou processo licitatório.

Sem custo

R$32,00 cada e
Detergente R$ 25,00
5l cada. Dar-se-à
conforme a
necessidade da
higienização
desinfetantes, sabão
em pó, sabão em
barra, detergentes,
alcool líquido 7-%,
balde, vassoura,
rodo,luva de borracha.
Fita para demarcar
pisos. Cones de
sinalização. Plástico
para revestir teclados
igual aos da cozinha 2
rolos de 50x 20cm.
Sacos de lixo de todos
os tamnahos. 40
Lixeiras com pedal de
35l - R$75,00 cada.
6 conjuntos de
Lixeiras com pedal
para – cozinha coleta
seletiva 50l para a
cozinha e refeitório R$ 280,00 cada
unidade. 1 lixeira para
coleta de material
contaminado de 35l R$ 75,00. Sacos de
lixo hospitalar 100l caixa 100 unidades R$31,90
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Considerar os procedimentos estabelecidos nas

fonte de recursos e legislação para contratação.

demandas dos grupos de risco, identificando orçamento,

contratação de servidores substitutos para atender às

diretrizes de gestão de pessoas quanto à necessidade de

10. Considerar os procedimentos estabelecidos nas

recursos demandados para este fim.

distribuição, acompanhamento e fiscalização), e os

(recebimento, armazenamento, pré-preparo, preparo,

diretrizes sanitárias quanto à alimentação na escola

9.

Proceder ao levantamento de recursos necessários
para planejar, organizar e executar as capacitações,
treinamentos e simulados de campo, envolvendo equipes,
equipamentos, viaturas (bombeiros e ambulâncias), entre
outros.

8.

Auxiliar nos processos de licitação, no sentido de definir
a necessidade; elaboração dos Termos de Referência,
obtenção dos orçamentos; encaminhamento para o setor
financeiro para aprovação e pré-empenho; encaminhamento
para o setor responsável para o lançamento da licitação;
realização do contrato e empenho, considerando o tempo de
tramitação e os prazos dos fornecedores para o fornecimento
dos produtos e materiais.

7.

O quê (ação) (W2)

competentes.

Nos órgãos

Na unidade
de
ensino.

Nos órgãos
competentes.

Nos órgãos
competentes.

(W4)

(W3)

(W5)

Quem

ͳͳͺ

vigentes.

sanitárias

as diretrizes

acordo com

prevista em

demanda

conforme a

necessário

fizer

Quando se

da unidade.

do PlanCon

de elaboração

No processo

competentes.

Os órgãos

Escolar.

e Comissão

Equipe diretiva

mantenedora,

Instituição

Após
Profissionais
homologação do responsáveis dos
PlanCon
órgãos
Municipal.
competentes.

Após
Profissionais
homologação do responsáveis dos
PlanCon
órgãos
Municipal.
competentes.

Quando

Onde

escolares.

das unidades

De acordo com a demanda

Conforme as diretrizes vigentes.

Por meio do departamento de
compras ou processo licitatório.

Por meio do departamento de
compras ou processo licitatório.

Como (H1)

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Sem custo.

Quanto (H2)
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UNIDADE DE GESTÃO OPERACIONAL

(SISTEMA DE

COMANDO OPERACIONAL/COMITES ESCOLARES)
A Escola Municipal Olinda Peixoto a seguinte estrutura de gestão operacional.

Dinâmicas de
Diretrizes 
Sanitárias























Ações
Pedagógicas

Alimentação

Transporte

Limpeza
Norma Beatriz da Silva
ȋͶȌͻͻͻͻʹͶͺͲ

Ǥ̷Ǥ 
Diretora Geral

Comunicação
e Informação

Finanças

Formação e
Treinamento

 
ȋͶȌͻͻͳͶͶͲͻͺ
̷Ǥ Ǥ


ȋͶȌͻͻͻʹʹͷͺ͵ͳ
̴ ̷Ǥ 


ȋͶȌͻͺͺͲͻͲͻ͵Ͷ
ͺ̷Ǥ 
 
ȋͶȌͻʹͷǦͲͶͳͶ
̷Ǥ 

±
ȋͶȌͻͻͻ͵ͷͲ͵ͳͻ
̷Ǥ 

ȋͶȌͻͻͻͻʹͶͺͲ
Ǥ̷Ǥ 
 
ȋͶȌͻͻͺͻͶͳ
̷Ǥ 


ȋͶȌͻͻͲͳǦͶͻͻͲ
Ǥ̷Ǥ 

ȋͶȌͻͻͻͻʹͶͺͲ
Ǥ̷Ǥ 


ȋͶȌͻͻͻͻʹͶͺͲ
Ǥ̷Ǥ 
 
ȋͶȌͻͻͺͻͶͳ
̷Ǥ 


ȋͶȌͻͻͻͻʹͶͺͲ
Ǥ̷Ǥ 
 
ȋͶȌͻͻͳͶͶͲͻͺ
̷Ǥ Ǥ

 
ȋͶȌͻͺͺ͵ͺ͵ͺ
 ̷Ǥ 
 
ȋͶȌͻͻͺͻͶͻʹͻ
Ǥ̷Ǥ 


ȋͶȌͻͻͻͻʹͶͺͲ
Ǥ̷Ǥ 

Gestão de
Pessoas




ȋͶȌͻͺͺͻͳ͵ͷͺ
̷Ǥ 

ȋͶȌͻͻͻͻʹͶͺͲ
Ǥ̷Ǥ 
 
ȋͶȌͻͻͺͻͶͳ
̷Ǥ 

Figura 2: Organograma de um Sistema de Comando Operacional (SCO)
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SISTEMA DE VIGILÂNCIA E COMUNICAÇÃO (SISTEMA
DE ALERTA E ALARME)

Dispositivos Principais

Nosso sistema de alerta e alarme está organizado em torno de 5
dispositivos principais de vigilância e comunicação:
a.

indicações provenientes de instituições hierarquicamente superiores e

das entidades de saúde;
b.

sistema de observações e controle de evidências (tosse persistente de

alguém, queixa de sintomas compatíveis com COVID-19, medição de temperatura
em casos suspeitos;
c.

informações variadas plausíveis provenientes de diversas fontes (alunos

e pais, funcionários, autoridades locais, entidades representativas e acreditáveis);
d.

simulados de algumas ações (e protocolos);

e.

relatórios diários de responsáveis da Unidade de Gestão Operacional.
Com base nestes dispositivos procede-se um constante monitoramento

das dinâmicas e ações implementadas e, se necessário, seu ajuste. No quadro
abaixo apresenta-se como está organizado o sistema de vigilância e
comunicação.

NOME

Norma Beatriz da
Silva

Tatiane Filippini

FUNÇÃO
Diretora da Unidade
Escolar
Cargo comissionado
Diretora adjunta
Cargo comissionado

CONTATO

DISPOSITIVO

(47) 99992480
norma.alovisi@hotmail.com

Celular,
whatsapp

(47) 997789417
dthbtati@gmail.com

Celular,
whatsapp

Josiane Ferreira
Raimundo

Orientadora Escolar
efetiva

(47) 996144098
wraymond@bol.com.br

Celular,
whatsapp

Solange Bennert

Supervisora Escolar
Efetivo

(47) 988090934
solangebennert8@gmail.com

Celular,
whatsapp
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Jaqueline Mafra

Secretária
Escolar
Cargo Comissionado

(48) 996325350
jaque1106@hotmail.com

Celular,
whatsapp

Maria Rose
Martendal

Professora do Pré
Efetiva

(47) 988917358
mrosemartendal@gmail.com

Celular,
whatsapp

Luciane Loss

Professora de 4 ano
Efetiva

(47) 997894929
luluzinha.pb@hotmail.com

Celular,
whatsapp

Márcio Lupatini

Monitor efetivo

(47) 988663838
lupatinimarcio@gmail.com

Celular,
whatsapp

Carla Evelina Alves

Professora efetivo

(47) 999225831
sta_carlinha@hotmail.com

Celular,
whatsapp

Maria Fernanda
Martins Pereira

Surpevisora Escolar

(47) 9625-0414
fernandanaesp@gmail.com

Celular,
whatsapp

Quadro 1: sistema de vigilância e comunicação

7.3.2. Monitoramento e avaliação

Tendo em vista a imprevisibilidade da evolução da pandemia, é fundamental o
monitoramento constante do cenário de risco e das dinâmicas e ações operacionais adotadas,
com avaliações de processos e resultados e constantes ajustes que se demonstrem
necessários, para manter o plano de contingência atualizado. O registro das ações adotadas e
das verificações realizadas é também importante para salvaguardar futuras questões legais.
Os registros diários das atividades da escola, de maior ou menor eficácia das
diferentes dinâmicas e ações, de eventuais problemas detectados e como foram resolvidos, de
questões que seja necessário resolver ou aspectos a serem alterados, serão realizados em
boletins de preenchimento expedito e em relatórios conforme modelos que consta nos anexos
2 e 3 do Caderno de Apoio Plancon Covid-19.
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e Informação; 7. Diretrizes Gerais para a Capacitação e Treinamentos; 8. Diretrizes
para Finanças. Florianópolis, 2020.
SANTA CATARINA. Plano Municipal de Contingência em Educação: PLANCONEDU/COVID-19. Porto Belo, Outubro de 2020.
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ANEXO 1
MODELO BOLETIM DIÁRIO DE OCORRÊNCIAS INFORME DE Nº _
DIA:

/

/

DINÂMICAS E
AÇÕES
OPERACIONAIS

OCORRÊNCIA

ENCAMINHAMENT
O

RESOLUÇÃO

ALTERAÇÕES (SE
HOUVER)

Ex.:
Atestado médico

GESTÃO DE
PESSOAS

Necessidade de
isolamento social
Apoio psicológico
Formação,
treinamento

MEDIDAS
SANITÁRIAS

ALIMENTAÇÃO

TRANSPORTE

QUESTÕES
PEDAGÓGICAS

OUTRAS

OBSERVAÇÕES OU PENDÊNCIAS:

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:
ͳʹ͵
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ANEXO 2
MODELO RELATÓRIO
PERÍODO: DE
1. Aspectos

A
facilitadores

e

dificultadores

das

Dinâmicas

e

Ações

Operacionais:

DINÂMICAS E AÇÕES
OPERACIONAIS

FACILITADORES

DIFICULTADORES

GESTÃO DE PESSOAS
MEDIDAS SANITÁRIAS
ALIMENTAÇÃO
TRANSPORTE
QUESTÕES
PEDAGÓGICAS

ͳʹͶ
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2. Dados Quantitativos:

DINÂMICAS E AÇÕES
OPERACIONAIS
GESTÃO DE PESSOAS

MEDIDAS SANITÁRIAS

ASPECTOS

- Professores envolvidos:
- Servidores envolvidos:
- Estudantes envolvidos:
- Atendimentos realizados com professores:
- Atendimentos realizados com servidores:
- Atendimentos realizados com estudantes:
- Atendimentos realizados com familiares:c

NÚMERO

-

- Quantidade de álcool gel
- Quantidade de máscaras

- Quantidade de refeições servidas
- Quantidade de alimentos servidos em kg
- Quantidade de alunos transportados
- Quantidade de motoristas mobilizados

-

QUESTÕES PEDAGÓGICAS

- Quantidade de atividades desenvolvidas
- Quantidade de material produzido
- Quantidade de equipamentos utilizados
- Quantidade de horas presenciais
- Quantidade de horas ensino híbrido
- Quantidade de alunos presenciais
- Quantidade de alunos em ensino híbrido
- Quantidade de estudantes ensino remoto

-

TREINAMENTO E
CAPACITAÇÃO

- Quantidade de treinamentos oferecidos

ALIMENTAÇÃO
TRANSPORTE

-

- Quantidade de motoristas treinados

ASSINADO DIGITALMENTE

- Quantidade de professores capacitados
- Quantidade de servidores em simulados
- Quantidade de horas de capacitação ofertadas
- % de aproveitamento das capacitações ofertadas
- Quantidade de certificados
- Quantidade de material elaborado
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3. Destaques Evidenciados, Aspectos a Melhorar e Lições Aprendidas.
DINÂMICAS E AÇÕES
OPERACIONAIS

DESTAQUES
EVIDENCIADOS

ASPECTOS A
MELHORAR

LIÇÕES
APRENDIDAS

GESTÃO DE
PESSOAS
MEDIDAS
SANITÁRIAS
ALIMENTAÇÃO

TRANSPORTE

QUESTÕES
PEDAGÓGICAS

4. SUGESTÕES DE ALTERAÇÕES NO PLANO DE CONTINGÊNCIA

5. FOTOS, REGISTROS, DEPOIMENTOS, GRÁFICOS, ETC.

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO:
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ANEXO 3
PROTOCOLO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO
PLANO DE CONTINGÊNCIA ESCOLAR

A Comissão Escolar da Escola

,

cuja mantenedora é (rede)

, atesta que seguiu as

orientações das Portarias conjuntas da SES/SED nº 750, 769, 778 e 792, para
elaboração do Plancon-Edu Escola tendo como base o documento disponível em:
https://drive.google.com/file/d/1br689dVt3AIXxwsmzHxfsaiD4gLnucbB/view,
O PlanCon Edu Escola entregue no dia

/

/

para análise e

homologação, foi feita por meio de:
(

) Documento Impresso

(

) Documento Impresso acompanhado de Termo de Responsabilidade

(

) Documento Digital – por meio do endereço:

(

) Documento Digital acompanhado de Termo de Responsabilidade – por meio

do endereço:
O referido documento foi numerado no protocolo de entrega sob o número
0001/2020

ao Comitê Municipal de Gerenciamento da Pandemia de

COVID-19, do município de

, conforme

indicado pela PORTARIA CONJUNTA nº 750/2020 SED/SES/DCSC de 25 de
setembro de 2020.
, de

de 2020.

Assinatura do(s) membro(s) da Comissão Escolar
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O Comitê Municipal de Gerenciamento da Pandemia de COVID-19 do município de
Porto Belo atesta o recebimento do Plancon-Edu Escola da unidade escolar
.
O documento será analisado de acordo com a ordem de chegada e será
homologado desde que esteja de acordo com as portarias conjuntas da SES/SEC
nº 750, 778 e 792.
O Plancon-Edu Escola entregue com Termo de Responsabilidade terá autorização
condicional e temporária para iniciar as atividades e terá a homologação
concretizada, tão logo o Comitê Municipal de Gerenciamento da Pandemia de
COVID-19, faça a sua análise.

Assinatura dos membros do Comitê Municipal:
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ANEXO 4
PLANTA BAIXA DA ESCOLA OLINDA PEIXOTO
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Autenticação eletrônica 131/135
Data e horários em GMT -03:00 Brasília
Última atualização em 27 Nov 2020 às 20:34:25
Identificação: #8c4511392182f8ad9ff35df331aadf14e281d78304d45ee35

Página de assinaturas

Adriana S

Altino J

Adriana Schimiguel
016.106.329-23
Signatário

Altino Junior
005.551.719-65
Signatário

Andressa G

Bruna R

Andressa Godoi
040.551.839-09
Signatário

Bruna Rosa
091.313.139-30
Signatário

Claudio S
Claudio Silva
585.668.489-34
Signatário

Daniela Silva
032.613.839-09
Signatário

Josiane R
Josiane Rocha
056.391.939-64
Signatário

Eidi Domingues
027.218.379-23
Signatário

Assinado eletronicamente

Marilene V

Mariane Camargo

Marilene Viana

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #69ed66ca9f77714da5aac4a2dab2d679f8e5dbae4ff96f25856c51a0048c3dcc
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Autenticação eletrônica 132/135
Data e horários em GMT -03:00 Brasília
Última atualização em 27 Nov 2020 às 20:34:25
Identificação: #8c4511392182f8ad9ff35df331aadf14e281d78304d45ee35

041.270.989-96
Signatário

693.062.659-72
Signatário

Assinado eletronicamente

Mario Filho
533.100.049-53
Signatário

Nicésio Delfino
049.170.889-09
Signatário

Osvaldo N

Patrícia A

Osvaldo Neto
065.384.389-54
Signatário

Patrícia Araújo
035.401.139-16
Signatário

Selma P
Rosane Grauppe
478.186.899-15
Signatário

Selma Pereira
024.902.599-03
Signatário

Vera A
Vanesa Marques
046.262.169-35
Signatário

Vera Andrade
614.215.379-15
Signatário

Eliane T

Marina A

Eliane Tomaz
798.662.129-04

Marina Agnoletto
913.051.879-20

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
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Autenticação eletrônica 133/135
Data e horários em GMT -03:00 Brasília
Última atualização em 27 Nov 2020 às 20:34:25
Identificação: #8c4511392182f8ad9ff35df331aadf14e281d78304d45ee35

Signatário

Signatário

HISTÓRICO
24 Nov 2020
09:41:25
24 Nov 2020
13:00:37
24 Nov 2020
13:00:49
24 Nov 2020
10:21:45
24 Nov 2020
10:22:08
24 Nov 2020
13:20:00

Comite Municipal PlanCon Porto Belo criou este documento. (Empresa: Comite Municipal PlanCon Porto
Belo, E-mail: comiteportobelo@gmail.com, CPF: 027.218.379-23)
Adriana Aparecida Schimiguel (E-mail: drikamppt@gmail.com, CPF: 016.106.329-23) visualizou este
documento por meio do IP 170.245.14.133 localizado em Sao Jose - Santa Catarina - Brazil.
Adriana Aparecida Schimiguel (E-mail: drikamppt@gmail.com, CPF: 016.106.329-23) assinou este
documento por meio do IP 170.245.14.133 localizado em Sao Jose - Santa Catarina - Brazil.
Altino Torquato Dos Santos Junior (E-mail: altinodeporto@hotmail.com, CPF: 005.551.719-65) visualizou
este documento por meio do IP 201.49.117.162 localizado em Botuvera - Santa Catarina - Brazil.
Altino Torquato Dos Santos Junior (E-mail: altinodeporto@hotmail.com, CPF: 005.551.719-65) assinou este
documento por meio do IP 201.49.117.162 localizado em Botuvera - Santa Catarina - Brazil.
Andressa Mateus Godoi (E-mail: dressasc@gmail.com, CPF: 040.551.839-09) visualizou este documento por
meio do IP 2804:1ac:5817:7f4:edda:3e4a:3ed5:61d3 localizado em Porto Belo - Santa Catarina - Brazil.

24 Nov 2020

Andressa Mateus Godoi (E-mail: dressasc@gmail.com, CPF: 040.551.839-09) assinou este documento por

13:20:29

meio do IP 2804:1ac:5817:7f4:edda:3e4a:3ed5:61d3 localizado em Porto Belo - Santa Catarina - Brazil.

25 Nov 2020

Bruna Carolina da Rosa (E-mail: brunarosa.sc@gmail.com, CPF: 091.313.139-30) visualizou este documento

13:04:43

por meio do IP 2804:14d:bad7:8d30:e4e5:3ca8:cb08:d66b localizado em Palhoca - Santa Catarina - Brazil.

25 Nov 2020
13:04:43
24 Nov 2020
10:01:50
24 Nov 2020
10:03:22
24 Nov 2020
11:59:00
24 Nov 2020
11:59:21
24 Nov 2020
09:59:31

Bruna Carolina da Rosa (E-mail: brunarosa.sc@gmail.com, CPF: 091.313.139-30) assinou este documento
por meio do IP 2804:14d:bad7:8d30:e4e5:3ca8:cb08:d66b localizado em Palhoca - Santa Catarina - Brazil.
Claudio Silvino Da Silva (E-mail: defesacivil@portobelo.sc.gov.br, CPF: 585.668.489-34) visualizou este
documento por meio do IP 170.245.14.133 localizado em Sao Jose - Santa Catarina - Brazil.
Claudio Silvino Da Silva (E-mail: defesacivil@portobelo.sc.gov.br, CPF: 585.668.489-34) assinou este
documento por meio do IP 170.245.14.133 localizado em Sao Jose - Santa Catarina - Brazil.
Daniela da Silva (E-mail: edu.inclusao@portobelo.sc.gov.br, CPF: 032.613.839-09) visualizou este documento
por meio do IP 170.245.14.133 localizado em Sao Jose - Santa Catarina - Brazil.
Daniela da Silva (E-mail: edu.inclusao@portobelo.sc.gov.br, CPF: 032.613.839-09) assinou este documento
por meio do IP 170.245.14.133 localizado em Sao Jose - Santa Catarina - Brazil.
Josiane de Fátima Guerreiro Rocha (E-mail: profjosianeguerreiro@gmail.com, CPF: 056.391.939-64)
visualizou este documento por meio do IP 2804:1ac:5817:b0f:f003:71cf:b34d:802d localizado em Porto
Belo - Santa Catarina - Brazil.

24 Nov 2020
09:59:31

Josiane de Fátima Guerreiro Rocha (E-mail: profjosianeguerreiro@gmail.com, CPF: 056.391.939-64)
assinou este documento por meio do IP 2804:1ac:5817:b0f:f003:71cf:b34d:802d localizado em Porto Belo Santa Catarina - Brazil.

24 Nov 2020
09:46:01

Eidi Gizele Sanches Domingues (E-mail: eidi.tecnologiaeducacional@gmail.com, CPF: 027.218.379-23)
visualizou este documento por meio do IP 177.74.251.230 localizado em Bombinhas - Santa Catarina -

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #69ed66ca9f77714da5aac4a2dab2d679f8e5dbae4ff96f25856c51a0048c3dcc
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Brazil.
24 Nov 2020
09:49:17

Eidi Gizele Sanches Domingues (E-mail: eidi.tecnologiaeducacional@gmail.com, CPF: 027.218.379-23)
assinou este documento por meio do IP 177.74.251.230 localizado em Bombinhas - Santa Catarina - Brazil.

24 Nov 2020

Mariane Vera Longhi Camargo (E-mail: marianelonghicamargo@gmail.com, CPF: 041.270.989-96) visualizou

17:25:06

este documento por meio do IP 2804:77c:e026:de01:645c:6ae7:bb25:23f4 localizado em Itapema - Santa
Catarina - Brazil.

24 Nov 2020

Mariane Vera Longhi Camargo (E-mail: marianelonghicamargo@gmail.com, CPF: 041.270.989-96) assinou

17:25:18

este documento por meio do IP 2804:77c:e026:de01:645c:6ae7:bb25:23f4 localizado em Itapema - Santa
Catarina - Brazil.

24 Nov 2020

Marilene Pereira Viana (E-mail: edu.adm2@portobelo.sc.gov.br, CPF: 693.062.659-72) visualizou este

09:52:20

documento por meio do IP 2804:1ac:5817:370:64d9:698:55c3:495e localizado em Porto Belo - Santa
Catarina - Brazil.

24 Nov 2020
09:52:36

Marilene Pereira Viana (E-mail: edu.adm2@portobelo.sc.gov.br, CPF: 693.062.659-72) assinou este
documento por meio do IP 2804:1ac:5817:370:64d9:698:55c3:495e localizado em Porto Belo - Santa
Catarina - Brazil.

26 Nov 2020
21:52:36
26 Nov 2020
21:52:41
25 Nov 2020
12:00:55
25 Nov 2020
12:00:55
24 Nov 2020
10:14:29
24 Nov 2020
10:14:41
27 Nov 2020
20:34:14

Mario Mafaldo de Carvalho Filho (E-mail: mario_prorrogacao@yahoo.com.br, CPF: 533.100.049-53)
visualizou este documento por meio do IP 45.230.27.184 localizado em Bombinhas - Santa Catarina - Brazil.
Mario Mafaldo de Carvalho Filho (E-mail: mario_prorrogacao@yahoo.com.br, CPF: 533.100.049-53) assinou
este documento por meio do IP 45.230.27.184 localizado em Bombinhas - Santa Catarina - Brazil.
Nicésio Delfino (E-mail: ndbio@hotmail.com, CPF: 049.170.889-09) visualizou este documento por meio
do IP 2804:214:85e5:68d0:cda0:5ef7:a453:4837 localizado em Joinville - Santa Catarina - Brazil.
Nicésio Delfino (E-mail: ndbio@hotmail.com, CPF: 049.170.889-09) assinou este documento por meio do
IP 2804:214:85e5:68d0:cda0:5ef7:a453:4837 localizado em Joinville - Santa Catarina - Brazil.
Osvaldo Francisco dos Santos Neto (E-mail: edu.transporte@portobelo.sc.gov.br, CPF: 065.384.389-54)
visualizou este documento por meio do IP 170.245.14.133 localizado em Sao Jose - Santa Catarina - Brazil.
Osvaldo Francisco dos Santos Neto (E-mail: edu.transporte@portobelo.sc.gov.br, CPF: 065.384.389-54)
assinou este documento por meio do IP 170.245.14.133 localizado em Sao Jose - Santa Catarina - Brazil.
Patrícia da Silva de Araújo

(E-mail: patypbelo@gmail.com, CPF: 035.401.139-16) visualizou este

documento por meio do IP 2804:d57:1504:4400:9140:6e7f:7a3d:48c1 localizado em Blumenau - Santa
Catarina - Brazil.

27 Nov 2020
20:34:25
25 Nov 2020
11:49:49
25 Nov 2020
11:49:50
24 Nov 2020
12:56:51
24 Nov 2020
12:57:07

Patrícia da Silva de Araújo

(E-mail: patypbelo@gmail.com, CPF: 035.401.139-16) assinou este documento

por meio do IP 2804:d57:1504:4400:9140:6e7f:7a3d:48c1 localizado em Blumenau - Santa Catarina - Brazil.
Rosane Maria Grauppe (E-mail: rosane_pb@hotmail.com, CPF: 478.186.899-15) visualizou este documento
por meio do IP 186.251.109.68 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.
Rosane Maria Grauppe (E-mail: rosane_pb@hotmail.com, CPF: 478.186.899-15) assinou este documento por
meio do IP 186.251.109.68 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.
Selma Cristina da Cunha Pereira (E-mail: selma_3005@hotmail.com, CPF: 024.902.599-03) visualizou este
documento por meio do IP 186.251.108.194 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.
Selma Cristina da Cunha Pereira (E-mail: selma_3005@hotmail.com, CPF: 024.902.599-03) assinou este
documento por meio do IP 186.251.108.194 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.
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24 Nov 2020
16:50:17
24 Nov 2020
16:50:30
25 Nov 2020
14:47:21
25 Nov 2020
14:47:29
25 Nov 2020
22:44:06
25 Nov 2020
22:44:27
27 Nov 2020
15:31:17
27 Nov 2020
15:31:24

Vanesa Orandir dos Santos Marques (E-mail: nessadeporto12@gmail.com, CPF: 046.262.169-35) visualizou
este documento por meio do IP 170.245.14.133 localizado em Sao Jose - Santa Catarina - Brazil.
Vanesa Orandir dos Santos Marques (E-mail: nessadeporto12@gmail.com, CPF: 046.262.169-35) assinou
este documento por meio do IP 170.245.14.133 localizado em Sao Jose - Santa Catarina - Brazil.
Vera Regina Evaristo de Andrade (E-mail: veraandradepb@gmail.com, CPF: 614.215.379-15) visualizou este
documento por meio do IP 186.251.108.110 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.
Vera Regina Evaristo de Andrade (E-mail: veraandradepb@gmail.com, CPF: 614.215.379-15) assinou este
documento por meio do IP 186.251.108.110 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.
Eliane Tomaz (E-mail: adm.sec@portobelo.sc.gov.br, CPF: 798.662.129-04) visualizou este documento por
meio do IP 2804:1ac:580f:9f0:a9d4:e66d:bebf:6a09 localizado em Tijucas - Santa Catarina - Brazil.
Eliane Tomaz (E-mail: adm.sec@portobelo.sc.gov.br, CPF: 798.662.129-04) assinou este documento por
meio do IP 2804:1ac:580f:9f0:a9d4:e66d:bebf:6a09 localizado em Tijucas - Santa Catarina - Brazil.
Marina Gobbo Agnoletto (E-mail: marinagobboagnoletto@gmail.com, CPF: 913.051.879-20) visualizou este
documento por meio do IP 191.37.172.56 localizado em Tijucas - Santa Catarina - Brazil.
Marina Gobbo Agnoletto (E-mail: marinagobboagnoletto@gmail.com, CPF: 913.051.879-20) assinou este
documento por meio do IP 191.37.172.56 localizado em Tijucas - Santa Catarina - Brazil.
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PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA A COVID-19 003-2020 - ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO/ENSINO
FUNDAMENTAL, MÉDIO E SUPERIOR JARDIM WALDORF BELA VISTA

Publicação Nº 2788495

PLANCON EDU ESCOLAR

HOMOLOGADO

COMITÊ MUNICIPAL DO PLANCONEDU/COVID-19 PORTO BELO / SC
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INTRODUÇÃO

A COVID-19 é uma doença infecciosa emergente, causada por um vírus da família dos coronavírus —
o SARS-CoV-2 (de forma simplificada, como institui a OMS, 2019-nCoV) identificado pela primeira vez em
Wuhan, na China, em dezembro de 2019.
Em 30 de janeiro, o Comitê de Emergência da Organização Mundial de Saúde (OMS) decretou
Emergência de Saúde Pública de Âmbito Internacional. Em 11 de março, levando em consideração a
amplitude de sua propagação mundial, veio a ser classificada como pandemia. Segundo a OMS, para
configurar uma pandemia são necessárias três condições:
a. ser uma nova doença que afeta a população;
b. o agente causador ser do tipo biológico transmissível aos seres humanos e causador de uma doença
grave; e
c. ter contágio fácil, rápido e sustentável entre os humanos.
A ocorrência da COVID-19, bem como as providências a serem aplicadas, se integram na Política
Nacional de Proteção e Defesa Civil, definida pela Lei n° 12.608, de 10 de abril de 2012. Efetivamente estamos
em estado de calamidade pública decretada em decorrência de um desastre de natureza biológica, que se
insere na rubrica “doenças infecciosas virais” (conforme o COBRADE nº 1.5.1.1.0). No Brasil, o Congresso
Nacional reconheceu, para fins específicos, por meio do Decreto Legislativo n° 6, de 20 de março de 2020, a
ocorrência do estado de calamidade pública nos termos da solicitação do Presidente da República.
Em Santa Catarina, o acionamento do Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos e Desastres CIGERD ocorreu no dia 14 de março, quando foi deflagrada a “Operação COVID-19 SC”. No dia 17 de março,
o governo do Estado decretou emergência, através do Decreto n° 515, por conta da pandemia de
coronavírus. O Decreto nº 562, de 17 de abril de 2020, declarou estado de calamidade pública em todo o
território catarinense, nos termos do COBRADE nº 1.5.1.1.0 - doenças infecciosas virais, para fins de
enfrentamento à COVID-19, com vigência de 180 (cento e oitenta) dias, suspendendo as aulas presenciais
nas unidades das redes de ensino pública e privada, sem prejuízo do cumprimento do calendário letivo, até
31 de maio. Este Decreto foi alterado por outro de número 587, de 30 de abril, que suspendeu as aulas nas
unidades das redes de ensino pública e privada por tempo indeterminado. O Decreto n° 630, de 1º de junho,
suspendeu até 2 de agosto de 2020 as aulas presenciais nas unidades das redes de ensino pública e privada,
sem prejuízo do cumprimento do calendário letivo, o qual deverá ser objeto de reposição oportunamente.
Em 16 de junho, o Ministério da Educação publicou a Portaria nº 544 que dispõe sobre a substituição
das aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de pandemia do novo

5

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 3044

coronavírus - COVID-19. E, em 18 de junho, a Portaria n° 1.565 que estabeleceu orientações gerais visando à
prevenção, ao controle e à mitigação da transmissão da COVID-19, e à promoção da saúde física e mental da
população brasileira, de forma a contribuir com as ações para a retomada segura das atividades e o convívio
social seguro.
O impacto potencial da COVID-19 é elevado devido a, entre outros aspectos:
a. a propagação do vírus ser fácil e rápida;
b. a transmissão ocorrer enquanto o paciente está assintomático ou tem sintomas leves (5 até 14 dias);
c. a doença ter consequências agravadas, para além de idosos, em certos grupos populacionais com
grande expressão no Brasil, como diabéticos, hipertensos e com problemas cardíacos;
d. a possibilidade de gerar sobrecarga nos sistemas e serviços de saúde e assistência social (podendo
gerar sua ruptura), na fase exponencial da contaminação;
e. a taxa de mortalidade pode atingir, em certos contextos, números preocupantes.
Considerando que a transmissão do agente infeccioso se faz por contágio interpessoal, é
fundamental promover a preparação das instituições, organizações e serviços para uma resposta efetiva e
oportuna, que ajude a diminuir a amplitude e ritmo da infecção e a mitigar seus impactos, especialmente, o
número de vítimas mortais. A estratégia a seguir deve estar alinhada com as indicações do Ministério da
Saúde (MS) e da Organização Mundial de Saúde (OMS) e outras indicações de órgãos de governos federal,
estadual e municipal. As atividades a desenvolver devem ser sempre proporcionais ao nível de risco definido
pelas instituições responsáveis.
As experiências já reconhecidas nos casos mais bem-sucedidos de controle provam que a preparação
para uma epidemia começa (ou deve começar) antes dela ocorrer. Se tal não ocorreu (ou só ocorreu
parcialmente), mais importante se torna que a prevenção se inicie logo aos primeiros sinais de casos
provenientes de outros países (ou regiões), com reforço na fase de transmissão local e, obviamente, maior
destaque na fase de transmissão comunitária ou sustentada. Entre as medidas adotadas desde cedo pelos
países melhor sucedidos no controle à COVID-19, constam-se a realização massiva de testes com isolamento
de casos detectados e quebra de cadeias de transmissão, medidas de reforço da higiene individual e
comunitária, comunicação eficaz e adequada e conscientização efetiva, mas dando devido realce a riscos e
consequências em caso de negligência de medidas de distanciamento social (de vários graus e ordem),
obrigatórias ou voluntárias, com proibição de aglomerações.
Um instrumento de planejamento e preparação de resposta a eventos adversos de quaisquer tipos,
previstos na Codificação Brasileira de Desastres - COBRADE, é o Plano de Contingência de Proteção e Defesa
Civil (PLANCON-PDC). Nele se define(m) e caracteriza(m) o(s) cenário(s) de risco, se explicitam os níveis de
risco/prontidão considerados e se estabelecem as dinâmicas e ações operacionais a implementar em cada
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um desses níveis, quando da iminência ou ocorrência do evento adverso a que o(s) cenário(s) de risco(s)
alude(m), incluindo questões de comunicação, protocolos operacionais, recursos humanos a mobilizar,
recursos/materiais a utilizar e sistema de coordenação operacional, através da previsão e acionamento de
um Sistema de Comando de Operação (SCO) para gestão de crise. Os planos de contingência deverão em
princípio ser elaborados em fase de normalidade ou, quando muito, prevenção, ou seja, antes da ocorrência
do evento extremo. Na presente situação estão sendo elaborados em plena etapa de mitigação, já na fase
de resposta.

O Jardim Waldorf Bela Vista, face à atual ameaça relacionada com a COVID-19, e tendo em conta a
sua responsabilidade perante à comunidade escolar/acadêmica (alunos, professores, funcionários e
familiares destes), elaborou o presente PLANO DE CONTINGÊNCIA (PLANCON-EDU/COVID-19). O Plano está
alinhado com as metodologias para elaboração de Planos de Contingência da Defesa Civil de Santa Catarina
e as orientações nacionais e internacionais (nomeadamente, Ministério da Saúde e Organização Mundial de
Saúde, bem como Secretarias de Estado de Saúde e de Educação).
O Plano de Contingência Escolar para a COVID-19, a partir de cenários de risco identificados, define
estratégias, ações e rotinas de resposta para o enfrentamento da epidemia da nova (COVID-19), incluindo
eventual retorno das atividades presenciais, administrativas e escolares. O conjunto de medidas e ações ora
apresentado deverá ser aplicado de modo articulado, em cada fase da evolução da epidemia da COVID-19.

2.

ENQUADRAMENTO CONCEITUAL DE REFERÊNCIA

A estrutura do PLACON-EDU do(a) Jardim Waldorf Bela Vista obedece ao modelo conceitual ilustrado
na Figura 1.
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Figura 1: Mapa conceitual de estrutura do plano (organograma do plano de contingência)

3.

ATORES/POPULAÇÃO ALVO
Público alvo: alunos, professores, funcionários e familiares destes do Jardim Waldorf Bela Vista.

4.

OBJETIVOS
OBJETIVO GERAL
Fortalecer os processos de governança da escola, definindo estratégias, ações e rotinas de atuação

para o enfrentamento da epidemia enquanto persistirem as recomendações nacionais, estaduais e/ou
regionais de prevenção ao contágio da COVID-19, buscando assegurar a continuidade da sua missão
educacional pautada pela proteção e segurança da comunidade escolar/acadêmica.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a. Identificar os cenários de riscos (com base nas ameaças, território envolvido, vulnerabilidades e
capacidades instaladas do estabelecimento de ensino);
b. Definir as dinâmicas e ações operacionais e adotar os protocolos operacionais específicos,
abrangendo todas as atividades do estabelecimento e todos os membros da comunidade escolar e
cumprindo todas as recomendações oficiais;
c. Estabelecer uma Unidade de Gestão Operacional que assegure a implementação das dinâmicas e
ações definidas para diferentes fases, em especial, na retomada de atividades presenciais;
d. Promover acesso à informação constante de boletins atualizados e outros materiais de fontes oficiais
sobre a pandemia, formas de contágio e formas de prevenção;
e. Garantir uma eficiente comunicação interna (com alunos, professores e funcionários) e externa (com
pais e/ou outros familiares dos alunos, fornecedores e população em geral);
f. Determinar quais os recursos necessários para dar uma resposta efetiva e competente, adequada a
cada fase de risco/prontidão associada à COVID-19;
g. Implementar as ações de resposta, mitigação e recuperação, em cada fase, abrangendo toda a
atividade do estabelecimento;
h. Monitorar e avaliar as ações/medidas implementadas, possibilitando ajustes nas estratégias frente
aos resultados esperados;
i. Identificar eventuais casos suspeitos de COVID-19, orientando/encaminhando para que de imediato
possam usufruir de apoio da escola e por parte dos serviços de saúde, evitando ou restringindo
situações de contágio;
j. Assegurar a continuidade da missão educativa, estabelecendo estratégias e metodologias
pedagógicas adaptadas, buscando qualidade e equidade no atendimento escolar;
k. Garantir condições sanitárias, profissionais, tecnológicas e apoio psicológico compatíveis com o
momento da pandemia e pós-pandemia, garantindo a segurança da comunidade escolar nos
aspectos sanitários, de higiene, saúde física e mental/emocional.

5.

CENÁRIOS DE RISCO

Este plano de contingência está elaborado para cenários de risco específicos, que consideramos se
aplicar ao nosso estabelecimento educativo. Em tais cenários são considerados o território de alcance da
ameaça (COVID-19) com que se tem que lidar, bem como as vulnerabilidades e capacidades instaladas/a
instalar.

AMEAÇA (S)

A principal ameaça a que o plano de contingência visa dar resposta é uma ameaça biológica, uma
pandemia, mais exatamente, a transmissão do vírus 2019-nCoV, que tem impacto direto no sistema
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cardiorrespiratório1, desencadeando no organismo humano a COVID-19.
A transmissão ocorre através:
a. de gotículas ou micro gotículas de saliva e secreção nasal etc., projetadas por uma pessoa infectada
e que atingem diretamente a boca, nariz e/ou olhos de outra pessoa. Essas gotículas podem atingir
a boca, olhos ou nariz de pessoas próximas ou por contato:
b. de contato físico com pessoa contaminada, como, por exemplo, ao apertar a mão de uma pessoa
contaminada e em seguida levar essa mão à boca, ao nariz ou aos olhos.
c. de objetos ou superfícies contaminadas e posterior contato com a boca, nariz ou olhos. Não podendo
ser descartada a possibilidade de transmissão pelo ar em locais públicos – especialmente locais
cheios, fechados e mal ventilados.
Depois do vírus atingir as mucosas, a maioria das pessoas desenvolve a doença com sintomas
amenos. Há, contudo, pessoas que desenvolvem quadros de grande gravidade que, em certos casos, causam
a morte do paciente. A probabilidade de complicações graves é mais comum em pessoas de grupos etários
mais idosos e/ou na presença de outras doenças crônicas. Contudo, começam a aparecer mais casos em
outras faixas de idade e em pessoas sem comorbidades aparentes.
Por outro lado, segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e a OMS, calcula-se que a
taxa de mortalidade associada à COVID-19 seja substancialmente maior que a da gripe sazonal (0,02% para
3,6% ou mais). A taxa de transmissão é elevada (cerca de 3, ou seja, 1 pessoa contamina, em média, 3
pessoas). Sem estratégias de distanciamento físico, deixando o vírus se transmitir livremente, a taxa de
contaminação pode atingir, eventualmente, até 50 a 70%, o que teria por consequência a falência total de
sistemas de saúde e funerários, pois teríamos milhões de mortos e um cenário extremamente crítico.
Cabe ainda ressaltar que a falência dos sistemas de saúde e funerário não depende somente da taxa
de contaminação, mas sobretudo da capacidade de atendimento dos casos graves da doença que podem
atingir o nível de saturação mesmo em contexto de taxas menores de contágio. Não existe ainda nenhuma
vacina disponível e provavelmente não estarão disponíveis ainda em 2020. Também não existem
tratamentos medicamentosos específicos suficientemente testados, embora alguns medicamentos tradicionalmente utilizados no tratamento de outras doenças - tenham sido utilizados com aparente sucesso,
que não se sabe advir de qual ou de sua combinação com outros, e alguns novos medicamentos começam a
ser testados.
Assim, a esta ameaça principal do vírus em si e da doença - por vezes mortais - que ele desencadeia,

1

Segundo dados da OMS, com base em análise possível de 56.000 pacientes, 80% têm ausência de sintomas ou sintomas leves (febre,
tosse, alguma dificuldade em respirar, etc.), 14% sintomas mais severos (sérias dificuldades em respirar, grande falta de ar e
pneumonias) e 6% doença grave (insuficiência pulmonar, choque séptico, falência de órgãos e risco de morte).
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juntam-se, no mínimo, mais duas:
a. a ameaça de uma profunda crise econômica e financeira;
b. a ocorrência de contextos de perturbações emocionais pessoais e desequilíbrios sociais variados.
Nos dois últimos casos, o planejamento de estratégias mais adequadas para prevenir e restringir
novos contágios, quando da retomada gradual de atividades, pode contribuir significativamente para o
controle da doença e dirimir os impactos colaterais, favorecendo um ambiente mais propício à recuperação
econômica e dos impactos psicossociais da pandemia.
Em síntese, a ameaça é real e de natureza complexa, uma vez que:
a. o vírus é novo, com elevada taxa de mutação (sem que saibamos, totalmente, o que isso implica);
b. seus impactos dependem das medidas de contingenciamento tomadas em tempo;
c. os efeitos potenciais de curvas de crescimento epidemiológico, súbito e alto, sobre os sistemas de
saúde são grandes, o que pode afetar a capacidade de resposta e a resiliência individual e
comunitária e, por retroação, aumentar muito o risco;
d. seu impacto na situação econômica global e de cada país pode gerar uma forte crise;
e. o inevitável choque entre medidas de distanciamento social e preocupação de dinamização da
atividade econômica pode criar conflitos e impasses difíceis de ultrapassar;
f. aos períodos de distanciamento social mais extensivo têm que suceder-se períodos de maior
flexibilização e tentativa de retomar a normalidade que, contudo, podem vir a gerar novas
necessidades de distanciamento.
g. A região recebe número elevado de turistas de todas as regiões e países, propiciando a aglomeração
de pessoas nos locais públicos e comércio em geral.
h. Proximidade com o Porto de Itajaí e aeroporto de Navegantes.
i. Na região, apenas um hospital infantil especializado para atender a toda a demanda.
j. É uma região com que apresenta percentual alto de pessoas idosas, pertencentes ao grupo de risco,
sendo inevitável as medidas de distanciamento social e a preocupação com a população idosa do
município.
CARACTERIZAÇÃO DO TERRITÓRIO

No caso concreto do Jardim Waldorf Bela Vista foi julgada como ajustada a descrição de território
que segue:
O Jardim Waldorf Bela Vista está localizado em área rural do município de Porto Belo/SC, entre os
bairros Alto Perequê e Santa Luzia. É uma escola com princípio na Pedagogia Waldorf, fundamentada na
Antroposofia, ciência que relaciona o Ser humano a todos os campos em que está inserido, como educação,
arte, saúde, agricultura e alimentação, meio ambiente, arquitetura e espiritualidade. E que preconiza que
na infância, principalmente até os 7 anos, a criança deve estar em um ambiente que permita o movimento
e o brincar livre.
Localizada em um sítio de cultivo orgânico, a área do terreno da escola tem cerca de 1.500 m2, enquanto
a área construída tem aproximadamente 60 m2. A construção foi baseada nos princípios da arquitetura
antroposófica, respeitando o espaço natural onde está inserida, com uma sala de aula que lembra o
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ambiente de uma casa, sem divisões internas. O banheiro que conta com dois sanitários, pia e chuveiro se
encontra na varanda exterior. A maior parte das atividades permite o contato com a natureza e espaços ao
ar livre. A sala de aula é compartilhada para a turma do Jardim (até 15 crianças de 4 a 6 anos) no período
matutino e Maternal (até 15 crianças de 2 a 3 anos) no período vespertino.
Há duas portas de entrada para o espaço fechado e dois portões de acesso ao espaço da escola. A
entrada dos alunos não costuma ocorrer ao mesmo tempo, e as famílias chegam até o acesso via transporte
particular. O posto de saúde de Santa Luzia é o mais próximo do local, localizado a cerca de 1500 metros. O
Posto de saúde central da cidade de Porto Belo está localizado cerca de 7000 metros.
VULNERABILIDADES

O Jardim Waldorf Bela Vista toma em consideração, na definição de seu cenário de risco, as
vulnerabilidades gerais e específicas que seguem:
a. facilitação de condições que permitam a transmissão do vírus, através de contatos diretos (aperto
de mão, beijos, atingimento por partículas de pessoa infectada que tosse ou espirra, etc.) ou
mediados (toque em superfícies infectadas, etc., seguido de toque com as mãos na boca, nariz e
olhos), particularmente, em sociedades com hábitos sociais de maior interatividade física
interpessoal;
b. falta de certos hábitos e cuidados de higiene pessoal e relacional ou negligência no seu cumprimento,
nomeadamente os hábitos associados à lavagem regular e adequada das mãos, etiquetas corretas
de tossir e espirrar;
c. insuficiente educação da comunidade escolar para a gestão de riscos e para a promoção da saúde
(em especial, contextos epidemiológicos) que, em certos casos, se associa a baixa educação científica
e dificuldades de pensamento crítico;
d. atitudes de negação do vírus, da COVID-19 e/ou de seu impacto, decorrente de fake news e difusão
de informação não validada cientificamente;
e. condições específicas dos estabelecimentos, tais como tipo e dimensões das instalações físicas,
condições de arejamento, espaço disponível para suficiente espaçamento das pessoas etc.;
f. baixa percepção de risco e o descumprimento de regras sociais (por exemplo, distanciamento e
isolamento social, uso de máscaras, entre outros);
g. existência de atores pertencendo a grupos de risco;
h. atividades essencialmente presenciais e desenvolvidas em grupos;
i. dependência de meios de transporte coletivos urbanos, eventualmente saturados;
j. falta de formação dos professores para usar tecnologia na educação;
k. alunos sem espaço adequado para estudo em casa, falta de equipamentos como computadores e
notebooks e problemas na conexão à internet;
l. horário único de acesso às aulas e intervalos (recreios), causando possível aglomeração na entrada
e saída das pessoas;
m. número insuficiente de funcionários para auxiliar na fiscalização das normas de convivência exigidas,
incluindo assegurar o uso devido de máscara em crianças, na faixa etária de 2 a 6 anos.
CAPACIDADES INSTALADAS/ A INSTALAR
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O Jardim Waldorf Bela Vista considera já ter instaladas e a instalar as seguintes capacidades:
Capacidades instaladas
a. Estabeleceu uma equipe multidisciplinar para fundamentar as medidas a serem
implementadas para o retorno dos encontros presenciais, contando com representantes
do corpo pedagógico, representantes dos pais e diretoria da associação mantenedora;
b. Conta com ampla área externa, e já faz parte da rotina manter os alunos a maior parte
do período na área externa;
c. A associação de pais é ativa e participativa e está disposta a cumprir com as regras
necessárias para o retorno das aulas.
Capacidades a instalar
a. Dispor de ambiente específico para isolamento de pessoas que no meio do expediente/aula possam
vir a ter algum tipo de sintoma;
b. Formação específica, de acordo com o planejamento que segue:
Capacitação Regional do Plano de Contingência para a COVID-19 - Todos os membros da comissão
de retorno (incluindo o quadro de professoras) tiveram acesso aos vídeos da capacitação, além disso
aconteceram reuniões para troca de informações e construção deste documento;
c. Treinamento, incluindo simulados, conforme o planejamento que segue:
Simular situações, anteriormente ao retorno da rotina com as crianças, quando for necessário a
higienização com álcool gel. A exemplo na entrada em relação aos colaboradores, fornecedores e as
crianças; durante o ritmo enquanto as crianças brincam, na organização do lanche; trocas de fraldas;
uso dos banheiros; na entrega de cada criança.
d. Estabelecer fluxos de encaminhamento de pessoas com sintomas à rede de atenção pública ou
privada;
e. Estabelecer protocolos internos de testagem e rastreamento e afastamento de contatos de casos
confirmados;
f.

6.

Aquisição dos equipamentos de proteção individual (EPI’s) e disponibilizar os materiais para as
medidas sanitárias cabíveis, como lixeiras com pedal, termômetro de aferição de temperatura, totem
com álcool em gel (graduação 70 ⁰INPM ou similar).

NÍVEIS DE PRONTIDÃO/AÇÃO

Este plano de contingência vincula-se aos níveis de prontidão/ação definidos no Quadro 1, que estão
baseados em indicações da OMS e correspondem à terminologia que vem sendo utilizada pelo Ministério da
Saúde em suas análises. Tal terminologia parece-nos a mais adequada tanto à natureza da pandemia, como
para os estabelecimentos a que se destina: Preparação; Resposta (subdividida em Contenção e Mitigação);
e Recuperação.
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(podendo, se houver
medidas muito firmes
como testagem
generalizada,
isolamento de casos e
impedimento de
entradas chegar até à
Supressão)

Mitigação

(por vezes,
subdividida em
simples no início e
alargada quando já há
casos no país/estado)

Contenção

SUBFASES

Caracteriza-se inicialmente pela redução do contágio e óbitos e controle parcial da epidemia,
sustentada em indicadores oficiais de evolução de taxas de contágio e de ocupação de atendimento
hospitalar. Posteriormente, pela superação do surto epidêmico e/ou surgimento de vacina e/ou
descoberta de medicamentos adequados para o tratamento da COVID-19, comprovados
cientificamente pelas autoridades competentes podendo considerar-se consolidada (recuperação
plena). Até que isso aconteça, deve-se manter medidas preventivas adequadas para evitar o
surgimento de novos focos de infecção e reversão do achatamento da curva de contágio. Na
ocorrência de reversão da redução do contágio as medidas adequadas de prevenção e controle
deverão ser retomadas, em partes similares às previstas para a fase de Contenção.

Quando a situação de contágio está sob maior controle e caminha para uma fase de recuperação
estas medidas restritivas podem ser flexibilizadas.

Sabendo-se que não será possível evitar todos os contágios, tenta-se diminuir o avanço da
pandemia, com ações como suspensão de aulas, fechamento de comércio, bares e restaurantes,
cancelamento de eventos esportivos, congressos, shows e espetáculos, suspensão ou limitação de
transportes etc.

A mitigação deve começar logo quando há transmissão local e intensificar-se quando há transmissão
sustentada ou comunitária.

Inclui medidas como o rastreamento (por meio de testes), isolamentos específicos (para evitar o
contágio da população a partir de casos importados) e vigilância de entradas, saídas e
deslocamentos de pessoas, buscando erradicar o vírus. O limite da contenção é quando as
autoridades perdem o controle do rastreamento, o vírus se propaga e entra em transmissão local.
Considera-se na fase de Contenção duas subfases Contenção Inicial e Contenção Alargada.

Pode ir desde quando há transmissão internacional em outros países ou casos importados em
outros estados (contenção inicial) até à situação da existência de cadeias secundárias de
transmissão em outros estados e/ou casos importados no estado, mas sem cadeias de transmissão
secundária (contenção alargada).

Não existe epidemia ou existe em outros países de forma ainda não ameaçadora

CARACTERÍSTICAS

Emergência de Saúde Pública

Perigo Iminente (quando há
casos importados no estado,
mas sem cadeias de
transmissão secundária)

e

Alerta (quando somente há
ocorrências em outros
estados)

PLANCON ESTADUAL

Fonte: Adaptado de um modelo geral de fases considerado pela OMS e, como base nos quais, muitos países elaboraram seus planos de contingência.

Quadro 1. Níveis de prontidão/ação a considerar no PLACON-EDU para a COVID-19.

RECUPERAÇÃO

RESPOSTA

PREPARAÇÃO

FASES
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GOVERNANÇA E OPERACIONALIZAÇÃO DA RESPOSTA

A gestão de uma situação de crise, tão grave como a que nos confrontamos e temos que lidar, exige um ajuste
na governança, ou seja, nos processos de governar neste tempo de crise. Referimo-nos, em especial, à interação
e tomada de decisão entre os atores envolvidos neste problema coletivo, acompanhada da criação, reforço
e/ou remodelação de diretrizes e normas e implementação de ações adequadas.
Na governança, diretamente, relacionada com a operacionalização das dinâmicas e ações operacionais de
resposta, salientam-se três domínios fundamentais:
a. o das diretrizes, dinâmicas e ações operacionais (e respectivos protocolos) a implementar;
b. o do Sistema de Comando Operacional, propriamente dito, diferenciado do “normal” sistema e processo
de governo, mas com ele interligado, e que se torna necessário constituir para coordenar toda a
implementação a eventuais ajustes do plano, indicando equipe e responsável em cada domínio;
c. o do Sistema de Alerta e Alarme, incluindo as dinâmicas de comunicação e os processos de
monitoramento e avaliação, que permite, identificar os eventuais ajustes que se torna necessário
implementar.

DIRETRIZES, DINÂMICAS E AÇÕES OPERACIONAIS (DAOP)
As diretrizes, dinâmicas e ações operacionais a serem implementadas encontram-se indicadas na
sequência.
No planejamento da implementação das diretrizes, dinâmicas e ações sugere-se que seja usada, como
referência, a ferramenta de qualidade 5W2H. Os 5 W (das iniciais do nome em inglês) são: W1) porque será feito;
W2) o que será feito; W3) onde será feito: W4) quando será feito: W5) quem o fará. Os dois H: H1) como será
feito; H2) quanto custará.
Os quadros síntese que seguem resumem as principais dinâmicas e sugestões de ações que podem ser
realizadas, sendo que as diretrizes com mais detalhes estão disponíveis nos links de acesso.
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Após a
homologação
do PlanCon.
Após a
homologação
do PlanCon.
Após a
homologação
do PlanCon.

1.4. Adotar estratégias eficazes de comunicação com comunidade
Na unidade de
escolar, priorizando canais virtuais e a audiodescrição para deficientes
ensino.
visuais e LIBRAS para alunos surdos.

1.5. Atualizar os contatos de emergência dos alunos (também dos
Na unidade de
responsáveis quando aplicável), e dos trabalhadores, antes do retorno
ensino.
das aulas, assim como mantê-los permanentemente atualizados.

1.6. Priorizar a realização de reuniões por videoconferência, evitando a Na unidade de
forma presencial, quer seja por corpo docente, comissões de trabalho
ensino e
e Associação de pais, em especial, quando não for possível, reduzir ao ambientes
máximo o número de participantes e sua duração.
digitais.

Equipe diretiva, comissão
escolar, equipe
pedagógica.

Comissão escolar.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Após a
homologação
do PlanCon.

1.3. Reenquadrar, dentro do possível, as grades de horários de cada
turma, de forma a condensar em menores quantidades de dias Na unidade de
ensino.
possíveis as aulas do mesmo professor.

Equipe diretiva e
comissão escolar

Equipe diretiva e
pedagógica.

Na sala de
aula.

1.2. Definir um “espelho” para cada sala de aula, de forma que cada
aluno utilize todos os dias a mesma posição na mesa e a mesma
cadeira.

Após
homologação
do PlanCon.

Quem
(W5)

Após a
homologação
do PlanCon.

Na unidade
de ensino.

(W4)

(W3)
1. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

Quando

Onde

1.1.
Avaliar a possibilidade de retorno gradativo das atividades
escolares, com intervalos mínimos de 7 (sete) dias entre os grupos
regressantes, em cada estabelecimento. As medidas administrativas
têm como objetivo promover um alinhamento geral do
estabelecimento de ensino, com medidas gerais e aplicáveis para a
maioria da comunidade escolar e dos ambientes do estabelecimento.
São elas: (para os diferentes níveis escolares, diferentes cursos, ou
outros), com o monitoramento da evolução do contágio, tanto na
comunidade escolar quanto na comunidade geral da localidade,
contemplando novos alinhamentos, se necessário.

O quê (ação)
(W2)

- Porquê (domínios): MEDIDAS SANITÁRIAS (promover a saúde e prevenir a transmissão do
vírus) Diretrizes: Link de Acesso:
https://drive.google.com/file/d/13JpI3bInU3Do59SkO8xlQLl2LUcc5rJ8/view?usp=sharing

Sem custo adicional.

Sem custo adicional.

Conforme demanda.

(H2)

Quanto

Por meio de organização dos tempos,
espaços e ambientes.

Conforme demanda.

No ato da assinatura do termo de aceite ou
não do retorno pela família. Preenchimento
Conforme demanda.
da Ficha da Criança com os dados
necessários atualizados.

Caso algum aluno com deficiência visual ou
auditiva seja matriculado, faremos as
Conforme demanda.
adequações necessárias.

Cada turma recebe apenas um professor e
um auxiliar durante o período de aula.

Por meio de fixação de cartaz e
demarcação de carteiras e cadeiras.

Com o monitoramento da evolução do
contágio (avaliação da matriz de risco),
tanto na comunidade escolar quanto na
comunidade geral da localidade,
contemplando novos alinhamentos.
Iniciaremos pela turma de Jardim
(período matutino) e, posteriormente,
turma de Maternal (período
vespertino).

(H1)

Como

05/01/2021 (Terça-feira)
DOM/SC - Edição N° 3371
Página 3054

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Não há aulas
de educação
física.

Não há aulas
de educação
física.

Não há
elevadores na
escola.

Após a
homologação
do PlanCon.

Após a
homologação
do PlanCon.

Após a
homologação
do Plancon.

1.9. Implantar na primeira etapa do retorno, aulas teóricas de
educação física. Passado 21 dias, devem ser planejadas para serem
executadas individualmente, sem contato físico, mantendo a distância Não há aulas de
de 1,5 m entre os participantes e em espaços abertos (ar livre). Fica educação física.
proibida a prática de esportes que envolvam superfícies que não
possam ser limpas e atividades que envolvam troca de objetos entre
os alunos.

Não há
1.10. Desestimular o uso de elevadores, por meio de cartazes afixados
em locais visíveis, contendo orientações de utilização apenas para elevadores na
pessoas com dificuldades ou limitações para deslocamento.
escola.

1.11. Adotar rotinas regulares de orientação de alunos e trabalhadores
sobre as medidas de prevenção, monitoramento e controle da
transmissão do COVID-19, com ênfase na correta utilização, troca, Na unidade de
higienização e descarte de máscaras, bem como na adequada
ensino.
higienização das mãos e de objetos, na manutenção da etiqueta
respiratória e no respeito ao distanciamento social seguro, sempre em
linguagem acessível para toda a comunidade escolar.

1.12. Informar as alterações de rotina e mudanças de trajeto e objetos, Na unidade de
com antecedência, aos alunos com deficiência visual e Transtorno de
ensino.
Espectro Autista-TEA.

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

Após a
homologação
do PlanCon.

(W4)

(W3)
Em espaços
internos e
externos.

Quando

Onde

1.8. Suspender as atividades esportivas coletivas presenciais e de
contato, tais como: lutas (artes marciais), futebol, voleibol, ginástica,
Não há aulas de
balé e outras, devido à propagação de partículas potencialmente
educação física.
infectantes, priorizando e incentivando atividades individuais ao ar
livre.

1.7. Suspender todas as atividades que envolvam aglomerações, tais
como festas de comemorações, reuniões para entrega de avaliações,
apresentações teatrais, entre outras.

O quê (ação)
(W2)

ASSINADO DIGITALMENTE

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Não há elevadores na
escola.

Não há aulas de educação
física.

Não há aulas de educação
física.

Equipe diretiva.

Quem
(W5)

Conforme a
necessidade.

Conforme demanda.

Por meio de reuniões on-line e
presenciais, quando se fizerem
necessárias.

Por meio de afixação de cartazes
em espaços de trânsito.

Conforme demanda.

Não há elevadores na
escola.

Não há aulas de
educação física.

Por meio de cartazes afixados em
locais visíveis, formação e
capacitação entre outros.

Não há elevadores na escola.

Não há aulas de educação física.

Não há aulas de
educação física.

Conforme demanda.

Não há aulas de educação física.

(H2)

Cancelando previamente estas
ações, considerando a Matriz de
avaliação de risco potencial
para COVID 19.

Quanto

(H1)

Como
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(W4)

(W3)

1.15. Recomendar aos reitores, diretores escolares e administradores
escolares acompanharem os casos suspeitos ou confirmados, na
comunidade escolar, e com as autoridades locais, a evolução de casos
positivos, nos seus municípios e nos adjacentes, de forma a gerenciar
o funcionamento do estabelecimento, avaliando a adequação da Na unidade de
ensino.
continuidade das aulas, cancelando-as, se necessário, e quando
aplicável, contemplar o possível fechamento temporário do
estabelecimento, de forma total ou parcial (apenas alguma sala,
edifício ou instalação).
Após a
homologação
do PlanCon.

Após a
homologação
do PlanCon.

Quando

Onde

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

O quê (ação)
(W2)

Equipe diretiva e
Comissão Escolar, pais e
responsáveis.

Toda a comunidade
escolar que retornará às
atividades presenciais.

Quem
(W5)

Nas unidades de ensino, sites de
levantamento de dados sobre a
evolução da COVID-19, assim
como, contar com o apoio dos
familiares sobre o repasse de
informações sobre os familiares e
sobre o educando.

(H1)
Por meio de capacitação, reuniões
virtuais e presenciais quando se
fizerem necessárias. Realizar
gestão dos espaços disponíveis e
dos meios de comunicação a
distancia.

Como

Conforme demanda.

Conforme demanda.

(H2)

Quanto
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(W4)

(W3)

Após a
homologação do
PlanCon.

Após a
homologação
do PlanCon.

Após a
homologação
do PlanCon.

Em diversos
espaços da
unidade de
ensino.

2.4. Disponibilizar álcool a 70% para cada professor e auxiliar,
recomendando a frequente higienização das mãos.

2.5. Orientar os trabalhadores que devem manter as unhas cortadas ou
aparadas, os cabelos presos e evitar o uso de adornos, como anéis e Na unidade de
ensino.
brincos.

Após a
homologação
do PlanCon.

Após
homologação
do PlanCon.

Em diversos
espaços da
unidade de
ensino.

Em diversos
espaços da
unidade de
ensino.

Na unidade
de ensino.

Quem
(W5)

Equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Equipe diretiva.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
comissão escolar.

Equipe diretiva e
comissão escolar

2. MEDIDAS DE HIGIENE PESSOAL

Quando

Onde

2.3. Orientar sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras descartáveis
ou de tecidos não tecido (TNT) por alunos, trabalhadores e visitantes
durante todo o período depermanência no estabelecimento de ensino.
Orientar a troca de máscara a cada 2(duas) horas ou quando tornar-se
úmida (se antes desse tempo). Não devem ser colocadas em bebês e
crianças menores de dois anos, pois há perigo de asfixia.

2.2. Disponibilizar em pontos estratégicos, em diversos ambientes do
estabelecimento de ensino, dispensadores de álcool 70%, devendo ser
orientada e estimulada a constante higienização das mãos.

2.1. Divulgar para alunos e trabalhadores a necessidade e a
importância de evitar tocar olhos, nariz e boca, além de higienizar
sistematicamente as mãos, especialmente nas seguintes situações:
após o uso de transporte público; ao chegar ao estabelecimento de
ensino; após tocar em superfícies tais como: maçanetas das portas,
corrimãos, botões de elevadores, interruptores; após tossir, espirrar
e/ou assoar o nariz; antes e após o uso dobanheiro; antes de manipular
alimentos; antes de tocar em utensílios higienizados; antes e após
alimentar os alunos; antes das refeições; antes e após cuidar de
ferimentos; após a limpeza de um local e/ou utilizar vassouras, panos
e materiais de higienização; após remover lixo e outros resíduos; após
trocar de sapatos; antes e após o uso dos espaços coletivos; antes de
iniciar e após uma nova atividade.

O quê (ação)
(W2)

Formação continuada e/ou reuniões.

Disponibilizando o material.

Cartazes informativos.

Em pontos estratégicos como entradas
da escola e locais de maior circulação.

Com o monitoramento da evolução do
contágio (avaliação da matriz de risco),
tanto na comunidade escolar quanto na
comunidade geral da localidade,
contemplando novos alinhamentos.
Iniciaremos pela turma de Jardim
(período matutino) e, posteriormente,
turma de Maternal (período
vespertino).

(H1)

Como

Conforme demanda.

Aquisição de álcool
70% e reservatórios
com gatilho. Custo
estimado R$ 40.

Conforme demanda.

Aquisição de dois
dispenseres e 5 litros
álcool em gel 70%.
Custo estimado R$
350.

Conforme demanda.

(H2)

Quanto
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Após a
homologação
do PlanCon.

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

2.12. Readequar os espaços físicos, respeitando o distanciamento
mínimo de 1,5 m (um metro e meio) em sala de aula. Nas atividades Na unidade de
ensino.
em espaços abertos, deve-se manter distância de 1,5 m entre pessoas.

Após a
homologação
do PlanCon.

Após a
homologação
do PlanCon.

2.10. Orientar alunos e trabalhadores a usar lenços descartáveis para
higiene nasal e bucal e a descartá-los imediatamente em lixeira com Na unidade de
tampa, preferencialmente de acionamento por pedal ou outro
ensino.
dispositivo.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Após a
homologação
do PlanCon.

2.9. Orientar e estimular os alunos, trabalhadores e visitantes à
aplicação da “etiqueta da tosse”.
Na unidade de
ensino.

Equipe diretiva e
comissão escolar.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Após a
homologação
do PlanCon.

Equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Quem
(W5)

Após a
homologação do
PlanCon.

2.8. Orientar a comunidade escolar sobre os cuidados necessários a
serem adotados em casa e no caminho entre o domicílio e o Na unidade de
ensino.
estabelecimento de ensino.

Em diversos
espaços da
unidade de
ensino.

2.7. Orientar aos alunos, trabalhadores e visitantes, que adentrarem
ao estabelecimento, que deverão usar máscaras descartáveis, ou de
tecido não tecido (TNT), ou de tecido de algodão, recomendando que
elas devem ser trocadas a cada 2 (duas) horas ou quando tornar-se
úmida (se antes deste tempo). Para o uso de máscaras de tecido
recomenda-se que sejarealizada em conformidade com o previsto na
Portaria SES nº 224, de 03 de abril de 2020, ou outros regramentos que
venham substituí-la.

Após a
homologação
do PlanCon.

(W4)

(W3)
Na unidade
de ensino.

Quando

Onde

2.6. Orientar cada professor a higienizar as mãos e substituir a
máscaras descartáveis ao final de cada aula (a cada mudança de sala)
e ao final do seu turno.

O quê (ação)
(W2)

Conforme demanda.

Conforme demanda.

(H2)

Quanto

Verificar a metragem quadrada de cada
espaço.

Em caso de matrícula de aluno com
deficiência visual, será avaliado como
proceder.

Reuniões formativas e material
informativo. Criação de cronograma de
capacitações periodicas, mantendo a
orientação constante.

Reuniões formativas e material
informativo. Criação de cronograma de
capacitações periodicas, mantendo a
orientação constante.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Reuniões formativas e material informativo.
Criação de cronograma de capacitações
Conforme demanda.
periodicas, mantendo a orientação
constante.

Formação continuada e/ou reuniões.

Formação continuada e/ou reuniões.

(H1)

Como
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Após a
homologação
do PlanCon.

Após a
homologação do
PlanCon.

Após a
homologação
do PlanCon.

Após a
homologação
do PlanCon.

Após a
homologação
do PlanCon.

Após a
homologação
do PlanCon.

2.14. Organizar as salas de aula de forma que os alunos se acomodem
individualmente em cadeiras, respeitando o distanciamento mínimo Na unidade de
ensino.
recomendado.

2.15. Demarcar o piso dos espaços físicos, de forma a facilitar o
cumprimento das medidas de distanciamento social, especialmente na Na unidade de
ensino.
sala de aula e em outros ambientes coletivos.

2.16. Suspender a utilização de catracas de acesso e de sistemas de
registro de ponto, cujo acesso e registro de presença ocorram Na unidade de
ensino.
mediante biometria.

2.17. Disponibilizar alternativas de acessos e saídas sem comandos
com o contato das mãos, para estabelecimentos que disponham de
estacionamentos, em especial se utilizarem sistemas de digitação Na unidade de
ensino.
numérica ou de biometria digital, tanto para alunos quanto para
trabalhadores e visitantes.

2.18. Implementar nos corredores o sentido único, para coordenar os
fluxos de entrada, circulação e saída de alunos e trabalhadores, Na unidade de
ensino.
respeitando o distanciamento mínimo entre pessoas.

2.19. Definir pontos exclusivos para entradas e para saídas para os
estabelecimentos que disponham de mais de um acesso. Para
estabelecimentos que disponham de um único acesso, definir e Na unidade de
identificar áreas para acessos e saídas, de forma a proporcionar
ensino.
condições que evitem ou minimizem o cruzamento das pessoas na
mesma linha de condução.

(W4)

(W3)
Após a
homologação
do PlanCon.

Quando

Onde

Na unidade
de ensino.

2.13. Estabelecer e respeitar o teto de ocupação compreendido como
o número máximo permitido de pessoas presentes simultaneamente
no mesmo ambiente, respeitando o distanciamento obrigatório.
Disponibilizar esta informação nos locais.

O quê (ação)
(W2)

ASSINADO DIGITALMENTE

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
comissão escolar.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Quem
(W5)

Utilizando fitas marcadoras, placas
informativas. Realizar comunicação visual
(uso de fitas e marcações) do
distanciamento
necessário.

Não há corredores de acesso.

Não há sistemas de digitação numérica
ou biometria digital para acesso e saída.

Não há controle de acesso e registro de
forma biométrica.

Utilizando fitas, mapas, organogramas e
outros que se fizerem necessários.

Conforme espelho de classe.

Verificar a metragem quadrada de cada
espaço.

(H1)

Como

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

(H2)

Quanto
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Após a
homologação
do PlanCon.

Após a
homologação do
PlanCon.

Após a
homologação
do PlanCon.

Após a
homologação
do PlanCon.

Após a
homologação
do PlanCon.

2.21. Organizar, quando necessário, os horários de intervalo das
refeições, de utilização de ginásios, bibliotecas, pátios, entre outros, Na unidade de
preservando o distanciamento mínimo obrigatório entre pessoas,
ensino.
evitando a aglomeração de alunos e trabalhadores nas áreas comuns.

2.22. Evitar o acesso de pais, responsáveis, cuidadores e/ou visitantes
no interior das dependências dos estabelecimentos de ensino, porém Na unidade de
nos casos em que o acesso ocorrer, devem ser preservadas as regras
ensino.
de distanciamento mínimo obrigatório e o uso de máscara.

2.23. Assegurar o respeito dos pais, responsáveis e/ou cuidadores às
regras de uso de máscara e de distanciamento mínimo obrigatório nas
dependências externas do estabelecimento de ensino, quando da Na unidade de
ensino.
entrada ou da saída de alunos, e, quando aplicável, sinalizar no chão a
posição a ser ocupada por cada pessoa.

2.24. Assegurar que trabalhadores e alunos do Grupo de Risco
permaneçam em casa, sem prejuízo de remuneração e de Na unidade de
ensino.
acompanhamento das atividades, respectivamente.

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

(W4)

(W3)
Após a
homologação
do PlanCon.

Quando

Onde

Na unidade
de ensino.

2.20. Organizar, as entradas dos alunos, de forma que não ocorram
aglomerações, bem como escalonar os horários de saída de alunos, de
modo a evitar congestionamentos e aglomerações.

O quê (ação)
(W2)

ASSINADO DIGITALMENTE

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão Escolar.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
comissão escolar.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Quem
(W5)

Não há bebedouros que permitam a
ingestão direta da água. O equipamento
permite a retirada de água com copos
de uso individual.

Rastreamento de trabalhadores e alunos
do grupo de risco.

Por meio de reuniões virtuais e
materiais informativos de mídias.

Por meio de reuniões virtuais e materiais
informativos de mídias.

Analisando o quantitativo de alunos.
Realizar gestão de horários de aulas e
intervalos, levando em conta o número
de alunos.

Definindo entrada e saída de forma
escalonada.

(H1)

Como

Sem custo adicional.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

(H2)

Quanto
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Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão Escolar.
Após a
homologação
do PlanCon.

2.30. Assegurar o conhecimento das mudanças realizadas nos espaços
físicos de circulação social aos alunos com deficiência.
Na unidade de
ensino.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Após a
homologação
do PlanCon.

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

Na unidade de
ensino.

Após a
homologação do
PlanCon.

2.28. Comunicar aos pais a obrigatoriedade de manter os filhos em
casa quando estiverem doentes.

Equipe diretiva e
comissão escolar.

Após a
homologação
do PlanCon.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Quem
(W5)

2.27. Caso o aluno, trabalhador ou visitante apresente temperatura
corporal maior ou igual a 37,8º ou sintomas como tosse seca ou
produtiva, dor no corpo, dor de garganta, congestão nasal, dor de Na unidade de
cabeça, falta de ar, lesões na pele, diarreia, vômito, dor abdominal, fica
ensino.
impedido de entrar no estabelecimento de ensino e deve ser orientado
a procurar uma unidade de assistência à saúde do município.

(W4)

(W3)

Na unidade
de ensino.

Quando

Onde

Após a
homologação
do PlanCon.

2.26. Aferir a temperatura de todas as pessoas previamente a seu
ingresso nas dependências do estabelecimento de ensino, por meio de
termômetro digital infravermelho, vedando a entrada daquela cuja
temperatura registrada seja igual ou superior a 37,8 (trinta e sete
vírgula oito) graus Celsius.

O quê (ação)
(W2)

Por meio de orientações que
contemplem as necessidades de cada
deficiência.

Por meio de reuniões virtuais e
materiais informativos de mídias.

Por meio de reuniões virtuais e materiais
informativos de mídias.

Mediante identificação das
sintomatologias, antes de entrar no
estabelecimento fazendo os devidos
registros e comunicando os órgãos
responsáveis pelo controle de casos,
impedindo a permanência do mesmo no
estabelecimento.

Professor ao receber as crianças e
outros trabalhadores ou visitantes.

(H1)

Como

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Aquisição de
termômetro de
aferição por
infravermelho. Custo
estimado R$ 85.

(H2)

Quanto
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(W4)

Quem
(W5)

Na unidade de
ensino.

Após a
homologação
do PlanCon.

Após a
homologação
do PlanCon.

3.7. Orientar alunos e trabalhadores a manter o distanciamento
mínimo de uma pessoa a cada 3 (três) degraus nas escadas, afixando Na unidade de
ensino.
cartazes informativos.

3.8. Manter uma proporção adequada de funcionários para os alunos
para garantir a segurança.

Equipe diretiva,
pedagógica,
Comissão Escolar e
professores.
Após a
homologação
do PlanCon.

3.6. Orientar alunos a restringirem-se as suas salas de aula, e evitando Na unidade de
espaços comuns e outras salas que não assuas.
ensino.

Equipe diretiva,
pedagógica,
Eomissão Escolar e
professores.

Equipe diretiva,
pedagógica,
Comissão Escolar e
professores.

Equipe diretiva,
pedagógica,
Comissão Escolar e
professores.

Equipe diretiva,
pedagógica,
Comissão Escolar e
professores.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Após a
homologação
do PlanCon.

Após a
homologação do
PlanCon.

Na unidade de
ensino.

Equipe diretiva,
pedagógica,
Comissão Escolar e
professores.

3.5. Orientar alunos e trabalhadores a não compartilhar objetos
pessoais, como roupas, escova de cabelo, maquiagens, brinquedos e Na unidade de
ensino.
semelhantes.

Após a
homologação
do PlanCon.

Na unidade de
ensino.

Equipe diretiva e
Comissão Escolar

Após a
homologação
do PlanCon.

Após a
homologação
do PlanCon.

Na unidade
de ensino.

MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL.

(W3)

3.

Quando

Onde

3.4. Orientar alunos e trabalhadores a não compartilhar material Na unidade de
ensino.
escolar, como canetas, cadernos, réguas, borrachas entre outros;
porém, caso se faça necessário, recomendar que sejam previamente
higienizados.

3.3. Orientar alunos e trabalhadores a evitar comportamentos sociais
tais como aperto de mãos, abraços ebeijos.

3.2. Orientar alunos, professores, trabalhadores e visitantes a manter
o distanciamento recomendável em todos os momentos, que é de 1,5
m (um metro e meio) entre as pessoas.

3.1. Respeitar o limite definido para capacidade máxima de pessoas em
cada ambiente, em especial, em sala de aula, ambientes
compartilhados, afixando cartazes informativos nos locais.

O quê (ação)
(W2)

Distribuição e ou contratação de novos
funcionários para comporem a equipe.

Reunião de orientações e materiais
informativos.

Reunião de orientações e materiais
informativos.

Reunião de orientações e materiais
informativos.

Reunião de orientações e materiais
informativos.

Reunião de orientações e materiais
informativos.

Reunião de orientações e materiais
informativos.

Por meio de materiais informativos em
cada espaço.

(H1)

Como

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

(H2)

Quanto
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(W4)

(W3)

Quem
(W5)

Antes do início
das atividades
presenciais.

Na unidade
de ensino.

4.2. Garantir equipamentos de higiene, como dispensadores de álcool
em gel, lixeiras com tampa com dispositivo quepermita a abertura e Na unidade de
ensino.
fechamento sem o uso das mãos (como lixeira com pedal).

Na unidade de
ensino.
Diariamente

Profissionais da
área.

Profissionais da
área.
Profissionais da
área.

4.7. Intensificar a frequência da higienização dasinstalações sanitárias. Na unidade de Permanentemente
ensino.

4.8. Manter disponível nos banheiros sabonete líquido, toalhas de
papel e preparações alcoólicas antissépticas 70% (setenta por cento) Na unidade de Permanentemente
ensino.
em formato de gel, espuma ou spray.

Profissionais da
área.

Profissionais da
área.

Equipe diretiva.

Equipe diretiva.

4.6. Higienizar, uma vez a cada turno, as superfícies de uso comum, tais
como maçanetas das portas, corrimãos, interruptores, puxadores,
Na unidade de
bancos, mesas, acessórios em instalações sanitárias, com álcool 70%,
Permanentemente
ensino.
ou preparações antissépticas ou sanitizantes de efeito similar;
respeitando a característica quanto à escolha do produto.

4.5. Higienizar o piso das áreas comuns a cada troca de turno, com
soluções de hipoclorito de sódio 0,1% (água sanitária) ou outro Na unidade de Permanentemente
ensino.
desinfetante indicado para este fim.

4.4. Utilizar exclusivamente produtos de limpeza e higienização
regularizados pela ANVISA e ao fim a quese destinam.

4.3. Prover treinamento específico sobre higienização e desinfecção
Antes do início das
adequadas de materiais, superfícies e ambientes, aos trabalhadores Na unidade de
atividades
ensino.
responsáveis pela limpeza.
presenciais.

4.1. Recomendar a todos os estabelecimentos a fazer higienização de
todas as suas áreas, antes da retomada das atividades.

Responsáveis pela
limpeza e higiene e
ou profissional
indicado pela
equipe diretiva.

(H1)

Como

Conforme o protocolo de higienização.

Conforme o protocolo de higienização.

Conforme o protocolo de higienização.

Conforme o protocolo de higienização.

Conforme orientação da equipe diretiva

Reunião de orientação.

Adquirir material necessário de acordo
com o espaço escolar.

Higienização de todos os ambientes.

4. MEDIDAS DE HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES.

Quando

Onde

Antes do início
das atividades
presenciais.

O quê (ação)
(W2)

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

(H2)

Quanto
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Antes e após o
uso.

Diariamente

4.10. Higienizar, a cada uso, materiais e utensílios de uso comum, como Na unidade de
colchonetes, tatames, entre outros.
ensino.

4.11. Intensificar, quando possível, a utilização de iluminação
natural (entrada de sol) e a manutenção de portas e janelas abertas Na unidade de
para a ventilação natural do ambiente, tanto para salas de aulas,
ensino.
ambientes comuns e de deslocamento.

(W4)

(W3)
Diariamente

Quando

Onde

Na unidade
de ensino.

4.9. Manter os lavatórios dos refeitórios e sanitários providos de
sabonete líquido, toalha descartável, álcool 70% ou preparações
antissépticas de efeito similar.

O quê (ação)
(W2)

Equipe diretiva,
pedagógica e Comissão
Escolar, profesores.

Profissionais da
área.

Profissionais da
área.

Quem
(W5)

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme os procedimentos
operacionais de limpeza, atualizado.

Privilegiar espaços abertos e iluminados.

Conforme demanda.

(H2)

Quanto

Abastecendo os recipientes
constantemente.

(H1)

Como
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Quando
(W4)

Onde
(W3)

Quem
(W5)

Diariamente

5.2. Estabelecer regras para que os alunos e trabalhadores higienizem,
a cada troca de usuário, os equipamentos, instrumentos e materiais
didáticos empregados em aulas práticas, com álcool 70% (setenta por Na unidade de
ensino.
cento) ou com soluções sanitizantes de efeito similar, compatíveis com
os respectivos aparelhos, equipamentos ou instrumentos.

devolução por alunos em local arejado e somente retornar a sua
estante e disponibilidade para nova utilização, após três dias.

5.4. Manter os livros de acervo da biblioteca após sua utilização ou

Na unidade de
Conforme
ensino.
necessidade de uso.

estritamente necessários para as atividades didático- pedagógicas,
Na unidade de Antes do início das
retirando, ou reduzindo a quantidade de outros materiais que não são
ensino.
aulas.
utilizados.

5.3. Manter em sala de aula apenas os materiais didáticos

Diariamente

Na unidade
de ensino.

Professores

Equipe diretiva,
pedagógica e Comissão
Escolar, profesores.

Equipe diretiva,
pedagógica,
Comissão Escolar e
professores.

Equipe diretiva,
comissão escolar,
professores.

(H1)

Como

O funcionário responsável organizará uma
planilha para controle.

Retirando o excesso de materiais.

Reuniões orientadoras e materiais
informativos.

Formação Continuada e placas
Informativas

5. MEDIDAS DE HIGIENIZAÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTOS DIDÁTICOS E PESSOAIS.

5.1. Orientar colaboradores a higienizarem osaparelhos celulares com
álcool 70% (setenta por cento) ou solução sanitizante de efeito similar,
compatíveis com os respectivos aparelhos, não sendo recomendado o
uso durante o período escolar, salvo casos de extrema urgência.

O quê (ação)
(W2)

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

(H2)

Quanto

05/01/2021 (Terça-feira)
DOM/SC - Edição N° 3371
Página 3065

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Quando
(W4)

Onde
(W3)

Quem
(W5)

ASSINADO DIGITALMENTE

Após a
homologação
do PlanCon.

Profissional
designado pela
equipe gestora da
unidade de ensino.

Equipe diretiva e
profissionais
especializados.

Aos prestadores de serviços e
terceirizados será exigido o uso dos
equipamentos de proteção e aos
profissionais colabores da unidade de
ensino, serão ofertados kits individuais
esterilizados.

Capacitar por meio de vídeos, reuniões,
cartazes entre outros, exigindo o uso
correto dos equipamentos fornecidos.

(H1)

Como

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

(H2)

Quanto

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

6.6. Orientar e estimular a constante higienização das mãos por todos

os trabalhadores.

diariamente com suas roupas de trabalho.

6.5. Recomendar que os trabalhadores não retornem às suas casas

6.4. Programar a utilização de vestiários a fim de evitar agrupamento

Equipe diretiva e
Comissão Escolar.
Equipe diretiva e
Comissão Escolar, assim
como designando
profissionais para a
reposição destes.

Após a
homologação do
PlanCon.
Após a
homologação do
PlanCon.

Por meio da reorganização da estrutura
física.

Por meio de orientações e reuniões sobre
esta necessidade.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Em vestiários,
Organizar um cronograma de horários de
Ao adentrar nas
banheiros e
entrada e saída com tempo suficiente que
unidades
de
ensino
e cruzamento entre trabalhadores (definir fluxos internos e de entrada outros espaços
Profissionais em serviço evite aglomerações nas trocas de vestiários e
e saída), mantendo o distanciamento de 1,5 m (um metro e meio) que possam ser nos início e antes de das unidades de ensino. uso desses espaços em comum demarcando Conforme demanda.
entre os trabalhadores.
utilizados para sair e encerrar o
o trajeto e locais apropriados.
expediente
estas atividades.

6.3. Manter uma distância de, no mínimo, 1,5 m (um metro e meio)

Por meio de distanciamento de no
mínimo, 1,5 m (um metro e meio) de raio
Em todo o momento
entre os trabalhadores. Se não houver
Todos os profissionais que
que estiver
entre os trabalhadores. Se não houver como atender a esta distância, Na unidade de
como atender a esta distância, colocar
estiverem
desenvolvendo
exercendo
suas
colocar barreiras físicas nas instalações de trabalho e proteção com
ensino.
barreiras físicas nas instalações de
suas atividades laborais.
atribuições no
protetor facial rígido (face shield), além do uso da máscara.
trabalho e proteção com protetor facial
ambiente escolar.
(faceshield), além do uso da máscara.

No momento da
6.2. Disponibilizar e exigir que todos os trabalhadores (trabalhadores,
entrada de cada
prestadores de serviço, entre outros) utilizem máscaras durante todo
profissional na
o período de permanência no estabelecimento, sendo estas Na unidade de unidade de ensino e
substituídas conforme recomendação de uso, sem prejuízo da
ensino.
durante
utilização de outros EPIs necessários ao desenvolvimento das
permanência no
atividades.
estabelecimento.

Na unidade
de ensino.

6. MEDIDAS DE PROTEÇÃO CONTRA A INFECÇÃO DA COVID-19 EM TRABALHADORES.

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

O quê (ação)
(W2)
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de Prevenção dos Riscos Ambientais (PPRA) em especial as relativas
aos Equipamentos de Proteção Individual.

6.10. O estabelecimento deve seguir as recomendações do Programa

Na unidade de
ensino.

Na entrada da
sintomas compatíveis com a COVID-19 (febre aferida ou referida,
unidade de
calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios
ensino e no
olfativos ou gustativos).
decorrer do dia.

6.9. Monitorar os trabalhadores com vistas à identificação precoce de

Na unidade de
ensino.

6.8. Priorizar a ventilação natural nos postos de trabalho.

Após a
homologação do
PlanCon.

Diariamente.

Após a
homologação do
PlanCon.

Após a
homologação
do PlanCon.

(W4)

(W3)
Na unidade
de ensino.

Quando

Onde

6.7. Programar a utilização dos refeitórios respeitando o
distanciamento de 1,5m (um e meio) entre aspessoas.

O quê (ação)
(W2)

De acordo com as diretrizes sanitárias.

Deixando portas e janelas abertas para
ventilação dos espaços.

De acordo com as diretrizes sanitárias.

(H1)

Como

Equipe diretiva,
Após uso dos equipamentos de proteção no
pedagógica, alunos e
descarte e troca de máscaras.
profissionais da unidade.

Equipe diretiva.

Equipe da unidade
de ensino

Equipe diretiva.

Quem
(W5)

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

(H2)

Quanto
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Na unidade de
ensino.

apresente os sintomas gripais, e realizar as seguintes ações:
- Se aluno, comunicar imediatamente aos pais ou responsáveis,
mantendo-o em área segregada de outros alunos, sob supervisão de
um responsável trabalhador da Na unidade de ensino, respeitando Na unidade de
as medidas de distanciamento e utilização de EPI, aguardando a
ensino.
presença dos pais ou responsáveis para os devidos
encaminhamentos pelos familiares ou responsáveis;
- se trabalhador (inclusive professor) afastá-lo imediatamente das
suas atividades até elucidação do diagnóstico.

7.5. Promover o isolamento imediato de qualquer pessoa que

sala de isolamento para casos que apresentem sintomas de síndrome
gripal.

7.4. Organizar o estabelecimento escolar de forma a disponibilizar uma

conduzirem as ações quando se depararem com indivíduo com Na unidade de
ensino.
síndrome gripal.

7.3. Selecionar e treinar trabalhadores, como pontos focais, para

7.2. O estabelecimento de ensino deve realizar o monitoramento Na entrada da
diário dos trabalhadores e alunos com sintomas de síndrome gripal, unidade de
ensino e no
em todos os turnos.
decorrer do dia.

Após a
homologação do
PlanCon.

Após a
homologação do
PlanCon.

Após a
homologação do
PlanCon.

Diariamente.

Diariamente.

Equipe diretiva.

Equipe diretiva.

Equipe diretiva.

Equipe gestora.

Equipe gestora.

Providenciar uma sala ou espaço para
isolamento (sob supervisão de um adulto
profissional da unidade), até que o
responsável pelo menor que apresentem
sintomas de síndrome gripal possa buscá-lo
com segurança na unidade. Quando o caso
for de adultos, encaminhar para a unidade
básica de saúde mais próxima.

Providenciar uma sala para isolamento
sob supervisão de um adulto
(profissional da unidade), até que o
responsável pelo menor que apresente
sintomas de síndrome gripal possa
buscá-lo com segurança
na unidade.

Selecionando uma equipe para ser
treinada e orientada por meio de
reuniões formativas, elaborando
protocolos de segurança de como agir
diante de determinados casos.

Comunicar as medidas de segurança e
sintomas deixando claro que pessoas
com sintomas tais como: febre aferida
ou referida, calafrios, dor de garganta,
dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios
olfativos ou gustativos, terão que avisar
imediatamente a equipe diretiva para as
devidas providências.
Comunicar as medidas de segurança e
sintomas deixando claro que pessoas
com sintomas tais como: febre aferida
ou referida, calafrios, dor de garganta,
dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios
olfativos ou gustativos, terão que avisar
imediatamente a equipe diretiva para as
devidas providências.

(H1)

Como

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

(W3)

Onde

7.1. Os trabalhadores e alunos devem informar ao responsável pelo
estabelecimento de ensino ou ao profissional de referência no Na entrada da
estabelecimento, caso apresentem sintomas de síndrome gripal e/ou unidade de
convivam com pessoas sintomáticas, suspeitas ou confirmadas com ensino e no
decorrer do dia.
COVID-19.

7.

O quê (ação)
(W2)

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

(H2)

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

7.9. Para os casos confirmados e suspeitos para COVID-19, tanto de
alunos quanto trabalhadores, seguir o preconizado no manual de
orientações da COVID-19 (vírus SARS-CoV 2) de Santa Catarina,
disponível e http://www.dive.sc.gov.br, ícone: coronavírus.
7.10. Para a(s) turma(s) do(s) professor(res) ou aluno(s) suspeitos
recomenda-se suspender as aulas por 7 (sete) dias ou até resultado
negativo, ou por 14 (quatorze) se positivo para COVID- 19, como
também os demais alunos e seus responsáveis, quando aplicável,
deverão ser cientificados dos fatos.
7.11. Para as turmas dos alunos que co-habitam ou tiveram outras
formas de contatos com pessoas com diagnóstico de infecção por
COVID-19, recomenda-se suspender as aulas por 14 (quatorze) dias,
bem como os demais alunos e seus responsáveis, quando aplicável,
deverão ser cientificados dos fatos.
7.12. Questionar os trabalhadores e alunos dos estabelecimentos
escolares se co-habitam ou têm outras formas de contatos com
pessoas suspeitas ou sabidamente com diagnóstico de infecção pelo
COVID-19. Caso a resposta seja positiva, é aconselhável que esta
pessoa fique afastada0 das atividades até que tenha elucidação
diagnóstica ou um parecer médico liberando o retorno às atividades
laborais. Caso não ocorra a elucidação diagnóstica, é indicado que
estas pessoas permaneçam afastadas por 14 (quatorze) dias a contar
do último contato com a pessoa suspeita, podendo retornar às
atividades após este período, desde que estejam assintomáticas.

Em todos os
espaços
Imediatamente após
utilizados pelo a movimentação
Equipe devidamente
indivíduo com deste nos ambientes equipada para este fim.
suspeita da
e espaços.
COVID-19.

Todos os profissionais
Após a
homologação do com orientação da equipe
diretiva e pedagógica.
PlanCon.
Todos os profissionais
Após a
homologação do com orientação da equipe
diretiva e pedagógica.
PlanCon.

Na unidade de
ensino.

Seguir as orientações das diretrizes
sanitárias previstas.

Seguir as orientações das diretrizes
sanitárias previstas.

Seguir as orientações das diretrizes
sanitárias previstas.

Todos os profissionais
Após a
homologação do com orientação da equipe
PlanCon.
diretiva e pedagógica.

Na unidade de
ensino.
Na unidade de
ensino.

Por meio das orientações específicas do
manualCOVID-19 de Santa Catarina.

Todos os profissionais
Após a
homologação do com orientação da equipe
PlanCon.
diretiva e pedagógica.

Por meio de utilização de álcool 70% e
soluções sanitizantes com efeitos
similares.

Após o caso ser identificado e isolado,
repassar à equipe diretiva, que entrará
em contato com a vigilância sanitária.

Definir protocolo de fluxos por meio de
diálogo com a Comissão Escolar.

(H1)

Como

Na unidade de
ensino.

Equipe diretiva.

Junto à equipe Após identificação
da vigilância
do caso.
sanitária.

7.7. Notificar imediatamente casos suspeitos para a Vigilância
Epidemiológica local, para orientações e encaminhamentos.

Equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Quem
(W5)

Na unidade de
ensino.

Após a
homologação
do PlanCon.

Quando

Onde

7.6. Definir fluxos claros de condução e saída dos casos suspeitos da
sala de isolamento e do estabelecimentoescolar.

O quê (ação)
(W2)

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

(H2)

Quanto
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Na unidade de
ensino.

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

Na unidade de
ensino.

7.15. Garantir, sem prejuízos de aprendizagem ou salarial, o retorno
dos alunos ou trabalhadores somente após a alta e a autorização da Na unidade de
ensino.
área da saúde.

7.14. Manter registro atualizado do acompanhamento de todos os
trabalhadores e alunos afastados para isolamento por COVID- 19.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Após a
homologação do
PlanCon.
Após a
homologação do
PlanCon.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Após a
homologação do
PlanCon.

Quem
(W5)
Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão Escolar.

(W4)

(W3)
Após a
homologação
do PlanCon.

Quando

Onde

7.13. Garantir a notificação da rede de saúde do município de
residência, no caso de trabalhadores e alunos que residam em outros Na unidade de
ensino.
municípios.

O quê (ação)
(W2)

Seguir as orientações das diretrizes
pedagógicas e sanitárias previstas.

Seguir as orientações das diretrizes
sanitárias previstas.

Seguir as orientações das diretrizes
sanitárias previstas.

Seguir as orientações das diretrizes
sanitárias previstas.

(H1)

Como

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

(H2)

Quanto
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Como

(H2)

Quanto
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8.8. Realizar lanches e refeições, preferencialmente na própria sala de
aula. Caso seja consumido no refeitório, manter o distanciamento
interpessoal preconizado de 1,5 metros.

8.7. Estabelecer escalonamento dos intervalos para as classes,
evitando aglomerações em corredores e outros espaços.

8.6. Não é permitida a implementação dos programas e projetos
intersetoriais, que são desenvolvidos por profissionais que não fazem
parte do corpo docente da unidade escolar.

8.5. Os alunos devem interagir apenas para as pessoas que estejam na
mesma sala, sendo vedada a interação de estudantes de diferentes
turmas e/ou com professores de outras classes.

8.4. Sinalizar os corredores para que haja fila única e definição
prioritária de tráfego, visando ajudar osalunos a seguir as normas e
lembrar de manter a distância mínima durante a movimentação.

NÃO HÁ TURMAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA INSTITUIÇÃO.

NÃO HÁ TURMAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA INSTITUIÇÃO.

NÃO HÁ TURMAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA INSTITUIÇÃO.

NÃO HÁ TURMAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA INSTITUIÇÃO.

NÃO HÁ TURMAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA INSTITUIÇÃO.

NÃO HÁ TURMAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA INSTITUIÇÃO.

NÃO HÁ TURMAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA INSTITUIÇÃO.

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

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

NÃO HÁ TURMAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA INSTITUIÇÃO.

8.1. No horário de chegada e saída dos alunos, um ou mais
profissionais escolares deve(m) estar na entrada para receber os
alunos não sendo permitida a entrada de pais e/ouresponsáveis.

8. MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL.

Obs.: Para as etapas do Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação Especial, além das diretrizes gerais já estabelecidas, é necessário implementar as seguintes diretrizes adicionais:

O quê (ação)
(W2)
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8.12. Orienta-se que os estabelecimentos que dispuserem de
infraestrutura compatível (diversos sanitários) para definir sanitários
para uso exclusivo deste público (não compartilhar com os alunos de
outros níveis).

8.11. Higienizar diariamente, após cada turno, brinquedos e materiais
utilizados pelas crianças dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e
higienizar imediatamente após o uso brinquedos e materiais que
forem levados à boca pelos alunos.

NÃO HÁ TURMAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA INSTITUIÇÃO.

NÃO HÁ TURMAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA INSTITUIÇÃO.

NÃO HÁ TURMAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA INSTITUIÇÃO.

(H1)

Como

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

(W4)

(W3)

Quem
(W5)

NÃO HÁ TURMAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA INSTITUIÇÃO.

Quando

Onde

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

O quê (ação)
(W2)

(H2)

Quanto
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Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

9.6. A alimentação deve ser oferecida preferencialmente dentro da
própria sala, sendo sempre evitada a troca de espaços.

9.7. Escalonar o horário do parquinho, o qual deverá ser higienizado
completamente após utilização de cada turma.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Após a
homologação do
PlanCon.
Após a
homologação do
PlanCon.

Equipe diretiva.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Após a
homologação do
PlanCon.

9.4. Os estabelecimentos educacionais que dispuserem de local
destinado à amamentação, devem mantê-lo ventilado, com assentos
adequados e distantes 1,5 m (um metro emeio) de raio e disponibilizar,
Na unidade de
em pontos estratégicos, local para a adequada higienização das mãos
ensino.
e, na ausência ou distância do local, disponibilizar álcool 70% (setenta
por cento) ou preparações antissépticas de efeito similar. O local deve
ser higienizado após cada uso.

Equipe diretiva.

Equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Após a
homologação do
PlanCon.

Após a
homologação do
PlanCon.

9.3. É proibida a circulação de profissionais entrediferentes turmas na Na unidade de
rotina diária de atividades.
ensino.

9.5. As crianças matriculadas em período integral devem permanecer
no mesmo grupamento e educador, durante o período de permanência Na unidade de
ensino.
na escola.

Após a
homologação do
PlanCon.

9.2. Recomenda-se dividir as turmas em grupos menores, sendo
vedada a interação de crianças de diferentes turmas e/ou com Na unidade de
ensino.
professores de outras classes.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Reorganização de horários.

Reorganização de espaços.

Reorganizando a logística.

Reorganizar os espaços e disponibilizar os
materiais necessários.

Reorganização de horários.

Por meio de um planejamento logístico,
analisando a metragem quadrada de
cada espaço e distanciamento de 1,5m.

Por meio da higienização das mãos
frequentemente.

MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE RELACIONADAS AO PÚBLICO INFANTIL.

(W4)

(W3)

Após a
homologação
do PlanCon.

9.

Quando

Onde

9.1. Os estabelecimentos de ensino que possuam em suas
dependências crianças menores de seis anos, ou com algum grau de Na unidade de
dependência, deverão adotar medidas para que estas recebam auxílio
ensino.
para adequada higiene de mãos, com a regularidade necessária.

O quê (ação)
(W2)

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

(H2)

Quanto
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Equipe diretiva,
Após a
homologação do pedagógica e profissionais
de apoio.
PlanCon.

9.13. Não é permitido compartilhar objetos de uso individual, como Na unidade de
copos, talheres, mamadeiras, babeiros, lençóis, travesseiros, toalhas
ensino.
entre outros.

9.15. Colocar as roupas com sujidades visíveis, tanto de profissionais
quanto de crianças em sacolas plásticas até que se proceda a entrega Na unidade de
ensino.
aos pais e/ou a lavagem.

9.14. Trocar as roupas de bebês e crianças quando estas tiverem
sujidades visíveis. Assim, os pais ou cuidadores devem fornecer várias Na unidade de
ensino
mudas de roupa para a unidade de ensino.

Equipe diretiva,
Após a
homologação do pedagógica e profissionais
de apoio.
PlanCon.

Equipe diretiva,
Após a
homologação do pedagógica e profissionais
de apoio.
PlanCon.

Equipe diretiva,
Após a
homologação do pedagógica e profissionais
de apoio.
PlanCon.

Na unidade de
ensino.

9.12. Não é permitido que as crianças levem brinquedos de casa para
a Na unidade de ensino;.

Equipe diretiva,
Após a
homologação do pedagógica e profissionais
PlanCon.
de apoio.

Equipe diretiva,
Após a
homologação do pedagógica e profissionais
de apoio.
PlanCon.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Quem
(W5)

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

9.10. Separar colchões ou berços das crianças na hora do cochilo,
colocando-os a pelo menos 1,5 metros (um metro e meio) de distância Na unidade de
um do outro, os quais deverão ser higienizados a cada uso e no final
ensino.
do turno.

Após a
homologação do
PlanCon.

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

(W4)

(W3)

9.8. Estabelecer escalonamento na entrada e saída das crianças de
modo a evitar aglomerações. Se possível, os profissionaisdevem pegar Na unidade de
a criança do lado de fora da escola e levá-las para dentro, evitando que
ensino.
os pais/responsáveis entrem no ambiente.

Quando

Onde
Após a
homologação
do PlanCon
Municipal.

O quê (ação)
(W2)

Respeitando as diretrizes sanitárias
Vigentes.

Durante a permanência na unidade.

Durante a permanência na unidade.

Verificar na entrada.

Retirar os brinquedos de uso.

Não há hora do cochilo na escola.

Conforme os procedimentos
operacionais para a limpeza dos
ambientes.

Reorganização de horários.

(H1)

Como

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

(H2)

Quanto
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(W4)

(W3)

(H1)

Como

(H2)

Quanto

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.
Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Após a
homologação do
PlanCon.
Após a
homologação do
PlanCon.

9.18. Os alunos maiores de 02 anos devem utilizar máscara durante
toda a permanência no estabelecimento de ensino, retirando-a Na unidade de
ensino.
apenas no momento da refeição.

Respeitando as diretrizes sanitárias
vigentes.

Conforme os procedimentos
operacionais para a limpeza dos
ambientes.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Equipe diretiva,
pedagógica e profissionais Respeitando as diretrizes sanitárias vigentes. Conforme demanda.
de apoio.

Quem
(W5)

9.17. Os professores e funcionários devem supervisionar o uso dos
produtos a serem utilizados na higiene de mãos, superfícies de modo Na unidade de
a garantir a utilização correta, bem como evitar exposição e ingestão
ensino.
acidental.

Recomenda-se que sejam afixados material informativo com o passoa-passo adequado para efetuar a troca de fraldas.

Após a
homologação
do PlanCon.

Quando

Onde

9.16. Ao realizar troca de fraldas de bebês ou crianças, os
trabalhadores responsáveis devem:
•
definir um local fixo para esta atividade, estruturado para
tal;
•
realizar a adequada higiene das mãos antes e após a troca de
fraldas;
•
usar luvas descartáveis, trocando-as após o atendimento de
cada criança;
•
usar avental descartável ou impermeável e higienizável
(como “capa de chuvas”), descontaminando-o após cadauso;
Na unidade de
•
higienizar as mãos da criança após o procedimento;
ensino.
•
realizar o descarte adequado dos materiais resultantes
desta atividade;
•
as fraldas de pano reutilizáveis não devem ser limpas no
local, mas sim colocadas em sacos plásticos até o momento da
lavagem;
•
realizar limpeza da superfície sempre após a troca de fraldas;

O quê (ação)
(W2)
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(W4)

(W3)

Quem
(W5)

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

10.1.5.Organizar na da sala de aula, espaço adequado para que o
aluno com deficiência visual possa guardar sua máquina Braille e
livros em Braille, bem como estabelecer uma medida de cuidados
de higienização deste material.

10.1.6.Auxiliar o aluno quanto às medidas de higienização de mãos e
demais medidas de prevenção e controle.

10.1.7.Garantir o distanciamento de 1,5m entre um aluno e outro.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.
Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.
Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Após a
homologação
do PlanCon.
Após a
homologação
do PlanCon.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Após a
homologação
do PlanCon.

Após a
homologação
do PlanCon.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Após a
homologação
do PlanCon.

10.1.3.Garantir a limpeza da cadeira de rodas, bem como de andadores Na unidade de
e carrinhos dos alunos cadeirantes.
ensino.

Na unidade de
ensino.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Após a
homologação
do PlanCon.

Na unidade de
ensino.

10.1.2.Designar profissionais responsáveis pela entrada e saída do
aluno, evitando a entrada de pais e ou responsáveis.

10.1.4.Orientar os alunos sobre a higiene de materiais de uso
individual tais como: regletes, sorobã, bengala, lupas, telescópios
etc.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Após a
homologação
do PlanCon.

10.1. Ações para Educandos do Ensino Regular:

10. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Quando

Onde

10.1.1. A instituição de ensino deve estabelecer, entre escola e pais, as
formas de condução das atividades dos alunos com necessidades Na unidade de
especiais, de maneira a ampliar a segurança e reintegração deste no
ensino.
ambiente escolar.

O quê (ação)
(W2)

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

(H2)

Quanto

Por organização da equipe diretiva
respeitando as diretrizes sanitárias.

Por organização da equipe diretiva
respeitando as diretrizes sanitárias.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Destinando espaços específicos para este fim
Conforme demanda.
em sala de aula.

Por organização da equipe diretiva
respeitando as diretrizes sanitárias.

Por organização da equipe diretiva
respeitando as diretrizes sanitárias.

Por organização da equipe diretiva e
pedagógica.

Por organização da equipe diretiva e
pedagógica.

(H1)

Como
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Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Quem
(W5)

Por meio de orientações da equipe diretiva
e pedagógica respeitando as diretrizes
Conforme demanda.
sanitárias.

Não se trata de um Centro de Atendimento Educacional Especializado em Educação Especial.

Não se trata de um Centro de Atendimento Educacional Especializado em Educação Especial.

10.2.4. Destinar um local próprio para as trocas de fraldas, com
orientações quanto à higienização.

Não se trata de um Centro de Atendimento Educacional Especializado em Educação Especial.

Não se trata de um Centro de Atendimento Educacional Especializado em Educação Especial.

Não se trata de um Centro de Atendimento Educacional Especializado em Educação Especial.

Ao realizar troca de fraldas, os trabalhadores responsável devem:
- definir um local fixo para esta atividade, estruturado para tal;
- realizar a adequada higiene das mãos antes e após a troca de
fraldas;
- usar luvas descartáveis e trocá-las após o atendimento de cada
criança;
- usar avental descartável ou impermeável e higienizável (tipo “capa
de chuvas”), descontaminando-o após cadauso;
- higienizar as mãos do educando após o procedimento;
- realizar o descarte adequado dos materiais resultantes desta
atividade;
- realizar limpeza da superfície sempre após a troca de fraldas.
Recomenda-se que sejam afixados material informativo com o
passo-a-passo adequado para efetuar a troca de fraldas.

(H2)

Quanto

Conforme demanda.

10.2.3. Garantir a limpeza da cadeira de rodas, bem como de
andadores e carrinhos dos alunos cadeirantes.

10.2.2. Designar profissionais responsáveis pela entrada e saída do
aluno, evitando a entrada de pais e ou responsáveis.

10.2.1. Orientar quanto ao uso obrigatório de máscaras. Os alunos que
não aceitam máscaras, devem passar por um trabalho de orientação,
bem como suas famílias.

(H1)

Como
Por meio de orientação acessível e
estratégias pedagógicas que deem a real
dimensão da importância do uso da
máscara.

10.2. Ações para os Centros de Atendimento Educacional Especializado em Educação Especial

Após a
homologação
do PlanCon.

10.1.9.Esclarecer ao segundo professor, professor auxiliar e
profissional Agente de Apoio em Educação Especial, as medidas de Na unidade de
higienização necessárias no auxílio das atividades pedagógicas,
ensino.
alimentação e na troca de fraldas do aluno.

(W4)

(W3)
Após a
homologação
do PlanCon.

Quando

Onde

10.1.8.Orientar quanto ao uso obrigatório de máscaras. Os alunos que
não aceitam máscaras, devem passar por um trabalho de orientação, Na unidade de
ensino.
bem como suas famílias.

O quê (ação)
(W2)
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Quadro 2: Esquema de organização DAOP Medidas Sanitárias.

10.2.14. Estabelecer entre instituição e pais, formas de condução das
atividades dos educandos, de maneira a ampliar a segurança e a
reintegração destes.

10.2.12. Garantir a supervisão por parte de professores e funcionários
quanto ao uso dos produtos a serem utilizados na higiene de mãos e
superfícies de modo a garantir a utilização correta, bem como evitar
exposição e ingestão acidental.
10.2.13. Higienizar, a cada uso, materiais e utensílios de uso comum,
como colchonetes, tatames, trocadores, entre outros.

Não se trata de um Centro de Atendimento Educacional Especializado em Educação Especial.

Não se trata de um Centro de Atendimento Educacional Especializado em Educação Especial.

Não se trata de um Centro de Atendimento Educacional Especializado em Educação Especial.

Não se trata de um Centro de Atendimento Educacional Especializado em Educação Especial.

Não se trata de um Centro de Atendimento Educacional Especializado em Educação Especial.

Não se trata de um Centro de Atendimento Educacional Especializado em Educação Especial.

10.2.9.Esclarecer aos professores as rotinas de higienização
necessárias durante o auxílio de atividades pedagógicas.

10.2.10. Oferecer a alimentação preferencialmente dentro da própria
sala, sendo sempre evitado a troca de espaços.
10.2.11. Escalonar o horário do pátio, o qual deverá ser higienizado
completamente após utilização de cada turma.

Não se trata de um Centro de Atendimento Educacional Especializado em Educação Especial.

10.2.8.Organizar o atendimento dos educandos da estimulação
precoce por sessão de forma individual, atendendo às medidas
sanitárias já estabelecidas em decretos da Secretaria de Estado da
Saúde.

(H1)

Como

Não se trata de um Centro de Atendimento Educacional Especializado em Educação Especial.

Quem
(W5)

10.2.7.Observar o tamanho das salas especialmente no que diz
respeito à necessidade de distanciamento (de no mínimo 1,5 metros),
adequando a quantidade de educandos por sala.

(W4)

(W3)

Não se trata de um Centro de Atendimento Educacional Especializado em Educação Especial.

Quando

Onde

10.2.6.Iniciar os atendimentos presenciais com os grupos do Programa
de Educação Profissional e os demais que possuem maior autonomia,
conscientização das medidas de prevenção e que não pertençam ao
grupo de risco.

O quê (ação)
(W2)

(H2)

Quanto
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(W4)

(W3)

Quem
(W5)

1.6. Fazer o mapeamento dos estudantes que não tiveram acesso às
atividades presenciais, durante o período depandemia e daqueles que Na unidade de
ensino.
tiveram acesso, mas nãorealizaram as atividades propostas.

1.5. Realizar o mapeamento dos estudantes que não apresentam
condições para o retorno às atividades escolares presenciais, para Na unidade de
ensino.
auxiliar na definição das estratégias de retomada.

Após a
homologação
do PlanCon.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Após a
homologação
do PlanCon.

1.4. Realizar, para estudantes da Educação Especial, uma avaliação
com a equipe pedagógica, professores e professores AEE, colhendo a
posição da família com relação ao retorno presencial, com foco na Na unidade de
funcionalidade e autonomia, sendo garantida a continuidade das
ensino.
atividades remotas para os que estejam impossibilitados de
retornarem às atividades presenciais.
Após a
homologação
do PlanCon.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Após a
homologação
do PlanCon.

1.3. Adequar metodologias pedagógicas e implementar estratégias
que garantam o acesso à aprendizagem dos estudantes.
Na unidade de
ensino.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Após a
homologação
do PlanCon.

1.2. Assegurar a gestão democrática no planejamento de retomada das Na unidade de
aulas presenciais.
ensino.

1.1. Assegurar o acesso e a permanência na Educação Básica.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Após a
homologação
do PlanCon.

1. Garantia do Direito à Educação Básica

Quando

Onde

Na unidade de
ensino.

O quê (ação)
(W2)

- Porquê (domínios): QUESTÕES PEDAGÓGICAS
Diretrizes: Link de Acesso:
https://drive.google.com/file/d/1n97iksLAGrEv2uJnPzCtVl02UNLZHZ2s/view?usp=sharing

Conforme demanda.

(H2)

Quanto

Não se aplica ao modelo de ensino.

Por organização da equipe diretiva
respeitando todas as diretrizes.

Por organização da equipe diretiva
respeitando todas as diretrizes.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Por organização da equipe diretiva e
pedagógica respeitando todas as diretrizes. Conforme demanda.

Por meio de orientações da equipe diretiva
e pedagógica respeitando as diretrizes
Conforme demanda.
sanitárias.

Por meio de orientação acessível e
estratégias pedagógicas que deem a real
dimensão da importância do uso da
máscara.

(H1)

Como
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1.14. Divulgar amplamente, para toda a comunidade escolar, as
estratégias pedagógicas adotadas pela Rede de Ensino e/ou unidade
escolar, a fim de promover seu engajamento na realização das Na unidade de
ensino.
atividades presenciais e não presenciais, enquanto perdurar o regime
especial de educação decorrente da pandemia da COVID-19.

1.13. Definir estratégias de apoio pedagógico aos estudantes que não
acompanharam ou não conseguiram assimilar significativamente os Na unidade de
ensino.
conhecimentos durante as atividades não presenciais propostas.

1.12. Realizar busca ativa dos estudantes que não retornarem às
atividades presenciais e/ou não estão realizando as atividades não Na unidade de
ensino.
presenciais.

1.11. Orientar quanto à obrigatoriedade da realização das atividades
não presenciais aos estudantes que, por determinado motivo, não Na unidade de
ensino.
participarem das atividades presencialmente.

1.10. Garantir que as redes de ensino ofereçam atividades presenciais
e atividades não presenciais enquanto perdurar o regime especial de Na unidade de
ensino.
educação decorrente da pandemia COVID- 19.

1.9. Orientar, quando necessário, os estudantes que retornarem às
Na unidade de
atividades presenciais para que, obrigatoriamente, cumpram de forma
ensino.
concomitante as atividades do regime de ensino não presencial.

1.8. Assegurar as atividades escolares não presenciais aos estudantes
com especificidades que não poderão retornar aos estudos Na unidade de
ensino.
presencialmente.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.
Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.
Após a
homologação
do PlanCon.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Quem
(W5)

Após a
homologação
do PlanCon.

Após a
homologação
do PlanCon.

Após a
homologação
do PlanCon.

Após a
homologação
do PlanCon.

Após a
homologação
do PlanCon.

Após a
homologação
do PlanCon.

Após a
homologação
do PlanCon.

Quando

Onde

1.7. Definir os grupos com prioridade para serem atendidos
Na unidade de
presencialmente, observando que os critérios devem ser validados,
ensino.
preferencialmente em diálogo com as comunidades escolares.

O quê (ação)
(W2)

(H2)

Quanto

Por organização da equipe diretiva
respeitando todas as diretrizes.

Por organização da equipe diretiva
respeitando todas as diretrizes.

Por organização da equipe diretiva
respeitando todas as diretrizes.

Por organização da equipe diretiva
respeitando todas as diretrizes.

Por organização da equipe diretiva
respeitando todas as diretrizes.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Por organização da equipe diretiva e
pedagógica respeitando todas as diretrizes. Conforme demanda.

Por organização da equipe diretiva e
pedagógica respeitando todas as diretrizes. Conforme demanda.

Por organização da equipe diretiva e
pedagógica respeitando todas as diretrizes. Conforme demanda.

(H1)

Como

05/01/2021 (Terça-feira)
DOM/SC - Edição N° 3371
Página 3080

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.
Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.
Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Após a
homologação
do PlanCon.
Após a
homologação
do PlanCon.
Após a
homologação
do PlanCon.

Na unidade de
ensino.

1.19. Preparo dos (a) colaboradores da escola referente a métodos de Na unidade de
prevenção para a não transmissão do vírus.
ensino.

Na unidade de
ensino.

1.18. Desmembramento das turmas de crianças em “subturmas”.

1.20. Orientar e guiar as crianças quanto às medidas preventivas.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Após a
homologação
do PlanCon.

Na unidade de
ensino.

1.17. Prever a necessidade de apoio psicossocial a estudantes,
familiares e profissionais da educação.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Quem
(W5)

Após a
homologação
do PlanCon.

Após a
homologação
do PlanCon.

(W4)

(W3)
Na unidade de
ensino.

Quando

Onde

1.16. Estabelecer planejamento organizacional e pedagógico
adaptativo. Visto que a volta às aulas deve ser gradual, por etapas ou Na unidade de
ensino.
níveis, e escalonadas, conforme determinações sanitárias.

1.15. Ampliar o acesso à internet, a dispositivos eletrônicos e à
infraestrutura adequada às TICs.

O quê (ação)
(W2)

Conforme demanda.

(H2)

Quanto

Por organização da equipe diretiva
respeitando todas as diretrizes.

Por organização da equipe diretiva
respeitando todas as diretrizes.

Por organização da equipe diretiva
respeitando todas as diretrizes.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Por organização da equipe diretiva e
pedagógica respeitando todas as diretrizes. Conforme demanda.

Por organização da equipe diretiva e
pedagógica respeitando todas as diretrizes. Conforme demanda.

Não se aplica ao modelo de ensino.

(H1)

Como
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(W4)

(W3)

Na unidade de
ensino.

2.5. Adotar, caso seja necessário, novas estruturas de organização
escolar previstas na LDB e Diretrizes Curriculares Nacionais.
Na unidade de
ensino.

2.4. Envidar esforços na reestruturação do calendário, a fim de
estabelecer períodos de recesso e/ou férias escolares, observadas as Na unidade de
particularidades de cada rede enormas
ensino.
vigentes.

2.3. Envolver a comunidade escolar na reestruturação do calendário
e quadro de horários da escola.

2.2. Observar as diretrizes sanitárias na elaboração do novo calendário Na unidade de
escolar.
ensino.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.
Após a
homologação
do PlanCon.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Após a
homologação
do PlanCon.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Após a
homologação
do PlanCon.

Após a
homologação
do PlanCon.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Quem
(W5)

Após a
homologação
do PlanCon.

2. Calendário escolar

Quando

Onde

2.1. Garantir a validação das atividades não presenciais para cômputo
do cumprimento da carga horária mínima legal vigente estipulada para Na unidade de
ensino.
cada etapa e modalidade de ensino.

O quê (ação)
(W2)

Conforme demanda.

(H2)

Quanto

Por organização da equipe diretiva
respeitando todas as diretrizes.

Por organização da equipe diretiva
respeitando todas as diretrizes.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Por organização da equipe diretiva e
pedagógica respeitando todas as diretrizes. Conforme demanda.

Por organização da equipe diretiva e
pedagógica respeitando todas as diretrizes. Conforme demanda.

Não se aplica ao modelo de ensino.

(H1)

Como
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Na unidade de
ensino.

(W3)

Onde

do

planejamento

3.8. Adequar o Projeto Político-Pedagógico, considerando o contexto
vigente.

importância

Após a
homologação
do PlanCon.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.
Após a
homologação
do PlanCon.

pedagógico Na unidade de
ensino.

3.7. Reforçar a
interdisciplinar.

Na unidade de
ensino.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.
Após a
homologação
do PlanCon.

Na unidade de
ensino.

3.6. Promover o aprimoramento do uso das TICs nas propostas
pedagógicas.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Após a
homologação
do PlanCon.

3.5. Redefinir as estratégias do processo pedagógico e os objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento, direitos de aprendizagem e campo
Na unidade de
de experiências, tendo em vista a BNCC, o CBTC ou o Currículo de
ensino.
Referência, levando, assim, à continuidade da aprendizagem no
percurso formativo.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Quem
(W5)

Após a
homologação
do PlanCon.

Após a
homologação
do PlanCon.

Após a
homologação
do PlanCon.

Após a
homologação
do PlanCon.

3. Organização Curricular

(W4)

Quando

3.4. Realizar avaliação diagnóstica de cada estudante, por meio da
observação do desenvolvimento em relação aos objetivos de
Na unidade de
aprendizagem e habilidades que se procurou desenvolver com as
ensino.
atividades pedagógicas não presenciais e construir um programa de
recuperação, casonecessário.

3.3. Elaborar instrumentos de avaliação diagnóstica que atendam às
especificidades dos estudantes e busquem mitigar ou eliminar as Na unidade de
ensino.
desigualdades educacionais.

3.2. Adequar os critérios de promoção dos estudantes, as avaliações
para efeito de decisões de final de ciclo, adotando medidas que Na unidade de
ensino.
minimizem a evasão, o abandono e a retenção escolar.

3.1. Garantir o planejamento da avaliação formativa e diagnóstica.

O quê (ação)
(W2)

Conforme demanda.

(H2)

Quanto

Conforme demanda.

Por organização da equipe diretiva e
pedagógica respeitando todas as diretrizes. Conforme demanda.

Por organização da equipe diretiva e
pedagógica respeitando todas as diretrizes. Conforme demanda.

Por organização da equipe diretiva e
pedagógica respeitando todas as diretrizes. Conforme demanda.

Por organização da equipe diretiva e
pedagógica respeitando todas as diretrizes. Conforme demanda.

Não se aplica ao modelo de ensino.

Por organização da equipe diretiva e
pedagógica respeitando todas as diretrizes. Conforme demanda.

Por organização da equipe diretiva e
pedagógica respeitando todas as diretrizes. Conforme demanda.

Não se aplica ao modelo de ensino.

(H1)

Como
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Na unidade de
ensino.

Na unidade de
ensino.

Quadro 3: Esquema de organização DAOP Questões Pedagógicas.

4.1.
Promover a formação das equipes pedagógicas e dos
professores com foco em: planejamento alinhado à BNCC, ao CBTC ou
Currículo Referência, novas propostas pedagógicas, incluindo Na unidade de
metodologias ativas de ensino, aprendizagem e avaliações, avaliação
ensino.
diagnóstica e processual, avaliação na perspectiva do percurso
formativo e uso das TICs.

3.13. Estimular estudantes e servidores a se tornarem agentes
multiplicadores de prevenção da COVID-19 na comunidade escolar e Na unidade de
ensino.
local.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Após a
homologação
do PlanCon.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

4. Formação Continuada

Após a
homologação
do PlanCon.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Após a
homologação
do PlanCon.
Após a
homologação
do PlanCon.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Equipe diretiva,
pedagógica e
profissionais de
apoio.

Quem
(W5)

Após a
homologação
do PlanCon.

Após a
homologação
do PlanCon.

(W4)

(W3)
Na unidade de
ensino.

Quando

Onde

3.12. Desenvolver estratégias pedagógicas de prevenção à COVID-19,
de forma a estimular os estudantes e servidores a se apropriarem dos Na unidade de
ensino.
conceitos estabelecidos nas diretrizes sanitárias.

3.11. Promover atividades educativas sobre higienização e etiqueta
respiratória.

3.10. Adotar estratégias eficientes para a recuperação da
aprendizagem, principalmente dos estudantes em risco de
trabalho infantil, violência doméstica e vulnerabilidade social.

3.9. Promover a autonomia pedagógica, por local de trabalho, com
valorização do diálogo entre toda comunidade escolar.

O quê (ação)
(W2)

(H2)

Quanto

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Por organização da equipe diretiva e
pedagógica respeitando todas as diretrizes. Conforme demanda.

Por organização da equipe diretiva e
pedagógica respeitando todas as diretrizes. Conforme demanda.

Não se aplica ao modelo de ensino.

Por organização da equipe diretiva e
pedagógica respeitando todas as diretrizes. Conforme demanda.

Não se aplica ao modelo de ensino.

Por organização da equipe diretiva e
pedagógica respeitando todas as diretrizes. Conforme demanda.

(H1)

Como
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Após a
homologação
do PlanCon.

Após a
homologação
do PlanCon.

8. Estabelecer horários alternados de distribuição de alimentos e
Na unidade de
utilização de refeitórios e praças de alimentação, com o objetivo de
ensino.
evitar aglomerações.

9. Organizar a disposição das mesas e cadeiras no refeitório de modo a
Na unidade de
assegurar que a sua utilização proporcione o distanciamento mínimo
ensino.
de 1,5 metros (um metro e meio) entre as pessoas.

Equipe diretiva e
Comissão de
alimentação.
Após a
homologação
do PlanCon.

Na unidade de
7. Realizar higienização adequada das mesas, cadeiras, bancos e
ensino.
similares, a cada uso. Não utilizar toalhas de tecidoou outro material.

Equipe diretiva e
Comissão de
alimentação.

Equipe diretiva e
Comissão de
alimentação.

Equipe diretiva e
Comissão de
alimentação.

Equipe diretiva e
Comissão de
alimentação.

Equipe diretiva e
Comissão de
alimentação.

Após a
homologação
do PlanCon.

Após a
homologação
do PlanCon.

Após a
homologação
do PlanCon.

Equipe diretiva e
Comissão de
alimentação.

Após a
homologação
do PlanCon.

6. Substituir os sistemas de autosserviço de buffet, utilizando
Na unidade de
porções individualizadas ou disponibilizando funcionário(s)
ensino.
específico(s) paraservir todos os pratose entregar os utensílios

5. Orientar o trabalhador que os uniformes devem ser trocados, no
mínimo, diariamente e usados exclusivamente nas dependências de Na unidade de
ensino.
armazenamento, preparo e distribuição dos alimentos.

4. Orientar os trabalhadores a evitar tocar o rosto, em especial os olhos
e a máscara, durante a produção e distribuição dos alimentos, Na unidade de
seguindo os procedimentos estabelecidos no Manual de Boas Práticas
ensino.
de Manipulação de Alimentos de cada estabelecimento.

3. Utilizar utensílios higienizados conforme definido no Manual de
Na unidade de
Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos de cada estabelecimento.
ensino.

Equipe diretiva e
Comissão de
alimentação.

Após a
homologação
do PlanCon.

Quem
(W5)
Equipe diretiva e
Comissão de
alimentação.

(W4)

(W3)
Após a
homologação
do PlanCon.

Quando

Onde

1. Recomendar que cada estabelecimento de ensino atualize o Manual
de Boas Práticas de Manipulação e os Procedimentos Operacionais
Na unidade de
Padronizados de forma a adequá-los para o combate à disseminação
ensino.
da COVID-19.
2. Orientar que cada estabelecimento de ensino manipule e prepare os
alimentos de acordo com o Manual de Boas Práticas e os
Na unidade de
Procedimentos Operacionais Padronizados de forma a combater a
ensino.
disseminação da COVID-19.

O quê (ação)
(W2)

- Porquê (domínios): ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Diretrizes: Link de Acesso:
https://drive.google.com/file/d/1KETWKjDA630i_rrQ5GNENoilK4kSd1Gt/view?usp=sharing

Conforme demanda.

(H2)

Quanto

Conforme demanda.

Não se aplica ao modelo de ensino.

Apenas uma turma tem o lanche por
período do dia (matutino e vespertino).

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Por organização da equipe diretiva e
pedagógica respeitando todas as diretrizes. Conforme demanda.

As professoras servem os alimentos das
crianças individualmente.

Por organização da equipe diretiva e
pedagógica respeitando todas as diretrizes. Conforme demanda.

Por organização da equipe diretiva e
pedagógica respeitando todas as diretrizes. Conforme demanda.

Por organização da equipe diretiva e
pedagógica respeitando todas as diretrizes. Conforme demanda.

Por organização da equipe diretiva e
pedagógica respeitando todas as diretrizes. Conforme demanda.

Não se aplica ao modelo de ensino.

(H1)

Como
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(H2)

Quanto

Por organização da equipe diretiva e
pedagógica respeitando todas as diretrizes. Conforme demanda.

Equipe diretiva e
Comissão de
alimentação.

Após a
homologação
do PlanCon.

Após a
homologação
do PlanCon.
Após a
homologação
do PlanCon.

Na unidade de
ensino.

16. Orientar que entregadores e outros trabalhadores externos não
entrem no local de manipulação dos alimentos.

17. Realizar formação/treinamento com os profissionais envolvidos
em todos os processos da alimentação na escola (recebimento,
armazenamento,
pré-preparo,
preparo,
distribuição, Na unidade de
acompanhamento e fiscalização), seguindo os procedimentos
ensino.
estabelecidos nas diretrizes sanitárias, planos de contingências e
protocolos escolares.

18. Organizar um plano de comunicação para orientar a comunidade
escolar sobre os procedimentos alimentares, conforme as diretrizes Na unidade de
ensino.
sanitárias, planos de contingência e protocolos escolares.

Equipe diretiva e
Comissão de
alimentação.

Por organização da equipe diretiva e
pedagógica respeitando todas as diretrizes. Conforme demanda.

Por organização da equipe diretiva e
pedagógica respeitando todas as diretrizes. Conforme demanda.

Por organização da equipe diretiva e
pedagógica respeitando todas as diretrizes. Conforme demanda.

Equipe diretiva e
Comissão de
alimentação.

Após a
homologação
do PlanCon.

Na unidade de
ensino.

15. Orientar a troca, higienização, armazenamento e descarte das
máscaras conforme o estabelecido na Portaria SES nº 224/2020.

Equipe diretiva e
Comissão de
alimentação.

Por organização da equipe diretiva e
pedagógica respeitando todas as diretrizes. Conforme demanda.

Equipe diretiva e
Comissão de
alimentação.

Após a
homologação
do PlanCon.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Na unidade de
ensino.

Por organização da equipe pedagógica
respeitando todas as diretrizes.

Por organização da equipe pedagógica
respeitando todas as diretrizes.

Por organização da equipe diretiva e
pedagógica respeitando todas as diretrizes. Conforme demanda.

Por organização da equipe diretiva e
pedagógica respeitando todas as diretrizes. Conforme demanda.

(H1)

Como

14. Uilizar a máscara durante toda a permanência no ambiente,
retirando somente no momento do consumo do alimento.

Equipe diretiva e
Comissão de
alimentação.

Após a
homologação
do PlanCon.

13. Orientar alunos e trabalhadores a não partilhar alimentos e não
utilizar os mesmos utensílios, como copos, talheres, pratos, entre Na unidade de
ensino.
outros.

Equipe diretiva e
Comissão de
alimentação.

Equipe diretiva e
Comissão de
alimentação.

Após a
homologação
do PlanCon.
Após a
homologação
do PlanCon.

Equipe diretiva e
Comissão de
alimentação.

Quem
(W5)

Após a
homologação
do PlanCon.

(W4)

Quando

12. Recomendar que preferencialmente não sejam trazidos alimentos
externos. Caso haja a necessidade, este dever estar higienizado e Na unidade de
ensino.
embalado conforme recomendações sanitárias.

11. Programar a utilização dos refeitórios com apenas 1/3 (um terço)
da sua capacidade (por vez). Organizar cronograma parasua utilização,
de forma a evitar agrupamento e cruzamento entre os trabalhadores Na unidade de
(fluxos interno e de entradas e saídas), além de garantir a manutenção
ensino.
da distância mínima de 1,5 m (um metro e meio) de raio entre os
trabalhadores.

10. Obedecer ao distanciamento mínimo de 1,5 metros (um metro e
meio) entre pessoas no refeitório em todas as atividades, da entrada Na unidade de
à saída.
ensino.

O quê (ação)
(W2)
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Quadro 4: Esquema de organização DAOP Alimentação Escolar.

Equipe diretiva e
Comissão de
alimentação.
Equipe diretiva e
Comissão de
alimentação.

Após a
homologação
do PlanCon.

Quem
(W5)

Após a
homologação
do PlanCon.

(W4)

(W3)
Na unidade de
ensino.

Quando

Onde

20. Os estabelecimentos educacionais que dispuserem de cantinas,
lanchonetes, restaurantes ou espaços equivalentes a praças de
alimentação, de forma terceirizada, deverão também atender aos Na unidade de
ensino.
requisitos definidos na Portaria SES nº 256 de 21/04/2020, ou outros
regulamentos que venham substituí-la.

19. Seguir os procedimentos de higienização do kit de alimentação
escolar (onde houver) de acordo com as normas sanitárias.

O quê (ação)
(W2)

Não há cantinas, lanchonetes ou
restaurantes terceirizados na instituição.

Não temos kit de alimentação escolar na
instituição.

(H1)

Como

Conforme demanda.

Conforme demanda.

(H2)

Quanto
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1.4. Manter os basculantes e as janelas dos veículos abertas (exceto
em dias de chuva frio e tremo), com amplitude que permita a troca de
ar sem comprometer a segurança dos passageiros. Caso o veículo
disponha de sistema de ar- condicionado com renovação de ar, esta
dever estar ativa, bem como a higienização e a substituição dos filtros
dever estar em conformidade com as recomendações dos fabricantes.

1.1. Limitar e controlar a lotação máxima de cada veículo da seguinte
forma:
- veículo de passeio resguardar intervalo de um assento vazio entre os
passageiros nos bancos traseiros;
- Van (incluindo Kombi): resguardar intervalo de um assento vazio
entre os passageiros em todos os bancos;
- micro-ônibus priorizar ocupação alternada dos assentos, até o limite
deumocupanteporassento,sendovedadopassageirosem pé;
- ônibus priorizar ocupação alternada dos assentos, até o limite de um
ocupante por assento, sendo vedado passageiros em pé;
- transporte coletivo adotar medidas previstas pela SES;
- Em todas as modalidades de transporte, manter a obrigatoriedade de
ocupar o mesmo lugar todos os dias, com registro dos ocupantes pelo
monitor;
- A distribuição de estudantes nos assentos do ônibus dever ser feita
de forma a agrupar os alunos de uma mesma escola na mesma região
do veículo, quando este atender a mais de um estabelecimento escolar
no mesmo deslocamento.
1.2. Adequar a frota de modo a compatibilizar o quantitativo de
veículos com o de passageiros a serem transportados, respeitando a
limitação definida para cada modalidade de transporte, inclusive
disponibilizando linhas e transporte, se necessário.
1.3. Ordenar as entradas e saídas dos passageiros de forma que, no
embarque, os passageiros ocupem inicialmente aspartes traseiras dos
veículos, e que o desembarque inicie pelos passageiros dos bancos da
parte dianteira.

O quê (ação)
(W2)
(W4)

(W3)

Quem
(W5)

(H1)

Como

Não há transporte escolar, as famílias se encarregam individualmente do trajeto dos alunos à escola.

Não há transporte escolar, as famílias se encarregam individualmente do trajeto dos alunos à escola.

Não há transporte escolar, as famílias se encarregam individualmente do trajeto dos alunos à escola.

Não há transporte escolar, as famílias se encarregam individualmente do trajeto dos alunos à escola.

1. MEDIDAS GERAIS

Quando

Onde

(H2)

Quanto

- Porquê (domínios): TRANSPORTE ESCOLAR
Diretrizes: Link de Acesso:
https://drive.google.com/file/d/1-f_KWOhot0A263pxiacSmpvm_BgexkGC/view?usp=sharing
Considerando que, o Jardim Waldorf Bela Vista não conta com transporte público nem privado, sendo assim os pais, são os únicos encarregados do transporte das crianças.
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(W4)

(W3)

1.12. Dar prioridade às crianças da Educação Infantil e crianças com
necessidades especiais no embarque e desembarque e na ocupação
dos bancos dianteiros do transporte coletivo.

Quem
(W5)

(H1)

Como

Equipe diretiva e
comissão escolar.

(H2)

Quanto

Por organização da equipe diretiva e
pedagógica respeitando todas as diretrizes. Conforme demanda.

Não há transporte escolar, as famílias se encarregam individualmente do trajeto dos alunos à escola.

Após a
homologação
do PlanCon.

Não há transporte escolar, as famílias se encarregam individualmente do trajeto dos alunos à escola.

Não há transporte escolar, as famílias se encarregam individualmente do trajeto dos alunos à escola.

Não há transporte escolar, as famílias se encarregam individualmente do trajeto dos alunos à escola.

Não há transporte escolar, as famílias se encarregam individualmente do trajeto dos alunos à escola.

Não há transporte escolar, as famílias se encarregam individualmente do trajeto dos alunos à escola.

Não há transporte escolar, as famílias se encarregam individualmente do trajeto dos alunos à escola.

Quando

Onde

1.11. Organizar e orientar escalonamento de horários de chegadas e
saídas dos estudantes nas instituições de ensino, reduzindo a Na unidade de
ensino.
concentração deles no local.

1.10. Afixar no espaldar de cada poltrona um encarte com as
orientações aos passageiros sobre etiqueta da tosse, uso da máscara,
higienização das mãos e distanciamento social.

1.9. Disponibilizar álcool 70% ou sanitizantes de efeito similar para a
higienização das mãos, no embarque e no interior do veículo.

Definir periodicidade para higienização interna completa do veículo,
recomendando-se ao menos uma vez ao dia.

1.8. Padronizar procedimentos e operações de higienização, de forma
que após cada itinerário viagem, seja realizada a limpeza e desinfecção
dos veículos utilizados no transporte:
- Higienizar apoios de braço, maçanetas, pegadores, janelas (vidros)
e poltronas com álcool 70 ou produtos sanitizantes de efeitos
similar, a cada finalização de viagem;

1.7. Orientar que, nos pontos de embarque (distantes da escola),
ocorrendo e distância de formação de filas, os usuários mantenham a
disâtncia mínima de 1,5 metro (um metro e meio) das demais pessoas.

1.6. Demarcar a distância de segurança de no mínimo 1,5 metros (um
metro e meio) nas áreas de embarque e desembarque ou locais
destinados para fila (na escola), evitando a aglomeração de pessoas.

1.5. Permitir que entrem e permaneçam nos veículos somente pessoas
com máscara, quer sejam estudantes ou trabalhadores das escolas.
Orientar estes usuários que optarem por usar máscara de tecido, que
seja em conformidade com o previsto na Portaria SES no 224, de 03 de
abril de 2020, ou outros regramentos que venham substituí-la.

O quê (ação)
(W2)
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2.3. Orientar para que motoristas, monitores e demais prestadores de
serviço do transporte reforcem seus cuidados pessoais, lavando
sempre as mãos com água e sabão e que, sistematicamente, utilizem o
Álcool 70 para higienização das mãos.

2.2. Orientar os trabalhadores do transporte escolar a informarem
imediatamente ao estabelecimento, caso apresentem sintomas de
síndrome gripal e ou convivam com pessoas sintomáticas, suspeitas ou
confirmadas da COVID-19, aplicando para estes as mesmas condutas
relacionadas aos outros trabalhadores da atividade escolar, no que se
refere elucidação diagnóstica, per odo de afastamento e notificação
das autoridades sanitárias e epidemiológicas.

2.5. Disponibilizar e exigir o uso de máscaras e também face shield
(protetor facial), utilizados simultaneamente, tanto para o condutor
do veículo quanto para o monitor, durante todo o deslocamento,
desde as entradas no veículo até o desembarque do último aluno.
Orientar estes profissionais que se optarem por usar máscara de
tecido, que seja em conformidade com o previsto na Portaria SES no
224, de 03 de abril de 2020, ou outros
regramentos que venham substituí-la.

2.4. Reforçar, para os monitores, a importância da higienização
sistemática das mãos.

Na unidade de
ensino.

Equipe diretiva e
comissão escolar.
Equipe diretiva e
comissão escolar.

Após a
homologação
do PlanCon.

Quem
(W5)

Após a
homologação
do PlanCon.

(W4)

(W3)
Na unidade de
ensino.

Quando

Onde

(H2)

Quanto

Por organização da equipe diretiva e
pedagógica respeitando todas as diretrizes. Conforme demanda.

Por organização da equipe diretiva e
pedagógica respeitando todas as diretrizes. Conforme demanda.

(H1)

Como

Não há transporte escolar, as famílias se encarregam individualmente do trajeto dos alunos à escola.

Não há transporte escolar, as famílias se encarregam individualmente do trajeto dos alunos à escola.

Não há transporte escolar, as famílias se encarregam individualmente do trajeto dos alunos à escola.

Não há transporte escolar, as famílias se encarregam individualmente do trajeto dos alunos à escola.

Não há transporte escolar, as famílias se encarregam individualmente do trajeto dos alunos à escola.

2. MEDIDAS AOS SERVIDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS

2.1. Levar ao conhecimento dos profissionais do transporte escolar,
quer sejam servidores ou prestadores de serviços (e aplicar no que
couber), as medidas recomendadas para os demais profissionais
voltadas à atividade escolar.

1.14. Disponibilizar álcool 70% para a higienização das mãos, no
momento da chegada dos pais com as crianças.

1.13. Orientar os pais e responsáveis sobre dinâmicas do trazer e
buscar e respeito à ordem estabelecida na entrada da escola.

O quê (ação)
(W2)

05/01/2021 (Terça-feira)
DOM/SC - Edição N° 3371
Página 3090

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE

(W4)

(W3)

Quem
(W5)

Não há transporte escolar, as famílias se encarregam individualmente do trajeto dos alunos à escola.

Não há transporte escolar, as famílias se encarregam individualmente do trajeto dos alunos à escola.

Não há transporte escolar, as famílias se encarregam individualmente do trajeto dos alunos à escola.

Não há transporte escolar, as famílias se encarregam individualmente do trajeto dos alunos à escola.

Não há transporte escolar, as famílias se encarregam individualmente do trajeto dos alunos à escola.

3.3. No caso de o estudante apresentar temperatura de 37, 8 C (trinta
e sete vírgula oito graus Celsius) ou superior, o motorista monitor
dever relatar o fato equipe gestora da escola para que esta tome as
devidas providências.

Não há transporte escolar, as famílias se encarregam individualmente do trajeto dos alunos à escola.

3.2. Os motorista/monitores escolares deverão realizar a aferição de
temperatura corporal dos estudantes, antes de adentrarem no
transporte escolar, com uso de termômetros infravermelhos ou outro
instrumento correlato fornecido pela mantenedora. Aferida a
temperatura de 37,8 C (trinta e sete vírgula oito graus Celsius) ou
superior, não ser permitida a entrada no transporte.

3.1. Orientar aos pais que os estudantes deverão utilizar máscara facial
como barreira, para a utilização do transporte, seguindo todas as
orientações de uso dispostas na Portaria SES n° 224, de 03 de abril de
2020.

(H1)

Como

Não há transporte escolar, as famílias se encarregam individualmente do trajeto dos alunos à escola.

Quando

Onde

3. MEDIDAS AOS PAIS/ RESPONSÁVEIS DE ALUNOS / ESTUDANTES

2.9. Garantir que trabalhadores do transporte escolar estejam com
seus calendários vacinais emdia.

2.8. Notificar os prestadores de serviço quando houver confirmação de
caso da COVID-19, bem como as pessoas que tiveram contato com
este, em um raio de 1,5 metro, em todosos ambientes em que a pessoa
infectada tenha circulado.

2.7. Recomendar a troca de roupa pelos trabalhadores do transporte
escolar ao final do expediente para retorno as suas residências.

2.6. Capacitar os trabalhadores do transporte escolar quanto a forma
adequada de uso dos dispositivos de segurança sanitária (máscara,
face shield), tanto para a colocação quanto para a retirada, troca,
substituição, higienização e descarte.

O quê (ação)
(W2)

(H2)

Quanto
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Quadro 5: Esquema de organização DAOP Transporte Escolar.

4.1. Cabe aos orgãos de fiscalização municipal promoverem ações e
operações que intensifiquem a fiscalização, sempre considerando o
arcabouço legal pertinente em vigor, em especial:
- certificar-se de que trabalhadores e estudantes conhecem as
orientações relacionadas ao transporte escolar;
- verificar se estudantes e trabalhadores fazem uso constante da
máscara e os trabalhadores o uso do face shield, simultaneamente;
- verificar a disponibilidade de álcool 70 nos veículos;
- certificar que todos os produtos utilizados tenham registro na
ANVISA, quando couber.

3.6. Proibir a entrada, nos veículos, de pais e responsáveis, a não ser
em caso de extrema necessidade para auxiliar estudante/criança com
necessidade especial ou outra limitação, situação que o monitor
sozinho não consiga administrar, sendo que os pais e responsáveis,
para adentrar o veículo, deverão ser submetidos aferição de
temperatura e estar utilizando máscara.

3.5. Realizar campanha de conscientização para que os pais
responsáveis priorizem o transporte próprio de seus filhos, visando a
evitar o risco de contaminação dentro do transporte, orientando que
não transportem passageiros fora do núcleo familiar.

3.4. Solicitar aos pais responsáveis que acompanhem aguardem seus
filhos no ponto de embarque, caso seja detectada febre este não poder
adentrar ao veículo e dever buscar orientação com a vigilância
Epidemiológica Municipal.

O quê (ação)
(W2)
(W4)

(W3)

Quem
(W5)

(H1)

Como

Não há transporte escolar, as famílias se encarregam individualmente do trajeto dos alunos à escola.

4. MEDIDAS ÀS AUTORIDADES FISCALIZADORAS

Não há transporte escolar, as famílias se encarregam individualmente do trajeto dos alunos à escola.

Não há transporte escolar, as famílias se encarregam individualmente do trajeto dos alunos à escola.

Não há transporte escolar, as famílias se encarregam individualmente do trajeto dos alunos à escola.

Quando

Onde

(H2)

Quanto
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(W4)

(W3)

Quem
(W5)

Realizar triagem dos servidores da escola, sendo classificados de
acordo com seu estado individual inicial em relação à Covid-19,
sendo divididos em grupos:
Grupo 1 - Casos suspeitos ou confirmados: profissionais da educação
que apresentarem sintomas como febre, dores no corpo, calafrios,
falta de ar, tosse, dor de garganta, diarreia, alteração de paladar ou
olfato e dificuldades respiratórias, e também os profissionais que
tiveram contato, nos últimos 14 dias, com um caso confirmado de
COVID-19;
Grupo 2 - Grupo de Risco: São considerados grupos de risco pessoas
com 60 anos ou mais; os profissionais que sofram de doenças crônicas
(cardiopatias, diabetes, hipertensão, imunossupressores), as Na unidade de
gestantes de alto risco, entre outros, conforme Decreto SC/525/2020;
ensino.
Grupo 3 - Não pertencem aos grupos anteriores e tem permissão
para realizar os trabalhos presencialmente;
A triagem possui dois objetivos:
identificação de casos suspeitos, permitindo o encaminhamento aos
serviços de saúde;
isolamento dos casos suspeitos, evitando a transmissão no ambiente
de trabalho.
Recomendar que todos os profissionais da educação respondam a
um questionário autodeclaratório, antes de acessar o local de
trabalho, com o objetivo de identificar casos suspeitos de COVID-19.
Após a
homologação
do PlanCon.

Após a
homologação
do PlanCon.

Equipe diretiva,
pedagógica e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Equipe diretiva,
pedagógica e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

1. DO ACOMPANHAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE

Quando

Onde

Quanto à prevenção, recomenda-se que as unidades de ensino
reforcem as medidas de prevenção da doença, orientando os
profissionais da educação a respeito de diretrizes como:
•
distanciamento social;
•
uso de máscaras
Na unidade de
•
higiene das mãos;
ensino.
•
limpeza do ambiente de trabalho;
•
afastamento de sintomáticos
•
monitoramento dos sintomas;
•
boa ventilação dos ambientes.

O quê (ação)
(W2)

- Porquê (domínios): GESTÃO DE PESSOAS
Diretrizes: Link de Acesso:
https://drive.google.com/file/d/13fykW7jWvt7CYvppxmCHIWM15D3Q61eF/view?usp=sharing

Conforme as diretrizes estabelecidas.

Conforme as diretrizes estabelecidas.

(H1)

Como

Conforme demanda.

Conforme demanda.

(H2)

Quanto
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Na unidade de
ensino.

Recomendar que as Redes de Ensino realizem diagnóstico para
mapear quais e quantos servidores e estudantes se enquadram no
grupo de risco estabelecido pelo Decreto nº SC/525/2020:
Garantir que todos os setores estejam contemplados no diagnóstico:
professores, servidores que ocupam funções administrativas e
pedagógicas, servidores que atuam na limpeza, servidores que atuam
com a alimentação, servidores que atuam com o transporte escolar, Na unidade de
ensino.
servidores que atuam na segurança e vigilância das unidades
escolares, servidores que atuam no quadro civil ou técnico das
unidades escolares, estudantes de todas as etapas e níveis de ensino;
Orientar que sejam organizados formulários diagnósticos
padrão, pela mantenedora, e aplicados pela unidade escolar.

Cada rede de ensino poderá optar por aceitar comprovantes tais como:
Formulário de Autodeclaração, Atestado Médico e/ou Agendamento
em PeríciaMédica.

1.4. Orientar a apresentação de comprovação para o enquadramento
no grupo de risco estabelecido pelo Decreto SC/525/2020:

Orientar os profissionais da educação identificados como casos
suspeitos de COVID-19 a:
buscar uma unidade de saúde;
manter isolamento domiciliar por 14 dias, a partir do início dos
sintomas, e depois de três dias sem sintomas. Após este período, o Na unidade de
ensino.
profissional poderá voltar ao trabalho;
os familiares (contato domiciliar) devem ser orientados a realizar
isolamento domiciliar por 14 dias e, se apresentarem sintomas,
procurar uma unidade de saúde.

1.2.6. Garantir monitoramento contínuo, adotando mecanismos
de controle que permitam ao servidor informar ao gestor a presença
de sintomas;
Para aferir a temperatura de seus profissionais no momento da
chegada ao local de trabalho, recomenda-se seguir as orientações do
fabricante quanto à calibragem do medidor de temperatura. Dar
preferência a medidores de temperatura sem contato, porém caso não
seja possível utilizar medidores de temperatura sem contato, a
higienização do termômetro com álcool 70% deve ser realizada a cada
uso. Caso a temperatura aferida de algum colaborador esteja igual ou
superior a 37,8°C, o colaborador deve ser considerado um caso
suspeito.

Após a
homologação
do PlanCon.

Após a
homologação
do PlanCon.

Após a
homologação
do PlanCon.

Equipe diretiva,
pedagógica e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Equipe diretiva,
pedagógica e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Equipe diretiva,
pedagógica e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Conforme as diretrizes estabelecidas.

Conforme as diretrizes estabelecidas.

Conforme as diretrizes estabelecidas.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme demanda.
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(W4)

Onde
(W3)

Quem
(W5)

(H1)

Como
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Home office.

Equipe diretiva,
pedagógica.
Equipe diretiva,
pedagógica.
Equipe diretiva,
pedagógica.

Após a
homologação
do PlanCon.
Após a
homologação
do PlanCon.

Equipe diretiva,
pedagógica.

Equipe diretiva,
pedagógica.

Após a
homologação
do PlanCon.

Após a
homologação
do PlanCon.

Após a
homologação
do PlanCon.

Conforme as diretrizes estabelecidas.

Conforme as diretrizes estabelecidas.

Conforme as diretrizes estabelecidas.

Conforme as diretrizes estabelecidas.

Conforme as diretrizes estabelecidas.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

(H2)

Quanto

5.4. Identificar possibilidades de prorrogação de contratos dos
professores que já estão atuando nas atividades não presenciais, para Não se aplica a
unidade de
dar continuidade ao calendário letivo, conforme estabelecido nos
ensino.
Pareceres CNE nº 05 e 11/2020.

Após a
homologação
do PlanCon.

Após a
homologação
do PlanCon.

Equipe diretiva,
pedagógica.

Equipe diretiva,
pedagógica.

Equipe diretiva,
pedagógica.

Após a
homologação
do PlanCon.

Na unidade de
ensino.

5.2. Garantir no edital os critérios para a substituição.

5.3. Sistematizar mecanismos para a compensação de horas, na
impossibilidade da realização de trabalho remoto ou desempenho de Na unidade de
ensino.
outra função.

Equipe diretiva,
pedagógica.

Após a
homologação
do PlanCon.

Na unidade de
ensino.

5.1. Elaborar edital específico para o período estabelecido.

Conforme as diretrizes estabelecidas.

Conforme as diretrizes estabelecidas.

Conforme as diretrizes estabelecidas.

Conforme as diretrizes estabelecidas.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

5. ORGANIZAR CRITÉRIOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES EM SUBSTITUIÇÃO, OU PARA A NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE NOVOS SERVIDORES EM REGIME DE
EXCEPCIONALIDADE, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES NO PERÍODO EM QUE PERDURAR O FORMATO DAS ATIVIDADES ESCOLARES ESTABELECIDO NAS DIRETRIZES PEDAGÓGICAS
E SANITÁRIAS

4. Assegurar o planejamento democrático e coletivo de carga horária e Na unidade de
condições de trabalho a toda comunidade escolar.
ensino.

2.3. Planejar e ministrar aulas de forma remota, bem como elaborar as Na unidade de
ensino e ou
aulas para as formas impressas.
Home office.
3. Orientar por carga horária diferenciada aos servidores, em especial,
aos professores que estiverem atuando presencialmente, a fim de Na unidade de
garantir o planejamento das atividades para as novas metodologias de
ensino.
ensino, conforme as diretrizes pedagógicas.

2.2. Distribuir tarefas administrativas, quando necessário, que possam
ser realizadas de forma remota, como auxiliar na elaboração de Na unidade de
ensino.
atividades, pesquisas e correções de atividades.

2.1. Priorizar o trabalho remoto, conforme Decreto nº SC/525/2020, de
forma que não haja prejuízo ao serviço público.

2. ORGANIZAR A FORMA DE TRABALHO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE SE ENQUADRAM NO GRUPO DE RISCO

O quê (ação)
(W2)
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Conforme as diretrizes estabelecidas.

Conforme as diretrizes estabelecidas.

(H1)

Como

Conforme demanda.

Conforme demanda.

(H2)

Quanto

Após a
homologação
do PlanCon.
Após a
homologação
do PlanCon.

6.4. Oportunizar, a todos os servidores, formação e treinamento para Na unidade de
ensino e ou
os planos de contingenciamentos e protocolos escolares.
Home office.
Na unidade de
ensino e ou
Home office.

6.5. Oferecer formação aos servidores para a nova forma de ensino,
conforme as diretrizes pedagógicas.

Após a
homologação
do PlanCon.

6.3. Afixar as medidas de prevenção, por meio de materiais visuais, nas Na unidade de
ensino e ou
unidades de ensino.
Home office.

Após a
homologação
do PlanCon.

Após a
homologação
do PlanCon.

Na unidade de
ensino e ou
Home office.

6.2. Elaborar e/ou compartilhar uma cartilha de orientação sobre os Na unidade de
cuidados básicos de prevenção à COVID-19, e disponibilizá- la pela ensino e ou
internet para as comunidades escolares.
Home office.

6.1. Capacitar a comunidade escolar a respeito dos seguintes
temas: ações de higiene necessárias quando da utilização do
transporte público e transporte escolar, utilização da máscara de
proteção, troca da máscara, tempo útil de proteção de máscara,
armazenamento/descarte de máscara contaminada, higienização
das mãos e objetos, etiqueta respiratória e como se alimentar
com segurança.

Equipe diretiva,
pedagógica.

Equipe diretiva,
pedagógica.

Equipe diretiva,
pedagógica.

Equipe diretiva,
pedagógica.

Equipe diretiva,
pedagógica.

Conforme as diretrizes estabelecidas.

Conforme as diretrizes estabelecidas.

Conforme as diretrizes estabelecidas.

Conforme as diretrizes estabelecidas.

Conforme as diretrizes estabelecidas.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

6. GARANTIR QUE TODA A COMUNIDADE ESCOLAR SEJA FORMADA, TREINADA E PREPARADA PARA UM RETORNO SEGURO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS, POR MEIO DAS SEGUINTES
AÇÕES

Equipe diretiva,
pedagógica.

Após a
homologação
do PlanCon.

Quem
(W5)

Equipe diretiva,
pedagógica.

(W4)

(W3)

Após a
homologação
do PlanCon.

Quando

Onde

5.5. Considerar as especificidades da legislação local quanto à
necessidade de reposição, contratação e/ou realização e prorrogação
de processos seletivos de servidores, para dar continuidade ao
processo educativo, de modo a reduzir o risco e com menor prejuízo Não se aplica a
possível à aprendizagem dos estudantes, ponderando-se a unidade de
necessidade de frequentes substituições de servidores em função de
ensino.
licenças, óbitos e ocorrência de eventos adversos, que incidem em
situações de emergência, visando agilizar com eficácia a continuidade
do processo de ensino.
5.6. Envolver representantes do Poder Legislativo, tanto no âmbito
estadual quanto municipal, nos Comitês de Gerenciamento da COVID- Não se aplica a
unidade de
19, considerando a necessidade de adequação legislativa enquanto o
ensino.
regime especial de educação decorrente da pandemia perdurar.

O quê (ação)
(W2)

05/01/2021 (Terça-feira)
DOM/SC - Edição N° 3371
Página 3096

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE

Após a
homologação
do PlanCon.

(W4)

(W3)
Na unidade de
ensino.

Quando

Onde

Equipe diretiva,
pedagógica.

Quem
(W5)

Quadro 6: Esquema de organização DAOP Gestão de Pessoas

7.5. Acompanhar o pós-retorno: direção e colegas devem permanecer
atentos a comportamento, frequência, desempenho, etc., de alunos e
professores, e realizar encaminhamento especializado imediatamente, Na unidade de
ensino.
em caso de observação de depressão, tristeza, ansiedade, medo, ou
culpa, entre outros.

7.4. Preparar um ambiente acolhedor para a recepção da comunidade Na unidade de
escolar no retorno das atividades presenciais.
ensino.

7.3. Promover campanhas motivacionais constantes (tanto gerais
como específicas) em todos os meios de comunicação, para lembrar Na unidade de
ensino.
que a unidade de ensino está preocupada com o bem- estar de todos.

7.2. Promover reflexões, por meio de formações virtuais
(interinstitucionais), sobre as incertezas da comunidade escolar com Na unidade de
ensino.
relação à nova realidade.

7.1. Disponibilizar serviços de apoio psicossocial que abordam
estigmatização/discriminação e apoio aos servidores no Na unidade de
ensino.
enfrentamento das incertezas da pandemia.

Equipe diretiva,
pedagógica.

Equipe diretiva,
pedagógica.

Após a
homologação
do PlanCon.
Após a
homologação
do PlanCon.

Equipe diretiva,
pedagógica.

Equipe diretiva,
pedagógica.

Equipe diretiva,
pedagógica.

Após a
homologação
do PlanCon.

Após a
homologação
do PlanCon.

Após a
homologação
do PlanCon.

(H1)

Como

Conforme as diretrizes estabelecidas.

Conforme as diretrizes estabelecidas.

Conforme as diretrizes estabelecidas.

Conforme as diretrizes estabelecidas.

Conforme as diretrizes estabelecidas.

Conforme as diretrizes estabelecidas.

7. ENCAMINHAMENTOS PARA O ACOLHIMENTO E ACOMPANHAMENTO

6.6. Realizar testes simulados em período anterior à retomada das
atividades presenciais.

O quê (ação)
(W2)

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

(H2)

Quanto
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(W3)

Onde

6. Capacitação da comunidade escolar nos seguintes temas:
•
ações de higiene necessárias quando da utilização do
transporte público e transporte escolar;
•
utilização da máscara de proteção, troca da máscara;
tempo útil de proteção de máscara;

Na unidade de
ensino;
remotamente,
quando
necessário.

5. Adotar rotinas regulares de capacitação e treinamento dos alunos e Na unidade de
servidores sobre as medidas de prevenção, monitoramento e controle
ensino;
da transmissão do COVID19, com ênfase nas orientações, protocolos e remotamente,
diretrizes estabelecidas, sempre em linguagem acessível para toda a
quando
comunidade escolar.
necessário.

4. Desenvolver programas de capacitação para os alunos e para os Na unidade de
ensino;
professores e servidores que não integrem o SCO, focando nas
respostas comportamentais esperadas para cada segmento da remotamente,
quando
comunidade escolar .
necessário.

3. Identificar as principais funções a serem desenvolvidasnas Unidades
de Gestão Operacional (Sistemas de Comando Operacionais-SCO/ Na unidade de
Comitês Escolares) e propor tarefas/atividades para cada uma das
ensino.
funções nos três níveis (estratégico, tático e operacional) e capacitar
para cada função (framework).

2. Capacitação e treinamento dos integrantes da comunidade escolar Na unidade de
ensino;
envolvidos na gestão da crise sanitária, com especial atenção às
equipes que compõem a Unidade de Gestão Operacional/ Sistema de remotamente,
quando
Comando de Operações.
necessário.

Na unidade de
1. Oportunizar, a todos os servidores, capacitação e treinamento para
ensino;
os planos de contingência, o Sistema de Comando de Operações - SCO remotamente,
e protocolos escolares.
quando
necessário.

O quê (ação)
(W2)

Após a
homologação
do PlanCon.

Após a
homologação
do PlanCon.

Após a
homologação
do PlanCon.

Após a
homologação
do PlanCon.

Após a
homologação
do PlanCon.

Após a
homologação
do PlanCon.

Quando
(W4)

- Porquê (domínios): TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO
Diretrizes: Link de Acesso:
https://drive.google.com/file/d/16Sc5vBvDFNbAEcttXhrhDuDPA0CPsy-K/view?usp=sharing

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

(W5)

Quem

Encontros presenciais, remotos, quando
necessário; plataformas digitais (Web
conference/webinar, live); informativos
em materiais impressos ou eletrônicos.

Encontros presenciais, remotos, quando
necessário; plataformas digitais (Web
conference/webinar, live); informativos
em materiais impressos ou eletrônicos.

Encontros presenciais, remotos, quando
necessário; plataformas digitais (Web
conference/webinar, live); informativos
em materiais impressos ou eletrônicos.

Criação de um Organograma de Comando
Operacional.

Encontros presenciais, remotos, quando
necessário; plataformas digitais (Web
conference/webinar, live); informativos
em materiais impressos ou eletrônicos.

Encontros presenciais, remotos, quando
necessário; plataformas digitais (Web
conference/webinar, live); informativos
em materiais impressos ou eletrônicos.

(H1)

Como

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Quanto
(H2)
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Após a
homologação
do PlanCon.

Após a
homologação
do PlanCon.

Após a
homologação
do PlanCon.

Após a
homologação
do PlanCon.

10. Capacitação e treinamento dos servidores e alunos para
procederem às ações quando se depararem com indivíduos com Na unidade de
ensino.
sintomas de síndrome gripal, de forma a se protegerem e protegerem
a comunidade escolar de possível contaminação.

11. Capacitar os servidores ou prestadores de serviço do transporte Na unidade de
escolar quanto às medidas/diretrizes recomendadas para o retorno
ensino.
das aulas presenciais.

12. Realizar a capacitação/treinamentos dos profissionais envolvidos
em todos os processos da alimentação na escola (recebimento,
armazenamento,
pré-preparo,
preparo,
distribuição, Na unidade de
ensino.
acompanhamento e fiscalização), seguindo os procedimentos
estabelecidos nas diretrizes sanitárias, planos de contingências e
protocolos escolares.

Após a
homologação
do PlanCon.

Após a
homologação
do PlanCon.

9. Capacitar profissionais responsáveis pela triagem dos servidores e Na unidade de
alunos da escola, sendo classificados de acordo com seu estado
ensino.
individual inicial em relação à Covid-19.

Na unidade de
ensino;
7. Treinamento das Comissões Escolares para fiscalização dos
regramentos e diretrizes aplicáveis na unidade escolar que se remotamente,
quando
pretende o retorno do ensino, extensão e pesquisas presenciais.
necessário.
Na unidade de
8. Treinamento específico sobre higienização e desinfecção ensino e/ ou
adequadas de materiais, superfícies e ambientes, aos servidores
ambiente
responsáveis pela limpeza.
virtual.

•
•

•

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Encontros presenciais, remotos,
quando necessário; plataformas
digitais (Web conference/webinar,
live); informativos em materiais
impressos ou eletrônicos. Seguindo os
procedimentos estabelecidos nas
Diretrizes Sanitárias, Planos de
Contingência e Protocolos Escolares.
Encontros presenciais, remotos, quando
necessário; plataformas digitais (Web
conference/webinar, live); informativos
em materiais impressos ou eletrônicos.
Seguindo os procedimentos
estabelecidos nas Diretrizes Sanitárias,
Planos de Contingência e Protocolos
Escolares.

Equipe diretiva e
outros
profissionais que
se perceberem
necessários para
este momento.

Equipe diretiva e
outros
profissionais que
se perceberem
necessários para
este momento.

Conforme demanda.

Encontros presenciais, remotos,
quando necessário; plataformas
digitais (Web conference/webinar,
live); informativos em materiais
impressos ou eletrônicos.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme as diretrizes sanitárias.

Encontros presenciais, remotos, quando
necessário; plataformas digitais (Web
conference/webinar, live); informativos
em materiais impressos ou eletrônicos.

Orientação e vigilância constantes para
monitoramento dos sintomas da COVID.
Seguindo os procedimentos estabelecidos
nas Diretrizes Sanitárias.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.
Equipe diretiva e
outros
profissionais que
se perceberem
necessários para
este momento.
Equipe diretiva e
outros
profissionais que
se perceberem
necessários para
este momento.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.
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Unidade de
ensino e ou
ambiente
virtual.

19. Garantir que toda a comunidade escolar seja formada, treinada e
preparada para um retorno seguro às atividades presenciais, sendo
que a capacitação dos alunos e professores poderá, ainda, ser
reforçada com o apoio do Programa Defesa Civil na Escola,
desenvolvido pela Defesa Civil de Santa Catarina, por meio do módulo
voltado aos desastres de natureza biológica, módulos de preparação e
resposta a eventos adversos.

Quadro 7: Esquema de organização DAOP Treinamento e Capacitação.

Unidade de
ensino.

18. Realizar exercícios simulados de campo para a validação do plano
de contingência e dos protocolos, antes da retomada às aulas com
estudantes e servidores utilizando diferentes cenários de risco nas
simulações e reunir o maior número de situações que os alunos
vivenciam na escola, visualizando-as na perspectiva de prevenção ao
Coronavírus.

Após a
homologação
do PlanCon.

Equipe diretiva e
outros
profissionais que
se perceberem
necessários para
este momento.

Equipe diretiva e
pedagógica.

Equipe diretiva e
Comissão
Escolar.

Durante
elaboração
do Plancon

Ambiente
virtual

17. Realizar simulados de mesa/virtuais envolvendo as
Coordenadorias Regionais de Educação, Saúde, Proteção e Defesa Civil,
entre outras.

Após a
homologação
do PlanCon.

Equipe diretiva e
Comissão
Escolar.

Após a
homologação
do PlanCon.

Na unidade de
ensino.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Exercício realizado unidade de ensino.
testando os protocolos estabelecidos,
como por exemplo:
trajeto de ida e volta da escola carro,
ônibus, carona, bicicleta na escola:
entrada, saída, durante as
aulas, intervalo, ida e volta ao banheiro,
momento do lanche;
ao chegar em casa: medidas de
higienização e segurança.

Utilizando plataformas virtuais.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Quanto
(H2)

Não se aplica no nível escolar.

Exercício realizado na unidade de ensino,
testando os protocolos estabelecidos.

Criação de um Organograma de Comando
Operacional.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Após a
homologação
do PlanCon.

15. Treinamentos para os diferentes atores envolvidos na gestão e Na unidade de
comunicação de casos suspeitos de COVID-19 no estabelecimento de
ensino.
ensino.

16. Realizar simulados de preparação para instalação, ativação e
funcionamento do Plano de Contingência e do SCO.

Encontros presenciais, remotos, quando
necessário; plataformas digitais (Web
conference/webinar, live); informativos
em materiais impressos ou eletrônicos.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Encontros presenciais, remotos, quando
necessário; plataformas digitais (Web
conference/webinar, live); informativos
em materiais impressos ou eletrônicos.

(H1)

Como

Após a
homologação
do PlanCon.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

(W5)

Quem

14. Articulação e integração intersetorial com outras
Na unidade de
instituições/políticas (saúde, assistência social, segurança pública,
ensino;
criança e adolescente etc.), uma vez que as ações de resposta serão
remotamente,
realizadas por instituições diferentes e que, se acionadas, precisam
quando
estar prontas para prestar oatendimento.
necessário.

Quando
(W4)
Após a
homologação
do PlanCon.

(W3)

Onde

Na unidade de
13. Oportunizar a capacitação de professores e educadores para uso
ensino;
de novas estratégias de aprendizagem, metodologias ativas, remotamente,
ferramentas digitais, gamificação (jogos digitais) etc.
quando
necessário.

O quê (ação)
(W2)
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(W3)

Onde

Após a
homologação
do PlanCon.

Após a
homologação
do PlanCon.

4. Promover a compreensão acerca do que se sabe sobre o novo
Coronavírus e a pandemia de COVID-19, contribuindo para que a Na unidade de
população escolar e suas famílias possam ajudar na prevenção do
ensino.
contágio e na efetividade das medidas implementadas no
estabelecimento deensino/educação.

Após a
homologação
do PlanCon.

Após a
homologação
do PlanCon.

Quando
(W4)

3. Planejar a ativação e implementação de um plano de comunicação,
no âmbito do plano de ação coordenado pelo SCO GO. Sugerimos que
sejam incluídos os seguintes tópicos:
- Contextualização
- Objetivos e metas
Na unidade de
- Públicos-alvo
ensino.
- Conteúdo(s), principal e secundários, e sua inter-relação
- Recursos humanos e materiais – equipes de trabalhoe responsáveis
- Canais de comunicação e de informação
- Calendarização
- Avaliação, adaptação e aprimoramento.

Na unidade de
2. Promover a valorização do conhecimento científico consolidado,
ensino;
como o melhor e mais qualificado saber disponível para enfrentar, com remotamente,
isto , a pandemia de COVID-19.
quando
necessário.

1. Constituir uma equipe responsável pela comunicação interna (entre
Na unidade de
atores envolvidos na crise e na resposta) e pela comunicação externa
ensino;
(ao público), integrada ao Sistema de Comando em Operações (SCO)
remotamente,
Unidade de Gestão Operacional (UGA) ou Comitê de Crise, definindo
quando
funções e responsabilidades dos seus membros, se possível utilizando
necessário.
procedimentos operacionais padrão (POPs).

O quê (ação)
(W2)

- Porquê (domínios): INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Diretrizes: Link de Acesso:
https://drive.google.com/file/d/1zapq-8FhKayl6Rj_6JRvDoi1q9jEqqmB/view?usp=sharing

Equipe diretiva e
Comissão
escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

(W5)

Quem

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar. Publicações conforme
demanda, com informações sobre cuidados
nas redes sociais das escolas.

Contextualização: Conforme o caso.
Objetivos e metas: Informar a população.
Públicos-alvo: Pais, professores e alunos.
Conteúdo(s), principal e secundários, e sua
inter-relação: Informar a escola onde a
situação acontece e quais os procedimentos
que estão sendo tomados.
Recursos humanos e materiais – equipes de
trabalho e responsáveis equipe da
Comissão de comunicação, computador,
internet. Canais de comunicação e de
informação: perfis do facebook das escolas,
redes sociais oficiais do Município e
imprensa geral.
Calendarização: no ato da situação.
Avaliação, adaptação e aprimoramento:
Conforme o caso.

Por organização da equipe diretiva,
respeitando as diretrizes. Publicações
conforme demanda, com informações
sobre cuidados nas redes sociais das
escolas.

Ambos atuam em sintonia.

(H1)
Por meio da organização da equipe diretiva e
Comissão escolar. COMUNICAÇÃO
INTERNA: Diretoria da Associação
mantenedora e Colegiado
COMUNICAÇÃO
EXTERNA: Comissão de comunicação.

Como

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Conforme
demanda.

Quanto
(H2)
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Após a
homologação
do PlanCon.

Após a
homologação
do PlanCon.
Após a
homologação
do PlanCon.
Após
homologação
do PlanCon.

Após
homologação
do PlanCon.

6. Promover a adoção de atitudes responsáveis e equilibradas, que
estejam longe, tanto do pânico paralisante, em que muitas pessoas se Na unidade de
deixam mergulhar, como da atitude negacionista, sobre a dimensão do
ensino.
desafio.

7. Incorporar a comunicação de risco dentro de um planejamento,
para ocorrências graves e em todos os aspectos de resposta a uma Na unidade de
epidemia.
ensino.

8. Promover a comunicação com o público comunidade, durante
surtos epidêmicos, deve ser no sentido de criar, manter ou resgatar a
confiança e a transparência, para tanto, é importante analisar e Na unidade de
ensino.
entender o perfil do público-alvo.

9. Promover a ideia de transparência da informação, defendendo a
possibilidade de que cada um tenha acesso informação validada e, Na unidade de
mesmo assim, submetendo-a crítica, simultaneamente, combatendo
ensino.
fake news e notícias de natureza especulativa variada.

10. Utilizar canais de comunicação confiáveis e eficazes, que o públicoalvo utilza regularmente, e que são de sua preferência. Seguem alguns
canais que podem ser utilizados com o público interno e externo:
- Meios de comunicação social (rádio, televisão e imprensa
escrita).
- E-mail, Google forms para comunicados e/ou pesquisas; Google Na unidade de
Hangouts, chat online, webinars, lives, canalaberto.
ensino.
Mídias sociais ( Facebook , WhatsApp, Twitter, Website,
Instagram, Youtube, Telegram, SMS, Skype, Messenger etc.).
- Intranet, linha telefônica específica, quadros de comunicação,
boletins internos online, ouvidoria.
Pode-se, ainda, incluir cartazes, folhetos, mupis (mobiliário urbano
para informação), outdoors.

Quando
(W4)
Após a
homologação
do PlanCon.

(W3)

Onde

5. Promover a compreensão, tanto sobre as principais formas de
Na unidade de
contágio associadas COVID-19, como sobre as atitudes e
ensino.
comportamentos mais eficazes para a prevenção desse contágio.

O quê (ação)
(W2)

ASSINADO DIGITALMENTE

Equipe diretiva e
demais profissionais
quando se fizer
necessário.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Equipe diretiva e
Por organização da equipe diretiva e
demais profissionais Comissão Escolar. Informar a população
quando se fizer
sobre todos os procedimentos tomados, a
necessário.
partir da Comissão de Comunicação.

escola.

Conforme demanda.

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar. Informar a população
sobre todos os procedimentos tomados, a
partir da Comissão de Comunicação.

Equipe diretiva e
Comissão
Escolar.

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar. Redes sociais da

Conforme demanda.

Equipe diretiva e
Comissão
Escolar.

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar. Informar a população
sobre todos os procedimentos tomados, a
partir da Comissão de Comunicação.

Conforme demanda.

Quanto
(H2)

Conforme demanda.

(H1)
Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar. Publicações conforme
demanda, com informações sobre cuidados
nas redes sociais das escolas.

Como

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar. Informar a população
sobre todos os procedimentos tomados, a
partir da Comissão de Comunicação.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

(W5)

Quem
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Após
homologação
do PlanCon.

16. Estabelecer o diálogo em qualquer atividade que venha a ser
Na unidade de
implementada, de modo a, sistematicamente, coletar e dar resposta a
ensino.
todas as questões provenientes dos atores internose externos.

Após
homologação
do PlanCon.

Após
homologação
do PlanCon.

15. Manter a confiança, levando em consideração as reações do
público-alvo e modificando o plano de comunicação de risco,
Na unidade de
dependendo das percepções e perguntas das pessoas, prevendo
ensino.
mecanismos para desmentir rumores e desinformação, mitigando fake
news.

17. Promover o fluxo e a integração entre informações externas e
Na unidade de
internas, possibilitando a avaliação continua das estratégias, ações e
ensino.
sistema operacional definidos.

Após
homologação
do PlanCon.

Após
homologação
do PlanCon.

14. Fornecer ao público-alvo canais regulares, por meio dos quais
Na unidade de
possam obter informação atualizada (por exemplo: linhas diretas ou
ensino.
um website).

13. Analisar e entender o perfil do(s) público(s)-alvo, para poder
Na unidade de
ajustar os objetivos e metas, diversificar e especializar a linguagem, os
ensino.
canais de comunicação etc.

Após a
homologação
do PlanCon.

12. Avaliar a capacidade de comunicação de todos osatores internos e
Na unidade de
parceiros externos relevantes e os canais de comunicação utilizados e
ensino.
que possam ser compartilhados.

Quando
(W4)
Após a
homologação
do PlanCon.

(W3)

Onde

11. Identificar os principais meios de comunicação social mais efetivos
criar e ou atualizar uma lista de contatos e fomentar boas relações com Na unidade de
ensino.
os meios de comunicação social, fornecendo informações regulares
sobre o retorno das aulas e o grau de preparação da escola.

O quê (ação)
(W2)

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar. Adequar conforme a
situação.

Equipe diretiva e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar. Informar a comunidade
escolar sobre todos os procedimentos
tomados, a partir da Comissão de
Comunicação. Responder todos os
comentários com dúvidas em publicações
nas redes sociais oficiais da escola.
Equipe diretiva e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Equipe diretiva e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Conforme demanda.

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar. A Comissão de
Comunicação irá adaptar a linguagem e o
formato da comunicação conforme o caso e
a localidade.

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar. A Comissão de
Comunicação irá adaptar a linguagem e o
formato da comunicação conforme o caso e
a localidade.

Equipe diretiva e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Quanto
(H2)

Equipe diretiva e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar. Publicações conforme
demanda, com informações sobre cuidados
nas redes sociais das escolas.

(H1)
Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar. Publicações conforme
demanda, com informações sobre cuidados
nas redes sociais das escolas.

Como

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

(W5)

Quem
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22. Desenvolver campanhas e peças de multimídia que apresentem
informações-chave e que possam ser compartilhadas online e
transmitidas por diferentes mídias, com o objetivo de informar, Na unidade de
envolver, e preparar para o futuro. Essa medida exige uma redefinição
ensino.
regular dos seus propósitos e da adequação as circunstâncias
concretas.
23. Informar continuamente ao público interno e externo acerca do
processo de gestão da crise sanitária, suas fases, estratégias e ações
previstas para a prevenção de contágio no ambiente educacional e Na unidade de
ensino.
para a manutenção das atividades de ensino nos diferentes cenários de
risco, bem como orientar sobre os procedimentos a serem seguidos em
casos suspeitos de contaminação.
24. Providenciar que o conteúdo das mensagens enviadas pela unidade
escolar inclua informação sobre as medidas tomadas pela instituição
para proteger os seus membros; informação sobre o impacto da
Na unidade de
situação de emergência na vida da instituição; informação sobre as
ensino.
medidas pedagógicas, de transporte, de alimentação, de gestão de
pessoas, de treinamento e capacitação sobre o possível período de
retorno as aulas, entre outras.

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar.

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar. Publicações conforme
demanda, com informações sobre cuidados
nas redes sociais da escola.
Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar. Publicações conforme
demanda, com informações sobre cuidados
nas redes sociais da escola.

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar. Conforme demanda, a
informação será enviada, adaptando
linguagem e formato.

Equipe diretiva,
pedagógica e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.
Equipe diretiva e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.
Equipe diretiva e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.
Equipe diretiva e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Após
homologação
do PlanCon.

Após
homologação
do PlanCon.

Após
homologação
do PlanCon.

Após
homologação
do PlanCon.

21. Adequar a linguagem e o formato das mensagens, considerando a
Na unidade de
e istância de pessoas com deficiências auditivas, visuais, cognitivas e
ensino.
de outras etnias (indígenas) ou de outros países.

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar. Publicações conforme
demanda, com informações sobre cuidados
nas redes sociais da escola.

Após
homologação
do PlanCon.

20. Elaborar formas de comunicação atraentes e eficazes para
promover o uso de máscaras, de higiene pessoal e de convívio
Na unidade de
responsável enquanto instrumento que, de alguma forma, à luz dos
ensino.
atuais conhecimentos, pode fornecer um certo grau de proteção em
contextos de menor distanciamento social.

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar. Lista de transmissão no
whatsapp com contatos da equipe do
colegiado, diretoria da associação
mantenedora e famílias.

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar. Toda comunicação
oficial deve partir da Comissão de
Comunicação, após contato com equipe da
Diretoria e colegiado.

Equipe diretiva e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.
Equipe diretiva e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

(H1)

Como

(W5)

Quem

Equipe diretiva e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Após
homologação
do PlanCon.

19. Criar um canal específico e de fácil acesso para esclarecimento de
dúvidas e contato (inclusive sobre notícias falsas e rumores) que poder
Na unidade de
ser um e-mail ou contato de WhatsApp, no âmbito da comunidade
ensino.
escolar, divulgando informações para a comunidade interna e externa,
assegurando mecanismos confiáveis de feedback.

Quando
(W4)
Após
homologação
do PlanCon.

(W3)

Onde

18. Definir um mecanismo de comunicação interna que possibilite
informar adequadamente aos alunos e servidores acerca das medidas Na unidade de
preventivas de contenção de contágio adotadas pelo estabelecimento
ensino.
de ensino.

O quê (ação)
(W2)

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Quanto
(H2)
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Após
homologação
do PlanCon.

Não se aplica
a instituição.

29. Levar ao conhecimento dos profissionais do transporte escolar,
quer sejam servidores ou prestadores de serviços (e aplicar no que Não se aplica a
couber), as medidas recomendadas para os demais profissionais instituição.
voltadas à atividade escolar (DAOP Transporte).

Após
homologação
do PlanCon.

Após
homologação
do PlanCon.

Após
homologação
do PlanCon.

Quando
(W4)

28. Incluir no plano de comunicação indicações para a comunidade
escolar relativas aos procedimentos alimentares, conforme as Na unidade de
ensino.
diretrizes sanitárias, planos de contingência e protocolos escolares
(DAOP Alimentação).

25. Divulgar amplamente e disponibilizar, nos sites das organizações
parceiras que integram o Comitê de Retorno as Aulas e Comitê
Técnico Científico da Defesa Civil de Santa Catarina, todos os materiais
produzidos e elaborados para auxiliar no processo de planejamento,
organização e tomada de decisão sobre o retorno escolar quais sejam:
- Plano de Contingência Educação Estadual – Plancon-Edu Estadual
COVID-19 em que está inserido o Caderno de Diretrizes das Medidas Na unidade de
Sanitárias, Pedagógicas, de Alimentação, de Transporte Escolar, de
ensino.
Gestão de Pessoas, de Comunicação e Informação, de Treinamento,
Capacitação e Simulados e de Finanças;
- Plano de Contingência Educação Escolas – Plancon-Edu Escolas
COVID- 19;
- Caderno de Apoio Plancon COVID-19;
- Tutorial de Metodologias Ativas para Contextos de Eventos
Extremos.
26. Comunicar as normas de condutas relativas ao uso dos espaços
físicos e prevenção e ao controle do COVID-19, em linguagem acessível
comunidade escolar, e, quando aplicável, afixar cartazes com as Na unidade de
mesmas normas em locais visíveis e de circulação, tais como acessos
ensino.
aos estabelecimentos, salas de aula, banheiros, refeitórios, corredores,
dentre outros (DAOP Sanitária).
27. Divulgar amplamente, para toda a comunidade escolar, as
estratégias pedagógicas adotadas pela Rede de Ensino e/ou unidade
escolar, a fim de promover seu engajamento na realização das Na unidade de
atividades presenciais e não presenciais, enquanto perdurar o regime
ensino.
especial de educação decorrente da pandemia de COVID-19 (DAOP
Pedagógica).

O quê (ação)
(W2)

Não se aplica a
instituição.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.
Equipe diretiva,
pedagógica e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Equipe diretiva e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

(W5)

Quem

Não há serviço de transporte escolar, os
pais são os únicos responsáveis pelo trajeto
dos alunos.

Não se aplica a
instituição.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar. Publicações conforme
demanda, com informações sobre cuidados
nas redes sociais da escola.
Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar. Publicações conforme
demanda, com informações sobre cuidados
nas redes sociais da escola.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Quanto
(H2)

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar. Publicações conforme
demanda, com informações sobre cuidados
nas redes sociais da escola.

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar. Publicações conforme
demanda, com informações sobre cuidados
nas redes sociais da escola.

(H1)

Como
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Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar. Divulgando todos os
procedimentos tomados.

Equipe diretiva e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Após
homologação
do PlanCon.

Após
homologação
do PlanCon.

Após
homologação
do PlanCon.

34. Informar de imediato Secretaria de Educação estadual, municipal a
ocorrência de caso suspeito de contaminação no estabelecimento de
Na unidade de
ensino, para fins de monitoramento e controle da evolução do
ensino.
conteúto pandêmico municipal e regional na rede de ensino, pela
Secretaria.

35. Manter a comunicação motivacional e de envolvimento para
promover a adoção de medidas implementadas pela unidade escolar e
Na unidade de
adequadas a cada fase da pandemia no estado, na região e no
ensino.
município, em todos os meios de comunicação, para lembrar que a
unidade de ensino está preocupada com o bem-estar de todos.

36. Estruturar o sistema de comunicação de modo que a comunidade
saiba o que fazer ao receber a informação e os alertas.

Na unidade de
ensino.

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar. Conforme demanda, a
informação será enviada, adaptando
linguagem e formato.

Equipe diretiva e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Após
homologação
do PlanCon.

33. Informar de imediato Secretaria de Saúde do município a
ocorrência de caso suspeito de contaminação no estabelecimento de Na unidade de
ensino, para fins de possível testagem e acompanhamento de sua
ensino.
evolução pelas autoridades sanitárias.

Equipe diretiva e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Equipe diretiva,
pedagógica e
Comissão
Escolar.

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar. Via telefone, por
iniciativa da equipe da Secretaria de
Educação.

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar. Via telefone, por
iniciativa da equipe da Secretaria de
Educação.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar. Criar campanhas
educativas através da Comissão de
Comunicação.

Após
homologação
do PlanCon.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Quanto
(H2)

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar. A ser criada pela
Comissão de Comunicação, com
informações repassadas pela Diretoria e
Colegiado.

Na unidade de
ensino.

Equipe diretiva,
pedagógica e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.
Equipe diretiva,
pedagógica e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

32. Afixar as medidas de prevenção por meio de materiais visuais nas
unidades escolares.

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar. Publicações conforme
demanda, com informações sobre cuidados
nas redes sociais da escola.

Equipe diretiva e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Após
homologação
do PlanCon.

(H1)

Como

(W5)

Quem

31. Elaborar cartilha de orientação sobre os cuidados básicos de
Na unidade de
prevenção da COVID-19 para disponibilizar pela internet aos
ensino.
profissionais da educação (DAOP Gestão de Pessoas).

Quando
(W4)
Após
homologação
do PlanCon.

(W3)

Onde

30. Realizar campanha de conscientização para que os pais
responsáveis priorizem, quando possível, o transporte próprio de seus Na unidade de
filhos, visando evitar o risco de contaminação dentro do transporte
ensino.
coletivo, orientando para que não transportem passageiros fora do
núcleo familiar (DAOP Transporte).

O quê (ação)
(W2)
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Após
homologação
do PlanCon.

38. Elaborar cronogramas para atividades e produtos de comunicação, Na unidade de
monitorando sua implementação.
ensino.

39. Monitorar o processo de comunicação e informação,
periodicamente, para que ele possa ser avaliado e melhorado.

Quadro 8: Esquema de organização DAOP Informação e Comunicação

Na unidade de
ensino.

Após
homologação
do PlanCon.

Quando
(W4)
Após
homologação
do PlanCon.

(W3)

Onde

37. Reforçar parcerias com os orgãos de comunicação social, por meio Na unidade de
de formação e disponibilização de materiais, visando à maximização
ensino.
da informação e mensagens por meio destes canais.

O quê (ação)
(W2)

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar. Acompanhar as
publicações em redes sociais e imprensa
para medir o retorno do público alvo.

Conforme demanda.

Quanto
(H2)

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar. Conforme demanda e
necessidade do momento.

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar. Criação de campanhas
de conscientização, a partir da Diretoria e
Imprensa.

Equipe diretiva,
pedagógica e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.
Equipe diretiva,
pedagógica e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

(H1)

(W5)

Como

Equipe diretiva e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Quem
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(W3)

Onde

Após
homologação
do PlanCon.

No processo de
elaboração do
PlanCon.

4. Acionar os recursos levantados pelo Sistema de Comando
Operacional, a fim de executar os processos de aquisição de materiais,
conforme as normas e legislações vigentes, ou direcionar ao órgão Na unidade de
competente, após a avaliação do cenário e definição de quais recursos
ensino.
necess rios serão acionados, sendo eles pré-cadastrados ou não,
conforme demandas para o atendimento seguro de estudantes,
familiares e servidores.

5. Dimensionar e descrever detalhadamente a quantidade e a
qualidade de itens indispensáveis que precisam ser adquiridos, e o
período de abastecimento, identificando a quantidade de EPIs, EPCs,
materiais individuais, materiais de limpeza, higiene e desinfecção, Na unidade de
materiais coletivos, considerando o número de servidores, alunos,
ensino.
salas de aula, espaços físicos, entre outros, para que não faltem
equipamentos e materiais unidade de ensino até o retorno da
normalidade.

Equipe diretiva e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar. Ação realizada a critério
da Associação mantenedora.

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar. Ação realizada a critério
da Associação mantenedora.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Após
homologação
do PlanCon.

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar. A associação
mantenedora, solicitará sempre que
necessário, o relatório de dados com as
devidas informações para garantir os
recursos necessários à manutenção das
medidas sanitárias

Após
homologação
do PlanCon.
Equipe diretiva,
pedagógica e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Conforme demanda.

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar. Ação realizada a critério
da Associação mantenedora.

Equipe diretiva,
pedagógica e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Quanto
(H2)

Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar. Conforme a listagem de
materiais necessários para a implementação
Conforme demanda.
das medidas preventivas e de contenção.
Relacionar também o que já possui que
pode ser utilizado na mesma.

(H1)

Como

Equipe diretiva e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

(W5)

Quem

Após
homologação
do PlanCon.

Quando
(W4)

3. Fornecer dados e informações financeiras para subsidiar a captação
Na unidade de
de recursos complementares para a gestão da crise sanitária no
ensino.
estabelecimento de ensino, junto às instâncias competentes.

1. Avaliar, com base nas ações definidas pela Unidade de Gestão
Operacional (Sistema de Comando de Operações - SCO), para cada
nível de prontidão, os recursos financeiros necessários para a Na unidade de
implementação das medidas preventivas e de contenção de contágio
ensino.
preconizadas (medidas sanitárias, medidas pedagógicas, medidas
excepcionais de gestão de alimentação, apoio logístico às demais
dinâmicas operacionais previstas etc).
2. Dispor de um orçamento prévio quanto aos recursos a serem
acionados para a realização das atividades, aquisição de Equipamentos
de Proteção Individuais (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletivas Na unidade de
ensino.
(EPCs), e todos os itens recomendados nas diretrizes sanitárias, de
alimentação, de transporte, pedagógicas, gestão de pessoas, de
comunicação e de capacitação e treinamento.

O quê (ação)
(W2)

- Porquê (domínios): FINANÇAS
Diretrizes: Link de Acesso:
https://drive.google.com/file/d/1cl4k6Rvd8C0qQS72jsLrYigCtSdcnaUk/view?usp=sharing
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No processo de
elaboração do
PlanCon.

10. Considerar os procedimentos estabelecidos nas diretrizes de
gestão de pessoas quanto à necessidade de contratação de servidores Na unidade de
substitutos para atender às demandas dos grupos de risco,
ensino.
identificando orçamento, fonte de recursos e legislação para
contratação.

Quadro 9: Esquema de organização DAOP Finanças.

Após
homologação
do PlanCon.

Após
homologação
do PlanCon.

Após
homologação
do PlanCon.

Após
homologação
do PlanCon.

Quando
(W4)

9. Considerar os procedimentos estabelecidos nas diretrizes sanitárias
quanto alimentação na escola (recebimento, armazenamento, pré- Na unidade de
ensino.
preparo, preparo, distribuição, acompanhamento e fiscalização), e os
recursos demandados para este fim.

8. Proceder ao levantamento de recursos necessários para planejar,
organizar e executar as capacitações, treinamentos e simulados de
campo, envolvendo equipes, equipamentos, viaturas (bombeiros e Na unidade de
ensino.
ambulâncias), entre outros.

7. Auxiliar nos processos de obtenção dos orçamentos,
encaminhamento para o setor financeiro para aprovação e
encaminhamento para o setor responsável para a compra Na unidade de
considerando o tempo de tramitação e os prazos dos fornecedores
ensino.
para o fornecimento dos produtos e materiais.

6. Apoiar o processo de compra de materiais e demais insumos que se
façam necessários para a operacionalização das medidas definidas Na unidade de
para enfrentamento da crise sanitária, no âmbito do estabelecimento
ensino.
de ensino.

O quê (ação)
(W2)

Equipe diretiva e
Comissão
Escolar.

Equipe diretiva,
pedagógica e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme as diretrizes vigentes. Sugere-se
que os responsáveis nominados no SCO,
promovão estudo prévio das diretrizes
sanitárias referentes à alimentação escolar
com todos os envolvidos no processo de
alimentação, garantindo que os
procedimentos estabelecidos nas mesmas
sejam aplicados.
Por organização da equipe diretiva e
Comissão Escolar. Ação realizada a critério
da Associação mantenedora.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Conforme demanda.

Quanto
(H2)

Por meio do setor financeiro da associação
mantenedora. Ação realizada a critério da
Associação mantenedora, de acordo com a
legislação vigente.

Por meio do setor financeiro da associação
mantenedora. Ação realizada a critério da
Associação mantenedora, de acordo com a
legislação vigente.

Por meio do setor financeiro da associação
mantenedora. Ação realizada a critério da
Associação mantenedora, de acordo com a
legislação vigente.

Equipe diretiva e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.
Equipe diretiva,
pedagógica e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.
Equipe diretiva,
pedagógica e
demais
profissionais
quando se fizer
necessário.

(H1)

Como

(W5)

Quem
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UNIDADE DE GESTÃO OPERACIONAL (SISTEMA DE COMANDO OPERACIONAL/COMITES
ESCOLARES)
O(a) Jardim Waldorf Bela Vista adotou a seguinte estrutura de gestão operacional.

Figura 2: Organograma de um Sistema de Comando Operacional (SCO) do Jardim Waldorf Bela Vista.

Para a devida aplicação da metodologia proposta, cada uma das caixas no organograma deve
ser devidamente nominada (responsável) e identificada com telefone, e-mail, WhatsApp da pessoa com
poder de decisão. Para facilitar a utilização e visibilidade pode-se criar um mural para comunicações,
avisos, indicação dos responsáveis e contatos de emergência.
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SISTEMA DE VIGILÂNCIA E COMUNICAÇÃO (SISTEMA DE ALERTA E ALARME)
Dispositivos Principais
Nosso sistema de alerta e alarme está organizado em torno de 5 dispositivos principais de
vigilância e comunicação:
a. indicações provenientes de instituições hierarquicamente superiores e das entidades de saúde;
b. sistema de observações e controle de evidências (tosse persistente de alguém, queixa de
sintomas compatíveis com COVID-19, medição de temperatura em casos suspeitos;
c. informações variadas plausíveis provenientes de diversas fontes (alunos e pais, funcionários,
autoridades locais, entidades representativas e acreditáveis);
d. simulados de algumas ações (e protocolos);
e. relatórios diários de responsáveis da Unidade de Gestão Operacional.
Com base nestes dispositivos procede-se um constante monitoramento das dinâmicas e ações
implementadas e, se necessário, seu ajuste. No quadro abaixo apresenta-se como está organizado o
sistema de vigilância e comunicação.

NOME

FUNÇÃO

CONTATO

DISPOSITIVO

Viviani Zótico

Monitorar e isolar crianças
com sintomas

(48) 99934-6639

Google drive

vivianizotico11@yahoo.
com.br

Viviani Zótico

Acompanhar,
avaliar
e (48) 99934-6639
registrar os dados relativos as
vivianizotico11@yahoo.
ocorrências na escola

Google drive

com.br

Flávia Luiza de Souza
Mundstock

Camila

Vanderleia

Fermino de Almeida

Planejar e providenciar as (47) 99720-6930
quantidades dos materiais
para os devidos processos de flaviamundstock@hotm
higiene que serão necessários
ail.com

Google drive

Acessar
e
atualizar
as (47) 99723-5000
informações, instruções e
recomendações
das camilaalmeidasc@hot
autoridades sanitárias locais,
mail.com
bem como as nacionais para
instruir
os
demais
participantes
do
âmbito
escolar

Google drive

Quadro 10: sistema de vigilância e comunicação
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Monitoramento e avaliação
Tendo em vista a imprevisibilidade da evolução da pandemia, é fundamental o monitoramento
constante do cenário de risco e das dinâmicas e ações operacionais adotadas, com avaliações de
processos e resultados e constantes ajustes que se demonstrem necessários, para manter o plano de
contingência atualizado. O registro das ações adotadas e das verificações realizadas é também
importante para salvaguardar futuras questões legais.
Os registros diários das atividades da escola, de maior ou menor eficácia das diferentes
dinâmicas e ações, de eventuais problemas detectados e como foram resolvidos, de questões que seja
necessário resolver ou aspectos a serem alterados, serão realizados em boletins de preenchimento
expedito e em relatórios conforme modelos que consta nos anexos 2 e 3 do Caderno de Apoio Plancon
Covid-19.
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ANEXO 1
BOLETIM DIÁRIO DE OCORRÊNCIAS
INFORME DE N°
DIA:
DINÂMICAS E
AÇÕES
OPERACIONAIS
GESTÃO DE PESSOAS

/

ENCAMINHAMENTO

/

.

RESOLUÇÃO

ALTERAÇÕES (SE
HOUVER)

Atestado médico,
necessidade de
isolamento social,
apoio psicológico,
formação e
Treinamento

MEDIDAS SANITÁRIAS

ALIMENTAÇÃO

TRANSPORTE

QUESTÕES
PEDAGÓGICAS

OUTRAS

OBSERVAÇÕES OU PENDÊNCIAS
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________ ________________________________
______________________________________
RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES
________________________________________________________________________
__________

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 3114

ANEXO 2

RELATÓRIO
PERÍODO: DE

1.

A

Aspectos facilitadores e complicadores das Dinâmicas e Ações Operacionais:

DINÂMICAS E
AÇÕES
OPERACIONAIS

FACILITADORES

COMPLICADORES

GESTÃO DE PESSOAS
MEDIDAS SANITÁRIAS
ALIMENTAÇÃO
TRANSPORTE
QUESTÕES PEDAGÓGICAS

2. Dados quantitativos:
DINÂMICAS E AÇÕES
OPERACIONAIS

ASPECTOS

NÚMERO

-Professores envolvidos:
-Servidores envolvidos:
-Estudantes envolvidos:
GESTÃO DE PESSOAS

-Atendimentos realizados com professores:
-Atendimentos realizados com servidores:
- Atendimentos realizados com estudantes:
Atendimentos realizados com familiares:

MEDIDAS SANITÁRIAS
ALIMENTAÇÃO

-Quantidade de álcool gel:
-Quantidade de máscaras:
-Quantidade e refeições servidas:
-Quantidade de máscaras:
-Quantidade de alunos transportados:

TRANSPORTE

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 3115

-Quantidade de atividades desenvolvidas:
-Quantidade de material produzido:
-Quantidade de equipamentos utilizados:
QUESTÕES PEDAGÓGICAS

-Quantidade de horas presenciais:
-Quantidade de horas de ensino híbrido:
-Quantidade de alunos presenciais:
-Quantidade de alunos em ensino híbrido:
-Quantidade de alunos em ensino remoto:
-Quantidade de treinamentos oferecidos:
-Quantidade de professores capacitados:
-Quantidade de servidores em simulados:

TREINAMENTO E
CAPACITAÇÃO

Quantidade

de

horas

de

capacitação

ofertadas:
-% de aproveitamento das capacitações
ofertadas:
-Quantidade de certificados:
-Quantidade de material elaborado:

3.

Destaques Evidenciados, Aspectos a Melhorar e Lições Aprendidas:

DINÂMICAS E
AÇÕES
OPERACIONAIS

DESTAQUES
EVIDENCIADOS

ASPECTOS A
MELHORAR

LIÇÕES
APRENDIDAS

GESTÃO DE PESSOAS

MEDIDAS SANITÁRIAS

ALIMENTAÇÃO

TRANSPORTE
QUESTÕES
PEDAGÓGICA
S
TREINAMENTO E
CAPACITAÇÃO
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4.

Sugestões de Alterações no Plano de Contingência:

5.

Fotos, Registros, Depoimentos, Gráficos etc.
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RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES
________________________________________________________________________
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ANEXO 3
PROTOCOLO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA ESCOLAR
A Comissão Escolar da Escola JARDIM WALDORF BELA VISTA, cuja mantenedora é
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS JARDIM BELA VISTA, atesta que seguiu as orientações das
Portarias conjuntas da SES/SED nº 750, 769, 778 e 792, para elaboração do Plancon-Edu Escola
tendo
como
base
o
documento
disponível
em:
https://drive.google.com/file/d/1br689dVt3AIXxwsmzHxfsaiD4gLnucbB/view,
O PlanCon-Edu Escola entregue no dia 17/11/2020, para análise ehomologação, foi feita por meio de:
(
) Documento Impresso
(
) Documento Impresso acompanhado de Termo de Responsabilidade
(
) Documento Digital – por meio do endereço:
(X) Documento Digital acompanhado de Termo de Responsabilidade – por meio do endereço:
O referido documento foi numerado no protocolo de entrega sob o número
ao Comitê Municipal
de Gerenciamento da Pandemia de COVID-19, do município de Porto Belo, conforme indicado
pela PORTARIA CONJUNTA nº 750/2020 SED/SES/DCSC de 25 de setembro de 2020.
Porto Belo, 17 de novembro de 2020.
Assinatura do(s) membro(s) da Comissão Escolar

Flávia Luiza de Souza Mundstock
Presidente Ass. Mantenedora

Camila Vanderleia Fermino de Almeida
Vice-presidente Ass. Mantenedora

Marcos Ronaldo de Carvalo
Secretário Ass. Mantenedora

Viviani Zótico
Professora

Maria Sol Abriata
Auxiliar de classe
O Comitê Municipal de Gerenciamento da Pandemia de COVID-19 do município de Porto Belo atesta
o recebimento do Plancon-Edu Escola da unidade escolar.
O documento será analisado de acordo com a ordem de chegada e será homologado desde que esteja
de acordo com as portarias conjuntas da SES/SEC nº 750, 778 e 792.
O Plancon-Edu Escola entregue com Termo de Responsabilidade terá autorização condicional e
temporária para iniciar as atividades e terá a homologação concretizada, tão logo o Comitê Municipal
de Gerenciamento da Pandemia de COVID-19, faça a sua análise.
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Assinatura dos membros do Comitê Municipal:
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TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE
Identificação: JARDIM WALDORF BELA VISTA
Endereço: Avenida José Neoli Cruz, s.nº, Sítio Bela Vista CEP: 88210-000 Bairro: Alto Perequê
Telefone: (47) 99720-6930
Instituição: ( ) público
(X) privado
Sendo uma instituição Privada é inscrita(s) no CNPJ sob nº: 31.226.127/0001-62 Sendo pública qual a
mantenedora:
Neste ato representada pela Comissão Escolar, conforme segue: Nomes dos integrantes da Comissão
Escolar, CPF e função:
Flávia Luiza de Souza Mundstock – CPF: 045.993.539-90 – Presidente da Associação mantenedora
Camila Vanderleia Fermino de Almeida – CPF: 066.477.999-90 – Vice presidente da Associação
mantenedora
Marcos Ronaldo de Carvalho – CPF: 223.519.488-58 – Secretário da Associação mantenedora
Viviani Zótico – CPF: 895.306.759-68 – Professora
Maria Sol Abriata CPF: 013.538.089-90 – Auxiliar de classe

Através da assinatura deste TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE os membros da
Comissão Escolar acima identificados declaram, para todos os fins de direito e para quem interessar,
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1. O presente PlanCon-Edu Escola da referida instituição de ensino foi elaborado
com

base

no

modelo

do

PlanCon-Edu,

disponível

em:

https://drive.google.com/file/d/1br689dVt3AIXxwsmzHxfsaiD4gLnucbB/view,
conforme preconiza a PORTARIA CONJUNTA nº 750/2020 SED/SES/DCSC de 25 de
setembro de 2020;
2. Na elaboração do PlanCon-Edu Escolar foram seguidas os oito (8) cadernos de
diretrizes estabelecidas no Plano de Contingência da Educação Estadual e
Municipal bem como protocolos, normas e legislação vigentes, comprometendose em cumpri-las integralmente;
3. O PlanCon Edu seja entregue para análise e homologação, ao Comitê Municipal
de Gerenciamento da Pandemia de COVID-19, conforme indicado pela PORTARIA
CONJUNTA nº 750/2020 SED/SES/DCSC de 25 de setembro de 2020.
Porto Belo, 26 de novembro de 2020.

Assinaturas dos integrantes da Comissão Escolar: Flávia Luiza de Souza Mundstock

Assinaturas dos integrantes da Comissão Escolar: Camila Vanderleia Fermino de Almeida

Assinaturas dos integrantes da Comissão Escolar: Marcos Ronaldo de Carvalho

Assinaturas dos integrantes da Comissão Escolar: Viviani Zótico

Assinaturas dos integrantes da Comissão Escolar: Maria Sol Abriata
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Página de assinaturas

Adriana S

Altino J

Adriana Schimiguel
016.106.329-23
Signatário

Altino Junior
005.551.719-65
Signatário

Andressa G

Bruna R

Andressa Godoi
040.551.839-09
Signatário

Bruna Rosa
091.313.139-30
Signatário

Claudio S
Claudio Silva
585.668.489-34
Signatário

Daniela Silva
032.613.839-09
Signatário

Eliane T
Eidi Domingues
027.218.379-23
Signatário

Eliane Tomaz
798.662.129-04
Signatário

Josiane R

Mariana V

Josiane Rocha

Mariana Voltiolini

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
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056.391.939-64
Signatário

119.443.719-23
Signatário

Assinado eletronicamente

Marilene V

Mariane Camargo
041.270.989-96
Signatário

Marilene Viana
693.062.659-72
Signatário

Marina A

Assinado eletronicamente

Marina Agnoletto
913.051.879-20
Signatário

Mario Filho
533.100.049-53
Signatário

Osvaldo N
Nicésio Delfino
049.170.889-09
Signatário

Osvaldo Neto
065.384.389-54
Signatário

Patrícia A
Patrícia Araújo
035.401.139-16
Signatário

Rosane Grauppe
478.186.899-15
Signatário

Selma P
Selma Pereira
024.902.599-03

Vanesa Marques
046.262.169-35

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
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Signatário

Signatário

Vera A
Vera Andrade
614.215.379-15
Signatário

HISTÓRICO
08 Dec 2020
14:15:58
08 Dec 2020
14:38:00
08 Dec 2020
14:38:29
12 Dec 2020
09:03:42
12 Dec 2020
09:03:52
08 Dec 2020
22:49:05
08 Dec 2020
22:49:20
08 Dec 2020
18:00:08
08 Dec 2020
18:00:09
08 Dec 2020
18:39:32
08 Dec 2020
18:39:46
12 Dec 2020
08:53:14
12 Dec 2020
08:53:24

Comite Municipal PlanCon Porto Belo criou este documento. (Empresa: Comite Municipal PlanCon Porto
Belo, E-mail: comiteportobelo@gmail.com, CPF: 027.218.379-23)
Adriana Aparecida Schimiguel (E-mail: drikamppt@gmail.com, CPF: 016.106.329-23) visualizou este
documento por meio do IP 187.52.130.1 localizado em Vargeao - Santa Catarina - Brazil.
Adriana Aparecida Schimiguel (E-mail: drikamppt@gmail.com, CPF: 016.106.329-23) assinou este
documento por meio do IP 187.52.130.1 localizado em Vargeao - Santa Catarina - Brazil.
Altino Torquato Dos Santos Junior (E-mail: altinodeporto@hotmail.com, CPF: 005.551.719-65) visualizou
este documento por meio do IP 186.225.225.73 localizado em Tijucas - Santa Catarina - Brazil.
Altino Torquato Dos Santos Junior (E-mail: altinodeporto@hotmail.com, CPF: 005.551.719-65) assinou este
documento por meio do IP 186.225.225.73 localizado em Tijucas - Santa Catarina - Brazil.
Andressa Mateus Godoi (E-mail: dressasc@gmail.com, CPF: 040.551.839-09) visualizou este documento por
meio do IP 2804:214:85ea:4bd7:60e8:4cf0:be2:924e localizado em Navegantes - Santa Catarina - Brazil.
Andressa Mateus Godoi (E-mail: dressasc@gmail.com, CPF: 040.551.839-09) assinou este documento por
meio do IP 2804:214:85ea:4bd7:60e8:4cf0:be2:924e localizado em Navegantes - Santa Catarina - Brazil.
Bruna Carolina da Rosa (E-mail: brunarosa.sc@gmail.com, CPF: 091.313.139-30) visualizou este documento
por meio do IP 177.202.228.241 localizado em Botuvera - Santa Catarina - Brazil.
Bruna Carolina da Rosa (E-mail: brunarosa.sc@gmail.com, CPF: 091.313.139-30) assinou este documento
por meio do IP 177.202.228.241 localizado em Botuvera - Santa Catarina - Brazil.
Claudio Silvino Da Silva (E-mail: defesacivil@portobelo.sc.gov.br, CPF: 585.668.489-34) visualizou este
documento por meio do IP 186.251.110.167 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.
Claudio Silvino Da Silva (E-mail: defesacivil@portobelo.sc.gov.br, CPF: 585.668.489-34) assinou este
documento por meio do IP 186.251.110.167 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.
Daniela da Silva (E-mail: edu.inclusao@portobelo.sc.gov.br, CPF: 032.613.839-09) visualizou este documento
por meio do IP 186.251.109.135 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.
Daniela da Silva (E-mail: edu.inclusao@portobelo.sc.gov.br, CPF: 032.613.839-09) assinou este documento
por meio do IP 186.251.109.135 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
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08 Dec 2020

Eidi Gizele Sanches Domingues (E-mail: eidi.tecnologiaeducacional@gmail.com, CPF: 027.218.379-23)

17:30:08

visualizou este documento por meio do IP 186.251.108.79 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.

08 Dec 2020

Eidi Gizele Sanches Domingues (E-mail: eidi.tecnologiaeducacional@gmail.com, CPF: 027.218.379-23)

17:30:09

assinou este documento por meio do IP 186.251.108.79 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.

12 Dec 2020

Eliane Tomaz (E-mail: adm.sec@portobelo.sc.gov.br, CPF: 798.662.129-04) visualizou este documento por

09:39:30

meio do IP 2804:18:188f:12b3:29cb:458:70a:e5b3 localizado em Florianópolis - Santa Catarina - Brazil.

12 Dec 2020

Eliane Tomaz (E-mail: adm.sec@portobelo.sc.gov.br, CPF: 798.662.129-04) assinou este documento por
meio do IP 2804:18:188f:12b3:29cb:458:70a:e5b3 localizado em Florianópolis - Santa Catarina - Brazil.

09:39:35
08 Dec 2020

Josiane de Fátima Guerreiro Rocha (E-mail: profjosianeguerreiro@gmail.com, CPF: 056.391.939-64)

14:32:50

visualizou este documento por meio do IP 177.67.203.85 localizado em Balneário Camboriú - Santa
Catarina - Brazil.

08 Dec 2020

Josiane de Fátima Guerreiro Rocha (E-mail: profjosianeguerreiro@gmail.com, CPF: 056.391.939-64)

14:33:02

assinou este documento por meio do IP 177.67.203.85 localizado em Balneário Camboriú - Santa
Catarina - Brazil.

11 Dec 2020

Mariana Voltiolini (E-mail: danielabruneto@gmail.com, CPF: 119.443.719-23) visualizou este documento por

23:15:57

meio do IP 186.251.22.20 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.

11 Dec 2020

Mariana Voltiolini (E-mail: danielabruneto@gmail.com, CPF: 119.443.719-23) assinou este documento por

23:15:57

meio do IP 186.251.22.20 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.
Mariane Vera Longhi Camargo (E-mail: marianelonghicamargo@gmail.com, CPF: 041.270.989-96) visualizou

08 Dec 2020
15:50:36

este documento por meio do IP 2804:18:188a:3a3d:2be1:6d07:6039:dfcf localizado em Florianópolis Santa Catarina - Brazil.
Mariane Vera Longhi Camargo (E-mail: marianelonghicamargo@gmail.com, CPF: 041.270.989-96) assinou

08 Dec 2020
15:50:41

este documento por meio do IP 2804:18:188a:3a3d:2be1:6d07:6039:dfcf localizado em Florianópolis Santa Catarina - Brazil.
Marilene Pereira Viana (E-mail: edu.adm2@portobelo.sc.gov.br, CPF: 693.062.659-72) visualizou este

08 Dec 2020

documento por meio do IP 2804:1ac:5819:220:83e:f1d1:65a:289 localizado em Brazil.

15:03:42

Marilene Pereira Viana (E-mail: edu.adm2@portobelo.sc.gov.br, CPF: 693.062.659-72) assinou este

08 Dec 2020

documento por meio do IP 2804:1ac:5819:220:83e:f1d1:65a:289 localizado em Brazil.

15:03:51

Marina Gobbo Agnoletto (E-mail: marinagobboagnoletto@gmail.com, CPF: 913.051.879-20) visualizou este

08 Dec 2020

documento por meio do IP 191.37.175.54 localizado em Tijucas - Santa Catarina - Brazil.

17:34:52

Marina Gobbo Agnoletto (E-mail: marinagobboagnoletto@gmail.com, CPF: 913.051.879-20) assinou este

08 Dec 2020

documento por meio do IP 191.37.175.54 localizado em Tijucas - Santa Catarina - Brazil.

17:34:57

Mario Mafaldo de Carvalho Filho (E-mail: mario_prorrogacao@yahoo.com.br, CPF: 533.100.049-53)

08 Dec 2020

visualizou este documento por meio do IP 2804:214:8637:877e:d97f:feb6:244b:fb61 localizado em Itajaí -

14:43:18

Santa Catarina - Brazil.
Mario Mafaldo de Carvalho Filho (E-mail: mario_prorrogacao@yahoo.com.br, CPF: 533.100.049-53) assinou

08 Dec 2020

este documento por meio do IP 2804:214:8637:877e:d97f:feb6:244b:fb61 localizado em Itajaí - Santa

14:43:18

Catarina - Brazil.
Nicésio Delfino (E-mail: ndbio@hotmail.com, CPF: 049.170.889-09) visualizou este documento por meio

08 Dec 2020

do IP 2804:214:85e1:3222:c12a:fcde:f17c:c9b9 localizado em Joinville - Santa Catarina - Brazil.

14:38:08
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08 Dec 2020

Nicésio Delfino (E-mail: ndbio@hotmail.com, CPF: 049.170.889-09) assinou este documento por meio do
IP 2804:214:85e1:3222:c12a:fcde:f17c:c9b9 localizado em Joinville - Santa Catarina - Brazil.

14:38:09
15 Dec 2020

Osvaldo Francisco dos Santos Neto (E-mail: edu.transporte@portobelo.sc.gov.br, CPF: 065.384.389-54)

08:56:07

visualizou este documento por meio do IP 2804:214:85e1:ebac:f969:b8f9:a53a:b804 localizado em Joinville
- Santa Catarina - Brazil.

15 Dec 2020

Osvaldo Francisco dos Santos Neto (E-mail: edu.transporte@portobelo.sc.gov.br, CPF: 065.384.389-54)

08:56:08

assinou este documento por meio do IP 2804:214:85e1:ebac:f969:b8f9:a53a:b804 localizado em Joinville Santa Catarina - Brazil.

15 Dec 2020

Patrícia da Silva de Araújo

(E-mail: patypbelo@gmail.com, CPF: 035.401.139-16) visualizou este

documento por meio do IP 2804:77c:e0da:aa00:a40c:7aaf:64d8:1c30 localizado em Brazil.

18:57:57
15 Dec 2020

Patrícia da Silva de Araújo

(E-mail: patypbelo@gmail.com, CPF: 035.401.139-16) assinou este documento

por meio do IP 2804:77c:e0da:aa00:a40c:7aaf:64d8:1c30 localizado em Brazil.

18:57:58
10 Dec 2020

Rosane Maria Grauppe (E-mail: rosane_pb@hotmail.com, CPF: 478.186.899-15) visualizou este documento
por meio do IP 186.251.110.249 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.

13:48:03
10 Dec 2020

Rosane Maria Grauppe (E-mail: rosane_pb@hotmail.com, CPF: 478.186.899-15) assinou este documento por

13:48:17

meio do IP 186.251.110.249 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.

08 Dec 2020

Selma Cristina da Cunha Pereira (E-mail: selma_3005@hotmail.com, CPF: 024.902.599-03) visualizou este

23:20:29

documento por meio do IP 186.251.109.45 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.

08 Dec 2020

Selma Cristina da Cunha Pereira (E-mail: selma_3005@hotmail.com, CPF: 024.902.599-03) assinou este

23:20:47

documento por meio do IP 186.251.109.45 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.

08 Dec 2020

Vanesa Orandir dos Santos Marques (E-mail: nessadeporto12@gmail.com, CPF: 046.262.169-35) visualizou
este documento por meio do IP 170.245.14.133 localizado em Sao Jose - Santa Catarina - Brazil.

15:50:59
08 Dec 2020

Vanesa Orandir dos Santos Marques (E-mail: nessadeporto12@gmail.com, CPF: 046.262.169-35) assinou
este documento por meio do IP 170.245.14.133 localizado em Sao Jose - Santa Catarina - Brazil.
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Câmara Municipal
RESOLUÇÃO Nº 001/2021

Publicação Nº 2789424

RESOLUÇÃO Nº 001/2021
“NOMEIA ASSESSOR DE IMPRENSA DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PORTO BELO”.
A MESA DIRETORA DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PORTO BELO, no uso de suas atribuições asseguradas por Lei, com o
disposto no artigo 65, inciso VII da Lei Orgânica Municipal e o artigo 11, inciso VIII do Regimento Interno, RESOLVE:
ART. 1º - Nomeia ALCIDES MAFRA, jornalista devidamente inscrito sob registro Profissional nº SC 02557-JP, da Categoria Funcional de Assessor de Imprensa, pertencente ao grupo de Assessoramento Técnico Comissionado com vencimentos estabelecido na Lei Complementar
nº 053/2014.
ART. 2º - As despesas decorrentes da presente resolução, correrão por conta de dotação específica do Orçamento vigente.
ART. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 01 (primeiro) de janeiro de 2021.
Sala das Sessões, aos 04 dias do mês de janeiro de 2021
Ver. Joel Orlando Lucinda 			
Presidente 				

Ver. Altino Torquato dos Santos Junior
Vice - Presidente

Ver. Juliano Cota Guerreiro 		
1º Secretário 				

Ver. Jonas Amadeu Raulino
2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 002/2021

Publicação Nº 2789430

RESOLUÇÃO Nº 002/2021
“NOMEIA ASSESSOR JURIDICO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PORTO BELO”.
A MESA DIRETORA DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PORTO BELO, no uso de suas atribuições asseguradas por lei, com o
disposto no artigo 65, inciso VII da Lei Orgânica Municipal e o artigo 11, inciso VIII do Regimento Interno, resolve:
ART. 1º - Nomeia Carlos Roberto de Souza, advogado inscrito na OAB/SC sob o nº 28.759, da Categoria Funcional de Diretor Jurídico, pertencente ao grupo de Assessoramento Técnico Comissionado com vencimentos estabelecidos na Lei Complementar nº 053/14.
ART. 2º - As despesas decorrentes da presente resolução, correrão por conta de dotação específica do Orçamento vigente.
ART. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 01 (primeiro) de janeiro de 2021.
Sala das Sessões, aos 04 dias do mês de janeiro de 2021
Ver. Joel Orlando Lucinda 			
Ver. Altino Torquato dos Santos Junior
Presidente 				Vice-Presidente
Ver. Juliano Cota Guerreiro 		
1º Secretário 				

Ver. Jonas Amadeu Raulino
2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 018/2020

Publicação Nº 2789036

RESOLUÇÃO Nº 018/2020
“EXONERA ASSESSOR JURIDICO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PORTO BELO”.
A MESA DIRETORA DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PORTO BELO, no uso de suas atribuições asseguradas por lei, com o
disposto no artigo 65, inciso VII da Lei Orgânica Municipal e o artigo 11, inciso VIII do Regimento Interno, resolve:
ART. 1º - Exonera Carlos Roberto de Souza, advogado inscrito na OAB/SC sob o nº 28.759, da Categoria Funcional de Diretor Jurídico, pertencente ao grupo de Assessoramento Técnico Comissionado com vencimentos estabelecidos na Lei Complementar nº 053/14.
ART. 2º - As despesas decorrentes da presente resolução, correrão por conta de dotação específica do Orçamento vigente.
ART. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
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Sala das Sessões, aos 31 dias do mês de dezembro de 2020.
Ver. Diogo dos Santos 		
Ver. Joel Orlando Lucinda
Presidente 			Vice-Presidente
Ver. Jonas Amadeu Raulino
1º Secretário 			

Ver. Francisco Scottini
2º Secretário

Paço Legislativo Vereador Amadeu Serafim Raulino
“ Porto Belo Capital Catarinense dos Transatlânticos”

RESOLUÇÃO Nº 019/2020

Publicação Nº 2789040

RESOLUÇÃO Nº 019/2020
“EXONERA ASSESSOR DE IMPRENSA DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PORTO BELO”.
A MESA DIRETORA DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PORTO BELO, no uso de suas atribuições asseguradas por Lei, com o
disposto no artigo 65, inciso VII da Lei Orgânica Municipal e o artigo 11, inciso VIII do Regimento Interno, RESOLVE:
ART. 1º - Exonera ALCIDES MAFRA, jornalista devidamente inscrito sob registro Profissional nº SC 02557-JP, da Categoria Funcional de Assessor de Imprensa, pertencente ao grupo de Assessoramento Técnico Comissionado com vencimentos estabelecido na Lei Complementar
nº 053/2014.
ART. 2º - As despesas decorrentes da presente resolução, correrão por conta de dotação específica do Orçamento vigente.
ART. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Sala das Sessões, aos 31 dias do mês de dezembro de 2020
Ver. Diogo dos Santos 		
Presidente 			

Ver. Joel Orlando Lucinda
Vice - Presidente

Ver. Jonas Amadeu Raulino
1º Secretário 			

Ver. Francisco Scottini
2º Secretário
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Pouso Redondo
Câmara Municipal
ATA SESSÃO EXTRA ELEIÇÃO MESA DIRETORA 2021 -2022

Publicação Nº 2790327

ATA 002/2021
1ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
1ª SESSÃO LEGISLATIVA
16ª LEGISLATURA
Ata da Primeira Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Pouso Redondo da Décima Sexta Legislatura para eleição e
posse da Mesa Diretora que dirigirá os trabalhos legislativos durante o biênio 2021/2022. Ao primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois
mil e vinte e um, às dez horas e vinte e cinco minutos, reuniram-se extraordinariamente nas dependências da sala de sessões da Câmara
Municipal estabelecida à Rua Querino Ferrari, 93, Bairro Boa Vista, os seguintes Vereadores sob a Presidência do Vereador mais votado,
conforme o que preceitua as disposições da Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno desta Casa de Leis, com o objetivo de dirigir,
coordenar e conduzir os trabalhos para eleição e posse da Mesa Diretora: Ailton Sardo, Alvir Figueredo, Claudir Pires de Moraes, Gilmar
Junkes, Josane da Silva, Lauri Ribeiro Garcia, Luiz Fernando da Silva, Nirto Sousa e Ricardo Rafael Paterno. O Senhor Presidente constatando a presença de todos os Vereadores declarou aberta a Sessão Extraordinária, sendo que no primeiro momento comunicou a todos
os presentes que concorrem aos cargos da Mesa Diretora, a única chapa apresentada, Chapa Única: Presidente Vereador Ricardo Rafael
Paterno, Vice-Presidente Vereador Luiz Fernando da Silva, Primeira Secretária Vereador Josane da Silva e Segundo Secretário Vereador Lauri
Ribeiro Garcia. Na seq-ência o Senhor Presidente convidou o Vereador Luiz Fernando da Silva para secretariar os trabalhos, solicitando que
ele rubricasse consigo as cédulas de votação e se as mesmas conferem com o número de votantes, convidando em seguida, os Vereadores
Gilmar Junkes e Nirto Sousa para verificarem a cabine de votação e a urna onde seriam depositados os votos. Na seq-ência comunicou que
os Vereadores votariam na medida em que forem sendo chamados e por ordem alfabética conforme segue: Ailton Sardo, Alvir Figueredo,
Claudir Pires de Moraes, Gilmar Junkes, Josane da Silva, Lauri Ribeiro Garcia, Luiz Fernando da Silva, Nirto Sousa e Ricardo Rafael Paterno.
Após a votação, o Senhor Presidente convidou os Vereadores Lauri Ribeiro Garcia e a Vereadores Josane da Silva para fazerem a escrutinação dos votos solicitando que ao abrirem as cédulas fossem lidas em voz alta e em tom declarado, solicitando ao Vereador Luiz Fernando
da Silva confirmar a escrutinação dos votos recebidos aos respectivos cargos, sendo constatado a seguinte votação: oito votos a favor da
chapa única e um contrário a chapa única. E assim o senhor Presidente declarou vencedora a Chapa Única tendo a frente o Vereador Ricardo Rafael Paterno como Presidente eleito desta Casa de Leis, Vereador Luiz Fernando da Silva como Vice-Presidente, Vereadora Josane da
Silva como Primeira Secretária e o Vereador Lauri Ribeiro Garcia como Segundo Secretário que dirigirão os trabalhos do Poder Legislativo
de Pouso Redondo durante o biênio 2021/2022. Na seq-ência convidou estes Vereadores para tomarem os seus lugares na Mesa Diretora,
respectivamente, declarando-os empossados em seus respectivos cargos. Dando continuidade aos trabalhos o senhor Presidente deixou a
palavra livre para quem dela quisesse fazer uso, e assim o fizeram os Vereadores parabenizando os eleitos e desejando um Feliz Ano Novo a
todos os presentes. Na sequência fez uso da palavra o Vereador/Presidente eleito Ricardo Rafael Paterno dizendo que irá procurar conduzir
da melhor maneira possível a Presidência da Casa visando sempre o bem estar da coletividade. Finalizou agradecendo os votos recebidos
e desejando um Feliz Ano Novo aos Vereadores e a população do Município de Pouso Redondo, declarando encerrada esta Sessão Extraordinária, convocando os Senhores Vereadores para a Primeira Sessão Ordinária que realizar-se-á no dia primeiro de fevereiro do corrente
ano – 01.02.2021 -, às dezenove horas.
Sala de Sessões, em 01 de janeiro de 2021.
PRESIDENTE:_________________________________________________________
VICE-PRESIDENTE:___________________________________________________
1º SECRETÁRIO:______________________________________________________
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Praia Grande
Prefeitura
CONTRATO 01/2021- PREFEITURA

Publicação Nº 2788977

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE/SC
CONTRATO Nº 01/2021 (MUNICÍPIO)
CONTRATO Nº 004/2021 (CONSÓRCIO)
CONTRATADA: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CAMINHOS DOS CÂNIONS DO SUL
DO OBJETO: ESTE CONTRATO TEM POR OBJETO, DISCIPLINAR A ENTREGA DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE AO CONSÓRCIO PARA ATENDIMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL, OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO E AQUISIÇÃO DE BENS
DE CAPITAL, NECESSÁRIAS À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO.
DO VALOR: R$ 36.000,00
DA VIGENCIA: 01/01/2021 À 31/12/2021.
PRAIA GRANDE - SC, 04 DE JANEIRO DE 2021.
ELISANDRO PEREIRA MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL.

DECRETO N° 001/2021

Publicação Nº 2788954

DECRETO Nº 001, de 04 de janeiro de 2021.
DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE AGENTE POLÍTICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
ELISANDRO PEREIRA MACHADO, Prefeito Municipal de Praia Grande, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e de
acordo com o inciso V do artigo 83 da Lei Orgânica do Município de Praia Grande,
Resolve:
EXONERAR
Art. 1º Fica exonerado o Sr. Varner de Oliveira, ocupante do cargo de Secretário Municipal de Administração e Finanças, a partir 04 de
janeiro de2021.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se às disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Praia Grande,
em 04 de janeiro de 2021.
ELISANDRO PEREIRA MACHADO
Prefeito Municipal

DECRETO N° 004/2021

Publicação Nº 2788970

DECRETO Nº 004, de 04 de janeiro de 2021.
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE AGENTE POLÍTICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
ELISANDRO PEREIRA MACHADO, Prefeito Municipal de Praia Grande, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e de
acordo com o inciso V do artigo 83 da Lei Orgânica do Município de Praia Grande,
Resolve:
NOMEAR
Art. 1º Fica nomeado o Sr. SÉRGIO DA SILVA BOEIRA, para ocupar o cargo de Secretário de Transportes e Obras, com carga horária de 40
(quarenta) horas semanais, a partir de 04 de janeiro de 2021.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se às disposições em contrário.
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Gabinete do Prefeito Municipal de Praia Grande,
em 04 de janeiro de 2021.
ELISANDRO PEREIRA MACHADO
Prefeito Municipal
Publicado e registrado na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, em 04 de janeiro de 2021.
FILIPE MORAES LIMA
Secretário de Administração e Finanças

DECRETO N° 005/2021

Publicação Nº 2788974

DECRETO Nº 005, de 04 de janeiro de 2021.
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE AGENTE POLÍTICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
ELISANDRO PEREIRA MACHADO, Prefeito Municipal de Praia Grande, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e de
acordo com o inciso V do artigo 83 da Lei Orgânica do Município de Praia Grande,
Resolve:
NOMEAR
Art. 1º Fica nomeada a Sra. ELZA DAROS CARDOSO, para ocupar o cargo de Secretária de Educação, com carga horária de 40 (quarenta)
horas semanais, a partir de 04 de janeiro de 2021.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se às disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Praia Grande,
em 04 de janeiro de 2021.
ELISANDRO PEREIRA MACHADO
Prefeito Municipal
Publicado e registrado na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, em 04 de janeiro de 2021.
FILIPE MORAES LIMA
Secretário de Administração e Finanças

DECRETO Nº 002/2021

Publicação Nº 2788957

DECRETO Nº 002, de 04 de janeiro de 2021.
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE AGENTE POLÍTICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
ELISANDRO PEREIRA MACHADO, Prefeito Municipal de Praia Grande, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e de
acordo com o inciso V do artigo 83 da Lei Orgânica do Município de Praia Grande,
Resolve:
NOMEAR
Art. 1º Fica nomeado o Sr. FILIPE MORAES LIMA, para ocupar o cargo de Secretário de Administração e Finanças, com carga horária de 40
(quarenta) horas semanais, a partir de 04 de janeiro de 2021.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se às disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Praia Grande,
em 04 de janeiro de 2021.
ELISANDRO PEREIRA MACHADO
Prefeito Municipal
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Publicação Nº 2788964

DECRETO Nº 003, de 04 de janeiro de 2021.
DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE AGENTE POLÍTICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
ELISANDRO PEREIRA MACHADO, Prefeito Municipal de Praia Grande, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e de
acordo com o inciso V do artigo 83 da Lei Orgânica do Município de Praia Grande,
Resolve:
EXONERAR
Art. 1º Fica exonerado o Sr. Joraci Dias de Oliveira, ocupante do cargo de Secretário Municipal de Transportes e Obras, a partir 04 de janeiro
de2021.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se às disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Praia Grande,
em 04 de janeiro de 2021.
ELISANDRO PEREIRA MACHADO
Prefeito Municipal
Publicado e registrado na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, em 04 de janeiro de 2021.
FILIPE MORAES LIMA
Secretário de Administração e Finanças
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Presidente Getúlio
Prefeitura
PORTARIA N°. 001/2021

Publicação Nº 2788690

PORTARIA Nº 001/2021
DESIGNA FUNÇÃO DE SERVIDORA EFETIVA
NELSON VIRTUOSO, Prefeito Municipal de Presidente Getúlio, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade
com o Artigo 10, Parágrafo da Lei Complementar nº 2.287 do dia 28 de fevereiro de 2008, combinado com o artigo 9º da Lei Complementar
nº 2.289 de 28 de fevereiro de 2008, resolve,
DESIGNAR A FUNÇÃO:
A partir de 05 de janeiro de 2021, MARISTELA SCHOENFELDER STUEPP, Agente Administrativo, Nível 40, Classe B, do Quadro de Pessoal
de Provimento Efetivo da Prefeitura Municipal de Presidente Getúlio/SC, para o desempenho das funções na Biblioteca/ Museu do Município,
subordinada à Secretaria de Educação Cultura e Desporto - SECULDE, com a carga horária de 35 horas semanais de trabalho.
Presidente Getúlio/SC em, 04 de janeiro de 2021.
NELSON VIRTUOSO
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA N/DATA
PRES. GETÚLIO. 04 DE JANEIRO DE 2021
PUBLICADO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.237/2018

PORTARIA N°. 002/2021

Publicação Nº 2789584

PORTARIA Nº 002/2021
ADMITE EM CARÁTER TEMPORÁRIO
NELSON VIRTUOSO, Prefeito Municipal de Presidente Getúlio, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o artigo 98, inciso IX da Lei Orgânica Municipal, de acordo com a Lei Complementar nº 2.277/2006, de 15 de agosto de 2006,
alterada pela Lei Complementar nº 2.304/2009, de 18 de agosto de 2009 e considerando o resultado do Chamamento Público nº 018/2020,
publicado do Diário Oficial dos Municípios em 10 de dezembro de 2020, resolve,
ADMITIR:
A partir do dia 05 de janeiro de 2021, GISELI RODRIGUES DE LIMA, para o cargo de Técnico em Enfermagem do ESF, ocupando função do
Quadro de Cargos de Provimento Efetivo em Caráter Contratual, da Prefeitura Municipal de Presidente Getúlio/SC, subordinada à Secretaria
da Saúde - SESA, com carga horária semanal de 40 (quarenta) horas, com prazo de até 12 meses.
Presidente Getúlio - SC em, 04 de janeiro de 2021.
NELSON VIRTUOSO
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA N/DATA
PRES. GETÚLIO, 04 DE JANEIRO DE 2021.
PUBLICADO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.237/2018.

PORTARIA N°. 003/2021

Publicação Nº 2789586

PORTARIA Nº 003/2021
ADMITE EM CARÁTER TEMPORÁRIO
NELSON VIRTUOSO, Prefeito Municipal de Presidente Getúlio, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o artigo 98, inciso IX da Lei Orgânica Municipal, de acordo com a Lei Complementar nº 2.277/2006, de 15 de agosto de 2006,
alterada pela Lei Complementar nº 2.304/2009, de 18 de agosto de 2009 e considerando o resultado do Chamamento Público nº 018/2020,
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publicado do Diário Oficial dos Municípios em 10 de dezembro de 2020, resolve,
ADMITIR:
A partir do dia 05 de janeiro de 2021, DAIANA MAASS, para o cargo de Técnico em Enfermagem do ESF, ocupando função do Quadro de
Cargos de Provimento Efetivo em Caráter Contratual, da Prefeitura Municipal de Presidente Getúlio/SC, subordinada à Secretaria da Saúde
- SESA, com carga horária semanal de 40 (quarenta) horas, com prazo de até 12 meses.
Presidente Getúlio - SC em, 04 de janeiro de 2021.
NELSON VIRTUOSO
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA N/DATA
PRES. GETÚLIO, 04 DE JANEIRO DE 2021.
PUBLICADO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.237/2018

PORTARIA N°. 004/2021

Publicação Nº 2789591

PORTARIA Nº 004/2021
ADMITE EM CARÁTER TEMPORÁRIO
NELSON VIRTUOSO, Prefeito Municipal de Presidente Getúlio, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o artigo 98, inciso IX da Lei Orgânica Municipal, de acordo com a Lei Complementar nº 2.277/2006, de 15 de agosto de 2006,
alterada pela Lei Complementar nº 2.304/2009, de 18 de agosto de 2009 e considerando o resultado do Chamamento Público nº 018/2020,
publicado do Diário Oficial dos Municípios em 10 de dezembro de 2020, resolve,
ADMITIR:
A partir do dia 05 de janeiro de 2021, SILVANA DA SILVA FERREIRA ESTEVÃO, para o cargo de Técnico em Enfermagem do ESF, ocupando
função do Quadro de Cargos de Provimento Efetivo em Caráter Contratual, da Prefeitura Municipal de Presidente Getúlio/SC, subordinada à
Secretaria da Saúde - SESA, com carga horária semanal de 40 (quarenta) horas, com prazo de até 12 meses.
Presidente Getúlio - SC em, 04 de janeiro de 2021.
NELSON VIRTUOSO
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA N/DATA
PRES. GETÚLIO, 04 DE JANEIRO DE 2021.
PUBLICADO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.237/2018

PORTARIA N°. 005/2021

Publicação Nº 2789595

PORTARIA Nº 005/2021
EXONERA SERVIDOR EFETIVO
NELSON VIRTUOSO, Prefeito Municipal de Presidente Getúlio, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade
com o artigo 80, inciso V e IX da Lei Orgânica do Município e de acordo com o artigo 55 da Lei Complementar Municipal nº 2.287/2008 de
28 de fevereiro de 2008, resolve:
EXONERAR A PEDIDO:
A servidora SILVANA DA SILVA FERREIRA ESTEVÃO, Agente de serviços gerais, do Quadro de Pessoal de Provimento Efetivo da Prefeitura
Municipal de Presidente Getúlio/SC, a partir do dia 04 de janeiro de 2021.
Presidente Getúlio - SC em, 04 de janeiro de 2021.
nelson virtuoso
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA N/DATA
PRES. GETÚLIO, 04 DE JANEIRO DE 2021.
PUBLICADO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 3.237/2018.
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Publicação Nº 2788688

PORTARIA Nº 034/2020-SAATE
DISPÕE SOBRE A VACÂNCIA DO CARGO EM RAZÃO DE FALECIMENTO
EDSON JOSÉ STALOCH, Superintendente do Serviço de Abastecimento de Água e Tratamento de Esgoto- SAATE de Presidente Getúlio,
Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 15, inciso V, da Lei Complementar 2.316/2010 e de conformidade com os artigos 10, 11 e 12 da Lei Complementar nº 2.316/2010 de 12 de novembro de 2010 e Inciso VII do Artigo 54 da Lei
Complementar nº 2.287 de 28 de fevereiro de 2008 que dispõe sobre a Vacância do cargo em virtude de Falecimento, resolve,
DECLARAR A VACÂNCIA DO CARGO:
JOSELINO RODRIGUES, para o cargo de OPERADOR DE MÁQUINAS, Nível 22, Classe A, para compor o Quadro de Cargos de Provimento
Efetivo do Serviço de Abastecimento de Água e Tratamento de Esgoto – SAATE, em razão de seu falecimento, conforme Certidão de Óbito
com matrícula de nº 107557 01 55 2020 4 00012 129 0002868 79 expedida pelo Registro Civil de Pessoas Naturais.
Presidente Getúlio - SC em, 28 de dezembro de 2020.
EDSON JOSÉ STALOCH
Superintendente SAATE
REGISTRADA E PUBLICADA N/DATA
PRES. GETÚLIO, 28/12/2020.
PUBLICADO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.237/2018
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Presidente Nereu
Prefeitura
EDITAL 03/2020 - CONSELHEIROS TUTELARES SUPLENTES - RETIFICAÇÃO 02

Publicação Nº 2789121

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA
Edital CMDCA n.03/2020
RETIFICAÇÃO (2)
Dispõe sobre o processo de escolha dos membros a conselheiros tutelares do Conselho Tutelar de Presidente Nereu/SC:
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Presidente Nereu no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 132 e 139 da Lei Federal n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA), na Resolução CONANDA n. 170/2014,
na Lei Municipal n.1.588 de 29 de março de 2019 e na resolução 04 e 08 do CMDCA, vêm por meio deste tornar publica a RETIFICAÇÃO
(2) DESTE EDITAL, a necessidade de preenchimento de 05 vagas de suplentes a conselheiros tutelares para atuarem no conselho tutelar
do município de PRESIDENTE NEREU, e dá outras providências.
1. DO CARGO, DAS VAGAS E DA REMUNERAÇÃO.
1.1 Ficam abertas 05 (cinco) vagas para a função pública de suplentes do Conselho Tutelar do Município de Presidente Nereu, para cumprimento de mandato de 03 (três) anos, no período de 12 (doze) de janeiro de 2021 a 09 (nove) de janeiro de 2024, em conformidade com o
art. 139, §2o, da Lei Federal n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).
1.2 O exercício efetivo da função de suplentes do Conselho Tutelar do Município de Presidente Nereu, constituirá serviço público relevante
e estabelecerá presunção de idoneidade moral, não gerando vínculo empregatício com o Poder Executivo Municipal.
1.3 Os 05 (cinco) candidatos que obtiverem maior número de votos, em conformidade com o disposto neste edital, assumirão o cargo de
suplentes do Conselho Tutelar.
1.4 Todos os demais candidatos habilitados serão considerados suplentes, seguindo a ordem decrescente de votação.
1.5 A vaga, o vencimento mensal e carga horária são apresentados na tabela a seguir:
Cargo

Vagas

Suplentes do Conselho Tutelar

05

Carga Horária

Total: 30 horas semanais na sede

Vencimentos
Vencimentos dois da tabela de vencimentos os I do Plano de cargos e
salários da Educação R$1.122,54

Parágrafo único: o disposto no caput será organizado mediante escalas de divisão de tarefas entre os conselheiros, a qual contemplará
realização de diligências, formações, reuniões, atendimentos descentralizados em comunidades distantes da sede, fiscalização de entidades,
programas e outras atividades externas, sem prejuízo do caráter colegiado das decisões tomadas pelo conselho.
1.6 O horário de expediente do membro do Conselho Tutelar é das 08h00minh às 11h30minh e das 13h30minh às 17h00minh, sem prejuízo
do atendimento ininterrupto à população.
1.7. Todos os membros do Conselho Tutelar ficam sujeitos a períodos de sobreaviso, inclusive nos finais de semana e feriados, a cada 07
dias de sobreaviso 02 dias de folga.
1.8 A jornada extraordinária do membro do Conselho Tutelar, em sobreaviso, deverá ser compensada, conforme dispõe a Lei Municipal n.
1.588/2019, ou a que a suceder.
1.9 As especificações relacionadas ao vencimento, aos direitos sociais e aos deveres do cargo de membro do Conselho Tutelar serão aplicadas de acordo com a Lei Federal n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e a Lei Municipal n. 1.588/2019, ou a que a suceder.
1.10 Os servidores públicos, quando eleitos para o cargo de membro do Conselho Tutelar e no exercício da função, poderão optar pelo
vencimento do cargo público acrescidas das vantagens incorporadas ou pela remuneração que consta Lei Municipal n. 1.588/2019, sendo-lhes assegurados todos os direitos e vantagens de seu cargo efetivo, enquanto perdurar o mandato, exceto para fins de promoção por
merecimento.
2. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES
2.1 O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar de Presidente Nereu ocorrerá em consonância com o disposto no art. 139,
§1o, da Lei Federal n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e na Lei Municipal n. 1.588/2019.
2.2 O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar seguirá as etapas abaixo:
I. Inscrição para registro das candidaturas;
II. Capacitação de caráter eliminatório;
III. Prova de caráter eliminatório;
IV. Sufrágio universal e direto, pelo voto facultativo e secreto dos eleitores do Município de Presidente Nereu, cujo domicílio eleitoral tenha
sido fixado dentro de prazo de 90 (noventa) dias anteriores ao pleito.
3. DOS REQUISITOS A CANDIDATURA E DA DOCUMENTAÇÃO
3.1 Somente poderão concorrer ao cargo de membro do Conselho Tutelar, os candidatos que preencherem os requisitos para candidatura
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fixada na Lei Federal n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e a Lei Municipal n. 1.588/2019, a saber:
I. Reconhecida idoneidade moral;
II. Idade superior a 21 (vinte e um) anos;
III. Residência no Município no mínimo 01 ano;
IV. Experiência mínima de 01 (um) ano na defesa dos direitos da criança e do adolescente ou curso de especialização em matéria de infância
e juventude com carga horária mínima de no mínimo 40 (quarenta) horas;
V. Conclusão do ensino médio;
VI. Não ter sido anteriormente suspenso ou destituído do cargo de membro do Conselho Tutelar em mandato anterior, por decisão administrativa ou judicial;
VII. Não incidir nas hipóteses do art. 1o, inc. I, da Lei Complementar Federal n. 64/1990 (Lei de Inelegibilidade);
VIII. Não ser membro, no momento da publicação deste Edital, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
IX. Não possuir os impedimentos previstos no art. 140 e parágrafo único da Lei Federal 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).
3.2 Deverão ser apresentados, por ocasião da inscrição, os seguintes documentos:
I. Certidão de Nascimento ou Casamento;
II. Comprovante de residência de um ano anterior à publicação deste edital;
III. Certificado de quitação eleitoral;
IV. Certidão negativa de antecedentes criminais da Justiça Estadual;
V. Certidão negativa da Justiça Eleitoral;
VI. Certidão negativa da Justiça Federal;
VII. Certidão de a Justiça Militar da União;
VIII. Diploma ou Certificado de Conclusão do Ensino Médio;
IX. Certificado de curso de informática de no mínimo 40 horas;
X. A experiência na promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente poderá ser comprovada da seguinte forma:
a) Declaração fornecida por organização da sociedade civil que atua no atendimento à criança e ao adolescente, com especificação do
serviço prestado; ou.
b) Declaração emitida por órgão público, informando da experiência na área com criança e adolescente; ou.
c) Registro em carteira profissional de trabalho comprovando experiência na área com criança e adolescente; ou.
d) Diploma ou certificado de conclusão curso de especialização em matéria de infância e juventude, reconhecido pelo Ministério da Educação
(MEC), com carga horária mínima de 180 horas.
3.3 O candidato servidor público municipal deverá comprovar, no momento da inscrição, a possibilidade de permanecer à disposição do
Conselho Tutelar.
4. DOS IMPEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO NO PROCESSO DE ESCOLHA
4.1 o membro do conselho tutelar, eleito no processo de escolha anterior, que tiver exercido o cargo por período consecutivo superior a um
mandato e meio, poderá participar do presente processo (LEI FEDERAL n° 1783, de 2019 que altera o art. 132 da lei nº 8.069, de 13 de
julho de 1990 - ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE), para dispor sobre a recondução dos conselheiros tutelares.
5. DOS IMPEDIMENTOS PARA EXERCER O MANDATO
5.1 São impedidos de servir no mesmo Conselho Tutelar os cônjuges, companheiros, mesmo que em união homo afetivo sogro e genro ou
nora, cunhados, durante o cunhadio, padrasto ou madrasta e enteado ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau.
5.2 Estende-se o impedimento ao membro do Conselho Tutelar em relação à autoridade judiciária e ao representante do Ministério Público,
com atuação na Justiça da Infância e da Juventude da mesma Comarca.
6. DAS INSCRIÇÕES
6.1 As inscrições ficarão abertas do dia 23 (vinte e três) de novembro a 11 (onze) de dezembro 2020, em horário de atendimento ao público,
das 7h às 12h00minh na Secretaria Municipal de Assistência Social com a servidora Simone Rech da Prefeitura Municipal.
6.2 Nenhuma inscrição será admitida fora do período determinado neste Edital.
6.3 As candidaturas serão registradas individualmente e numeradas de acordo com a ordem de inscrição.
6.4 No ato da inscrição, os candidatos deverão apresentar, ficha de inscrição para registro da candidatura, além dos documentos previstos
no item três (três) deste edital.
6.5 Na hipótese de inscrição por procuração deverão ser apresentados, além dos documentos do candidato, o instrumento de procuração
específica e fotocópia de documento de identidade do procurador.
6.6 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital e na Lei
Municipal n. 1.588/2019, bem como das decisões que possam ser tomadas pela Comissão Especial Eleitoral e pelo CMDCA em relação aos
quais não poderá alegar desconhecimento.
6.7 O deferimento da inscrição dar-se-á mediante o correto preenchimento da ficha de Inscrição e a apresentação da documentação exigida
no item três (três) deste edital.
6.8 A inscrição será gratuita.
6.9 São de exclusiva responsabilidade do candidato ou de seu representante legal o correto preenchimento do requerimento de inscrição e
a entrega da documentação exigida.
7. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DAS CANDIDATURAS
7.1 As informações prestadas na ficha de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato ou de seu procurador.
7.2 O uso de documentos ou informações falsas, declaradas na ficha de inscrição, acarretará na nulidade da inscrição a qualquer tempo,
bem como anulará todos os atos dela decorrentes, sem prejuízo de responsabilização dos envolvidos.
7.3A Comissão Especial Eleitoral tem o direito de excluir do processo de escolha o candidato que não preencher o respectivo documento de
forma completa e correta, bem como fornecer dados inverídicos ou falsos.
7.4 A Comissão Especial Eleitoral tem o direito de, em decisão fundamentada, indeferir as inscrições de candidatos que não cumpram os
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requisitos mínimos estabelecidos neste Edital, na Lei Municipal n. 1.5882019 e na Lei Federal n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do
Adolescente).
7.5A relação de inscrições deferidas será publicada, nos locais oficiais de publicação do Município.
7.6 O candidato cuja inscrição for indeferida poderá interpor recurso, de forma escrita e fundamentada, no horário de atendimento ao público, no (local), não se admitindo o envio de recurso por meio digital (e-mail).
7.7A Comissão Especial Eleitoral deverá deliberar e apresentar o resultado dos recursos, conforme calendário a seguir.
7.8 Da decisão de indeferimento da Comissão Especial Eleitoral o candidato poderá interpor novo recurso, de forma escrita e fundamentada,
dirigido ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no horário de atendimento ao público, no (local), não se admitindo
o envio de recurso por meio digital (e-mail).
7.9 A divulgação do resultado dos recursos interpostos pelos candidatos pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
bem como da lista de todos os candidatos cujas inscrições foram deferidas, nos locais oficiais de publicação do Município.
7.10 Publicada a relação de inscrições deferidas, qualquer pessoa poderá impugnar a candidatura, mediante prova da alegação, no horário
de atendimento ao público, no (local), admitindo-se o envio de impugnações por meio eletrônico, vedado o anonimato.
7.11 A publicação da lista dos candidatos impugnados pela população e avaliados pela Comissão Especial Eleitoral.
7.12Os candidatos impugnados poderão interpor recurso junto a Comissão Especial Eleitoral, a qual deverá se manifestar em 24 (vinte e
quatro) horas.
7.13 No caso de manutenção da impugnação pela Comissão Especial Eleitoral, o candidato poderá interpor recurso dirigido ao Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente no período a seguir.
7.14 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, após deliberação sobre os recursos interpostos, publicará a lista final
dos candidatos aptos a participar da capacitação e da escolha.
7.15 Entre os dias 10 a 17 dezembro ocorrerá à realizada a capacitação dos candidatos considerados aptos.
7.16 Os recursos serão apreciados diretamente pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
7.17 Os candidatos habilitados receberão um número de inscrição, composto por, no mínimo, 02 (dois) dígitos, distribuído em ordem alfabética, pelo qual se identificarão como candidato.
8. DA PROPAGANDA ELEITORAL
8.1 Toda a propaganda eleitoral será realizada pelos candidatos, imputando-lhes responsabilidades nos excessos praticados por seus simpatizantes.
8.2A propaganda eleitoral somente poderá ser feita com santinhos constando apenas número, nome e foto do candidato e curriculum vitae.
8.3 A veiculação de propaganda eleitoral pelos candidatos somente é permitida após a publicação, pelo Conselho Municipal dos Diretos da
Criança e do Adolescente, da relação final e oficial dos candidatos considerados habilitados.
8.4Somos permitidas a participação em debates e entrevistas, garantindo-se a igualdade de condições a todos os candidatos.
8.5Aplicam-se, no que couberem, as regras relativas à campanha eleitoral previstas na Lei Federal n. 9.504/1997 e alterações posteriores,
inclusive quanto aos crimes eleitorais, observadas ainda as seguintes vedações:
I. Abuso do poder econômico na propaganda feita através dos veículos de comunicação social, com previsão legal no art. 14, § 9o, da
Constituição Federal; na Lei Complementar Federal n. 64/1990 (Lei de Inelegibilidade); e art. 237 do Código Eleitoral, ou as que as suceder;
II. Doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor;
III. Propaganda por meio de anúncios luminosos, faixas, cartazes ou inscrições em qualquer local público, exceto nos espaços privados
mediante autorização por parte do proprietário, locatário ou detentor de concessão de moradia;
IV. A participação de candidatos, nos três (três) meses que precedem o pleito, de inaugurações de obras públicas;
V. A vinculação político-partidária das candidaturas e a utilização da estrutura dos partidos políticos para campanha eleitoral;
VI. A vinculação religiosa das candidaturas e a utilização da estrutura das Igrejas ou Cultos para campanha eleitoral;
VII. Favorecimento de candidatos por qualquer autoridade pública ou a utilização, em benefício daqueles, de espaços, equipamentos e
serviços da Administração Pública Municipal;
VIII. Confecção de camisetas e nenhum outro tipo de divulgação em vestuário;
IX. Propaganda eleitoral em rádio, televisão, outdoors ou carro de som;
X. Propaganda que implique grave perturbação à ordem, aliciamento de eleitores por meios insidiosos e propaganda enganosa:
a. Considera-se grave perturbação à ordem, propaganda que fira as posturas municipais, que perturbe o sossego público ou que prejudique
a higiene e a estética urbana;
b. Considera-se aliciamento de eleitores por meios insidiosos, doação, oferecimento, promessa ou entrega ao eleitor de bem ou vantagem
pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor;
c. Considera-se propaganda enganosa a promessa de resolver eventuais demandas que não são da atribuição do Conselho Tutelar, a criação
de expectativas na população que, sabidamente, não poderão ser equacionadas pelo Conselho Tutelar, bem como qualquer outra que induza
dolosamente o eleitor a erro, com o objetivo de auferir, com isso, vantagem à determinada candidatura.
8.6 No dia da eleição são vedados aos candidatos:
I. Utilização de espaço na mídia;
II. Transporte aos eleitores;
III. Uso de alto-falantes e amplificadores de som ou promoção de comício ou carreata;
IV. Distribuição de material de propaganda política ou a prática de aliciamento, coação ou manifestação tendente a influir na vontade do
eleitor;
V. Propaganda num raio de 100 (cem) metros do local da votação e nas dependências deste;
VI. Qualquer tipo de propaganda eleitoral, inclusive "boca de urna".
8.7 Compete à Comissão Especial Eleitoral processar e decidir sobre as denúncias referentes à propaganda eleitoral, podendo, inclusive,
determinar a retirada ou a suspensão da propaganda, o recolhimento do material e a cassação da candidatura.
8.8 Os recursos interpostos contra decisões da Comissão Especial Eleitoral, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da notificação, serão
analisados e julgados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
8.9 O candidato envolvido e o denunciante, bem como o Ministério Público, serão notificados das decisões da Comissão Especial Eleitoral e
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
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8.10 Somos vedados aos órgãos da Administração Pública Direta ou Indireta, Federais, Estaduais ou Municipais, realizar qualquer tipo de
propaganda que possa caracterizar como de natureza eleitoral, ressalvada a divulgação do pleito, sem a individualização dos candidatos.
9. DA ELEIÇÃO
9.1 Os suplentes do Conselho Tutelar serão escolhidos em sufrágio universal e direto, pelo voto facultativo e secreto dos eleitores aptos no
cadastro da Justiça Eleitoral no Município, em eleição presidida pelo Presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente e fiscalizada pelo representante do Ministério Público.
9.2 A eleição será realizada no DIA 10 DE JANEIRO, no horário das 8hs às 17hs.
9.3 o local de votação será na ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JAIME GILI, definidas serão as salas pela comissão especial eleitoral,
9.4 Nos locais de votação deverão ser afixadas lista dos candidatos habilitados, com os seus respectivos números.
9.5 Poderão votar os cidadãos inscritos como eleitores do Município no prazo de até três (três) meses antes do pleito eleitoral, cujo nome
conste do caderno de eleitores fornecido pelo Tribunal Regional Eleitoral.
9.6 Não se admitirá a inclusão manual de nomes ao caderno de eleitores, nem o voto de eleitores cujo nome não esteja ali indicado.
9.7 O voto é sigiloso e o eleitor votará em cabina indevassável.
9.8 O eleitor deverá apresentar à Mesa Receptora de Votos a carteira de identidade ou outro documento equivalente a esta, com foto.
9.9 Existindo dúvida quanto à identidade do eleitor, o Presidente da Mesa poderá interrogá-lo sobre os dados constantes na carteira da
identidade, confrontando a assinatura da identidade com a feita na sua presença, e mencionando na ata a dúvida suscitada.
9.10 A impugnação da identidade do eleitor, formulada pelos membros da mesa, fiscais, candidatos, Ministério Público ou qualquer eleitor,
será apresentada verbalmente ou por escrito, antes de este ser admitido a votar.
Onde se lê
IX.1 O eleitor votará em cinco candidatos na Mesa Receptora de Votos na seção instalada.
Leia-se
9.11 O eleitor votará em dois candidatos na Mesa Receptora de Votos na seção instalada.
IX.2 Caso não seja possível contar com a cessão das urnas eletrônicas, a votação se dará por meio de cédulas eleitorais impressas e padronizadas, aprovadas previamente pela Comissão Especial Eleitoral, constando, em sua parte frontal, espaço para o preenchimento dos
números do candidato, sem se admitir a indicação do nome dos candidatos.
IX.3 Incluindo item faltando:
9.13 Nas urnas de lona a votação será por cédulas impressas e previamente rubricadas pelo presidente do CMDCA.
9.14 Constituem a Mesa Receptora de Votos: um Presidente, um Mesário e um Secretário, indicados pela Comissão Especial Eleitoral.
9.15 O Mesário substituirá o Presidente, de modo que haja sempre quem responda, pessoalmente, pela ordem e regularidade do processo
eleitoral, cabendo-lhes, ainda, assinar a ata da eleição.
9.16 O Presidente deve estar presente ao ato da abertura e de encerramento da eleição, salvo força maior, comunicando a impossibilidade
de comparecimento ao Mesário e ao Secretário, pelo menos, 24 (vinte e quatro) horas antes da abertura dos trabalhos, ou imediatamente,
se a impossibilidade se der dentro desse prazo ou no curso da eleição.
9.17 Na falta do Presidente assumirá a Presidência o Mesário e na sua falta ou impedimento, o Secretário ou um dos suplentes indicados
pela Comissão Especial Eleitoral.
9.18 A assinatura dos eleitores será colhida nas folhas de votação da seção eleitoral, a qual, conjuntamente com o relatório final da eleição
e outros materiais, será entregue à Comissão Especial Eleitoral.
9.19 Não podem ser nomeados Presidente, Mesário ou Secretário:
I. Os candidatos e seus parentes, consanguíneos ou afins, até o terceiro grau;
II. O cônjuge ou o companheiro do candidato;
III. As pessoas que notoriamente estejam fazendo campanha para um dos candidatos concorrentes ao pleito.
9.20 Os candidatos poderão indicar até dois fiscais por cada seção eleitoral (local de votação), que deverão estar identificados por meio de
crachá padronizado, encaminhando o nome e a cópia do documento de identidade destes à Comissão Especial Eleitoral.
10. DA APURAÇÃO
ONDE Se lê.
10.1A apuração dar-se-á na sede do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente ou em local definido pela Comissão Especial Eleitoral, imediatamente após o encerramento do pleito eleitoral, contando com a presença do representante do Ministério Público e
da Comissão Especial Eleitoral.
LEIA-SE:
10.1A apuração dar-se-á na Escola de Educação Básica Vereador Jaime Gili ou em local definido pela Comissão Especial Eleitoral, imediatamente após o encerramento do pleito eleitoral, contando com a presença do representante do Ministério Público e da Comissão Especial
Eleitoral e dos demais apuradores já convocados por oficio.
10.2 Após a apuração dos votos poderão os fiscais, assim como os candidatos, apresentar impugnação, que será decidida pela Comissão
Eleitoral, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
10.3 Após o término das votações, o Presidente, o Mesário e o Secretário da seção elaborarão a Ata da votação.
10.4 Concluída a contagem dos votos, a Mesa Receptora deverá fechar relatório dos votos referentes à votação.
10.5 Os cinco candidatos mais votados assumirão o cargo de suplentes do Conselho Tutelar.
10.6 Os demais candidatos serão considerados também suplentes, seguindo-se a ordem decrescente de votação.
10.7 No caso de empate na votação, será considerado eleito o candidato com melhor nota na prova de avaliação; persistindo o empate,
serão considerados eleitos o candidato com mais idade.
11. DA PROCLAMAÇÃO, NOMEAÇÃO E POSSE DOS ELEITOS.
Onde se lê:
11.1 O resultado da eleição será publicado no dia 10 de JANEIRO de 2020, publicado nos espaços oficiais de publicação do Município,
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inclusive em sua página eletrônica, contendo os nomes dos eleitos e o respectivo número de votos recebidos.
Leia-se:
11.1 O resultado da eleição será publicado através de oficio no dia 10 de JANEIRO de 2020, exposto no mural da Prefeitura do Município,
e dia 11/01/2021 publicado nos espaços oficiais de publicação do Município inclusive em sua página eletrônica (12/01/2021), contendo os
nomes dos eleitos e o respectivo número de votos recebidos.
11.2 Os candidatos eleitos serão nomeados por ato do Prefeito Municipal e empossados pelo Presidente do Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente no dia 13/01/2021.
Onde se lê:
11.3 A posse dos cinco primeiros candidatos eleitos a suplentes que receberem o maior número de votos será em 11 (onze) de janeiro de
2020.
Leia-se:
11.3 A posse dos candidatos eleitos suplentes será dia 13 (treze) de janeiro de 2021.
11.4 Ocorrendo vacância do cargo, assumirá o suplente que houver obtido o maior número de votos.
11.5 Os candidatos eleitos deverão participar de uma capacitação promovida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, sob pena de não poderem assumir a função de membro do Conselho Tutelar.
11.6 Os candidatos eleitos têm o direito de, durante o período de transição, consistente em 10 (dez) dias anteriores à posse, ter acesso ao
Conselho Tutelar, acompanhar o atendimento dos casos, e ter acesso aos documentos e relatórios expedidos pelo órgão.
12. DO CALENDÁRIO
12.1 Calendários simplificados da inscrição para o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar:
Data
26/11/2020
27/11/2020 a 07/12/2020 alterado (Resolução CMDCA)
08 /12/2020
08/12/2020
09/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
16/12/2020
16/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
10/01/2021
11/01/2021e 12/01/2021
13/01/2021

Etapa
Publicação do Edital.
Prazo para registro das candidaturas.
Análise do pedido de registro das candidaturas, pela CEE.
Publicação da relação dos candidatos inscritos, deferidos e indeferidos, pela
CEE.
Prazo para interposição de recurso junto a CEE, ao candidato inabilitado.
Publicação, pela CEE, do resultado dos recursos interpostos pelos candidatos.
Prazo ao candidato indeferido proceder à interposição de recurso junto ao
CMDCA.
Publicação, pelo CMDCA, do resultado dos recursos interpostos pelos candidatos, bem como, de edital informando o nome de todos os candidatos cuja
inscrição foi deferida.
Prazo para impugnação das candidaturas junto a CEE, pela população geral.
Publicação da lista dos candidatos impugnados pela população e avaliados
pela CEE.
Prazo aos candidatos impugnados para interposição de recurso junto a CEE.
Publicação, pela CEE, do resultado dos recursos interpostos pelos candidatos.
Prazo aos candidatos impugnados pela CEE, para de recurso junto a CMDCA.
Publicação da lista dos candidatos aptos a participar da capacitação.
Capacitação dos candidatos (8h às 17h).
Prova dos candidatos (Jaime Gilli – 8h00)
Escolha dos Suplentes – Sufrágio universal e apuração com resultado final
Recursos e analise dos recursos
Posse dos Suplentes as 09:00 horas na CAMARA de VEREADORES DESTE
MUNICIPIO.

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
13.1 As atribuições do cargo de membro do Conselho Tutelar são as constantes na Lei Federal n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do
Adolescente) e na Lei Municipal n. 1.588/2019, sem prejuízo das demais leis afetas.
13.4 As datas e os locais para realização de eventos relativos ao presente processo eleitoral, com exceção da data da eleição e da posse dos
eleitos, poderão sofrer alterações em casos especiais, devendo ser publicado como retificação a este Edital. Alterações em casos especiais,
devendo ser publicado como retificação a este Edital.
13.5Os casos omissos, e no âmbito de sua competência, serão resolvidos pela Comissão Especial Eleitoral do Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente, sob a fiscalização do representante Ministério Público.
13.6 O candidato deverá manter atualizado seu endereço e telefone, desde a inscrição até a publicação do resultado final, junto ao Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
13.7 É responsabilidade de o candidato acompanhar os Editais, comunicados e demais publicações referentes a este processo eleitoral.
13.8 O suplente do Conselho Tutelar eleito perderá o mandato caso venha a residir em outro Município.
13.9 O Ministério Público deverá ser cientificado do presente Edital e das demais deliberações da Comissão Especial Eleitoral e do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, por meio do Promotor de Justiça com atribuição na Infância e Juventude.
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13.10 Ficamos eleitos o Foro da Comarca de Rio do Sul para dirimir as questões decorrentes da execução do presente Edital, com renúncia
expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
LENARA POPENGA LYRA
Presidente CMDCA
Presidente Nereu, 04 de Janeiro de 2021.

Camara de vereadores de Presidente Nereu
PORTARIA Nº 01/2021 DE NOMEAÇÃO DE SECRETARIO GERAL DA CÂMARA DE VEREADORES

Publicação Nº 2789170

PORTARIA Nº 01/2021
NOMEIA O SENHOR VALDIR PETRIS PARA OCUPAR O CARGO DE AGENTE POLITICO, (CARGO COMISSIONADO) DE SECRETARIO GERAL
DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU - SC, COMO ESPECIFICA.
VALDECIR ROCHA, Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Presidente Nereu, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Público Municipais e Lei Municipal nº 1483/2015
baixa a seguinte:
PORTARIA
Art. 1º - Fica NOMEADO o senhor VALDIR PETRIS para ocupar o Cargo de Agente Político, (Cargo Comissionado) de Secretaria Geral da
Câmara de Vereadores do Município de Presidente Nereu - SC, conforme autoriza Lei Municipal nº 1483/2015.
Art. 2º - A Remuneração do Secretario Geral da Câmara de Vereadores (Cargo Comissionado) foi fixada pela Lei Municipal nº 1498/2016.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE NEREU, ESTADO DE SANTA CATARINA EM 04 DE JANEIRO DE 2021.
Registrado e Publicado nesta data.
Gabinete da Presidência.
VALDECIR ROCHA
Presidente da Câmara

PORTARIA Nº 182020 DE EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DE SECRETARIA

Publicação Nº 2789162

PORTARIA Nº 18/2020
EXONERA A SENHORA LISABETE DA SILVA KOCHANSKI DO CARGO DE AGENTE POLITICO, (CARGO COMISSIONADO) DE SECRETARIA
GERAL DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU - SC, COMO ESPECIFICA.
JEFERSON LESKE, Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Presidente Nereu, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Público Municipais e Lei Municipal nº 1483/2015
baixa a seguinte:
PORTARIA
Art. 1º - Fica EXONERADA a senhora LISABETE DA SILVA KOCHANSKI do Cargo de Agente Político, (Cargo Comissionado) de Secretaria
Geral da Câmara de Vereadores do Município de Presidente Nereu - SC, conforme autoriza Lei Municipal nº 1483/2015, a partir desta data
de 24/12/2020.
Art. 2º - As despesas decorrentes com esta RESCISÃO ocorrerão por conta de Dotações do Orçamento da Câmara Municipal de Vereadores.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação em mural público.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE NEREU, ESTADO DE SANTA CATARINA EM 24 DE DEZEMBRO DE
2020.
Registrado e Publicado nesta data.
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Gabinete da Presidência.
JEFERSON LESKE
Presidente da Câmara
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Princesa
Prefeitura
DECRETO N° 770, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2788965

DECRETO Nº. 770, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
“HOMOLOGA RESULTADO DA AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
O Prefeito Municipal de Princesa, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições do seu cargo, e de acordo com o Artigo 41 da Constituição Federal, com nova redação que lhe deu a emenda constitucional nº. 19/98, de 04/06/98, e o Artigo 103 da Lei Orgânica do Município,
combinado com o Edital do Concurso Público nº. 001/2015, de 20/01/2015, homologado pelo Decreto nº. 119, de 15/05/2015, prorrogado
seus efeitos através do Decreto n°. 131 de 12/05/2017 e de acordo com o disposto na sessão VI da Lei Complementar n°. 22 de 30 de
Dezembro de 2014:
DECRETA
Art. 1º. Fica Homologado o Resultado da Avaliação do Estágio Probatório apresentado pela Comissão de Avaliação, nomeada pela Portaria
nº. 231, de 21 de Dezembro de 2020.
Art. 2º. Torna-se estável no quadro permanente de Funcionários Públicos, a partir do dia 19/06/2020 a servidora Débora Marta Bruzzo,
ocupante do cargo de monitora de creche, com carga horária de 30 horas semanais, que obteve aprovação no estágio probatório, nomeada
em decorrência da aprovação no Concurso Público, Edital nº. 001/2015, de 20/01/2015, homologado pelo Decreto nº. 119, de 15/05/2015,
prorrogado seus efeitos através do Decreto n°. 131 de 12/05/2017.
Art. 3º. As despesas decorrentes do presente Decreto correrão à conta do orçamento municipal vigente, em dotação específica para tal fim.
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Princesa, SC, em,
04 de Janeiro de 2021.
EDILSON MIGUEL VOLKWEIS
Prefeito Municipal

DECRETO N° 771, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2788975

DECRETO Nº. 771, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
“HOMOLOGA RESULTADO DA AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
O Prefeito Municipal de Princesa, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições do seu cargo, e de acordo com o Artigo 41 da Constituição Federal, com nova redação que lhe deu a emenda constitucional nº. 19/98, de 04/06/98, e o Artigo 103 da Lei Orgânica do Município,
combinado com o Edital do Concurso Público nº. 001/2015, de 20/01/2015, homologado pelo Decreto nº. 119, de 15/05/2015, prorrogado
seus efeitos através do Decreto n°. 131 de 12/05/2017 e de acordo com o disposto na sessão VI da Lei Complementar n°. 22 de 30 de
Dezembro de 2014:
DECRETA
Art. 1º. Fica Homologado o Resultado da Avaliação do Estágio Probatório apresentado pela Comissão de Avaliação, nomeada pela Portaria
nº. 231, de 21 de Dezembro de 2020.
Art. 2º. Torna-se estável no quadro permanente de Funcionários Públicos, a partir do dia 04/10/2020 a servidora Juliane Kafer, ocupante do
cargo de monitora de creche, com carga horária de 30 horas semanais, que obteve aprovação no estágio probatório, nomeada em decorrência da aprovação no Concurso Público, Edital nº. 001/2015, de 20/01/2015, homologado pelo Decreto nº. 119, de 15/05/2015, prorrogado
seus efeitos através do Decreto n°. 131 de 12/05/2017.
Art. 3º. As despesas decorrentes do presente Decreto correrão à conta do orçamento municipal vigente, em dotação específica para tal fim.
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Princesa, SC, em,
04 de Janeiro de 2021.
EDILSON MIGUEL VOLKWEIS
Prefeito Municipal
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Publicação Nº 2788988

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2021
EDILSON MIGUEL VOLKWEIS, Prefeito de Princesa, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, convoca para que, no prazo
de 15 (quinze) dias, a contar de 05 DE JANEIRO DE 2021, prorrogáveis por igual período, mediante requerimento justificado do interessado
ou de seu procurador, o Candidato aprovado no Concurso Público, Edital nº 001/2019, homologados os resultados dos aprovados por meio
do Decreto nº 261, de 05 de setembro de 2019, compareça à sede do Município de Princesa, sito a Rua Rio Grande do Sul, esquina com
a Rua Nossa Senhora de Fátima, nº 545, Centro, Princesa/SC, no horário das 07h00min às 13h00min, de segunda a sexta feira a fim de
assumir o cargo a seguir discriminado:
OPERADOR DE EQUIPAMENTOS (CNH CATEGORIA D)
GIOVANI LUIZ SASSO
Gabinete do Prefeito Municipal de Princesa, Estado de Santa Catarina, em 04 de janeiro de 2021.
EDILSON MIGUEL VOLKWEIS,
Prefeito Municipal
Este Edital de Convocação foi Registrado e
Publicado na forma da Lei
Princesa/SC, 05 de janeiro de 2021
GILSON LOGA LISBOA

PORTARIA Nº 270 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020

Publicação Nº 2788367

PORTARIA Nº. 270 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020
“CONCEDE FÉRIAS À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
EDILSON MIGUEL VOLKWEIS, Prefeito Municipal de Princesa, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe são conferidas
pela Lei Orgânica Municipal, combinado com o Capítulo VIII, Artigos 76 a 78 da Lei Ordinária nº. 109, de 28 de Dezembro de 2004 e suas
alterações, em especial a Lei Complementar nº 63 de 08 de março de 2019;
RESOLVE:
Art. 1º. CONCEDER FÉRIAS à servidora pública estável Juliana Miola Martini, com matrícula funcional nº 1224, ocupante do cargo de Monitora de Creche, considerando o período aquisitivo de 30 de outubro de 2019 a 29 de outubro de 2020.
Parágrafo único. As referidas férias serão gozadas com data inicial em 04 de janeiro de 2021 e data final em 02 de fevereiro de 2021.
Art. 2º. As despesas decorrentes da aplicação desta Portaria correrão à conta do orçamento municipal.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigência na data de sua publicação, com efeitos ex tunc à data de 04 de janeiro de 2021.
Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Princesa (SC), em 30 de dezembro de 2020.
EDILSON MIGUEL VOLKWEIS
PREFEITO MUNICIPAL
Esta Portaria foi Registrada e Publicada na forma da Lei.
Publicação no DOM/SC – Ato nº 2788367.
Data da Publicação: 05 de janeiro de 2021.
Edineia Inês Wille

PORTARIA Nº 271 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020

Publicação Nº 2788387

PORTARIA Nº. 271 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020
“CONCEDE FÉRIAS À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
EDILSON MIGUEL VOLKWEIS, Prefeito Municipal de Princesa, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe são conferidas
pela Lei Orgânica Municipal, combinado com o Capítulo VIII, Artigos 76 a 78 da Lei Ordinária nº. 109, de 28 de Dezembro de 2004 e suas
alterações, em especial a Lei Complementar nº 63 de 08 de março de 2019;
RESOLVE:
Art. 1º. CONCEDER FÉRIAS à servidora pública efetiva Marcieli Dreyer Schneider, com matrícula funcional nº 1478, ocupante do cargo de
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Monitora de Creche, considerando o período aquisitivo de 05 de fevereiro de 2020 a 04 de fevereiro de 2021.
§1º As referidas férias serão gozadas com data inicial em 04 de janeiro de 2021 e data final em 30 de janeiro de 2021.
§2º Férias concedidas em períodos proporcionais e no mês de janeiro, na forma da legislação vigente.
Art. 2º. As despesas decorrentes da aplicação desta Portaria correrão à conta do orçamento municipal.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigência na data de sua publicação, com efeitos ex tunc à data de 04 de janeiro de 2021.
Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Princesa (SC), em 30 de dezembro de 2020.
EDILSON MIGUEL VOLKWEIS
PREFEITO MUNICIPAL
Esta Portaria foi Registrada e Publicada na forma da Lei.
Publicação no DOM/SC – Ato nº 2788387.
Data da Publicação: 05 de janeiro de 2021.
Edineia Inês Wille

PORTARIA Nº 272 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020

Publicação Nº 2788391

PORTARIA Nº. 272 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020
“CONCEDE FÉRIAS À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
EDILSON MIGUEL VOLKWEIS, Prefeito Municipal de Princesa, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe são conferidas
pela Lei Orgânica Municipal, combinado com o Capítulo VIII, Artigos 76 a 78 da Lei Ordinária nº. 109, de 28 de Dezembro de 2004 e suas
alterações, em especial a Lei Complementar nº 63 de 08 de março de 2019;
RESOLVE:
Art. 1º. CONCEDER FÉRIAS à servidora pública efetiva Juliana Inês Kern, inscrita no CPF nº 009.720.279-71 e com matrícula funcional nº
1499, ocupante do cargo de Monitora de Creche, considerando os períodos aquisitivos de 21 de março de 2019 a 20 de março de 2020 e
21 de março de 2020 a 20 de março de 2021.
§1º Sendo que as referidas férias serão gozadas em períodos ininterruptos, um deles de 08 dias, referente ao primeiro período aquisitivo
supracitado, com data inicial em 04 de janeiro de 2021 e data final em 11 de janeiro de 2021 e o outro de 22 dias, referente ao segundo
período aquisitivo supracitado, com data inicial em 12 de janeiro de 2021 e data final em 02 de fevereiro de 2021.
§2º Férias concedidas em períodos proporcionais e no mês de janeiro, na forma da legislação vigente.
Art. 2º. As despesas decorrentes da aplicação desta Portaria correrão à conta do orçamento municipal.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigência na data de sua publicação, com efeitos ex tunc à data de 04 de janeiro de 2021.
Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Princesa (SC), em 30 de dezembro de 2020.
EDILSON MIGUEL VOLKWEIS
PREFEITO MUNICIPAL
Esta Portaria foi Registrada e Publicada na forma da Lei.
Publicação no DOM/SC – Ato nº 2788391.
Data da Publicação: 05 de janeiro de 2021.
Edineia Inês Wille

PORTARIA Nº 273 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020

Publicação Nº 2788456

PORTARIA Nº. 273 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020
“CONCEDE FÉRIAS À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
EDILSON MIGUEL VOLKWEIS, Prefeito Municipal de Princesa, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe são conferidas
pela Lei Orgânica Municipal, combinado com o Capítulo VIII, Artigos 76 a 78 da Lei Ordinária nº. 109, de 28 de Dezembro de 2004 e suas
alterações, em especial a Lei Complementar nº 63 de 08 de março de 2019;
RESOLVE:
Art. 1º. CONCEDER FÉRIAS à servidora pública efetiva Graciela Neumann, inscrita no CPF nº 040.561.119-60 e com matrícula funcional nº
1477, ocupante do cargo de Monitora de Creche, considerando os períodos aquisitivos de 05 de fevereiro de 2019 a 04 de fevereiro de 2020
e 05 de fevereiro de 2020 a 04 de fevereiro de 2021.
§1º Sendo que as referidas férias serão gozadas em períodos ininterruptos, um deles de 03 dias, referente ao primeiro período aquisitivo
supracitado, com data inicial em 04 de janeiro de 2021 e data final em 06 de janeiro de 2021 e o outro de 27 dias, referente ao segundo
período aquisitivo supracitado, com data inicial em 07 de janeiro de 2021 e data final em 02 de fevereiro de 2021.
§2º Férias concedidas em períodos proporcionais e no mês de janeiro, na forma da legislação vigente.
Art. 2º. As despesas decorrentes da aplicação desta Portaria correrão à conta do orçamento municipal.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigência na data de sua publicação, com efeitos ex tunc à data de 04 de janeiro de 2021.
Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
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Gabinete do Prefeito Municipal de Princesa (SC), em 30 de dezembro de 2020.
EDILSON MIGUEL VOLKWEIS
PREFEITO MUNICIPAL
Esta Portaria foi Registrada e Publicada na forma da Lei.
Publicação no DOM/SC – Ato nº 2788456.
Data da Publicação: 05 de janeiro de 2021.
Edineia Inês Wille

PORTARIA Nº 274 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020

Publicação Nº 2788458

PORTARIA Nº. 274 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020
“CONCEDE FÉRIAS À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
EDILSON MIGUEL VOLKWEIS, Prefeito Municipal de Princesa, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe são conferidas
pela Lei Orgânica Municipal, combinado com o Capítulo VIII, Artigos 76 a 78 da Lei Ordinária nº. 109, de 28 de Dezembro de 2004 e suas
alterações, em especial a Lei Complementar nº 63 de 08 de março de 2019;
RESOLVE:
Art. 1º. CONCEDER FÉRIAS à servidora pública estável Ariele Cristina Berté Dalsoglio, inscrita no CPF nº 012.387.539-06 e com matrícula
funcional nº 1198, ocupante do cargo de Monitora de Creche, considerando os períodos aquisitivos de 02 de junho de 2019 a 1º de junho
de 2020 e 02 de junho de 2020 a 1º de junho de 2021.
§1º Sendo que as referidas férias serão gozadas em períodos ininterruptos, ambos de 15 dias, um deles referente ao primeiro período aquisitivo supracitado, com data inicial em 04 de janeiro de 2021 e data final em 18 de janeiro de 2021 e o outro referente ao segundo período
aquisitivo supracitado, com data inicial em 19 de janeiro de 2021 e data final em 02 de fevereiro de 2021.
§2º Férias concedidas em períodos proporcionais e no mês de janeiro, na forma da legislação vigente.
Art. 2º. As despesas decorrentes da aplicação desta Portaria correrão à conta do orçamento municipal.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigência na data de sua publicação, com efeitos ex tunc à data de 04 de janeiro de 2021.
Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Princesa (SC), em 30 de dezembro de 2020.
EDILSON MIGUEL VOLKWEIS
PREFEITO MUNICIPAL
Esta Portaria foi Registrada e Publicada na forma da Lei.
Publicação no DOM/SC – Ato nº 2788458.
Data da Publicação: 05 de janeiro de 2021.
Edineia Inês Wille

PORTARIA Nº 275 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020

Publicação Nº 2788853

PORTARIA Nº. 275 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020
“CONCEDE FÉRIAS À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
EDILSON MIGUEL VOLKWEIS, Prefeito Municipal de Princesa, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe são conferidas pela
Lei Orgânica Municipal, combinado com o Capítulo IV, Art. 110 da Lei Complementar nº. 022, de 30 de Dezembro de 2014.
RESOLVE:
Art. 1º. CONCEDER FÉRIAS à servidora pública estável Marcia Cristina Wohlmuth Bisutti, com matrícula funcional nº 1423, ocupante do
cargo de Agente Administrativo, considerando o período aquisitivo de 06 de março de 2019 a 05 de março de 2020.
Sendo que as referidas férias serão gozadas com data inicial em 04 de janeiro de 2021 e data final em 02 de fevereiro de 2021.
Art. 2º. As despesas decorrentes da aplicação desta Portaria correrão à conta do orçamento municipal.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigência na data de sua publicação, com efeitos ex tunc à data de 04 de janeiro de 2021.
Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 242 de 30 de dezembro de 2020.
Gabinete do Prefeito Municipal de Princesa (SC), em 30 de dezembro de 2020.
EDILSON MIGUEL VOLKWEIS
PREFEITO MUNICIPAL
Esta Portaria foi Registrada e Publicada na forma da Lei.
Publicação no DOM/SC – Ato nº 2788853.
Data da Publicação: 05 de janeiro de 2021.
Edineia Inês Wille
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Publicação Nº 2788881

PORTARIA Nº. 276 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020
“CONCEDE FÉRIAS À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
EDILSON MIGUEL VOLKWEIS, Prefeito Municipal de Princesa, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe são conferidas pela
Lei Orgânica Municipal, combinado com o Capítulo IV, Art. 110 da Lei Complementar nº. 022, de 30 de Dezembro de 2014.
RESOLVE:
Art. 1º. CONCEDER FÉRIAS à servidora pública estável Jane Clarice Boelter Machado, com matrícula funcional nº 1363, ocupante do cargo
de Vigilante Sanitário, considerando o período aquisitivo de 28 de agosto de 2019 a 27 de agosto de 2020.
Sendo que as referidas férias serão gozadas com data inicial em 04 de janeiro de 2021 e data final em 02 de fevereiro de 2021.
Art. 2º. As despesas decorrentes da aplicação desta Portaria correrão à conta do orçamento municipal.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigência na data de sua publicação, com efeitos ex tunc à data de 04 de janeiro de 2021.
Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 243 de 30 de dezembro de 2020.
Gabinete do Prefeito Municipal de Princesa (SC),
em 30 de dezembro de 2020.
EDILSON MIGUEL VOLKWEIS
PREFEITO MUNICIPAL
Esta Portaria foi Registrada e Publicada na forma da Lei.
Publicação no DOM/SC – Ato nº 2788881.
Data da Publicação: 05 de janeiro de 2021.
Edineia Inês Wille

PORTARIA Nº 277 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020

Publicação Nº 2788899

PORTARIA Nº. 277 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020
“CONCEDE FÉRIAS À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
EDILSON MIGUEL VOLKWEIS, Prefeito Municipal de Princesa, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe são conferidas pela
Lei Orgânica Municipal, combinado com o Capítulo IV, Art. 110 da Lei Complementar nº. 022, de 30 de Dezembro de 2014.
RESOLVE:
Art. 1º. CONCEDER FÉRIAS à servidora pública estável Fernanda Rubin Klauss, com matrícula funcional nº 1458, ocupante do cargo de
Auxiliar de Serviços Gerais, considerando o período aquisitivo de 1º de março de 2019 a 29 de fevereiro de 2020.
Sendo que as referidas férias serão gozadas com data inicial em 04 de janeiro de 2021 e data final em 02 de fevereiro de 2021.
Art. 2º. As despesas decorrentes da aplicação desta Portaria correrão à conta do orçamento municipal.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigência na data de sua publicação, com efeitos ex tunc à data de 04 de janeiro de 2021.
Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 244 de 30 de dezembro de 2020.
Gabinete do Prefeito Municipal de Princesa (SC),
em 30 de dezembro de 2020.
EDILSON MIGUEL VOLKWEIS
PREFEITO MUNICIPAL
Esta Portaria foi Registrada e Publicada na forma da Lei.
Publicação no DOM/SC – Ato nº 2788899.
Data da Publicação: 05 de janeiro de 2021.
Edineia Inês Wille
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Quilombo
Prefeitura
DECRETO Nº 441/2020 – DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020

Publicação Nº 2789126

DECRETO Nº 441/2020 – DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020.
DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE RÉGIS EDUARDO SETTE PARA O CARGO QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de Quilombo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o Inciso IV, do Art. 65 da Lei Orgânica Municipal e de conformidade com o Inciso II do Artigo 9º da Lei Municipal nº.032 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e
Artigo 3º da Lei Complementar nº. 031 – Plano de Cargos e Remuneração dos Servidores Públicos Municipais de 05 de dezembro de 2001, e
Considerando a ocorrência de vacância do cargo de Técnico em Controle Interno.
DECRETA:
Art. 1º Fica designado, a partir de 22 de dezembro de 2020, RÉGIS EDUARDO SETTE, para responder temporariamente pelo Setor de Controle Interno.
Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação do presente Decreto correrão por conta de dotações do orçamento municipal vigente.
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Executivo Municipal, em 30 de dezembro de 2020.
SILVANO DE PARIZ
Prefeito Municipal
Registrada e Publicada
Em __/___/20____.
Lei Municipal 1087/1993
Eleni Segalla
Funcionária Designada
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DECRETO N.º 002/2021 - DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2790624

DECRETO N.º 002/2021 - DE 04 DE JANEIRO DE 2021

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE BRUNA
PINHEIRO CHAISE PARA O CARGO QUE
MENCIONA.

O Prefeito Municipal de Quilombo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas
atribuições que lhe confere o Inciso IV, do Art.65 da Lei Orgânica Municipal e de
conformidade com o Inciso II do Art. 9º da Lei Municipal nº. 032 – Estatuto dos Servidores
Públicos Municipais e Art. 3º da Lei Complementar nº. 031 – Plano de Cargos e
Remuneração dos Servidores Públicos Municipais de 05 de dezembro de 2001.
DECRETA:
Art. 1º Fica nomeada a partir de 04 de janeiro de 2021, Bruna Pinheiro Chaise,
para ocupar o cargo de provimento em Comissão de Secretária Municipal de Finanças, com
lotação na Secretaria Municipal de Finanças.
Art. 2º Fica designada a Servidora Pública Municipal nomeada no Art. 1º deste
Decreto, para responder concomitante e interinamente pela Secretaria Municipal de
Administração e Planejamento, até que ocorra a nomeação de Secretário para pasta.
Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação do presente Decreto correrão por
conta de dotações do orçamento municipal vigente.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Executivo Municipal, 04 de janeiro de 2021.

SILVANO DE PARIZ
Prefeito Municipal

Registrada e Publicado
Em __/01/2021
Lei Municipal 1087/1993
Eleni Segalla
Servidora Designada
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Publicação Nº 2790636

DECRETO Nº 003/2021 – DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE CLAUDENIR
SERAFINI PARA O CARGO QUE MENCIONA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de Quilombo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições
que lhe confere o Inciso IV, do Art. 65 da Lei Orgânica Municipal e de conformidade com o
Inciso II do Artigo 9º da Lei Municipal nº.032 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e
Artigo 3º da Lei Complementar nº. 031 – Plano de Cargos e Remuneração dos Servidores
Públicos Municipais de 05 de dezembro de 2001,
DECRETA:
Art. 1º Fica nomeado, a partir de 04 de janeiro de 2021, Claudenir Serafini, para
ocupar o cargo de provimento em comissão de Secretário Municipal de Transporte e Obras,
com lotação na Secretaria Municipal de Transporte e Obras.
Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação do presente Decreto correrão por conta
de dotações do orçamento municipal vigente.
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Executivo Municipal, em 04 de janeiro de 2021.

SILVANO DE PARIZ
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada
Em __/01/2021.
Lei Municipal 1087/1993
Eleni Segalla
Servidora Designada
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Publicação Nº 2790642

DECRETO Nº 004/2021 – DE 04 DE JANEIRO DE 2021.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE LEONIR
DALLSSAÇO PARA O CARGO QUE MENCIONA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Quilombo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições
que lhe confere o Inciso IV, do Art. 65 da Lei Orgânica Municipal e de conformidade com o
Inciso II do Artigo 9º da Lei Municipal nº.032 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e
Artigo 3º da Lei Complementar nº. 031 – Plano de Cargos e Remuneração dos Servidores
Públicos Municipais de 05 de dezembro de 2001.
DECRETA:
Art. 1º Fica nomeado, a partir de 04 de janeiro de 2021, Leonir Dallssaço, para
ocupar o cargo de provimento em comissão de Secretário Municipal de Agricultura e Meio
Ambiente, com lotação na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação do presente Decreto correrão por conta
de dotações do orçamento municipal vigente.
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Executivo Municipal, em 04 de janeiro de 2021.

SILVANO DE PARIZ
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada
Em __/01/2021.
Lei Municipal 1087/1993
Eleni Segalla
Servidora Designada
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Publicação Nº 2790646

DECRETO Nº 012/2021 – DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE EDIANE
DAIANE RAMOS DE MELO PARA O CARGO
E
DA
OUTRAS
QUE
MENCIONA
PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de Quilombo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas
atribuições que lhe confere o Inciso XIII, do Artigo 65 da Lei Orgânica Municipal e de
conformidade com o Inciso II, do Artigo 9º da Lei Municipal nº. 032 – Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais e Artigo 3º da Lei Complementar nº. 031 – Plano de Cargos e
Remuneração dos Servidores Públicos Municipais de 05 de dezembro de 2001.
DECRETA:
Art.1º Fica nomeada a partir de 04 de janeiro de 2021, Ediane Daiane Ramos de
Melo, para ocupar o cargo de provimento em comissão de Secretária Municipal de
Assistência Social, com lotação na Secretaria Municipal de Assistência Social.
Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação do presente Decreto correrão por
conta de dotações do orçamento municipal vigente.
Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art.4° Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Executivo Municipal, em 04 de janeiro de 2021.

SILVANO DE PARIZ
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado
Em ___/01/2021.
Lei Municipal nº 1087/1993
Eleni Segalla
Servidora Designada
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DECRETO Nº 016/2021 - DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789486

DECRETO Nº 016/2021 - DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
EXONERA, A PEDIDO, A SERVIDORA PÚBLICA
MUNICIPAL
MARIZETE
DA
SILVA
DE
ALMEIDA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Quilombo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas
atribuições que lhe confere o Inciso IV do Artigo 65 da Lei Orgânica Municipal e de
conformidade com o disposto no Inciso I do Artigo 32 da Lei Complementar nº 32, Estatuto
dos Servidores Públicos Municipais, de 05 de dezembro de 2001.
Considerando o Requerimento da Servidora Pública Municipal Marizete Da Silva De
Almeida, protocolado sob o nº 8500/2021, datado de 04 de janeiro de 2021, requerendo
sua exoneração.
DECRETA:
Art.1º Fica exonerada do Serviço Público Municipal, a pedido, a partir de 04 de
janeiro de 2021, a Servidora Pública Municipal Marizete Da Silva De Almeida, ocupante
do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, nomeada através do Decreto nº 176/2012, de 02 de
maio de 2012.
Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Executivo Municipal, 04 de janeiro de 2021.

SILVANO DE PARIZ
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado
Em ___ /01/2021
Lei Municipal 1087/1993
Eleni Segalla
Servidora Designada
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PORTARIA Nº. 0001/2021 - DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789469

Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO
Setor de Recursos Humanos
PORTARIA Nº. 0001/2021 - DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR
MUNICIPAL QUE MENCIONA.

PÚBLICO

O Prefeito Municipal de Quilombo, Estado de Santa
Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o Inciso IX, do
Artigo 83 da Lei Orgânica Municipal e de acordo com o disposto no
Título III, Capítulo III da Lei Complementar nº32 – Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais,
R E S O L V E:
Art.1º CONCEDER FÉRIAS, ao servidor público municipal
abaixo relacionado, para gozo no período de 04 de janeiro à 02 de
fevereiro de 2021, conforme segue:
Período Aquisitivo:
Anilson Antônio Comunello (19868)
Art.
publicação.

2º

Esta

portaria

18/04/2019 à 17/04/2020
entra

em

vigor

na

data

de

sua

Gabinete do Executivo Municipal, 04 de janeiro de 2021.

SILVANO DE PARIZ
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada
Em___/___/_____
Lei Municipal 1087/1993
Eleni Segalla
Funcionária Designada
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Rio das Antas
Prefeitura
RESUMO DO CONTRATO 01/2021 - FMS

Publicação Nº 2789103

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS
EXTRATO DE CONTRATO - FMS
CONTRATO ADM. Nº 01/2021 - FMS
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS/SC – CNPJ 83.074.294/0001-23
CONTRATADO: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Rio do Peixe - CISAMARP, inscrito no CNPJ nº 11.023.771/0001-10
OBJETO: Contrato de Rateio tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelo CONSORCIADO/CONTRATANTE ao CONSÓRCIO/CONTRATADO para atendimento do objeto disciplinado no Contrato de Programa supra citado.
VALOR: R$ 1.906,00 (Hum mil, novecentos e seis reais).
DATA DE VIGENCIA: 01 de Janeiro de 2021 e vigora até o dia 31 de Dezembro de 2021.
VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 22.872,00 (Vinte e dois mil, oitocentos e setenta e dois reais)
Rio das Antas (SC), 14 de Dezembro de 2020
Ronaldo Domingos Loss – Prefeito Municipal

RESUMO DO CONTRATO 02/2021 - FMS

Publicação Nº 2789105

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS
EXTRATO DE CONTRATO - FMS
CONTRATO ADM. Nº 02/2021 - FMS
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS/SC – CNPJ 83.074.294/0001-23
CONTRATADO: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Rio do Peixe - CISAMARP, inscrito no CNPJ nº 11.023.771/0001-10
OBJETO: Contrato de Prestação de serviço tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelo CONSORCIADO / CONTRATANTE ao CONSÓRCIO/CONTRATADO para atendimento do objeto disciplinado no Contrato de Programa nº 14/2010.
DATA DE VIGENCIA: 01 de Janeiro de 2021 e vigora até o dia 31 de Dezembro de 2021.
VALOR TOTAL DO CONTRATO: VALOR: R$ 156.500,00 (Cento e cinquenta e seis mil e quinhentos reais).
Rio das Antas (SC), 14 de Dezembro de 2020
Ronaldo Domingos Loss – Prefeito Municipal
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Rio do Campo
Prefeitura
001 PORTARIA Nº 001 NOMEIA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÕES E PREGOEIRO PARA EXERCICIO
2021

Publicação Nº 2790063

Portaria nº. 001, de 04 de janeiro de 2021.
“Nomeia Comissão Permanente de Licitações e Pregoeiro para o Exercício de 2021”.
Vidal Balak, Prefeito do Município de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e de conformidade com inciso XVI, art. 6° e art. 51, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e Decreto Municipal n° 1.948,
de 31 de janeiro de 2005,
RESOLVE:
Art. 1º - Nomear a Comissão Permanente de Licitações do Município de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, para o exercício de 2021,
em atendimento ao artigo 51, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada, é composta como segue:
Eliane Semkowski Schorner - Presidente
Willian Andersen - Secretario
Marco Antonio Tambosi - Membro
Swen Sebold - Suplente
Alcides Moratelli - Suplente
Art. 2º - Para o mesmo exercício fica nomeado como pregoeira, para efeito de atendimento ao Decreto n° 1.948, de 31 de janeiro de 2005,
a servidora Eliane Semkowski Schorner, e a Equipe de Apoio composta pela Comissão Permanente de Licitações do Município, para o mesmo
exercício.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina,
em 04 de janeiro de 2021.
Vidal Balak
Prefeito Municipal
Vânia Fabiane Kohut Baldo
Secretária de Administração e Finanças

002 PORTARIA Nº 002 NOMEIA JOSIANI DA SILVA DELFINO PARA EXERCER O CARGO COMISSIONADO DE
COORDENADOR DE ADM E FINANÇAS

Publicação Nº 2790065

Portaria nº. 002, de 04 de janeiro de 2021.
“Nomeia JOSIANI DA SILVA DELFINO para exercer o cargo comissionado de Coordenador de Administração e Finanças”.
Vidal Balak, Prefeito do Município de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela
Lei Orgânica Municipal, e de conformidade com a lei 1.755 de 2011,
RESOLVE
Art. 1º - Nomear a Senhora JOSIANI DA SILVA DELFINO, para exercer o cargo comissionado de Coordenadora de Administração e Finanças,
nível CC-4, anexo I – Quadro geral de cargos comissionados, lei nº 1.755 de 17 de junho de 2011.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo efeitos a partir de 04 de janeiro de 2021.
Gabinete do Prefeito Municipal de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina,
em 04 de janeiro de 2021.
Vidal Balak
Prefeito Municipal
Vânia Fabiane Kohut Baldo
Secretária de Administração e Finanças
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003 PORTARIA Nº 003 NOMEIA VALMIR BATISTA PARA EXERCER O CARGO COMISSIONADO DE ASSESSOR
JURIDICO

Publicação Nº 2790066

Portaria nº. 003, de 04 de janeiro de 2021.
“Nomeia VALMIR BATISTA para exercer o cargo comissionado de ASSESSOR JURÍDICO”.
Vidal Balak, Prefeito do Município de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela
Lei Orgânica Municipal, e de conformidade com a lei 1.755 de 2011,
RESOLVE
Art. 1º - Nomear o Senhor Valmir Batista, portador da OAB n° 40929, para exercer o cargo comissionado de ASSESSOR JURÍDICO, nível
CC-1, anexo I – Quadro geral de cargos comissionados, lei nº 1.755 de 17 de junho de 2011.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo efeitos a partir de 04 de janeiro de 2021.
Gabinete do Prefeito Municipal de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina,
em 04 de janeiro de 2021.
Vidal Balak
Prefeito Municipal
Vânia Fabiane Kohut Baldo
Secretária de Administração e Finanças

004 PORTARIA Nº 004 NOMEIA ANDREIA GIORDANA CORBANI PEREIRA PARA EXERCER O CARGO
COMISSIONADO DE SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Publicação Nº 2790068

Portaria nº. 004, de 04 de janeiro de 2021.
“Nomeia ANDREA GIORDANA CORBANI PEREIRA para exercer o cargo de Secretária da Assistência Social”.
Vidal Balak, Prefeito do Município de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela
Lei Orgânica Municipal, e de conformidade com a lei 1.755 de 2011,
RESOLVE
Art. 1º - Nomear a Senhora ANDREA GIORDANA CORBANI PEREIRA, portadora do CPF n° 777.293.909-49 para exercer o cargo de Secretária de Assistência Social nível CC-2, anexo I – Quadro geral de cargos comissionados, lei nº 1.755 de 17 de junho de 2011.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo efeitos a partir de 04 de janeiro de 2021.
Gabinete do Prefeito Municipal de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina,
em 04 de janeiro de 2021.
Vidal Balak
Prefeito Municipal
Vânia Fabiane Kohut Baldo
Secretária de Administração e Finanças

005 PORTARIA Nº 005 NOMEIA VÂNIA FABIANE KOHUT BALDO PARA EXERCER O CARGO COMISSIONADO DE
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Publicação Nº 2790071

Portaria nº. 005, de 04 de janeiro de 2021.
“Nomeia VÂNIA FABIANE KOHUT BALDO para exercer o cargo de Secretária de Administração e Finanças”.
Vidal Balak, Prefeito do Município de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela
Lei Orgânica Municipal, e de conformidade com a lei 1.755 de 2011,
RESOLVE
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Art. 1º - Nomear a Senhora VÂNIA FABIANE KOHUT BALDO, portadora do CPF n° 063.672.999-04 para exercer o cargo de Secretária de
Administração e Finanças, nível CC-2, anexo I – Quadro geral de cargos comissionados, lei nº 1.755 de 17 de junho de 2011.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo efeitos a partir de 04 de janeiro de 2021.
Gabinete do Prefeito Municipal de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina,
em 04 de janeiro de 2021.
Vidal Balak
Prefeito Municipal

006 PORTARIA Nº 006 NOMEIA JOÃO MARCOS DE BRITO PARA EXERCER O CARGO COMISSIONADO DE
AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE

Publicação Nº 2790074

Portaria nº. 006, de 04 de janeiro de 2021.
“Nomeia JOÃO MARCOS DE BRITO para exercer o cargo de COORDENADOR DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO
AMBIENTE”.
Vidal Balak, Prefeito do Município de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela
Lei Orgânica Municipal, e de conformidade com a lei 1.755 de 2011,
RESOLVE
Art. 1º - Nomear o Senhor JOÃO MARCOS DE BRITO, portador do CPF n° 079.353.999-48, servidor efetivo no cargo de Técnico Agrícola,
para exercer o Cargo Comissionado de Coordenador de Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, nível CC-4, anexo I –
Quadro geral de cargos comissionados, lei nº 1.755 de 17 de junho de 2011.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo efeitos a partir de 04 de janeiro de 2021.
Gabinete do Prefeito Municipal de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina,
em 04 de janeiro de 2021.
Vidal Balak
Prefeito Municipal
Vânia Fabiane Kohut Baldo
Secretária de Administração e Finanças

007 PORTARIA N° 007 REVOGA PORTARIA 133 DE 14 DE MARÇO DE 2019

Publicação Nº 2790152

Portaria nº.007, de 04 de janeiro de 2021.
“REVOGA PORTARIA 133/2019”
VIDAL BALAK, Prefeito do Município de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais;
RESOLVE:
Art. 1º Revogar a partir do dia 01 de janeiro de 2021, a portaria n° 133 de 14 de março de 2019, que designa e concede gratificação a
servidora ILDA KALESKI DEMATTÉ, matrícula n° 34232-7.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo efeitos a partir de 1° de janeiro de 2021.
Gabinete do Prefeito Municipal de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina,
em 04 de janeiro de 2021.
Vidal Balak
Prefeito Municipal
Vânia Fabiane Kohut Baldo
Secretária de Administração e Finanças
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008 PORTARIA N° 008 REVOGA PORTARIA 134 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2020

Publicação Nº 2790171

Portaria nº.008, de 04 de janeiro de 2021.
“REVOGA PORTARIA 134/2020”
VIDAL BALAK, Prefeito do Município de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais;
RESOLVE:
Art. 1º Revogar a partir do dia 01 de janeiro de 2021, a portaria n° 134 de 19 de fevereiro de 2020, que designa e concede gratificação a
servidora LUCINEIDE LEITE, matrícula n° 34090-14.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo efeitos a partir de 1° de janeiro de 2021.
Gabinete do Prefeito Municipal de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina,
em 04 de janeiro de 2021.
Vidal Balak
Prefeito Municipal
Vânia Fabiane Kohut Baldo
Secretária de Administração e Finanças

009 PORTARIA N° 009 REVOGA PORTARIA 239 DE 17 DE MARÇO DE 2017

Publicação Nº 2790173

Portaria nº 009, de 04 de janeiro de 2021.
“REVOGA PORTARIA 239/2017”
VIDAL BALAK, Prefeito do Município de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais;
RESOLVE:
Art. 1º Revogar a partir do dia 01 de janeiro de 2021, a portaria n° 239 de 17 de março de 2017, que concede gratificação ao servidor
PEDRO ORLANDO MUNIZ, matrícula n° 33889-03.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo efeitos a partir de 1° de janeiro de 2021.
Gabinete do Prefeito Municipal de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina,
em 04 de janeiro de 2021.
Vidal Balak
Prefeito Municipal
Vânia Fabiane Kohut Baldo
Secretária de Administração e Finanças

010 PORTARIA N° 010 REVOGA PORTARIA 068 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2019

Publicação Nº 2790176

Portaria nº 010, de 04 de janeiro de 2021.
“REVOGA PORTARIA 068/2019”
VIDAL BALAK, Prefeito do Município de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais;
RESOLVE:
Art. 1º Revogar a partir do dia 01 de janeiro de 2021, a portaria n° 068 de 13 de fevereiro de 2019, que concede alteração de carga horária
ao servidor PEDRO ORLANDO MUNIZ, matrícula n° 33889-03.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo efeitos a partir de 1° de janeiro de 2021.
Gabinete do Prefeito Municipal de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina,
em 04 de janeiro de 2021.
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Vidal Balak
Prefeito Municipal
Vânia Fabiane Kohut Baldo
Secretária de Administração e Finanças

011 PORTARIA N° 011 REVOGA PORTARIA 067 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2019

Publicação Nº 2790177

Portaria nº.011, de 04 de janeiro de 2021.
“REVOGA PORTARIA 067/2020”
VIDAL BALAK, Prefeito do Município de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais;
RESOLVE:
Art. 1º Revogar a partir do dia 01 de janeiro de 2021, a portaria n° 067 de 13 de fevereiro de 2019, que designa e concede gratificação a
servidora ADILA CONINK, matrícula n° 33509-06.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo efeitos a partir de 1° de janeiro de 2021.
Gabinete do Prefeito Municipal de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina,
em 04 de janeiro de 2021.
Vidal Balak
Prefeito Municipal
Vânia Fabiane Kohut Baldo
Secretária de Administração e Finanças

012 PORTARIA Nº 012 NOMEIA KEILA RAQUEL DA CUNHA FERNANDES PARA EXERCER O CARGO COMISSIONADO
DE COORDENADOR DE SAÚDE

Publicação Nº 2790178

Portaria nº. 012, de 04 de janeiro de 2021.
“Nomeia KEILA RAQUEL DA CUNHA FERNANDES para exercer o cargo Comissionado de Coordenadora de Saúde”.
Vidal Balak, Prefeito do Município de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela
Lei Orgânica Municipal, e de conformidade com a lei 1.755 de 2011,
RESOLVE
Art. 1º - Nomear a Senhora KEILA RAQUEL DA CUNHA FERNANDES, para exercer o cargo comissionado de Coordenadora de Saúde, nível
CC-4, anexo I – Quadro geral de cargos comissionados, lei nº 1.755 de 17 de junho de 2011.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo efeitos a partir de 04 de janeiro de 2021.
Gabinete do Prefeito Municipal de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina,
em 04 de janeiro de 2021.
Vidal Balak
Prefeito Municipal
Vânia Fabiane Kohut Baldo
Secretária de Administração e Finanças

013 PORTARIA Nº 013 NOMEIA RENAN CARLOS PONTICELLI PARA EXERCER O CARGO COMISSIONADO DE
COORDENADOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Publicação Nº 2790179

Portaria nº. 013, de 04 de janeiro de 2021.
“Nomeia RENAN CARLOS PPONTICELLI para exercer o cargo Comissionado de Coordenador do Departamento Administrativo e Financeiro
da Secretaria de Saúde”.
Vidal Balak, Prefeito do Município de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela
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Lei Orgânica Municipal, e de conformidade com a lei 1.755 de 2011,
RESOLVE
Art. 1º - Nomear o Senhor RENAN CARLOS PONTICELLI, para exercer o cargo comissionado de Coordenador do Departamento Administrativo e Financeiro da Secretaria de Saúde, nível CC-4, anexo I – Quadro geral de cargos comissionados, lei nº 1.755 de 17 de junho de 2011.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo efeitos a partir de 04 de janeiro de 2021.
Gabinete do Prefeito Municipal de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina,
em 04 de janeiro de 2021.
Vidal Balak
Prefeito Municipal
Vânia Fabiane Kohut Baldo
Secretária de Administração e Finanças

014 PORTARIA Nº 014 NOMEIA MARJORI ARIETI KURTH GIOVANELLA PARA EXERCER O CARGO COMISSIONADO
DE DIRETOR DO ESF

Publicação Nº 2790180

Portaria nº. 014, de 04 de janeiro de 2021.
“Nomeia MARJORI ARIETI KURTH GIOVANELLA para exercer o cargo Comissionado de Diretora do ESF (Equipe Saúde da Família)”.
Vidal Balak, Prefeito do Município de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela
Lei Orgânica Municipal, e de conformidade com a lei 1.755 de 2011,
RESOLVE
Art. 1º - Nomear a Senhora MARJORI ARIETI KURTH GIOVANELLA, para exercer o cargo comissionado de Diretor do ESF (Equipe Saúde da
Família), nível CC-5, anexo I – Quadro geral de cargos comissionados, lei nº 1.755 de 17 de junho de 2011.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo efeitos a partir de 04 de janeiro de 2021.
Gabinete do Prefeito Municipal de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina,
em 04 de janeiro de 2021.
Vidal Balak
Prefeito Municipal
Vânia Fabiane Kohut Baldo
Secretária de Administração e Finanças

015 PORTARIA Nº 015 NOMEIA LUANA JACKELINE LEITE PARA DESEMPENHAR A FUNÇÃO DE SECRETÁRIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIO DO CAMPO

Publicação Nº 2790181

Portaria nº. 015, de 04 de janeiro de 2021.
“Nomeia Servidora e concede gratificação”.
Vidal Balak, Prefeito do Município de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no art. 64 da
Lei Complementar n° 001/2009 e Lei Complementar 019/2013,
RESOLVE
Art. 1º - Nomear a Servidora LUANA JACKELINE LEITE, portadora do CPF n° 040.660.099-64, servidora efetiva no cargo de PROFESSORA,
para desempenhar a função de Secretária Municipal de Educação do Município de Rio do Campo.
Art. 2º - Em razão ao aludido no “Art” 1°, fica concedido gratificação correspondente a 50% ao nível 3-K, nos termos do anexo III da Lei
Complementar n° 001/2009 de 16 de dezembro de 2009 e Lei Complementar n° 019/2013, de 23 de setembro de 2013.
Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo efeitos para 04 de Janeiro de 2021.
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Gabinete do Prefeito Municipal de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina,
em 04 de janeiro de 2021.
Vidal Balak
Prefeito Municipal
Vânia Fabiane Kohut Baldo
Secretária de Administração e Finanças

016 PORTARIA Nº 016 NOMEIA CLEBERSON KUHNEN PARA EXERCER O CARGO DE SECRETÁRIO DE SAÚDE

Publicação Nº 2790226

Portaria nº. 016, de 04 de janeiro de 2021.
“Nomeia CLEBERSON KUHNEN para exercer o cargo de Secretário de Saúde”.
Vidal Balak, Prefeito do Município de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela
Lei Orgânica Municipal, e de conformidade com a lei 1.755 de 2011,
RESOLVE
Art. 1º - Nomear o Senhor Cleberson Kuhnen, portador do CPF n° 054.912.549-32 para exercer o cargo de Secretário de Saúde CC-2, anexo
I – Quadro geral de cargos comissionados, lei nº 1.755 de 17 de junho de 2011.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo efeitos a partir de 04 de janeiro de 2021.
Gabinete do Prefeito Municipal de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina,
em 04 de janeiro de 2021.
Vidal Balak
Prefeito Municipal
Vânia Fabiane Kohut Baldo
Secretária de Administração e Finanças

017 PORTARIA Nº 017 NOMEIA JANETE REZENDE PARA EXERCER O CARGO COMISSIONADO DE ASSESSOR
ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Publicação Nº 2790227

Portaria nº. 017, de 04 de janeiro de 2021.
“Nomeia JANETE REZENDE para exercer o cargo Comissionado de Assessor Administrativo da Secretaria de Educação”.
Vidal Balak, Prefeito do Município de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela
Lei Orgânica Municipal, e de conformidade com a lei 1.755 de 2011,
RESOLVE
Art. 1º - Nomear a Senhora JANETE REZENDE, para exercer o cargo comissionado de Assessor Administrativo da Secretaria de Educação,
nível CC-3, anexo I – Quadro geral de cargos comissionados, lei nº 1.755 de 17 de junho de 2011.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo efeitos a partir de 04 de janeiro de 2021.
Gabinete do Prefeito Municipal de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina,
em 04 de janeiro de 2021.
Vidal Balak
Prefeito Municipal
Vânia Fabiane Kohut Baldo
Secretária de Administração e Finanças
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018 PORTARIA Nº 018 NOMEIA CRISTINA CAPISTRANI DA SILVA PARA EXERCER O CARGO COMISSIONADO
DE ASSESSOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Publicação Nº 2790228

Portaria nº. 018, de 04 de janeiro de 2021.
“Nomeia Cristina Capistrani da Silva para exercer o cargo Comissionado de Assessor Administrativo da Secretaria de Educação”.
Vidal Balak, Prefeito do Município de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela
Lei Orgânica Municipal, e de conformidade com a lei 1.755 de 2011,
RESOLVE
Art. 1º - Nomear a Senhora CRISTINA CAPISTRANI DA SILVA, para exercer o cargo comissionado de Assessor Administrativo da Secretaria
de Educação, nível CC-3, anexo I – Quadro geral de cargos comissionados, lei nº 1.755 de 17 de junho de 2011.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo efeitos a partir de 04 de janeiro de 2021.
Gabinete do Prefeito Municipal de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina,
em 04 de janeiro de 2021.
Vidal Balak
Prefeito Municipal
Vânia Fabiane Kohut Baldo
Secretária de Administração e Finanças
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Rio do Sul
Prefeitura
ADITIVO Nº 123/2020

Publicação Nº 2790455

2º TERMO ADITIVO Nº 123/2020 – DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N. 037/2019, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA ASSESSORIA TÉCNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO OPERACIONAL EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS
E CONVÊNIOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL E A EMPRESA NM80 ASSESSORIA LTDA.
Aos dez (10) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte (2020), nesta cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina,
presentes de um lado o MUNICÍPIO DE RIO DO SUL, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.574/0001-06, com sede na Praça 25 de Julho, 01,
neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. José Eduardo Rothbarth Thomé, ora denominado CONTRATANTE, e a empresa NM80
ASSESSORIA LTDA, com sede na Avenida Rio Branco, n. 404 – Sala 1203, torre II, Centro, na cidade de Florianópolis/SC, CEP 88.015-200,
inscrita no CNPJ/MF sob n. 32.496.398/0001-95, representada neste ato por seu Sócio Diretor, Sr. Felipe Rebello Schimdt, portador do RG
n. 4.938.104 e do CPF n. 050.759.859-80, resolvem nos termos facultados por lei, obedecida as condições firmadas pelo edital de Pregão
Presencial 012/2019, o Contrato original de Prestação de Serviços n° 037/2019, datado de 07 de março de 2019, celebrar o presente TERMO
ADITIVO, mediante as cláusulas e condições abaixo enumeradas, as quais, mutuamente, aceitam e outorgam:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO
As retificações efetuadas no presente instrumento fundamentam-se do Inciso II, do Artigo 57, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
Justificada através do Memorando nº 018/2020/DCRP.
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS
Fica prorrogado o término do prazo contratual assumido constante da Cláusula Segunda do contrato original celebrado entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, tendo um acréscimo de 12 (doze) meses, a contar de 01 de janeiro de 2021 e encerrando em 31 de dezembro
de 2021, conforme Memorando Nº 018/2020/DCRP.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTE
Fica reajustado o valor contratual assumido do contrato original e termos aditivos celebrados entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA,
passando ao valor mensal de R$3.013,28 (três mil e treze reais e vinte e oito centavos);
O reajustamento ora definido está em plena consonância com a cláusula sétima do contrato original, que prevê a correção pelo INPC, que
variou positivamente na ordem de 7,617020% entre março de 2019 e novembro de 2020, conforme demonstrativos anexos.
CLÁUSULA QUARTA – DA REGULARIDADE FISCAL
A Contratada no ato da assinatura do presente termo, deverá apresentar prova de regularidade fiscal da Fazenda Municipal, Estadual, Federal, INSS e FGTS
CLÁUSULA QUINTA – DAS RATIFICAÇÕES
Ratificam-se as demais cláusulas e condições de Contrato original e seus termos aditivos, não colidentes com o presente Termo.
E, por se acharem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para surtir um só efeito.
MUNICÍPIO DE RIO DO SUL
José Eduardo Rothbarth Thomé
Contratante
NM80 ASSESSORIA LTDA
Felipe Rebello Schimdt
Contratada
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Publicação Nº 2788736

3º TERMO ADITIVO Nº 126/2020 – DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE MATERIAL Nº 206/2019, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DA CRECHE CENTRAL, NO
CENTRO, EM RIO DO SUL/SC QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL E A EMPRESA SALVER CONSTRUTORA
E INCORPORADORA LTDA.
Aos quinze (15) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte (2020), nesta cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina,
presentes de um lado o MUNICÍPIO DE RIO DO SUL, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.574/0001-06, com sede na Praça 25 de Julho, 01,
neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. José Eduardo Rothbarth Thomé, ora denominado CONTRATANTE, e a empresa SALVER
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, estabelecida na Rua Leonel Thiesen, 2030 - Bairro Vila Nova, no município de Ituporanga/SC,
CEP 88.400-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.521.113/0001-32, ora denominada CONTRATADA, representada pelo, Sr. Salvio Pedro Machado, inscrito no CPF n° 538.922.919-34, resolvem nos termos facultados por lei, obedecida as condições firmadas pela Concorrência Pública n° 085/2019, e no Contrato original de Prestação de Serviço e Fornecimento de Material n° 206/2019, datado de 26 de agosto de 2019,
celebrar o presente TERMO ADITIVO, mediante as cláusulas e condições abaixo enumeradas, as quais, mutuamente, aceitam e outorgam:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO
As retificações efetuadas no presente instrumento fundamentam-se do artigo 65, alínea b, §1º, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
Justificada através da solicitação da Secretaria de Infraestrutura, recebida em 14 de dezembro de 2020.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO ACRÉSCIMO
Fica acrescido ao valor contratual assumido constante da Cláusula Segunda do contrato original celebrado entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, tendo um acréscimo de R$158.617,04 (cento e cinquenta e oito mil e seiscentos e dezessete reais e quatro centavos), conforme
Memorando n° 123/2020/FISC da SEINFRA.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA REGULARIDADE FISCAL
A Contratada no ato da assinatura do presente termo, deverá apresentar prova de regularidade fiscal da Fazenda Municipal, Estadual, Federal, INSS e FGTS.
CLÁUSULA QUARTA– DAS RATIFICAÇÕES
Ratificam-se as demais cláusulas e condições de Contrato original e seus termos aditivos, não colidentes com o presente Termo.
E, por se acharem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para surtir um só efeito.
JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
Prefeito Municipal
Contratante
SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Salvio Pedro Machado
Contratada

CÂMARA TÉCNICA DE JULGAMENTO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE – RIO DO SUL – SC

Publicação Nº 2789123

CÂMARA TÉCNICA DE JULGAMENTO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – RIO DO SUL – SC
EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. CÂMARA TÉCNICA DE JULGAMENTO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO CONSELHO MUNICIPAL
DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA. RECURSO DESPROVIDO. O recorrente foi autuado, diante das irregularidades previstas nos artigos 689,716 e 813 da Lei Complementar 163/2006 (Plano Diretor – Código de Posturas) c/c o(s) art(s). 14, 18
e ss, 24,25 e 26, IV da Lei Municipal n. 5.314/2012. Arts. 49 da Lei Federal n. 9.605/199 c/c art. 56 do Decreto Federal n. 6.514, por ocasião
de vistoria, conforme estabelecido pelo agente fiscalizador no Auto de Infração. Após análise pormenorizada dos fatos, constatou-se que a
supressão de 03 (três) indivíduos arbóreos, da arborização público, sem autorização do órgão público competente no local fiscalizado. Desta
forma, decidiram os conselheiros por unanimidade pela manutenção do auto de infração e do despacho aplicador de penalidade, exarado
em Primeira instância.
(Protocolo 171434/2018. Relator: José Luiz do Nascimento. Julgamento em 27/10/2020)
Rio do Sul, 04 de janeiro de 2021.
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO Nº 001/2021

Publicação Nº 2788601

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL/SC
FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO Nº 001/2021
PELO PRESENTE EDITAL, FICAM OS CONTRIBUINTES ABAIXO RELACIONADOS DEVIDAMENTE CIENTIFICADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO
119, § 6º, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, LEI COMPLEMENTAR Nº 110/2003 DE 17/12/2003, DO LANÇAMENTO EM SEU DESFAVOR
DE NOTIFICAÇÕES DE IRREGULARIDADE CADASTRAL, EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO VIA AVISO DE RECEBIMENTO (AR).
FICAM OS CONTRIBUINTES CIENTIFICADOS DE QUE DISPÕEM DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 295, § 5º, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
MUNICIPAL, LEI COMPLEMENTAR Nº 110/2003 DE 17/12/2003 (TRINTA DIAS), A CONTAR DA DATA MENCIONADA NO INCISO III, DO §
2º, DO ARTIGO 187, PARA REGULARIZAR A SITUAÇÃO RESULTANTE DAS NOTIFICAÇÕES DE IRREGULARIDADE CADASTRAL.
NOTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADE
DATA
CADASTRAL
20/11/20

CONTRIBUINTE

CPF/CNPJ

INDIANARA PADILLA NECKEL
10628634960

35.211.108/0001-08

Rio do Sul, 04 de janeiro de 2021.
Alexandre Matos Pereira
Secretário Municipal de Administração e Fazenda

José Luiz do Nascimento
Diretor Técnico da Fazenda

PREGÃO ELETRÔNICO 060/2020/FMS

Publicação Nº 2788968

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2020/FMS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES SOBRE DENGUE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A partir das 08h00min do dia 05/01/2021.
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: Às 08h00min do dia 19/01/2021.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Às 08h01min do dia 19/01/2021.
MODO DE DISPUTA: ABERTO
LOCAL: Portal de Licitações Compras BR, no endereço eletrônico: www.comprasbr.com.br
REGIMENTO: Lei Federal Nº. 10.520/2002, Lei Complementar Federal Nº 123/2006, Decreto Municipal N° 8955/2020, Decreto Municipal Nº
6760/2017 e, subsidiariamente, com a Lei Nº. 8.666/93 e suas alterações, pelas demais normas pertinentes e pelas condições estabelecidas
pelo presente edital e seus anexos.
INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital pode ser retirada também pelo sítio eletrônico da Prefeitura Municipal www.riodosul.sc.gov.br no menu
autoatendimento – licitações.
Rio do Sul, 04 de janeiro de 2021.
JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
Prefeito Municipal
ROBERTA HOCHLEITNER
Secretária de Saúde
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Publicação Nº 2790450

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Fica homologado, de acordo com a documentação constante, o Termo de Colaboração n.º 025/2020, realizado entre a Associação Lar Acolhedor – ALA e o município de Rio do Sul/SC, ficando também autorizada a Secretaria de Administração e Fazenda, proceder a transferência
dos valores, conforme o plano de desembolso constante no termo.
GABINETE DO PREFEITO
04 de janeiro de 2021.
JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
Prefeito do Município de Rio do Sul

TOMADA DE PREÇO Nº 011/2020/FMAS

Publicação Nº 2790324

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2020/FMAS
O Município de Rio do Sul/SC, por meio do Fundo Municipal de Assistência Social, torna público que fará realizar na Sala de Reuniões da
Prefeitura Municipal de Rio do Sul, localizada na Praça 25 de Julho, nº 01, Centro, na cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, sob
coordenação da Comissão de Licitações, licitação sob a modalidade de TOMADA DE PREÇOS, execução indireta do tipo MENOR PREÇO
GLOBAL, objetivando a contratação de empresa para fornecimento de materiais e mão de obra para REFORMA do muro de contenção do
Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, no bairro Santa Rita – Rio do Sul/SC, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/1993
e alterações posteriores, Lei Federal nº 123/2006 com suas alterações e pelas normas e condições deste edital e pelas especificações contidas nos anexos.
O edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados para verificação, no Departamento de Licitações do Município, no endereço
constante no preâmbulo deste, no horário de expediente da Prefeitura Municipal.
Os interessados em adquirir o edital e seus anexos poderão fazê-lo pelo site: www.riodosul.sc.gov.br no menu autoatendimento - licitações
ou pelos endereços eletrônicos: odirlei.farinea@riodosul.sc.gov.br / franciele.lippel@riodosul.sc.gov.br.
1 – DAS DATAS, DO LOCAL E DOS HORÁRIOS
1.1. Os envelopes com a documentação para habilitação e proposta comercial deverão ser entregues e protocolados até as 08h00min do
dia 21/01/2021, no Departamento de Licitações da Prefeitura, localizada na Praça 25 de Julho, nº 01, Centro, na cidade de Rio do Sul/SC;
1.2. A abertura dos envelopes contendo a habilitação e proposta comercial, dar-se-á às 08h30min do dia 21/01/2021, no endereço supramencionado, na Sala de Reuniões do prédio central.
Rio do Sul, 23 de dezembro de 2020.
JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
Prefeito Municipal
DANIELLE CRISTINA ZANELLA
Secretária de Assistência e Desenvolvimento Social
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Rio dos Cedros
Prefeitura
MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS PROCESSO ADMINISTRATIVO NOTIFICADO: SERRALHERIA LARGURA FERRO
E ARTE LTDA EPP NOTIFICAÇÃO 20122020 - PARECER E DECISÃO

Publicação Nº 2789745

MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS
PROCURADORIA GERAL
ASSESSORIA JURÍDICA
PROCESSO ADMINISTRATIVO
NOTIFICADO: SERRALHERIA LARGURA FERRO E ARTE LTDA EPP
Pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob nº. 06.149.061/0001-00
Endereço: rua Curitiba, nº 436, bairro das Capitais, Timbó - SC, 89120-000
PARECER
Trata-se do processo administrativo objetivando averiguar o cumprimento, pela benefíciária/notificada, dos requisitos da Lei Complementar
nº 309, de 09 de abril de 2019.
O processo iniciou com expediente remetido pela Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, instruídos de documentos, formulado nos
seguintes termos:
“Esta Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, objetivando verificar o cumprimento das condições estabelecidas pela Lei Complementar
nº 309, de 09 de abril de 2019, diligenciou até o imóvel abaixo e emitiu o Relatório de Vistoria nº 001/2020 (documento anexo):
I - Um terreno urbano de propriedade deste Município, situado no lado ímpar da Rua Projetada B; distando pelo lado esquerdo em 40,00
metros com o lado esquerdo da Rua Guilherme Marquardt; fazendo frente em 59,00 metros com o lado esquerdo da Rua Projetada B;
confrontando pelo lado direito em 85,50 metros com terras de Osvaldo Marquardt; lado esquerdo em 85,50 metros com terras da Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros; fundos em 59,00 metros com terras da Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros, totalizando uma área de
5.044,50m² (cinco mil e quarenta e quatro metros e cinquenta decímetros quadrados), consistente no Lote nº 01, objeto da matrícula nº
12.514, do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Timbó.
Citada legislação municipal determinou que:
Art.3º. O imóvel objeto da presente concessão de direito real de uso, destina-se à implantação da sede (compreendendo a unidade de
produção, operação e faturamento) do estabelecimento da empresa beneficiária.
§1º - A empresa beneficiária será permitido proceder a ampliações, a qualquer tempo, vedada redução do projeto.
§2º - A empresa beneficiária deverá manter seu domicílio tributário no Município de Rio dos Cedros, devendo proceder a todas as alterações
exigidas, inclusive quanto ao contrato social e demais averbações necessárias na Junta de Comércio do Estado e Receitas das Fazendas
Federal, Estadual e Municipal.
§3º - Fica vedado à empresa beneficiária proceder, a qualquer tempo após e durante a concessão de direito real de uso, a alteração de
seu domicílio tributário do Município de Rio dos Cedros, devendo, na vigência do benefício, recolher impostos com base territorial nesta
municipalidade.
§4º - A empresa beneficiária se compromete a não empregar, durante a vigência da concessão de direito real de uso, para trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, mão de obra de menores de dezoito, bem como a não empregar, para qualquer trabalho, mão de obra de menores
de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.
§5º - A empresa beneficiária se obrigará a desenvolver suas atividades assegurando a sustentabilidade do meio ambiente, retirando todas
as licenças ambientais exigíveis em função da legislação vigente durante a constância da concessão de direito real de uso, para as atividades
que desenvolva.
§6º - A empresa beneficiária não poderá, durante a vigência da concessão de direito real de uso:
a) Paralisar, injustificadamente, suas atividades por mais de dois (02)meses consecutivos;
b) ser extinta ou ter sua falência declarada;
c) proceder ao desvio na execução do projeto apresentado e aprovado perante o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Rio dos Cedros, bem como descumprir as regras constantes da legislação municipal que dispõe sobre incentivos econômicos e fiscais;
d) efetuar qualquer alteração contratual que importe em mudança de seu objeto social implicando em desvirtuamento da finalidade para a
qual é feita a presente doação;
e) transferir o imóvel, no todo ou em parte, a título gratuito ou oneroso, para terceiro(s), ressalvada a hipótese do parágrafo único do artigo
3º desta Lei Complementar, de acordo com o §5º do art.17 da Lei Federal 8.666/93.
§7º - Eventual retardamento no cumprimento dos prazos previstos nesta Lei Complementa poderá ser justificada pela empresa beneficiária,
cabendo ao Chefe do Poder Executivo a decisão sobre o acolhimento ou não da justificativa apresentada.
[...]
Art.10 – Transcorrido o prazo de que trata o artigo anterior e havendo fiel cumprimento por parte da empresa beneficiária das disposições
desta Lei Complementar e do projeto apresentado e aprovado perante o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Rio dos Cedros, poderá o Chefe do Poder Executivo promover a doação do imóvel de acordo com as disposições do art.17, §4º e §5º da Lei Federal n.8.666/93,
sendo que do respectivo instrumento de doação constará obrigatoriamente a cláusula de reversão em favor da municipalidade e as demais
obrigações constantes desta Lei Complementar.
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§1º - Em caso de reversão, as edificações construídas sobre o imóvel se incorporarão ao mesmo e reverterão ao Município de Rio dos Cedros, sem qualquer direito à indenização por parte da beneficiária.
Foi constatado por ocasião da vistoria que as ruínas da edificação existente continuam no local não tendo sido realizada nenhuma melhoria
como construção ou reforma, sendo que a entrada no imóvel continua aberta sem qualquer tipo de identificação, não obstante já tenha
passado mais de um ano da edição da legislação.
Constatou-se a inatividade da empresa beneficiária SERRALHERIA LARGURA FERRO E ARTE LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado
inscrita no CNPJ sob nº. 06.149.061/0001-00, que deveria estar instalada na rua Itália, 57, bairro Divineia, em Rio dos Cedros, Estado de
Santa Catarina – CEP 89120-000.
Em consulta ao CNPJ da beneficiária apurou-se que:
Todavia, de fato a pessoa jurídica beneficiária continua exercendo suas atividades regularmente no Município de Timbó, na rua Curitiba, nº
436, bairro das Capitais, Timbó - SC, 89120-000, o que pode ser constatado também através de uma simples consulta no rede mundial de
computadores (documentos anexos).
Todo o exposto confirma que a beneficiária viola, em tese, as determinações contidas no citado diploma normativo, até mesmo porque
permenece inativa no imóvel concedido (sendo que a concessão data de mais de ano.
Ocorre que a indigitada concessão de direito real de uso, embora firmada por prazo indeterminado, previu reversão em caso de descumprimento das regras contidas na legislação, dentre as quais a de paralisar, injustificadamente, suas atividades por mais de dois (02)meses
consecutivos.
Considerando o descumprimento pela empresa beneficiária dos normativos que motivaram a concessão de direito real de uso, conforme
comprova todo o contido na cópia da ação judicial em anexo é que requer se digne Vossa Excelência em determinar a abertura de processo
administrativo para eventual reversão do bem à municipalidade e a resolução do benefício, cientificando a beneficiária para exercício do
direito ao contraditório e ampla defesa, e, em caso de decisão pela cassação do benefício, procedendo-se ao imediato encaminhamento de
projeto de lei à Câmara de Vereadores de Rio dos Cedros e, posteriormente, à notificação para reintegração do Município de Rio dos Cedros
na posse do imóvel.”
Devidamente notificada, a beneficiária apresentou defesa, tempestivamente, justificando os atrasos e comprovando o início das atividades
para sua instalação no imóvel objeto da concessão.
É o relatório.
Passo à análise da matéria.
Como se vislumbra do caderno processual a beneficiária iniciou tempestivamente atividades para sua transferência ao imóvel objeto da
concessão.
Contudo, é cediço que para atividades de construção e a própria operação do empreendimento a legislação impõe uma série de condicionantes, que devem ser rigorosamente observadas.
Ademais todos os pedidos formulados pela beneficiária (desde os processos construtivos até a própria licença ambiental), tramitam perante
a municipalidade, sendo certo que tais elementos justificam o retardamento no início da operação.
Não pode a Administração local exigir que a simples concessão de imóvel embasada em legislação municipal sufrague as exigências contidas
em normas maiores e de alta relevância, inclusive na questão ambienta.
Diante de tais argumentos é o PARECER, s.m.j., pelo acolhimento das justificativas apresentadas pela notificada e pelo arquivamento do
presente processo administrativo com a anotação de que o mesmo poderá ser deflagrado a qualquer momento caso observada a desídia da
beneficiária nas exigências do Poder Público que acabem acarretando, mesmo que por via reflexa, atraso injustificado nos prazos e medidas
contidas na Lei Complementar Rio-cedrense nº 309, de 09 de abril de 2019.
Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito para decisão e, sendo esta pela convalidação dos motivos esposados neste parecer:
P.R.I.A.C.-se.
Rio dos Cedros, 22 de dezembro de 2020.
Ricardo Augusto de Oliveira Xavier Araujo
Advogado
OAB/SC 17.721
Portaria 679/08
MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
PROCESSO ADMINISTRATIVO
NOTIFICADO: SERRALHERIA LARGURA FERRO E ARTE LTDA EPP
Pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob nº. 06.149.061/0001-00
Endereço: rua Curitiba, nº 436, bairro das Capitais, Timbó - SC, 89120-000
DECISÃO
Trata-se do processo administrativo objetivando averiguar o cumprimento, pela benefíciária/notificada, dos requisitos da Lei Complementar
nº 309, de 09 de abril de 2019.
O processo iniciou com expediente remetido pela Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, instruídos de documentos.
Devidamente notificada, a beneficiária apresentou defesa, tempestivamente, justificando os atrasos e comprovando o início das atividades
para sua instalação no imóvel objeto da concessão.
Parecer jurídico encartado aos autos.
É o relatório.
Passo à análise da matéria.
Convalido as razões entabuladas no parecer jurídico, as quais utilizo como fundamento e, com base em tais premissas ACOLHO as
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justificativas apresentadas pela notificada e DETERMINO o arquivamento do presente processo administrativo com a anotação de que o
mesmo poderá ser deflagrado a qualquer momento caso observada a desídia da beneficiária nas exigências do Poder Público que acabem
acarretando, mesmo que por via reflexa, atraso injustificado nos prazos e medidas contidas na Lei Complementar Rio-cedrense nº 309, de
09 de abril de 2019.
P.R.I.A.C.-se.
Rio dos Cedros, 22 de dezembro de 2020.
Marildo Domingos Felippi
Prefeito de Rio dos Cedros

PROCESSO ADMINISTRATIVO JUSTIFICATIVA PARA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2021
OBJETO: EXTRAÇÃO E RETIRADA DE SAIBRO, MACADAME, E OUTROS MINÉRIOS EM PROPRIEDADE DE
ESPÓLIO DE DANIEL PASQUALLI - REQUISIÇÃO/PARECER/RATIFICAÇÃO
Publicação Nº 2789867

MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Processo Administrativo
Justificativa para dispensa/inexigibilidade de licitação 002/2021
Objeto: extração e retirada de saibro, macadame, e outros minérios em propriedade de ESPÓLIO DE DANIEL PASQUALLI
Requisição
O Sr.Diego Ricardo Fernandes, Secretário de Infraestrutura, no uso de suas atribuições:
CONSIDERANDO que:
1) O Município de Rio dos Cedros possui uma área territorial de aproximadamente 556km2 e possui cerca de 600km de estradas municipais;
2) Cerca de 95% do total de quilômetros das estradas municipais não são pavimentadas, constituindo-se de logradouros de revestimento
primário;
3) Por não serem pavimentadas, as estradas de revestimento primário precisam de constante manutenção;
4) A manutenção das mencionadas estradas ocorre mediante a colocação de saibro e cascalho nas vias, possibilitando o regular trafego
nas mesmas;
5) Pelo pequeno número de acessos secundários,a interrupção de determinadas vias municipais acarreta , inquestionavelmente, o isolamento de determinadas comunidades riocedrenses;
6) Ante os fatos narrados anteriormente torna-se imperioso que o Município possua determinados locais, dentro de seu território, para que
possa efetuar a retirada de saibro e cascalho, e assim providenciar, de forma célere e, em determinadas situações, não raras, até urgente,
a imediata manutenção e/ou reconstituição das vias, restando pois, completamente inviável a aquisição do material fora do território municipal, espacialmente se for observado que:
7) O município trabalha com maquinário próprio o que reduz significativamente o custo do produto (saibro e cascalho), e possibilita sua
extração e imediata colocação nos respectivos canteiros de obras;
8) A Prefeitura não possui um local para realizar o depósito de saibro e cascalho e mantê-lo estocado para quando das necessidades prementes possa utilizá-lo e, com eficácia e agilidade, sanar os problemas das estradas locais;
9) Não existe conveniência em manter e/ou construir um depósito para que seja estocado saibro e cascalho;
10) É necessário que o material seja levado até o local onde se estão realizando as obras nas pistas de rolamento, trabalho este que é
realizado com a patrulha mecanizada da prefeitura;
11) No mais o imóvel onde irá ser realizada a extração de saibro, cascalho e outros minérios deverá estar localizado em ponto estratégico
dentro do território municipal, viabilizando o trabalho das administração de forma eficiente.
CONSIDERANDO que:
1) Para que o Município promova a retirada de saibro e cascalho é necessária a obtenção das respectiva autorização /licença ambiental do
órgão competente;
2) O Município enfrenta problemas com a escassez do material (saibro, cascalho, macadame e outros minérios) o que tem inviabilizado a
manutenção de determinadas estradas/vias, causando transtornos de toda a ordem à população;
3) O procedimento de obtenção da licença ambiental, conforme reiteradamente comprova a vivência da Administração Pública Municipal,
tem-se mostrado extremamente demorado;
4) É dever do Poder Público municipal manutenir/reconstituir/construir/corrigir/consertar/reformar/conservar suas estradas.
CONSIDERANDO que:
1) Existe no município de Rio dos Cedros imóvel de propriedade de ESPÓLIO DE DANIEL PASQUALLI, representado pelos herdeiros
EMA OSTI, brasileira, viúva, do lar, portadora da cédula de identidade nº 3/R 2.481.322, expedida pela SSP/SC, inscrita no CPF sob nº
937.627.989-15, residente e domiciliada na localidade de Ribeirão Tigre – Benedito Novo; ELISABETE OSTI, brasileira, divorciada, costureira,
portadora da cédula de identidade nº 3.666.249, expedida pela SSP, SP, inscrita no CPF sob nº 003.490.149-30, residente e domiciliada na
Estrada Geral, s/nº, em Benedito Novo, BERNARDETE OSTI, brasileira, solteira, cozinheira, portadora da cédula de identidade nº 4.382.4854, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF sob nº 009.061.369-46, residente e domiciliada na Estrada Geral, s/nº, em Benedito Novo, EDGAR
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OSTI, brasileiro, solteiro, líder de produção, portador da cédula de identidade nº 4.382.461-7, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob
nº 007.580.639-89, residente e domiciliado na Estrada Geral, s/nº, em Benedito Novo, ARCEU OSTI, brasileiro, solteiro, operário, portador
da cédula de identidade nº 4.382.460, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob nº 003.490.149-30, residente e domiciliada na Estrada
Geral, s/nº, em Benedito Novo que, pela extensão territorial e pela qualidade do material mineral ali existentes poderiam suprir eventuais
necessidades da municipalidade;
2) O imóvel encontra-se em posição estratégica possibilitando a imediata retirada de macadame, cascalho, saibro e outros minérios com o
maquinário municipal e seu pronto atendimento a pelo menos cinco comunidades/localidades, situadas em Rio dos Cedros, especialmente
as do interior, tais como as de Rio Cunha, Baixo Rio Cunha, Rio Tigre, Cedro Alto, entre outras;
3)Pelas características do imóvel conforme vistoria in loco realizada por mim, Secretário de Infraestrutura, verifica-se que a área onde poder-se-á efetivamente realizar a retirada de saibro e macadame de modo a suprir, ao menos parcialmente, eventuais necessidades do município
de Rio dos Cedros, que, em virtude das calamidades ocorridas, acabaram por transformar nossas estradas em constante pátio de obras, é
maior que a dos imóveis até hoje contratados para tal finalidade;
4)A posição logística do imóvel impõe sua utilização para a retirada, razão pela qual dever-se-ia proceder a sua contratação e/ou imediata
desapropriação, mostrando-se inviável qualquer tipo de competição, vez que outros imóveis, mesmo localizados nesta região, não reúnem
as características até o presente momento apontadas, e que são, em suma fundamentais para o bom desempenho dos trabalhos da Administração Pública.
CONSIDERANDO que:
1)Pelos motivos anteriormente narrados e, tendo em vista a capacidade de exploração do terreno bem como a necessidade do município de
Rio dos Cedros, se mostra recomendável a contratação do imóvel de propriedade de ESPÓLIO DE DANIEL PASQUALLI, representado pelos
herdeiros EMA OSTI, brasileira, viúva, do lar, portadora da cédula de identidade nº 3/R 2.481.322, expedida pela SSP/SC, inscrita no CPF
sob nº 937.627.989-15, residente e domiciliada na localidade de Ribeirão Tigre – Benedito Novo; ELISABETE OSTI, brasileira, divorciada,
costureira, portadora da cédula de identidade nº 3.666.249, expedida pela SSP, SP, inscrita no CPF sob nº 003.490.149-30, residente e domiciliada na Estrada Geral, s/nº, em Benedito Novo, BERNARDETE OSTI, brasileira, solteira, cozinheira, portadora da cédula de identidade
nº 4.382.485-4, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF sob nº 009.061.369-46, residente e domiciliada na Estrada Geral, s/nº, em Benedito
Novo, EDGAR OSTI, brasileiro, solteiro, líder de produção, portador da cédula de identidade nº 4.382.461-7, expedida pela SSP/SP, inscrito
no CPF sob nº 007.580.639-89, residente e domiciliado na Estrada Geral, s/nº, em Benedito Novo, ARCEU OSTI, brasileiro, solteiro, operário,
portador da cédula de identidade nº 4.382.460, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob nº 003.490.149-30, residente e domiciliada na
Estrada Geral, s/nº, em Benedito Novo, do imóvel constituído de uma área de 90.446,00m², sem benfeitorias, localizado na esquina da Rodovia Municipal BNV-230 m(rio Fortuna) com a Rodovia Municipal BNV-010(Ribeirão Tigre), em benedito novo, que extrema entre a estrada
, terras de Germano Venske e Gita Miloschadt, confrontando pela frente em 287,70m com a Rodovia Municipal BNV 010 (Ribeirão Tigre);
fundos em 425m com terras de Daniel Pasqualli; lado esquerdo em 324m com terras de Bertoldo Schuster e a outra área de 92.333,00m²,
sem benfeitorias, cortada pela Rodovia Municipal BNV-230 (Rio Fortuna) em Benedito Novo, distando pelo lado esquerdo 392,20m da esquina com a Rodovia Municipal BNV-010 (Ribeirão Tigre), que extrema pela frente em 168metros com terras de Eudoso Lenzi, Fundos em
168,00metros com terras de Bertoldo Schuster; lado direito em 550metros com terras de Daniel Pasqualli; lado esquerdo em 550,00metros
com terras de Daniel Pasqualli, matriculado sob nº 5.493, do 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Timbó, sendo a locação especificamente para a cava de macadame que se encontra localizada nos imóveis antes referenciados, sendo a respectiva proporção alugada
(cava de macadame), concedendo o direito de extração e retirada de saibro, macadame, cascalho e outros minérios, que será destinada a
conservação de estradas e outras obras públicas do Município, por período de 04/01/2021 até 31/21/2022, sendo que a locação se dará sem
exclusividade, podendo o locador realizar extração ou autorizar terceiros a promover a retirada de minérios da lavra;
2)A área a ser explorada e o preço ofertado pelo proprietário para a contratação de seu imóvel para a finalidade de extração de saibro,
cascalho, macadame e outros minérios com passagem de veículos municipais até o local da exploração, pelo período anteriormente mencionado, no valor de mensal de R$800,00(OITOCENTOS REAIS) PELO PERÍODO DE 04/01/2021 até 31/12/2022 mostra-se completamente
razoável e proporcional vez que se trata de extensa área, com um produto (saibro e cascalho), conforme assinalado anteriormente, de ótima
qualidade, sendo que o município não possuirá uma quantidade máxima de extração durante o período podendo retirar quantas cargas d e
saibro e cascalho forem necessárias, sempre de acordo com a respectiva licença ambiental;
3)A utilização de maquinário próprio, bem como a necessidade de adoção de tais medidas mostram-se inclusive como meio mais econômico;
É que requisito a contratação do imóvel indicado para os fins acima aludido.
Rio dos Cedros, 04 de Janeiro de 2021.
Diego Ricardo Fernandes
Secretário de Infraestrutura
MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS
PROCURADORIA GERAL
ASSESSORIA JURÍDICA
Processo Administrativo
Justificativa para dispensa/inexigibilidade de licitação 002/2021
Objeto: extração e retirada de saibro, macadame, e outros minérios em propriedade de ESPÓLIO DE DANIEL PASQUALLI
Requerente: Secretaria de Infraestrutura
PARECER
Trata-se de requerimento administrativo para contratação direta de imóvel para retirada de cascalho, saibro, macadame e outros minérios
na propriedade do ESPÓLIO DE DANIEL PASQUALLI, formulado pelo Secretário de Infraestrutura sustentando em apertada síntese, inviabilidade de competição por motivos que sintetizou em seus considerandos que embasaram a requisição.
É o relatório.
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Passo à análise da matéria.
A Lei 8.666/93, em seu artigo 25, caput, dispõe que:
Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:
O artigo em comento é claro, conforme remansosa doutrina sobre o tema, que trata de situação de inviabilidade de competição traçando
em seus incisos situações em numerus abertus.
Desta forma, outras serão as situações em que poderá haver contratação direta com base na inviabildade de competição que não sejam
aquelas previstas nos incisos da norma retro transcrita.
O próprio requerente menciona taxativamente que:
“3)Pelas características do imóvel conforme vistoria in loco realizada por mim, Secretário de Infraestrutura, verifica-se que a área onde
poder-se-á efetivamente realizar a retirada de saibro e macadame de modo a suprir, ao menos parcialmente, eventuais necessidades do
município de Rio dos Cedros, que, em virtude das calamidades ocorridas, acabaram por transformar nossas estradas em constante pátio de
obras, é maior que a dos imóveis até hoje contratados para tal finalidade;
4)A posição logística do imóvel impõe sua utilização para a retirada, razão pela qual dever-se-ia proceder a sua contratação e/ou imediata
desapropriação, mostrando-se inviável qualquer tipo de competição, vez que outros imóveis, mesmo localizados nesta região, não reúnem
as características até o presente momento apontadas, e que são, em suma fundamentais para o bom desempenho dos trabalhos da Administração Pública.”
Todavia, a situação dos autos, refletida pelos elementos contidos no requerimento de contratação direta, a primeira vista, não parece tratar
de hipótese de inviabilidade de competição, manejando a utilização do artigo 25 da Lei de Licitações.
Contudo, considerando as razões apontadas que condicionam a escolha do imóvel, bem como as próprias características do pacto, tem-se
que na realidade o que haverá na hipótese será um contrato de locação, através do qual a municipalidade poderá utilizar o imóvel (passagem de carros) extraindo inclusive os minérios que nele se encontrem.
Assim, embora a situação não seja de inviabilidade de competição, tendo em vista as razões peculiares do caso concreto, parece que a
competição se mostrará frustrada por outros motivos que condicionam a escolha do imóvel em preferência a quaisquer outros, isto porque,
conforme observou o requerente: “a posição logística do imóvel impõe sua utilização para a retirada”.
A situação é contemplada pela lei de licitações em seu artigo 24, inciso X o qual passamos a transcrever:
“Art. 24. É dispensável a licitação:
(...)
X - para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia;(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)”
Assim, as necessidades de instalação e localização, mencionadas pela Secretaria, condicionariam a locação pleiteada dos mencionados
imóveis.
No mais, o dever constitucional de prestação de serviços eficazes também reforça a contratação no caso vertente tendo em vista a própria
situação da frota municipal, considerada a população de mais de 10.000 habitantes e a imensidão do território municipal; e, diante da
urgência que determinadas situações impõe, condicionariam, da mesma forma, a locação do imóvel pleiteados à eficácia dos serviços de
obras públicas prestados pelo município de Rio dos Cedros.
Nos dizeres de Marçal Justen Filho, comentando o inc. X do art.24 da lei 8.666/93:
“A ausência de licitação deriva da impossibilidade de o interesse público ser satisfeito através de outro imóvel, que não aquele selecionado.
As características do imóvel (tais como localização, dimensão, edificação, destinação etc.) são relevantes, de modo que a Administração
não tem outra escolha. Quando a Administração necessita de imóvel para destinação peculiar ou com localização determinada, não se torna
possível a competição entre particulares.” (Comentários à Lei de Licitações e contratos administrativos, 2001, p.252).
Contudo, o artigo 26 do mesmo diploma reza:
“ Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no
art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8o desta Lei deverão ser comunicados,
dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição
para a eficácia dos atos. (Redação dada pela Lei nº 11.107, de 2005)
Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com
os seguintes elementos:
I - caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, quando for o caso;
II - razão da escolha do fornecedor ou executante;
III - justificativa do preço.
IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)”
Sobre a matéria Petrônio Braz, leciona que:
“A dispensa ocorre quando se verifica situações onde a licitação, embora possível em face de viabilidade de competição, não se justifica, em
presença do interesse público. Em qualquer caso há necessidade de justificação através de parecer jurídico, com comunicação à autoridade
superior, no prazo de três dias, para a necessária satisfação, sob pena de ineficácia do ato.
Os casos de dispensa de licitação vêm elencados no art.24, do Estatuto das Licitações. No caso de obras, serviços de engenharia, compras
e outros serviços, os incisos I e II, do artigo referido, definem os limites vinculados aos valores vigorantes e devidamente reajustados,
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constantes do art.23, I e II, da Lei em referência.
Também fica dispensada a licitação nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem pública (art.24,III), disposição que se complementa
com a ocorrência de casos de emergência ou de calamidade pública, constantes do inc. IV do mesmo artigo.
Como esclarece TOSHIO MUKAI, a novidade é que tais contratações somente poderão ser efetuadas para bens necessários ao atendimento
de situação de urgência, e para as parcelas de obras e serviços que possas ser concluídas no prazo máximo de 180(cento e oitenta) dias
consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência, vedada a prorrogação dos contratos decorrentes. (in Manual de Direito Administrativo,
2001, p.287).
O condicionamento da locação por critérios de instalação e localização vem esposado no requerimento formulado pelo Secretário de Infraestrutura e deverá passar pelo critério discricionário do Ilmo. Sr. Prefeito para que este analise e veja a conveniência e oportunidade de se
efetuar a contratação direta.
“É de sabença que a alienação da res publica reclama, em regra, licitação, à luz do sistema de imposições legais que condicionam e delimitam a atuação daqueles que lidam com o patrimônio e com o interesse públicos. Todavia, o art. 17, I, "b", da lei 8.666/93 dispensa a
licitação para a alienação de bens da Administração Pública, quando exsurge o interesse público e desde que haja valoração da oportunidade
e conveniência, conceitos estes inerentes ao mérito administrativo, insindicável, portanto, pelo Judiciário.” (REsp 480.387/SP, Rel. Ministro
LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16.03.2004, DJ 24.05.2004 p. 163).
No concernente ao preço, este deverá ser ponderado pelos critérios norteadores da Administração Pública, sendo que o Secretário de Infraestrutura já fez ponderação nos seguintes termos:
1)Pelos motivos anteriormente narrados e, tendo em vista a capacidade de exploração do terreno bem como a necessidade do município de
Rio dos Cedros, se mostra recomendável a contratação do imóvel de propriedade de ESPÓLIO DE DANIEL PASQUALLI, representado pelos
herdeiros EMA OSTI, brasileira, viúva, do lar, portadora da cédula de identidade nº 3/R 2.481.322, expedida pela SSP/SC, inscrita no CPF
sob nº 937.627.989-15, residente e domiciliada na localidade de Ribeirão Tigre – Benedito Novo; ELISABETE OSTI, brasileira, divorciada,
costureira, portadora da cédula de identidade nº 3.666.249, expedida pela SSP, SP, inscrita no CPF sob nº 003.490.149-30, residente e domiciliada na Estrada Geral, s/nº, em Benedito Novo, BERNARDETE OSTI, brasileira, solteira, cozinheira, portadora da cédula de identidade
nº 4.382.485-4, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF sob nº 009.061.369-46, residente e domiciliada na Estrada Geral, s/nº, em Benedito
Novo, EDGAR OSTI, brasileiro, solteiro, líder de produção, portador da cédula de identidade nº 4.382.461-7, expedida pela SSP/SP, inscrito
no CPF sob nº 007.580.639-89, residente e domiciliado na Estrada Geral, s/nº, em Benedito Novo, ARCEU OSTI, brasileiro, solteiro, operário,
portador da cédula de identidade nº 4.382.460, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob nº 003.490.149-30, residente e domiciliada na
Estrada Geral, s/nº, em Benedito Novo, do imóvel constituído de uma área de 90.446,00m², sem benfeitorias, localizado na esquina da Rodovia Municipal BNV-230 m(rio Fortuna) com a Rodovia Municipal BNV-010(Ribeirão Tigre), em benedito novo, que extrema entre a estrada
, terras de Germano Venske e Gita Miloschadt, confrontando pela frente em 287,70m com a Rodovia Municipal BNV 010 (Ribeirão Tigre);
fundos em 425m com terras de Daniel Pasqualli; lado esquerdo em 324m com terras de Bertoldo Schuster e a outra área de 92.333,00m²,
sem benfeitorias, cortada pela Rodovia Municipal BNV-230 (Rio Fortuna) em Benedito Novo, distando pelo lado esquerdo 392,20m da esquina com a Rodovia Municipal BNV-010 (Ribeirão Tigre), que extrema pela frente em 168metros com terras de Eudoso Lenzi, Fundos em
168,00metros com terras de Bertoldo Schuster; lado direito em 550metros com terras de Daniel Pasqualli; lado esquerdo em 550,00metros
com terras de Daniel Pasqualli, matriculado sob nº 5.493, do 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Timbó, sendo a locação especificamente para a cava de macadame que se encontra localizada nos imóveis antes referenciados, sendo a respectiva proporção alugada
(cava de macadame), concedendo o direito de extração e retirada de saibro, macadame, cascalho e outros minérios, que será destinada a
conservação de estradas e outras obras públicas do Município, por período de 04/01/2021 até 31/21/2022, sendo que a locação se dará sem
exclusividade, podendo o locador realizar extração ou autorizar terceiros a promover a retirada de minérios da lavra;
2)A área a ser explorada e o preço ofertado pelo proprietário para a contratação de seu imóvel para a finalidade de extração de saibro,
cascalho, macadame e outros minérios com passagem de veículos municipais até o local da exploração, pelo período anteriormente mencionado, no valor de mensal de R$800,00(OITOCENTOS REAIS) PELO PERÍODO DE 04/01/2021 até 31/12/2022 mostra-se completamente
razoável e proporcional vez que se trata de extensa área, com um produto (saibro e cascalho), conforme assinalado anteriormente, de ótima
qualidade, sendo que o município não possuirá uma quantidade máxima de extração durante o período podendo retirar quantas cargas d e
saibro e cascalho forem necessárias, sempre de acordo com a respectiva licença ambiental;
3)A utilização de maquinário próprio, bem como a necessidade de adoção de tais medidas mostram-se inclusive como meio mais econômico;
É que requisito a contratação do imóvel indicado para os fins acima aludido.
Saliente-se que refoge a alçada desta Procuradoria a pesquisa de preços, bem como analise dos critérios de logística, os quais foram devidamente ponderados pelo requisitante, a qual deve ser realizada pelo setor competente dentro do respectivo órgão.
Da ensinança de Edmir Netto de Araújo:
“Locação ou compra de imóvel para a Administração(art.24, X). este caso de dispensa de licitação dá maior destaque às necessidades de
instalação e localização do imóvel que seria adquirido ou alugado para o desempenho de serviço público ou outra finalidade precípua da
Administração. Por exemplo, a Procuradoria-Geral do Estado, em São Paulo, adquirir ou locar imóveis nas proximidades do Fórum central
e Tribunais.
Deve ser, no entanto, demonstrada essa necessidade em relação ao serviço, e realizada avaliação prévia, para que se configure que os
valores são compatíveis com os de mercado.”(Edmir Netto de Araújo. Curso de Direito Administrativo, 2005. p.528).
Ante o exposto, é o parecer pela possibilidade de contratação direta do imóvel mencionado pelo Sr. Diego Ricardo Fernandes, Dd. Secretário
de Infraestrutura, mediante dispensa de licitação (art.24, X, da lei 8.666/93), mesmo que equivocado o nome dado ao contrato originariamente constante do requerimento desde que, analisado pelo Prefeito de Rio dos Cedros este constate a presença dos pressupostos caracterizadores do interesse público e entenda ser oportuna e conveniente a contratação, no uso de seu poder discricionário.
Ao Ilmo. Sr. Prefeito de Rio dos Cedros para que, querendo, ratifique as razões da justificativa, e proceda a contratação de locação mediante
ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 3173

dispensa de licitação.
Rio dos Cedros, 04 de Janeiro de 2021.
Ricardo Augusto de Oliveira Xavier Araujo
Advogado
OAB/SC 17.721
Portaria 679/08
MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS
GABINETE DO PREFEITO
PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº002/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO
REQUERENTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RATIFICAÇÃO
Analisando os documentos constantes do processo administrativo nº 002/2021 constatei a presença de interesse público na contratação
direta de locação do imóvel de propriedade do ESPÓLIO DE DANIEL PASQUALLI, para fins de retirada de saibro e macadame, conforme
apontado pelo Sr. Diego Ricardo Fernandes, Dd. Secretário de Infraestrutura.
O parecer jurídico acostado aos autos dá conta da legalidade e viabilidade do procedimento, mediante dispensa de licitação (art.24, X, da
Lei 8.666/93), razão pela qual convalido suas razões utilizando das mesmas como fundamento desta ratificação.
Destarte, promova-se a contratação direta, nos termos legais esposados no parecer jurídico, considerando-se ratificado o processo a partir
da data de publicação da minuta do contrato (art.26 da Lei 8.666/93) a qual deverá fazer expressa menção a esta justificativa e seu fundamento legal.
P.R.I.A.-se.
Atente-se ao disposto no art.2º da Lei Ordinária Municipal nro.1.489/06.
Rio dos Cedros, 04 de Janeiro de 2021.
Jorge Luiz Stolf
Prefeito de Rio dos Cedros

PROCESSO ADMINISTRATIVO JUSTIFICATIVA PARA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 003/2021
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM EXTRAÇÃO E RETIRADA DE SAIBRO E MACADAME EM PROPRIEDADE DE
PAULO ZADROZNY - REQUISIÇÃO/PARECER/RATIFICAÇÃO
Publicação Nº 2789876

MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Processo Administrativo
Justificativa para dispensa/inexigibilidade de licitação 003/2021
Objeto: Locação de Imóvel com extração e retirada de saibro e macadame em propriedade de PAULO ZADROZNY
Requisição
O Sr.Diego Ricardo Fernandes, Secretário de Infraestrutura, no uso de suas atribuições:
CONSIDERANDO que:
1) O Município de Rio dos Cedros possui uma área territorial de aproximadamente 556km² e possui cerca de 600km de estradas municipais;
2) Cerca de 95% do total de quilômetros das estradas municipais não são pavimentadas, constituindo-se de logradouros de revestimento
primário;
3) Por não serem pavimentadas, as estradas de revestimento primário precisam de constante manutenção;
4) O Município de Rio dos Cedros tem sofrido com as constantes chuvas havidas;
5) A manutenção das mencionadas estradas ocorre mediante a colocação de saibro e cascalho nas vias, possibilitando o regular trafego
nas mesmas;
6) Pelo pequeno número de acessos secundários,a interrupção de determinadas vias municipais acarreta , inquestionavelmente, o isolamento de determinadas comunidades riocedrenses;
7) Ante os fatos narrados anteriormente torna-se imperioso que o Município possua determinados locais, dentro de seu território, para que
possa efetuar a retirada de saibro e cascalho, e assim providenciar, de forma célere e, em determinadas situações, não raras, até urgente,
a imediata manutenção e/ou reconstituição das vias, restando pois, completamente inviável a aquisição do material fora do território municipal, espacialmente se for observado que:
8) O município trabalha com maquinário próprio o que reduz significativamente o custo do produto (saibro e cascalho), e possibilita sua
extração e imediata colocação nos respectivos canteiros de obras;
9) A Prefeitura não possui um local para realizar o depósito de saibro e cascalho e mantê-lo estocado para quando das necessidades prementes possa utilizá-lo e, com eficácia e agilidade, sanar os problemas das estradas locais;
10) Não existe conveniência em manter e/ou construir um depósito para que seja estocado saibro e cascalho;
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11) É necessário que o material seja levado até o local onde se estão realizando as obras nas pistas de rolamento, trabalho este que é
realizado com a patrulha mecanizada da prefeitura;
12) No mais o imóvel onde irá ser realizada a extração de saibro e cascalho deverá estar localizado em ponto estratégico dentro do território
municipal, viabilizando o trabalho das administração de forma eficiente.
CONSIDERANDO que:
1) Para que o Município promova a retirada de saibro e cascalho é necessária a obtenção das respectiva autorização/licença ambiental do
órgão competente;
2) O Município enfrenta problemas com a escassez do material (saibro e macadame) o que tem inviabilizado a manutenção de determinadas
estradas/vias, causando transtornos de toda a ordem à população;
3) O procedimento de obtenção da licença ambiental, conforme reiteradamente comprova a vivência da Administração Pública Municipal,
tem-se mostrado extremamente demorado;
4) É dever do Poder Público municipal manutenir/reconstituir/construir/corrigir/consertar/reformar/conservar suas estradas.
CONSIDERANDO que:
1) Existe no município de Rio dos Cedros imóvel de propriedade do Sr. PAULO ZADROZNY que, pela extensão territorial e pela qualidade do
material mineral ali existentes poderiam suprir eventuais necessidades da municipalidade;
2) O imóvel encontra-se em posição estratégica possibilitando a imediata retirada de macadame com o maquinário municipal e seu pronto
atendimento a pelo menos cinco comunidades/localidades, situadas em Rio dos Cedros, especialmente as do interior, tais como as de Rio
Herta, Rio Esperança, Cedro Alto entre outras;
3)Pelas características do imóvel conforme vistoria in loco realizada por mim, Secretário de Infraestrutura, verifica-se que a área onde poder-se-á efetivamente realizar a retirada de saibro e macadame de modo a suprir, ao menos parcialmente, eventuais necessidades do município
de Rio dos Cedros, que, em virtude das calamidades ocorridas, acabaram por transformar nossas estradas em constante pátio de obras, é
maior que a dos imóveis até hoje contratados para tal finalidade;
4)A posição logística do imóvel impõe sua utilização para a retirada, razão pela qual dever-se-ia proceder a sua contratação e/ou imediata
desapropriação, mostrando-se inviável qualquer tipo de competição, vez que outros imóveis, mesmo localizados nesta região, não reúnem
as características até o presente momento apontadas, e que são, em suma fundamentais para o bom desempenho dos trabalhos da Administração Pública.
CONSIDERANDO que:
1)Pelos motivos anteriormente narrados e, tendo em vista a capacidade de exploração do terreno bem como a necessidade do município
de Rio dos Cedros, se mostra recomendável a contratação do imóvel de propriedade da Sra. PAULO ZADROZNY, localizado na localidade de
Rio Herta, por período não inferior a um (01) ano;
2)A área a ser explorada e o preço ofertado pelo proprietário para a contratação de seu imóvel para a finalidade de extração de saibro e
cascalho com passagem de veículos municipais até o local da exploração, pelo período anteriormente mencionado, no valor de R$5.400,00(cinco mil e quatrocentos reais) anual mostra-se completamente razoável e proporcional vez que se trata de extensa área, com um produto
(saibro e cascalho), conforme assinalado anteriormente, de ótima qualidade, sendo que o município não possuirá uma quantidade máxima
de extração durante o período podendo retirar quantas cargas d e saibro e cascalho forem necessárias, sempre de acordo com a respectiva
licença ambiental;
3)A utilização de maquinário próprio, bem como a necessidade de adoção de tais medidas mostram-se inclusive como meio mais econômico;
É que requisito a contratação do imóvel indicado para os fins acima aludidos.
Rio dos Cedros, 04 de Janeiro de 2021.
Diego Ricardo Fernandes
Secretário de Infraestrutura
MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS
PROCURADORIA GERAL
Processo Administrativo
Justificativa para dispensa/inexigibilidade de licitação 003/2021
Objeto: Extração e retirada de saibro e macadame em propriedade de PAULO ZADROZNY
Requerente: Secretário de Infraestrutura
PARECER
Trata-se de requerimento administrativo para contratação direta de imóvel para retirada de saibro e macadame de propriedade do Sr. PAULO
ZADROZNY, formulado pelo Secretário de Infraestrutura sustentando em apertada síntese, inviabilidade de competição por motivos que
sintetizou em seus considerandos que embasaram a requisição.
É o relatório.
Passo à análise da matéria.
A Lei 8.666/93, em seu artigo 25, caput, dispõe que:
Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:
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O artigo em comento é claro, conforme remansosa doutrina sobre o tema, que trata de situação de inviabilidade de competição traçando
em seus incisos situações em numerus abertus.
Desta forma, outras serão as situações em que poderá haver contratação direta com base na inviabilidade de competição que não sejam
aquelas previstas nos incisos da norma retro transcrita.
O próprio requerente menciona taxativamente que:
“3)Pelas características do imóvel conforme vistoria in loco realizada por mim, Secretário de Infraestrutura, verifica-se que a área onde
poder-se-á efetivamente realizar a retirada de saibro e macadame de modo a suprir, ao menos parcialmente, eventuais necessidades do
município de Rio dos Cedros, que, em virtude das calamidades ocorridas, acabaram por transformar nossas estradas em constante pátio de
obras, é maior que a dos imóveis até hoje contratados para tal finalidade;
4)A posição logística do imóvel impõe sua utilização para a retirada, razão pela qual dever-se-ia proceder a sua contratação e/ou imediata
desapropriação, mostrando-se inviável qualquer tipo de competição, vez que outros imóveis, mesmo localizados nesta região, não reúnem
as características até o presente momento apontadas, e que são, em suma fundamentais para o bom desempenho dos trabalhos da Administração Pública.”
Todavia, a situação dos autos, refletida pelos elementos contidos no requerimento de contratação direta, a primeira vista, não parece tratar
de hipótese de inviabilidade de competição, manejando a utilização do artigo 25 da Lei de Licitações.
Contudo, considerando as razões apontadas que condicionam a escolha do imóvel, bem como as próprias características do pacto, tem-se
que na realidade o que haverá na hipótese será um contrato de locação, através do qual a municipalidade poderá utilizar o imóvel (passagem de carros) extraindo inclusive os minérios que nele se encontrem.
Assim, embora a situação não seja de inviabilidade de competição, tendo em vista as razões peculiares do caso concreto, parece que a
competição se mostrará frustrada por outros motivos que condicionam a escolha do imóvel em preferência a quaisquer outros, isto porque,
conforme observou o requerente: “a posição logística do imóvel impõe sua utilização para a retirada”.
A situação é contemplada pela lei de licitações em seu artigo 24, inciso X o qual passamos a transcrever:
“Art. 24. É dispensável a licitação:
(...)
X - para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia;(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)”
Assim, as necessidades de instalação e localização, mencionadas pela Secretária, condicionariam a locação pleiteada dos mencionados
imóveis.
No mais, o dever constitucional de prestação de serviços eficazes também reforça a contratação no caso vertente tendo em vista a própria
situação da frota municipal, considerada a população de mais de 10.000 habitantes e a imensidão do território municipal; e, diante da
urgência que determinadas situações impõe, condicionariam, da mesma forma, a locação do imóvel pleiteados à eficácia dos serviços de
obras públicas prestados pelo município de Rio dos Cedros.
Nos dizeres de Marçal Justen Filho, comentando o inc. X do art.24 da lei 8.666/93:
“A ausência de licitação deriva da impossibilidade de o interesse público ser satisfeito através de outro imóvel, que não aquele selecionado.
As características do imóvel (tais como localização, dimensão, edificação, destinação etc.) são relevantes, de modo que a Administração
não tem outra escolha. Quando a Administração necessita de imóvel para destinação peculiar ou com localização determinada, não se torna
possível a competição entre particulares.” (Comentários à Lei de Licitações e contratos administrativos, 2001, p.252).
Contudo, o artigo 26 do mesmo diploma reza:
“ Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no
art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8o desta Lei deverão ser comunicados,
dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição
para a eficácia dos atos. (Redação dada pela Lei nº 11.107, de 2005)
Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com
os seguintes elementos:
I - caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, quando for o caso;
II - razão da escolha do fornecedor ou executante;
III - justificativa do preço.
IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)”
Sobre a matéria Petrônio Braz, leciona que:
“A dispensa ocorre quando se verifica situações onde a licitação, embora possível em face de viabilidade de competição, não se justifica, em
presença do interesse público. Em qualquer caso há necessidade de justificação através de parecer jurídico, com comunicação à autoridade
superior, no prazo de três dias, para a necessária satisfação, sob pena de ineficácia do ato.
Os casos de dispensa de licitação vêm elencados no art.24, do Estatuto das Licitações. No caso de obras, serviços de engenharia, compras
e outros serviços, os incisos I e II, do artigo referido, definem os limites vinculados aos valores vigorantes e devidamente reajustados,
constantes do art.23, I e II, da Lei em referência.
Também fica dispensada a licitação nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem pública (art.24,III), disposição que se complementa
com a ocorrência de casos de emergência ou de calamidade pública, constantes do inc. IV do mesmo artigo.
Como esclarece TOSHIO MUKAI, a novidade é que tais contratações somente poderão ser efetuadas para bens necessários ao atendimento
de situação de urgência, e para as parcelas de obras e serviços que possas ser concluídas no prazo máximo de 180(cento e oitenta) dias
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consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência, vedada a prorrogação dos contratos decorrentes. (in Manual de Direito Administrativo,
2001, p.287).
O condicionamento da locação por critérios de instalação e localização vem esposado no requerimento formulado pelo Secretário de Infraestrutura e deverá passar pelo critério discricionário do Ilmo. Sr. Prefeito para que este analise e veja a conveniência e oportunidade de se
efetuar a contratação direta.
“É de sabença que a alienação da res publica reclama, em regra, licitação, à luz do sistema de imposições legais que condicionam e delimitam a atuação daqueles que lidam com o patrimônio e com o interesse públicos. Todavia, o art. 17, I, "b", da lei 8.666/93 dispensa a
licitação para a alienação de bens da Administração Pública, quando exsurge o interesse público e desde que haja valoração da oportunidade
e conveniência, conceitos estes inerentes ao mérito administrativo, insindicável, portanto, pelo Judiciário.” (REsp 480.387/SP, Rel. Ministro
LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16.03.2004, DJ 24.05.2004 p. 163).
No concernente ao preço, este deverá ser ponderado pelos critérios norteadores da Administração Pública, sendo que o Secretário de Infraestrutura já fez ponderação nos seguintes termos:
“1)Pelos motivos anteriormente narrados e, tendo em vista a capacidade de exploração do terreno bem como a necessidade do município
de Rio dos Cedros, se mostra recomendável a contratação do imóvel de propriedade da Sra. PAULO ZADROZNY, localizado na localidade de
Rio Herta, por período não inferior a um (01) ano;
2)A área a ser explorada e o preço ofertado pelo proprietário para a contratação de seu imóvel para a finalidade de extração de saibro e
cascalho com passagem de veículos municipais até o local da exploração, pelo período anteriormente mencionado, no valor de R$5.400,00(cinco mil e quatrocentos reais) anual mostra-se completamente razoável e proporcional vez que se trata de extensa área, com um produto
(saibro e cascalho), conforme assinalado anteriormente, de ótima qualidade, sendo que o município não possuirá uma quantidade máxima
de extração durante o período podendo retirar quantas cargas d e saibro e cascalho forem necessárias, sempre de acordo com a respectiva
licença ambiental;
3)A utilização de maquinário próprio, bem como a necessidade de adoção de tais medidas mostram-se inclusive como meio mais econômico;
É que requisito a contratação do imóvel indicado para os fins acima aludidos.”
Salienta-se que refoge a alçada desta Procuradoria a pesquisa de preços, bem como analise dos critérios de logística, os quais foram devidamente ponderados pelo requisitante, a qual deve ser realizada pelo setor competente dentro do respectivo órgão.
Da ensinança de Edmir Netto de Araújo:
“Locação ou compra de imóvel para a Administração(art.24, X). este caso de dispensa de licitação dá maior destaque às necessidades de
instalação e localização do imóvel que seria adquirido ou alugado para o desempenho de serviço público ou outra finalidade precípua da
Administração. Por exemplo, a Procuradoria-Geral do Estado, em São Paulo, adquirir ou locar imóveis nas proximidades do Fórum central
e Tribunais.
Deve ser, no entanto, demonstrada essa necessidade em relação ao serviço, e realizada avaliação prévia, para que se configure que os
valores são compatíveis com os de mercado.”(Edmir Netto de Araújo. Curso de Direito Administrativo, 2005. p.528).
Ante o exposto, é o parecer pela possibilidade de contratação direta do imóvel mencionado pelo Sr. Diego Ricardo Fernandes, Dd. Secretário
de Infraestrutura, mediante dispensa de licitação (art.24, X, da lei 8.666/93), mesmo que equivocado o nome dado ao contrato originariamente constante do requerimento desde que, analisado pelo Prefeito de Rio dos Cedros este constate a presença dos pressupostos caracterizadores do interesse público e entenda ser oportuna e conveniente a contratação, no uso de seu poder discricionário.
Ao Ilmo. Sr. Prefeito de Rio dos Cedros para que, querendo, ratifique as razões da justificativa, e proceda a contratação de locação mediante
dispensa de licitação.
Rio dos Cedros, 04 de Janeiro de 2021.
Ricardo Augusto de Oliveira Xavier Araujo
Advogado
OAB/SC 17.721
Portaria 679/08
MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS
GABINETE DO PREFEITO
PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 003/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO
REQUERENTE: SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
RATIFICAÇÃO
Analisando os documentos constantes do processo administrativo nº.003/2021 constatei a presença de interesse público na contratação
direta de locação do imóvel de propriedade do Sr. Paulo Zadrozny, para fins de retirada de saibro e macadame, conforme apontado pelo Sr.
Diego Ricardo Fernandes, Dd. Secretário de Infraestrutura.
O parecer jurídico acostado aos autos dá conta da legalidade e viabilidade do procedimento, mediante dispensa de licitação (art.24, X, da
Lei 8.666/93), razão pela qual convalido suas razões utilizando das mesmas como fundamento desta ratificação.
Destarte, promova-se a contratação direta, nos termos legais esposados no parecer jurídico, considerando-se ratificado o processo a partir
da data de publicação da minuta do contrato (art.26 da Lei 8.666/93) a qual deverá fazer expressa menção a esta justificativa e seu fundamento legal.
P.R.I.A.-se.
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Atente-se ao disposto no art.2º. da Lei Ordinária Municipal nro.1.489/06.
Rio dos Cedros, 04 de Janeiro de 2021.
Jorge Luiz Stolf
Prefeito de Rio dos Cedros

TERMO DE INTENÇÕES Nº 001, DE 04 DE JANEIRO DE 2021 - INSTITUTO S & S ESCOLA TÉCNICA
PROFISSIONALIZANTE LTDA

Publicação Nº 2790283

TERMO DE INTENÇÕES Nº 001, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Pelo presente Termo de Intenções, de um lado o MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no
CNPJ sob o nº 83.102.806/0001-18, estabelecido na Rua Nereu Ramos, nº 205, em Rio dos Cedros, Santa Catarina, neste ato representado
pelo seu Prefeito, Senhor JORGE LUIZ STOLF, brasileiro, inscrito no CPF sob nº 701.917.009-91, o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO
DOS CEDROS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Nereu Ramos, 205, Centro, Cep: 89.121-000, Rio dos Cedros/
SC, inscrito no CNPJ/MF sob n°. 10.596.772/0001-91, neste ato representado pelo Secretário de Saúde, MIRIA ELIETE SCHMID FLORIANI
e CPF n° 539.225.909-00, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominados apenas de MUNICÍPIO, e, de outro, INSTITUTO S
& S ESCOLA TÉCNICA PROFISSIONALIZANTE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na rua 1546, nº 401, Bairro Centro, em
Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 25.116.116/0001-11, neste ato representado por NATHALIE GRACIELE SOUZA, brasileira, inscrita no CPF sob nº 007.541.579-89, com endereço profissional junto à pessoa jurídica representada, doravante
denominada INSTITUTO S & S, resolvem firmar o presente TERMO DE INTENÇÕES, mediante cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA:
O MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS editou a Lei Complementar Municipal nº 325, de 17 de dezembro de 2020 que INSTITUI O PROGRAMA
RIO-CEDRENSE DE INCENTIVO À FORMAÇÃO TÉCNICA DA ÁREA DE SAÚDE NA FORMA QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS,
sendo sob este fundamento legal e de acordo com as respectivas normas que se fundamenta o presente TERMO DE INTENÇÕES, a fim de
garantir a instalação e operação do curso técnico da área de saúde no Município de Rio dos Cedros objetivando assegurar, com prioridade
para formação de pessoas residentes em Rio dos Cedros a prestação de serviços de formação técnica voltada a área de saúde.
CLÁUSULA SEGUNDA:
O MUNICÍPIO através do presente Termo de Intenções declara que irá abrir procedimento administrativo próprio para subsidiar 30 (trinta)
vagas de matrículas por ano em instituição escolhida pelos subsidiados, com atuação no Município de Rio dos Cedros, para curso técnico da
área de saúde no Município de Rio dos Cedros objetivando garantir a prestação de serviços de formação técnica voltada a área de saúde.
§1º - Os subsídios a serem concedidos pelo MUNICÍPIO serão no importe de R$200,00 (duzentos reais) mensais por pessoa subsidiada.
§2º - Como prestação de contas do recebimento do subsídio, os subsidiados deverão apresentar o respectivo contrato de matrícula, bem
como, periodicamente, os comprovantes de frequência e suficiência nas avaliações do curso, sendo que o valor do subsídio concedido será
pago diretamente a empresa contratada pelo subsidiado.
§3º - A concessão do subsídio se dará exclusivamente para pessoas residentes no Município de Rio dos Cedros, na forma do disposto em
regulamento, priorizando-se a formação de servidores públicos municipais (inclusive contratados temporariamente), educandos do ensino
médio e/ou superior (exclusivamente residentes em Rio dos Cedros), cidadãos de baixa renda e/ou outros, na forma do disciplinado em
regulamento.
§4º - A concessão de subsídio para servidores públicos municipais de Rio dos Cedros será efetivada na forma de licenciamento para participação em cursos na forma do que disciplina o artigo 129 da Lei Complementar Municipal nº 001/1991 (Estatuto dos Servidores Públicos)
e será extensível a todos os servidores previamente requisitados, independentemente de sua área de atuação e na forma regulamentar.
§5º - Para usufruir do benefício de que trata o parágrafo anterior o servidor público municipal:
I - Deverá possuir assiduidade e pontualidade no exercício de suas atribuições funcionais;
II – Não poderá ter sofrido penalidade disciplinar no período de três anos anteriores ao início do curso, bem como manter tal requisito
durante o curso;
III - Não poderá ter sofrido avaliação de desempenho insuficiente no período de três anos anteriores ao início do curso, bem como manter
tal requisito durante o curso.
§6º - Perderá o direito ao subsídio aquele que mostrar insuficiência nas avaliações e/ou presença insuficiente no curso sendo que, neste
caso, o subsidiado deverá devolver o valor dos subsídios recebidos no prazo de 03 (três) meses, sob pena de inscrição em dívida ativa e
adoção das medidas necessárias, judiciais e extrajudiciais, a cobrança do débito.
§7º - Não terá direito a subsídio aquele que:
I - Já tiver sido beneficiado anteriormente;
II – Tiver perdido o subsidio anteriormente concedido;
III - Não cumprir os requisitos fixados em regulamento e/ou outros atos normativos e/ou administrativos.
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§8º - Consistirá requisito para manutenção do subsídio aos educandos do ensino médio e/ou superior a manutenção de frequência e avaliação suficientes junto às instituições de ensino.
§9º - No caso de desistência ou perda do subsídio, o MUNICÍPIO se compromete a estender o benefício para o mesmo número de desistentes ou desligados.
CLÁUSULA TERCEIRA:
O INSTITUTO S & S declara, pelo presente instrumento que possui intenção em iniciar atividades de curso profissionalizando na área de
saúde nos termos disciplinados pela Lei Complementar Municipal nº 325, de 17 de dezembro de 2020.
CLÁUSUA QUARTA:
A celebração deste TERMO DE INTENÇÕES se dá com a comprovação de registro no MEC e a competência e legalidade para expedição dos
respectivos certificados de conclusão de curso, pelo INSTITUTO S & S, conforme documentos anexos.
CLÁUSUA QUINTA:
A celebração deste TERMO DE INTENÇÕES não implica em vinculo empregatício entre o Município de Rio dos Cedros e os colaboradores,
prepostos, empregados e quaisquer outras pessoas ligadas ao pessoa jurídica pactuante sendo:
I - Plena, exclusiva e total a responsabilidade da pessoa jurídica pactuante em arcar, de forma única e exclusiva, com todo e qualquer encargo trabalhista, fiscal, securitário, previdenciário, social, comercial ou de outra natureza, resultante de qualquer vínculo empregatício ou
não, sendo que tais responsabilidades, ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos ao Município;
II – Da pessoa jurídica pactuante a responsabilidade civil, criminal e por toda e qualquer indenização ou reparação que surgir em virtude
de dano causado ao subsidiado e a qualquer terceiro, decorrentes de ação ou omissão, negligência, imperícia e imprudência ou por dolo
praticado, inclusive por seus empregados, profissional ou preposto, ficando assegurado o direito de regresso;
III - Da pessoa jurídica pactuante a responsabilidade única e exclusiva quanto à quaisquer ônus e obrigações concernentes às legislações
sociais, trabalhistas, fiscais, securitárias, previdenciárias, comerciais e de qualquer outra natureza, bem como quanto a quaisquer despesas
advindas, decorrentes ou relacionadas à execução do objeto do Termo de Intenções;
IV - Da pessoa jurídica pactuante a responsabilidade por assumir todos e quaisquer custos e ônus relativos a pessoal, mão de obra, tributos,
material e equipamentos, sejam eles de que natureza forem, ressalvadas as disposições da Lei Complementar Municipal nº 325, de 17 de
dezembro de 2020, seu regulamento e deste instrumento;
V - Da pessoa jurídica pactuante a responsabilidade por providenciar, por sua exclusiva e total responsabilidade, todos os alvarás, taxas,
anotações, licenças e autorizações necessárias à execução do objeto do Termo de Intenções;
VI - Da pessoa jurídica pactuante a responsabilidade por todos os serviços, materiais e equipamentos necessários a execução do objeto do
Termo de Intenções;
VII - Da pessoa jurídica pactuante a responsabilidade por fornecer pessoal habilitado para a execução do objeto do Termo de Intenções,
ARTs e demais atribuições constantes deste;
VIII - Da pessoa jurídica pactuante a responsabilidade por comunicar ao Município de Rio dos Cedros e aos subsidiados, a ocorrência de
qualquer fato ou condição que possa impedir a execução dos serviços (por escrito);
IX - Da pessoa jurídica pactuante a responsabilidade por facilitar que o Município acompanhe e fiscalize todas as atividades inerentes a
execução do objeto do Termo de Intenções, fornecendo ao mesmo todas as informações e esclarecimentos que lhe forem solicitados.
CLÁUSUA SEXTA:
A concessão de subsídio não implica em qualquer responsabilidade do Município de Rio dos Cedros para a expedição do respectivo certificado, cuja responsabilidade será única e exclusiva da respectiva entidade contratada pelo subsidiado.
CLÁUSUA SÉTIMA:
Os subsidiados dentro do “Programa Rio-cedrense de Incentivo à Formação Técnica da Área de Saúde” deverão realizar, obrigatoriamente,
os estágios obrigatórios do curso técnico observando-se a seguinte sequência:
I – Primeiro junto a rede pública municipal de saúde de Rio dos Cedros;
II – Segundo, não havendo mais vagas na rede pública municipal de saúde de Rio dos Cedros, perante as instituições da rede hospitalar
de Rio dos Cedros;
III - Terceiro, não havendo mais vagas nas duas situações anteriores junto a rede pública municipal de saúde de Timbó, município com o
qual mantemos convênios de especialidades, ou, com hospitais da rede hospitalar de Timbó, preferencialmente com os que o Município de
Rio dos Cedros possua convênio;
IV – Quarto, não havendo mais vagas nas situações anteriores perante a rede pública municipal ou estadual de saúde dos Município da
Região do Médio Vale do Itajaí;
V – Quinto, não havendo mais vagas nas situações anteriores perante qualquer estabelecimento de saúde.
Parágrafo único – O Município franqueará as unidades de saúde para estágio em atenção básica, de acordo com sua capacidade.
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CLÁUSUA OITAVA:
Por se tratar de Termo de Intenções, sem previsão de pagamentos, deixam-se de fixar dotações orçamentárias no presente instrumento.
CLÁUSUA NONA:
As partes signatárias elegem o foro da Comarca de Timbó para dirimir as questões oriundas do presente instrumento, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
CLÁUSULA DÉCIMA:
O presente instrumento será publicado na forma regulamentar, em extrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:
O presente instrumento poderá ser rescindido pelo MUNICÍPIO nos casos de inadimplemento das obrigações ora pactuadas bem como pelo
cancelamento do programa ou curso, mediante processo administrativo, assegurando-se direito ao contraditória e ampla defesa.
Parágrafo único - Poderá o presente instrumento ser rescindido bilateralmente a qualquer momento.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:
E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente Termo de Intenções, que foi impresso em 03 (três) vias de igual teor e
forma.
Rio dos Cedros, 04 de janeiro de 2021.
MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS
JORGE LUIZ STOLF
Prefeito de Rio dos Cedros
INSTITUTO S & S ESCOLA TÉCNICA PROFISSIONALIZANTE LTDA NATHALIE GRACIELE SOUZA
Representante Legal
Miria Eliete Schmid Floriani
Secretária de Saúde e Bem Estar Social
Paulo Bindelli
Secretário da Fazenda
Ricardo Augusto de Oliveira Xavier Araujo
Advogado OAB/SC 17.721
Portaria 679/08 - Visto

TERMO DE POSSE E ASSUNÇÃO AO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL_2021-2024

Publicação Nº 2789133

Termo de Posse e Assunção ao Cargo de Prefeito Municipal.
2021-2024
Ao primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, nas dependências da Câmara de Vereadores, sito à Rua Jorge Lacerda,545, Centro, em Rio dos Cedros, município do Estado de Santa Catarina, às dezenove horas, o Prefeito Eleito, Excelentíssimo Senhor
Jorge Luiz Stolf e o Vice-Prefeito Eleito, Excelentíssimo Senhor Rafael Nones, na presença dos que a este ato compareceram, em sessão
solene realizada pela Câmara de Vereadores de Rio dos Cedros, em conformidade com o que disciplina o artigo 16, IV da Lei Orgânica
Municipal e de acordo com a ritualística determinada pelo Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Rio dos Cedros, devidamente
munidos dos respectivos diplomas e declarações de bens, após o Presidente da Câmara de Vereadores de Rio dos Cedros proferir em voz
alta os seguintes compromissos: “PROMETO DEFENDER A DEMOCRACIA COM LEALDADE, CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, DO
ESTADO E A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, RESPEITAR O REGIMENTO INTERNO DESTA CASA E EXERCER COM PATRIOTISMO, HONESTIDADE E ESPIRÍTO PÚBLICO O MANDATO DE PREFEITO QUE ME FOI CONFIADO”; “PROMETO DEFENDER A DEMOCRACIA COM LEALDADE,
CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, DO ESTADO E A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, RESPEITAR O REGIMENTO INTERNO DESTA
CASA, E EXERCER COM PATRIOTISMO, HONESTIDADE E ESPIRÍTO PÚBLICO O MANDATO DE VICE-PREFEITO QUE ME FOI CONFIADO”; os
Excelentíssimos Senhores Jorge Luiz Stolf e Rafael Nones, de pé e com o braço estendido para frente, declararam em voz alta: “ASSIM EU
PROMETO” e, em ato contínuo, o Presidente da Câmara os declarou empossados, respectivamente, nos postos eletivos de Prefeito e Vice-Prefeito de Rio dos Cedros, proferindo em voz alta: “DECLARO EMPOSSADOS NO CARGO DE PREFEITO e VIVE-PREFEITO DO MUNICÍPIO
DE RIO DOS CEDROS OS ELEITOS QUE PRESTARAM O COMPROMISSO”. Após a posse e no mesmo ato, entraram os eleitos, Excelentíssimo
Senhor Jorge Luiz Stolf e Excelentíssimo Senhor Rafael Nones, automaticamente no exercício das atribuições dos postos eletivos, subscrevendo a presente ata que atesta tais fatos para todos os fins e efeitos, assumindo, respectivamente, os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito do
Município de Rio dos Cedros, para o período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024. No ato foram apresentados pelo anterior
Alcaide, Excelentíssimo Senhor Marildo Domingos Felippi, os documentos necessários para dar continuidade à Administração do Município
que passamos a relacionar: 01.Lei do Plano Plurianual em vigor, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021 e Lei Orçamentária
para o exercício de 2021; 02. Balancete mensal de dezembro de 2020, contendo, entre outros documentos, demonstrativos da receita arrecadada e da despesa realizada do mês; 03. Demonstrativo das admissões e contratações de servidores e de contratações de mão de obra
para substituição de servidores, se havidas no mês, bem como de que, à época, a despesa total com pessoal não excedia a 95% (noventa
e cinco por cento) do limite legal do Poder ou Órgão, referente ao mês de dezembro do ano de 2020 (LC. 101/2000, artigo 22, parágrafo
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único); 04. Demonstrativos analíticos dos saldos disponíveis (caixa e bancos) e realizáveis; 05. Relação de todas as contas da Prefeitura
mantidas na rede bancária, acompanhadas das respectivas conciliações e extratos bancários, com o movimento de até 31 de dezembro de
2020; 06. Relação das despesas a pagar, pela ordem cronológica das exigibilidades, observadas as fontes de recursos, na forma do artigo
5º da Lei nº 8.666/1993; 07. Demonstrativo analítico dos débitos e créditos de natureza extraorçamentária, inclusive dos Restos a Pagar por
exercício financeiro; 08. Demonstrativo analítico das dívidas de longo prazo e seus encargos; 09. Inventário analítico dos bens permanentes
existentes em 31 de dezembro de 2020; 10. Demonstrativo da dívida ativa em 31 de dezembro de 2020, individualizada por devedor e
exercício financeiro; 11. Relação dos servidores municipais, com informações do cargo ocupado por cada servidor, se efetivo, comissionado,
contratado e, das funções de confiança ocupadas, bem como da respectiva lotação por órgão; 12. Cópia da Lei Ordinária nº 2.088, de 1º
de abril de 2020, que Fixa o Valor do Subsídio Mensal do Prefeito e do Vice-Prefeito de Rio dos Cedros, para o quadriênio 2021/2024, e dá
outras providências e, cópia da Lei Ordinária nº 2.090, de 1º de abril de 2020, que Fixa o Valor do Subsídio Mensal dos Vereadores da Câmara Municipal de Rio dos Cedros para a legislatura de 2021/2024, e dá outras providências; 13. Declarações de bens dos atuais Prefeito e
Vice-Prefeito de Rio dos Cedros. Feitas as devidas verificações, nos documentos apresentados destinou-se uma via ao arquivo da Prefeitura
de Rio dos Cedros, uma via para o Prefeito Eleito e uma via ao Vice-Prefeito Eleito. Rio dos Cedros, 1º de janeiro de 2021.
JORGE LUIZ STOLF - CPF 701.917.009-91
RAFAEL NONES - CPF 029.999.039-79
MARILDO DOMINGOS FELIPPI – CPF 460.680.829-20
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LAUDO TÉCNICO DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2021

Publicação Nº 2789873

LAUDO TÉCNICO
1 - INTRODUÇÃO E OBJETIVO
Laudo Técnico elaborado pelo Engenheiro de Minas, Rogério
Pereira Lopes, CREA/SC Nº 056.277-3, localidade denominada
Travessão do Tigre, Município de Benedito Novo-SC.
O presente Laudo Técnico tem por objetivo justificar ser

o

depósito mineral referenciado abaixo que oferece as características
técnicas, econômicas e ambientais desejáveis para a execução do
projeto mineral implementado pela Prefeitura do Município de Rio dos
Cedros-SC.
Tais características serão listadas no corpo do presente laudo.

1 – IDENTIFICAÇÃO E INFORMAÇÕES GERAIS
Titular da área junto ao Departamento Nacional da Produção
Mineral – DNPM:
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOS CEDROS
CNPJ: 83.102.806/0001-18
DNPM: 815.457/2017
LOCAL: Travessão do Tigre – Benedito Novo-SC.

2 –DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
2.1. Descrição

Atividade: Extração mineral para cascalhamento da malha viária do
município.
Material: Cascalho, retirado do local por caminhões e utilizado “in
natura”.
3 – LOCALIZAÇÃO
As coordenadas geográficas (SIRGAS2000) da cava:
664192.21 m E ; 7040286.23 m S
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AMBIENTAIS

E

ECONÔMICAS
Especificamente na cava da pedreira ocorre um granito cujo
grau de alteração deu origem a um cascalho com fragmentos semialterados com diâmetro máximo de dois a cinco centímetros,
constituindo-se em material adequado para macadamização de
estradas e demais obras civis.
Este material tem se mostrado com excelentes características
como revestimentos de estradas. O estado de alteração permite que
a extração do cascalho seja realizada sem necessidade de plano de
fogo, podendo sua exploração ser realizada com escavadeira.
A cobertura vegetal no entorno da área é formada por
vegetação nativa em estágios iniciais da sucessão, não ocorrendo
cursos d’água e/ou nascentes na área.
4 .1 – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E AMBIENTAIS
a- Ótima localização da jazida mineral, boa logística, com bom
acesso, facilitando sobremaneira o escoamento do minério
para as comunidades da região, com consequente redução
nos custos de transporte;
b- Qualidade do minério: este é um dos fatores preponderantes e
que mais justifica a continuidade dos trabalhos de lavra na
área;
c- Quanto ao aspecto ambiental da área, não existem obstáculos
maiores para continuidade dos trabalhos, naturalmente todas
as medidas legais serão tomadas para que a lavra ocorra
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dentro dos parâmetros técnicos definidos no Plano de Lavra
apresentado no DNPM.
d- Atualmente, a produção de cascalho do município tem origem
basicamente nesta jazida.

4.2 – CARACTERÍSTICAS ECONÔMICAS
Para fins de avaliação do valor econômico do minério da Jazida
situada na localidade de Travessão do Tigre, município de Benedito
Novo-SC, faremos breve comparativo com dados econômicos de
mercado e ainda conforme os dados técnicos explicitados nos itens
anteriores:
-

Produção

mensal

informada

para

esta

jazida

de

aproximadamente mil toneladas;
-

O custo atual para a Prefeitura, na extração da tonelada de

cascalho na área gira em torno R$3,70.
(Inclusos aí os custos de lavra e pagamento do superficiário).
Para uma produção mensal de 1000t, teríamos como custo anual:
1000 t x R$3,70 x 12 meses = R$44.400,00 (Quarenta e quatro
mil e quatrocentos reais).
Para uma produção anual projetada e aproximada de 12 mil
toneladas.
- Adquirido de terceiros, o valor de mercado atualmente para essas
mesmas

12

mil

toneladas/ano

seria

de

aproximadamente

R$102.000,00 (R$8,50/t ou aproximadamente R$200,00/carga de
12m3).
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5 – Conclusão
Com base no conhecimento das ocorrências minerais da
região e no exposto acima, concluo que a área em tela oferece as
condições técnicas, econômicas e ambientais do projeto mineral
implementado pela Prefeitura do Município de Rio dos Cedros-SC,
conforme descrito nos itens 4.1 e 4.2 acima.
Conforme mostrado, o custo de extração do minério é bem
inferior ao praticado por terceiros que comercializam minério na
região, dando uma economia de recursos para a Prefeitura de
aproximadamente R$57.600,00, destaque para a qualidade do
minério desta jazida, que certamente seria de melhor qualidade que
aquele adquirido de terceiros;
Cabe reforçar aqui que o projeto acima referido é de extrema
importância para o Município e de utilidade pública.

Brusque, 30 de agosto de 2018.

______________________________________
Rogério Pereira Lopes
Eng. de Minas
CREA/SC: 056.277-3
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Rio Fortuna
Prefeitura
DECRETO Nº 001/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2788955

DECRETO N° 001/2021, de 04 de janeiro de 2.021.
“DESIGNA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NOMEIA O PREGOEIRO E COMPÕE EQUIPE DE APOIO PARA ATUAREM EM LICITAÇÕES NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA E RESPECTIVOS FUNDOS MUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2021 E ADOTA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.”
O Prefeito Municipal de Rio Fortuna, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município, bem como
da Constituição da República Federativa do Brasil;
DECRETA:
Art. 1º. Ficam designados os servidores abaixo relacionados para comporem a Comissão Permanente de Licitação de 2021, conforme estabelecido no art. 51 da Lei Federal 8.666/93:
- Carla Wiemes: Presidente;
- Sintia Milena Boeing: Secretária;
- Rosana Roecker: Membro;
- Tuane Bloemer Naiz: Suplente;
- Valneide Schueroff: Suplente.
Art. 2°. Ficam designados os servidores abaixo relacionados para atuarem como Pregoeiro e substituto de Pregoeiro em licitação na modalidade de Pregão, nas formas presencial e eletrônica, no âmbito do Município de Rio Fortuna e respectivos Fundos Municipais em 2021,
conforme estabelecido na Lei Federal n° 10.520/2002 e no Decreto Federal nº 10.024/2019, respectivamente:
- Carla Wiemes: Pregoeiro Oficial;
- Sintia Milena Boeing: Pregoeiro Substituto.
Art. 3°. Ficam designados para atuarem como membros da Equipe de Apoio em licitação na modalidade de Pregão, nas formas presencial
e eletrônica, no âmbito do Município de Rio Fortuna e respectivos Fundos Municipais em 2021, os servidores:
- Sintia Milena Boeing: Membro;
- Rosana Roecker: Membro;
- Tuane Bloemer Naiz: Suplente;
- Valneide Schueroff: Suplente
Art. 4°. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Município de Rio Fortuna/SC, em 04 de janeiro de 2021.
NERI VANDRESEN
Prefeito Municipal
Registrado na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças e Publicado no Mural Municipal aos quatro dias do mês de janeiro do
ano de dois mil e vinte e um.

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 3186

Rio Rufino
Prefeitura
PORTARIA Nº 001/2021

Publicação Nº 2789733

MUNICÍPIO DE RIO RUFINO/SC
EXTRATO DO PORTARIA 001/2021
Designar o servidor Franscisco Correia de Mello ocupante do cargo de provimento efetivo de admistrador para exercio da atribuiçoes de
tesoreiro.
Erlon Trancredo Costa-Prefeito
Publicado por Juliane Pereira de Souza

PORTARIA Nº 002/2020

Publicação Nº 2790277

MUNICÍPIO DE RIO RUFINO/SC
EXTRATO PORTARIA 002/2020
Exonera ocupantes de cargos de provimento em comissao os servidores Mariza Barboza,Suzete de Souza Oselame,Marcia Aparecida Kobeski,
Josiele Banck.
Erlon Trancredo Costa-Prefeito
Publicado por Juliane Pereira de Souza

PORTARIA Nº 003/2020

Publicação Nº 2790279

MUNICÍPIO DE RIO RUFINO/SC
EXTRATO PORTARIA 003/2020
Nomea Secretaria de Assistencia Social Andreia Aparecida Camargo.
Erlon Trancredo Costa-Prefeito
Publicado por Juliane Pereira de Souza

PORTARIA Nº 004/2020

Publicação Nº 2790280

MUNICÍPIO DE RIO RUFINO/SC
EXTRATO PORTARIA 004/2020
Nomea Diretor de Autarquia -SASB Rafael Basqueroti de Liz .
Erlon Trancredo Costa-Prefeito
Publicado por Juliane Pereira de Souza

PORTARIA Nº 005/2020

Publicação Nº 2790281

MUNICÍPIO DE RIO RUFINO/SC
EXTRATO PORTARIA 005/2020
Nomea Secretaria Municipal da Educaçao Cultura e Esporte Dilvana Soares Maccarini.
Erlon Trancredo Costa-Prefeito
Publicado por Juliane Pereira de Souza

PORTARIA Nº 006/2020

Publicação Nº 2790282

MUNICÍPIO DE RIO RUFINO/SC
EXTRATO PORTARIA 06/2020
Nomea Secretaria Municipal de Saude Celia Costa .
Erlon Trancredo Costa-Prefeito
Publicado por Juliane Pereira de Souza
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Rodeio
Câmara Municipal
ATA ELEIÇÃO MESA DIRETORA 2021

Publicação Nº 2788621

Ata da Sessão Especial da Câmara Municipal de Rodeio para a eleição da Mesa Diretora para o ano de dois mil e vinte e um, realizada
no Plenário da Câmara Municipal de Rodeio, após a Sessão Solene de Posse. No primeiro dia do mês de janeiro de dois mil e vinte e um,
reuniu-se o Poder Legislativo Municipal, para a eleição da Mesa Diretora que dirigirá os trabalhos no ano de dois mil e vinte e um. Na Presidência, conforme Regimento Interno, o vereador mais idoso, na ocasião a senhora Neusa Maria Beber, perante os vereadores: Cláudia
Anice Moser, Dirlei Stolf, Gelindo Deluca, Jair Maurilio Busarello, Lucas Noriller, Paulo Sérgio Floriano, Tiago Cipriani, e Tibério Fiamoncini,
declarou aberta a presente sessão. A seguir a Senhora Presidente passou a ordem dos trabalhos para a eleição da Mesa Diretora que dirigirá os destinos desta Casa para o ano de dois mil e vinte e um, com a apresentação de apenas uma chapa, com a seguinte composição:
Presidente: Paulo Sérgio Floriano, Vice-Presidente: Cláudia Anice Moser, 1º Secretário: Tiago Cipriani; e 2º Secretário: Tibério Fiamoncini.
Em seguida, passou-se para a votação nominal e, com apenas a abstenção do vereador Lucas Noriller, que justificou dizendo que colocou
seu nome à disposição para compor outra chapa, sendo ele o presidente, o vereador Jair, vice-presidente e o vereador Gelindo como 1º
secretário. Porém não conseguiu a adesão de mais um vereador para compor a chapa e o Regimento Interno não permite apresentar chapa
com apenas três membros, disse ainda que assim é a democracia e que não é contra a chapa em si, mas que tinha o desejo de participar
da disputa, por isso, se abstém do voto. Diante disto, com o voto de oito vereadores, a chapa apresentada foi declarada a vencedora, tendo
como presidente o vereador Paulo Sérgio Floriano. Procedida à eleição a Senhora Neusa Maria Beber declarou empossados os Membros da
Mesa Diretora, como determina o artigo 29, parágrafo 2° da Lei Orgânica do Município de Rodeio, alterada pela Emenda n.º 09 de 18 de
dezembro de 2008, comunicou também que e comunicou que as Comissões Permanentes serão definidas na primeira sessão, sendo ela extraordinária ou ordinária e passou a Presidência ao eleito Vereador Paulo Sérgio, que ocupou a cadeira de Presidente, agradecendo os votos
recebidos e a confiança nele depositada e se colocou à disposição de todos. A seguir o Presidente eleito encerrou a Sessão, convocando
os vereadores para a primeira sessão ordinária, a se realizar no dia primeiro de fevereiro, às dezoito horas e trinta minutos, ou a qualquer
momento, para sessões extraordinárias. Nada mais havendo a tratar foi lavrada a presente ata, que vai assinada por mim, Benildes Conzatti,
secretária geral da Câmara de Vereadores, e tem como anexo, a assinatura dos vereadores presentes. Sala das sessões em primeiro de
janeiro de dois mil e vinte e um.

ATA POSSE VEREADORES PREFEITO E VICE RODEIO

Publicação Nº 2788620

Ata da Sessão Especial de Posse dos Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito eleitos em quinze de novembro de dois mil e vinte. No primeiro
dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas, no Plenário da Câmara Municipal de Rodeio, reuniram-se os Senhores
vereadores para, de acordo com a lei atinente em vigor, tomarem posse nos seus cargos respectivos. Assumindo a Presidência o vereador
mais idoso, Senhora Neusa Maria Beber, eleita pelo PSD, declarou aberta a Sessão Especial de Posse dos Vereadores, Prefeito, Vice-Prefeito
do Município de Rodeio. A seguir convidou os vereadores: Cláudia Anice Moser, eleita pelo PL; Dirlei Stolf, eleito pelo PT; Gelindo Deluca,
eleito pelo MDB; Jair Maurilio Busarelo, eleito pelo MDB; Lucas Noriller, eleito pelo PP; Paulo Sérgio Floriano, eleito pelo PT; Tiago Cipriani,
eleito pelo Podemos; e Tibério Fiamoncini, eleito pelo PSD, para tomarem acento à Mesa, assim como o prefeito eleito pelo PSD, Valcir Ferrari e seu vice-prefeito, Airton Souza, eleito pelo PT. Dando início aos trabalhos da presente sessão, Senhora Neusa Maria Beber convidou
a mim, Benildes Conzatti, Secretária Geral da Câmara, para secretariar os trabalhos da presente Sessão Solene Especial. A seguir informou
que vereadores e vereadoras eleitos entregaram seus diplomas e declaração de bens atualizada na secretaria da Câmara, onde estarão à
disposição dos interessados e, em seguida convidou para que de pé, prestassem seu compromisso de posse perante os pavilhões Nacional,
Estadual e Municipal. Continuando, solicitou ao Vereador Paulo Sergio Floriano para que fizesse a leitura do Termo de Posse dos Vereadores
e colhesse as respectivas assinaturas e declarou empossados os vereadores eleitos para a legislatura dois mil e vinte e um a dois mil e vinte
e quatro. Dando continuidade solicitou ao Prefeito e Vice-Prefeito eleitos para que de pé, prestassem o compromisso de Posse constante
da Lei Orgânica do Município, perante os Pavilhões Nacional, Estadual e Municipal. Após o compromisso, foram colhidas as respectivas
assinaturas e a presidente declarou empossados no cargo de Prefeito Municipal de Rodeio, o Senhor Valcir Ferrari, e no cargo de Vice-Prefeito, o Senhor Airton Souza, para o mandato eletivo que se inicia nesta data, primeiro de janeiro de dois mil e vinte e término em trinta e
um de dezembro de dois mil e vinte e quatro. Em seguida, a Senhora Presidente passou a palavra aos empossados. Usaram a tribuna os
vereadores Paulo Sérgio Floriano, Dirlei Stolf, Tiago Cipriani, Lucas Noriller, Claudia Anice Moser e Gelindo Deluca, assim como o do prefeito
e vice-prefeito Valcir Ferrari e Airton Souza, recém-empossados, e do ex-prefeito Paulo Roberto Weiss. Finalizadas as participações, a presidente informou que o conteúdo dos pronunciamentos constará como anexo da presente Ata serão disponibilizados na página da Câmara
de Vereadores. Nada mais havendo a tratar a Presidente Neusa Maria Beber, deu por encerrada a sessão solene de posse e convidou aos
presentes a participarem da sessão especial de eleição da Mesa Diretora para o ano de dois mil e vinte e um, que ocorrerá em seguida.
Foi lavrada a presente ata, que vai assinada por Benildes Conzatti, secretária geral da Câmara de Vereadores, e pelos presentes. Sala das
Sessões, em primeiro de janeiro de dois mil e vinte e um.
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Publicação Nº 2788618

TERMO DE POSSE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
No primeiro dia do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, às dez horas, no Plenário da Câmara de Vereadores de Rodeio, em reunião
solene, sob a presidência do vereador mais idoso, Senhora Neusa Maria Beber, nos Termos do Artigo 66 da Lei Orgânica do Município de
Rodeio, os Senhores Valcir Ferrari e Airton Souza, eleitos Prefeito e vice-prefeito respectivamente pela legenda PSD/PT/PDT/PL do Município de Rodeio, após a apresentação dos Diplomas conferidos pela Justiça Eleitoral tomaram posse nos respectivos cargos, para exercer
o mandato a iniciar-se hoje dia primeiro de janeiro de dois mil e vinte e um e término em trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e
quatro, proferindo de pé o seguinte juramento: “PROMETO MANTER, DEFENDER E CUMPRIR A LEI ORGANICA DO MUNICIPIO DE RODEIO,
OBSERVAR AS LEIS DA UNIÃO, DO ESTADO DE SANTA CATARINA E DO NOSSO MUNICIPIO, PROMOVER O BEM GERAL DOS MUNICIPES E
EXERCER O CARGO SOB A INSPIRAÇÃO DA DEMOCRACIA, DA LEGITIMIDADE E DA LEGALIDADE”. Dando prosseguimento, o Prefeito fez
entrega da Declaração de Bens, Direitos e Obrigações de seu patrimônio, concluindo com a assinatura do presente Termo por ambos. E
para um só efeito legal, foi lavrado o presente Termo de Posse que vai assinado pelos empossados, pelo Presidente dos trabalhos e demais
Vereadores. Salas das Sessões, em primeiro de janeiro de dois mil e vinte e um.

TERMO DE POSSE VEREADORES RODEIO

Publicação Nº 2788617

Termo de Posse dos Vereadores do Município de Rodeio.
Ao primeiro dia do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, às dez horas, no Plenário da Câmara de Vereadores, em Rodeio, em Sessão Solene, sob a presidência do vereador mais idoso, Senhora Neusa Maria Beber, eleita pelo PSD, Cláudia Anice Moser, eleita pelo PL; Dirlei Stolf,
eleito pelo PT; Gelindo Deluca, eleito pelo MDB; Jair Maurilio Busarello, eleito pelo MDB; Lucas Noriller, eleito pelo PP; Paulo Sérgio Floriano,
eleito pelo PT; Tiago Cipriani, eleito pelo Podemos; e Tibério Fiamoncini, eleito pelo PSD, vereadores eleitos em quinze de novembro de dois
mil e vinte, nos Termos do Artigo 29, item I da Constituição Federal, Art. 111, item III da Constituição do estado de Santa Catarina e Artigo
28 parágrafo 1° da Lei orgânica do Município de Rodeio, após a apresentação dos Diplomas conferidos pela Justiça eleitoral, e a Declaração
de Bens, a Presidente dos Trabalhos, convidou os Vereadores para, de pé, prestarem o seguinte compromisso, lido pela vereadora Cláudia
Anice Moser. “PROMETO POR DEUS E PELO POVO, DEFENDER A DEMOCRACIA E A LEALDADE, CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL, E A DO ESTADO E SANTA CATARINA, RESPEITAR A LEI ORGANICA DO MUNICIPIO DE RODEIO, E O REGIMENTO
INTERNO DESTA CASA, E EXERCER COM PATRIOTISMO, HONESTIDADE E ESPIRITO PÚBLICO O MANDATO DE VEREADOR A MIM CONFERIDO”. Em seguida, fez a chamada nominal de cada vereador que declarou: “ASSIM O PROMETO”. Concluindo com a assinatura do presente
termo por todos. E, para um só efeito legal lavrou-se o presente Termo de Posse, que vai assinado pela Presidente dos trabalhos e demais
vereadores empossados. Sala das Sessões em primeiro de janeiro de dois mil e vinte e um.
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Romelândia
Prefeitura
DECRETO MUNICIPAL N. 4.337/2021

Publicação Nº 2789094

DECRETO n. 4.337/2021
NOMEIA O GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ROMELANDIA – SC.
JUAREZ FURTADO, Prefeito Municipal de Romelândia, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais dispostas na Lei Orgânica
Municipal e demais vigentes;
DECRETA
Art. 1º - Fica pelo presente Decreto nomeada a Senhora JANE MAIRA JORIS, para ocupar o Cargo de GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE, de acordo com a Lei Municipal n° 1.873/2009 de 18 de novembro de 2009.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto n.
4.264/2020, de 22 de julho de 2020.
Romelândia – SC, 04 de janeiro de 2021
Juarez Furtado
Prefeito Municipal de Romelândia
Registrado e Publicado o presente Decreto em data supra.

DECRETO MUNICIPAL Nº. 4.334/2021

Publicação Nº 2788486

DECRETO nº. 4.334/2021
NOMEIA TESOUREIRO DO MUNICÍPIO DE ROMELÂNDIA – SC
JUAREZ FURTADO, Prefeito Municipal de Romelândia, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais dispostas na Lei Orgânica
Municipal e demais vigentes;
DECRETA
ART. 1ª Fica pelo presente Decreto nomeado a Sra. ROSELEI COLELLA, cargo de carreira de TECNICO ADMINISTRATIVO I, para desempenhar as atribuições de TESOUREIRA DO MUNICÍPIO DE ROMELANDIA – SC, do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ROMELANDIA – SC E DO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ROMELÂNDIA – SC.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrario.
Romelândia – SC, 04 de janeiro de 2021.
Juarez Furtado
Prefeito Municipal de Romelândia
Registrado e Publicado o presente Decreto em data supra.

DECRETO MUNICIPAL Nº. 4.335/2021

Publicação Nº 2789004

DECRETO n. 4.335/2021
NOMEIA COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE ROMELÂNDIA, SC E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUAREZ FURTADO, Prefeito Municipal de Romelândia, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais dispostas na Lei Orgânica
Municipal e demais vigentes;
DECRETA
ART. 1ª Fica nomeada sem ônus para o Município, pelo período de 04 de janeiro de a 31 de dezembro de 2021, a Comissão Permanente de
Processamento e Julgamento de Licitações do Município de Romelândia que será composta dos seguintes membros Titulares e Suplentes:
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PRESIDENTE: ELENICE ELECIR PORSCH
SUPLENTE: ROSELEI COLELLA
MEMBRO: MAIARA FRANCIELI HAAS
SUPLENTE: VALQUIRIA GIOTTO GENZ
MEMBRO: NILSON SCHAFFER
SUPLENTE: JUREMA MARIA ISAIAS
ART. 2º - Fica estabelecido que na ausência do membro Titular, o respectivo Suplente
assumirá as funções daquele, independente do ato.
ART. 3º - Fica revogado o Decreto nº 4.174/2020 de 09 de janeiro de 2020 e demais
disposições em contrário.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Romelândia – SC, 04 de janeiro de 2021
Juarez Furtado
Prefeito Municipal de Romelândia
Registrado e Publicado o presente Decreto em data supra.

DECRETO MUNICIPAL Nº. 4.336/2021

Publicação Nº 2789005

DECRETO n. 4.336/2021
NOMEIA OS PREGOEIROS E A EQUIPE DE APOIO DO MUNICÍPIO DE ROMELÂNDIA – SC, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUAREZ FURTADO, Prefeito Municipal de Romelândia, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais dispostas na Lei Orgânica
Municipal e demais vigentes;
DECRETA
ART. 1ª Fica pelo presente Decreto nomeado o Pregoeiro oficial do Município de Romelândia/SC e equipe de apoio para a análise, recebimento, julgamento e acompanhamento dos Processos Licitatórios das modalidades de Pregão Eletrônico e/ou Presencial, nos termos da Lei
Federal nº 10.520/02 e suas complementações, para exercer a função no período de 04 de janeiro a 31 de dezembro de 2021, composta
pelos seguintes membros:
Pregoeiro: ELENICE ELECIR PORSCH
Substituto: ROSELEI COLELLA
Equipe de apoio:
VALQUÍRIA GIOTTO GENZ
MAIARA FRANCIELI HAAS
FABRÍCIO PIZZATTO SIMON
JUREMA MARIA ISAIAS
NILSON SCHAFFER
ART.
ART.
ART.
ART.

2º
3º
4º
5º

-

O trabalho da Comissão é considerado de caráter relevante e sem remuneração.
Fica estabelecido que na ausência dos membros Titulares, o Substituto assumirá as funções daquele, independente do ato.
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Fica revogado o Decreto nº. 4.175/2020 de 09 de janeiro de 2020 e demais disposições em contrário.

Romelândia – SC, 04 de janeiro de 2021
Juarez Furtado
Prefeito Municipal de Romelândia
Registrado e Publicado o presente Decreto em data supra.
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Publicação Nº 2789811

DECRETO n. 4.338/2021
ALTERA OS DECRETOS N. 4.256/2020 E N. 4.324/2020 PARA INSTITUIR NOVOS MEMBROS NA COMISSÃO MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA E RURAL PARA REGULAMENTAR E DEFINIR ÁREAS A SEREM REGULARIZADAS E OUTROS PROCEDIMENTOS DE
ACORDO COM A LEI Nº 13.465/2017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUAREZ FURTADO, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROMELÂNDIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo artigo 49,
inciso IV, da Lei Orgânica do Município
DECRETA
Art. 1º Fica alterada a Comissão Municipal de Regularização Fundiária, que passa a ser compostapelos seguintes membros:
I – NILSON SCHAEFFER - Fiscal de Tributos externos;
II – ROBNSON LUIZ SCHOLTZE - Engenheiro Agrônomo;
III – JEFERSON DOUGLAS BREITEMBACH - Engenheiro Civil;
IV – MAIARA FRANCIELI HAAS – Secretária de Administração e Fazenda;
V – JUREMA MARIA ISAIAS- Secretária de Assistência Social e Habitação;
VI – ANDRIELI ROTAVA – Procuradora Municipal;
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.
Romelândia – SC, 04 de janeiro de 2021
Juarez Furtado
Prefeito Municipal de Romelândia
Registrado e Publicado o presente Decreto em data supra.

PORTARIA 10141/2021

Publicação Nº 2789640

PORTARIA Nº 10141/2021
NOMEIA SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
JUAREZ FURTADO, PREFEITO MUNICIPAL DE ROMELANDIA, ESTADO DE SANTA CATARINA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE
ACORDO COM A LEI,
RESOLVE:
Art. 1º - NOMEAR a Servidora Pública Municipal Sra. JANE MAIRA JORIS, para desempenhar as funções de SECRETARIA MUNICIPAL DA
SAUDE, conforme Lei Complementar nº 010/2013, de 26 de dezembro de 2013 e inciso II, do artigo 37 da Constituição Federal.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Romelândia, 04 de janeiro de 2021.
Juarez Furtado
Prefeito Municipal de Romelândia
Registrada e publicada, a presente portaria em data supra.
Márcia Maria Melz Francescon
Técnico Administrativo II

PORTARIA 10142/2021

Publicação Nº 2789654

PORTARIA Nº 10142/2021
NOMEIA SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
JUAREZ FURTADO, PREFEITO MUNICIPAL DE ROMELANDIA, ESTADO DE SANTA CATARINA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE
ACORDO COM A LEI,
RESOLVE:
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Art. 1º - NOMEAR a Servidora Pública Municipal Sra. JUREMA MARIA ISAIAS, para desempenhar as funções de SECRETARIA MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, conforme Lei Complementar nº 010/2013, de 26 de dezembro de 2013 e inciso II, do artigo 37
da Constituição Federal.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Romelândia, 04 de janeiro de 2021.
Juarez Furtado
Prefeito Municipal de Romelândia
Registrada e publicada, a presente portaria em data supra.
Márcia Maria Melz Francescon
Técnico Administrativo II

PORTARIA 10143/2021

Publicação Nº 2789659

PORTARIA Nº 10143/2021
NOMEIA SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
JUAREZ FURTADO, PREFEITO MUNICIPAL DE ROMELANDIA, ESTADO DE SANTA CATARINA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE
ACORDO COM A LEI,
RESOLVE:
Art. 1º - NOMEAR o Servidor Público Municipal Sr. IVANDRO ROBERTO MORAS, para desempenhar as funções de SECRETÁRIO MUNICIPAL
DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, conforme Lei Complementar nº 010/2013, de 26 de dezembro de 2013 e inciso II, do artigo 37 da
Constituição Federal.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Romelândia, 04 de janeiro de 2021.
Juarez Furtado
Prefeito Municipal de Romelândia
Registrada e publicada, a presente portaria em data supra.
Márcia Maria Melz Francescon
Técnico Administrativo II

PORTARIA 10144/2021

Publicação Nº 2789664

PORTARIA Nº 10144/2021
NOMEIA SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
JUAREZ FURTADO, PREFEITO MUNICIPAL DE ROMELANDIA, ESTADO DE SANTA CATARINA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE
ACORDO COM A LEI,
RESOLVE:
Art. 1º - NOMEAR o Servidor Público Municipal Sr. ELISANDRO SCHLINDWEIN, para desempenhar as funções de SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, conforme Lei Complementar nº 010/2013, de 26 de dezembro de 2013 e inciso II, do artigo 37 da
Constituição Federal.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Romelândia, 04 de janeiro de 2021.
Juarez Furtado
Prefeito Municipal de Romelândia
Registrada e publicada, a presente portaria em data supra.
Márcia Maria Melz Francescon
Técnico Administrativo II

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

PORTARIA 10145/2021

Página 3193

Publicação Nº 2789669

PORTARIA Nº 10145/2021
NOMEIA SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
JUAREZ FURTADO, PREFEITO MUNICIPAL DE ROMELANDIA, ESTADO DE SANTA CATARINA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE
ACORDO COM A LEI,
RESOLVE:
Art. 1º - NOMEAR o Servidor Público Municipal Sr. SAUL RISTOW, para exercer o cargo em comissão de DIRETOR GERAL CC-12, conforme
Lei Complementar nº 010/2013, de 26 de dezembro de 2013 e inciso II, do artigo 37 da Constituição Federal.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Romelândia, 04 de janeiro de 2021.
Juarez Furtado
Prefeito Municipal de Romelândia
Registrada e publicada, a presente portaria em data supra.
Márcia Maria Melz Francescon
Técnico Administrativo II

PORTARIA 10146/2021

Publicação Nº 2789673

PORTARIA Nº 10146/2021
DESIGNA SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
JUAREZ FURTADO, PREFEITO MUNICIPAL DE ROMELANDIA, ESTADO DE SANTA CATARINA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE
ACORDO COM A LEI,
RESOLVE:
Art. 1º - DESIGNAR o Servidor Público Municipal Sr. SAUL RISTOW, cargo em comissão de DIRETOR GERAL CC 12, para responder pela
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Romelândia, 04 de janeiro de 2021.
Juarez Furtado
Prefeito Municipal de Romelândia
Registrada e publicada, a presente portaria em data supra.
Márcia Maria Melz Francescon
Técnico Administrativo II

PORTARIA 10147/2021

Publicação Nº 2789682

PORTARIA Nº 10147/2021
DESIGNA SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
JUAREZ FURTADO, PREFEITO MUNICIPAL DE ROMELANDIA, ESTADO DE SANTA CATARINA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE
ACORDO COM A LEI,
RESOLVE:
Art. 1º - DESIGNAR a Servidora Pública Municipal Sra. ROSELEI COLELLA, cargo de carreira TECNICO ADMINISTRATIVO I, 40 horas semanais, para desempenhar as funções de Tesoureiro do Município.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 9084/2018.
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Prefeitura Municipal de Romelândia, 04 de janeiro de 2021.
Juarez Furtado
Prefeito Municipal de Romelândia
Registrada e publicada, a presente portaria em data supra.
Márcia Maria Melz Francescon
Técnico Administrativo II

PORTARIA 10148/2021

Publicação Nº 2789688

PORTARIA Nº 10148/2021
NOMEIA SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
JUAREZ FURTADO, PREFEITO MUNICIPAL DE ROMELANDIA, ESTADO DE SANTA CATARINA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE
ACORDO COM A LEI,
RESOLVE:
Art. 1º - NOMEAR a Servidora Pública Municipal Sra. ELENICE ELECIR PORSCH, para exercer o cargo em comissão de DIRETOR ADJUNTO
CC- 11, conforme Lei Complementar nº 010/2013, de 26 de dezembro de 2013 e inciso II, do artigo 37 da Constituição Federal.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Romelândia, 04 de janeiro de 2021.
Juarez Furtado
Prefeito Municipal de Romelândia
Registrada e publicada, a presente portaria em data supra.
Márcia Maria Melz Francescon
Técnico Administrativo II

PORTARIA 10149/2021

Publicação Nº 2789693

PORTARIA Nº 10149/2021
DESIGNA SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
JUAREZ FURTADO, PREFEITO MUNICIPAL DE ROMELANDIA, ESTADO DE SANTA CATARINA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE
ACORDO COM A LEI,
RESOLVE:
Art. 1º - DESIGNAR a Servidora Pública Municipal Sra. ELENICE ELECIR PORSCH, cargo em comissão de DIRETOR ADJUNTO CC- 11, para
responder pelo DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Romelândia, 04 de janeiro de 2021.
Juarez Furtado
Prefeito Municipal de Romelândia
Registrada e publicada, a presente portaria em data supra.
Márcia Maria Melz Francescon
Técnico Administrativo II
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Publicação Nº 2789698

PORTARIA Nº 10150/2021
DESIGNA SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
JUAREZ FURTADO, PREFEITO MUNICIPAL DE ROMELANDIA, ESTADO DE SANTA CATARINA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE
ACORDO COM A LEI,
RESOLVE:
Art. 1º - DESIGNAR o Servidor Público Municipal Sr. FABRICIO PIZATTO SIMON, cargo de carreira TECNICO ADMINISTRATIVO III, 40 horas
semanais, para desempenhar suas funções no Departamento de Tributação do Município de Romelândia – SC, sendo responsável pelos
lançamentos de tributos e outras atividades inerentes ao Departamento de Tributação do Município.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 9434/2019.
Prefeitura Municipal de Romelândia, 04 de janeiro de 2021.
Juarez Furtado
Prefeito Municipal de Romelândia
Registrada e publicada, a presente portaria em data supra.
Márcia Maria Melz Francescon
Técnico Administrativo II

PORTARIA 10151/2021

Publicação Nº 2789703

PORTARIA Nº 10151/2021
NOMEIA SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
JUAREZ FURTADO, PREFEITO MUNICIPAL DE ROMELANDIA, ESTADO DE SANTA CATARINA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE
ACORDO COM A LEI,
RESOLVE:
Art. 1º - NOMEAR a Servidora Pública Municipal Sra. MAIARA FRANCIELI HAAS, para desempenhar as funções de SECRETARIA MUNICIPAL
DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, conforme Lei Complementar nº 010/2013, de 26 de dezembro de 2013 e inciso II, do artigo 37 da Constituição Federal.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Romelândia, 04 de janeiro de 2021.
Juarez Furtado
Prefeito Municipal de Romelândia
Registrada e publicada, a presente portaria em data supra.
Márcia Maria Melz Francescon
Técnico Administrativo II

PORTARIA 10152/2021

Publicação Nº 2789708

PORTARIA Nº 10152/2021
CONTRATA SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUAREZ FURTADO, PREFEITO MUNICIPAL DE ROMELANDIA, ESTADO DE SANTA CATARINA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE
ACORDO COM A LEI,
RESOLVE:
Art. 1º - CONTRATAR o Servidor Público Municipal Sr. HENRIQUE CESAR BISCHOFF, para exercer as funções de MEDICO CLINICO GERAL,
40 horas semanais, conforme aprovação no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2020.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Romelândia, 04 de janeiro de 2021.
Juarez Furtado
Prefeito Municipal de Romelândia
Registrada e publicada, a presente portaria em data supra.
Márcia Maria Melz Francescon
Técnico Administrativo II

PORTARIA 10153/2021

Publicação Nº 2789712

PORTARIA Nº 10153/2021
REVOGA PORTARIA 9300/2019 QUE DESIGNA SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
JUAREZ FURTADO, PREFEITO MUNICIPAL DE ROMELANDIA, ESTADO DE SANTA CATARINA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE
ACORDO COM A LEI,
RESOLVE:
Art. 1º - REVOGAR a Portaria 9300/2019 de 21 de fevereiro de 2019, que designou o Servidor Publico Municipal Sr. JAIR ZIMMER para desempenhar as funções de Diretor do Departamento de Finanças do Município e concedeu Função Gratificada.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Romelândia, 04 de janeiro de 2021.
Juarez Furtado
Prefeito Municipal de Romelândia
Registrada e publicada, a presente portaria em data supra.
Márcia Maria Melz Francescon
Técnico Administrativo II

PORTARIA 10154/2021

Publicação Nº 2789721

PORTARIA Nº 10154/2021
REVOGA PORTARIA 9499/2019 QUE DESIGNA SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
JUAREZ FURTADO, PREFEITO MUNICIPAL DE ROMELANDIA, ESTADO DE SANTA CATARINA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE
ACORDO COM A LEI,
RESOLVE:
Art. 1º - REVOGAR a Portaria 9499/2019 de 15 de agosto de 2019, que designou o Servidor Publico Municipal Sr. VALDINEI GREGOL para
desempenhar as funções de Diretor do Departamento de Compras, Licitações e Contratos e concedeu Função Gratificada.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Romelândia, 04 de janeiro de 2021.
Juarez Furtado
Prefeito Municipal de Romelândia
Registrada e publicada, a presente portaria em data supra.
Márcia Maria Melz Francescon
Técnico Administrativo II
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Publicação Nº 2789724

PORTARIA Nº 10155/2021
REVOGA PORTARIA 8591/2017 QUE DESIGNA SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
JUAREZ FURTADO, PREFEITO MUNICIPAL DE ROMELANDIA, ESTADO DE SANTA CATARINA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE
ACORDO COM A LEI,
RESOLVE:
Art. 1º - REVOGAR a Portaria 8591/2017 de 03 de novembro de 2017, que designou o Servidor Publico Municipal Sr. NILSON SCHAEFFER
para desempenhar as função de Chefe do Setor de Fiscalização de Obras do Município e concedeu Função Gratificada.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Romelândia, 04 de janeiro de 2021.
Juarez Furtado
Prefeito Municipal de Romelândia
Registrada e publicada, a presente portaria em data supra.
Márcia Maria Melz Francescon
Técnico Administrativo II

PORTARIA 10156/2021

Publicação Nº 2789729

PORTARIA Nº 10156/2021
REVOGA PORTARIA 9875/2020 QUE DESIGNA SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL, QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
JUAREZ FURTADO, PREFEITO MUNICIPAL DE ROMELANDIA, ESTADO DE SANTA CATARINA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE
ACORDO COM A LEI,
RESOLVE:
Art. 1º - REVOGAR a Portaria 9875/2020 de 09 de março de 2020, que designou a Servidora Publica Municipal Sra. ALINE GEHRKE PESSOTTO para responder pela Coordenação do Programa de Vigilância e Controle do Aedes Aegypti do Município e concedeu Função Gratificada.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Romelândia, 04 de janeiro de 2021.
Juarez Furtado
Prefeito Municipal de Romelândia
Registrada e publicada, a presente portaria em data supra.
Márcia Maria Melz Francescon
Técnico Administrativo II

PORTARIA 10157/2021

Publicação Nº 2789734

PORTARIA Nº 10157/2021
REVOGA PORTARIA 8856/2018 QUE DESIGNA SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL, QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
JUAREZ FURTADO, PREFEITO MUNICIPAL DE ROMELANDIA, ESTADO DE SANTA CATARINA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE
ACORDO COM A LEI,
RESOLVE:
Art. 1º - REVOGAR a Portaria 8856/2018 de 02 de abril de 2018, que designou a Servidora Publica Municipal Sra. MARIA DE LOURDES
KLAUCK LAMB, para desempenhar a função de Chefe da Creche Jeitinho de Ser e Creche Pingo de Gente, e, concedeu Função Gratificada.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 3198

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Romelândia, 04 de janeiro de 2021.
Juarez Furtado
Prefeito Municipal de Romelândia
Registrada e publicada, a presente portaria em data supra.
Márcia Maria Melz Francescon
Técnico Administrativo II

PORTARIA 10158/2021

Publicação Nº 2789738

PORTARIA Nº 10158/2021
REVOGA PORTARIA 9461/2019 QUE DESIGNA SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL, QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
JUAREZ FURTADO, PREFEITO MUNICIPAL DE ROMELANDIA, ESTADO DE SANTA CATARINA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE
ACORDO COM A LEI,
RESOLVE:
Art. 1º - REVOGAR a Portaria 9461/2019 de 19 de junho de 2019, que designou a Servidora Publica Municipal Sra. LUCIANE PIRES HENTGES, para desempenhar a função de Diretora do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS e concedeu Função Gratificada.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Romelândia, 04 de janeiro de 2021.
Juarez Furtado
Prefeito Municipal de Romelândia
Registrada e publicada, a presente portaria em data supra.
Márcia Maria Melz Francescon
Técnico Administrativo II

PORTARIA 10159/2021

Publicação Nº 2789757

PORTARIA Nº 10159/2021
REVOGA PORTARIA 10086/2020 QUE DESIGNA SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
JUAREZ FURTADO, PREFEITO MUNICIPAL DE ROMELANDIA, ESTADO DE SANTA CATARINA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE
ACORDO COM A LEI,
RESOLVE:
Art. 1º - REVOGAR a Portaria 10086/2020 de 17 de novembro de 2020, que designou o Servidor Publico Municipal Sr. DARCI DUMKE, para
responder interinamente pela SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Romelândia, 04 de janeiro de 2021.
Juarez Furtado
Prefeito Municipal de Romelândia
Registrada e publicada, a presente portaria em data supra.
Márcia Maria Melz Francescon
Técnico Administrativo II
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Publicação Nº 2789976

PORTARIA Nº 10160/2021
REVOGA PORTARIA 9579/2019 QUE DESIGNA SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL, QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
JUAREZ FURTADO, PREFEITO MUNICIPAL DE ROMELANDIA, ESTADO DE SANTA CATARINA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE
ACORDO COM A LEI,
RESOLVE:
Art. 1º - REVOGAR a Portaria 9579/2019 de 04 de novembro de 2019, que designou a Servidora Publica Municipal Sra. PAULA REGINA
BILUCA, para desempenhar a função de Diretora do Pré Escolar Reino da Alegria e concedeu Função Gratificada.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Romelândia, 04 de janeiro de 2021.
Juarez Furtado
Prefeito Municipal de Romelândia
Registrada e publicada, a presente portaria em data supra.
Márcia Maria Melz Francescon
Técnico Administrativo II

PORTARIA 10161/2021

Publicação Nº 2789978

PORTARIA Nº 10161/2021
CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL, QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUAREZ FURTADO, PREFEITO MUNICIPAL DE ROMELANDIA, ESTADO DE SANTA CATARINA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE
ACORDO COM A LEI,
RESOLVE:
Art. 1º- Conceder FÉRIAS a Servidora Pública Municipal, Sra MARIA LUCIA RECH, cargo de carreira de PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, 20 horas semanais, referente ao período aquisitivo de 01 de julho de 2019 à 30 de junho de 2020.
Art. 2º - O período de concessão será de 04 de janeiro de 2021 a 02 de fevereiro de 2021.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Romelândia, 04 de janeiro de 2021.
Juarez Furtado
Prefeito Municipal de Romelândia
Registrada e publicada, a presente portaria em data supra.
Márcia Maria Melz Francescon
Técnico Administrativo II

PORTARIA 10162/2021

Publicação Nº 2789980

PORTARIA Nº 10162/2021
CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL, QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUAREZ FURTADO, PREFEITO MUNICIPAL DE ROMELANDIA, ESTADO DE SANTA CATARINA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE
ACORDO COM A LEI,
RESOLVE:
Art. 1º- Conceder FÉRIAS a Servidora Pública Municipal, Sra MARIA LUCIA RECH, cargo de carreira de PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, 20 horas semanais, referente ao período aquisitivo de 01 de fevereiro de 2020 à 31 de janeiro de 2021.
Art. 2º - O período de concessão será de 04 de janeiro de 2021 a 02 de fevereiro de 2021.
Art. 3º- O período de férias acima descrito foi antecipado em virtude do recesso escolar ocorrer anualmente no mês de janeiro.
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Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
.
Prefeitura Municipal de Romelândia, 04 de janeiro de 2021.
Juarez Furtado
Prefeito Municipal de Romelândia
Registrada e publicada, a presente portaria em data supra.
Márcia Maria Melz Francescon
Técnico Administrativo II

PORTARIA 10163/2021

Publicação Nº 2789981

PORTARIA Nº 10163/2021
CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL, QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUAREZ FURTADO, PREFEITO MUNICIPAL DE ROMELANDIA, ESTADO DE SANTA CATARINA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE
ACORDO COM A LEI,
RESOLVE:
Art. 1º- Conceder FÉRIAS a Servidora Pública Municipal, MARIA SALETE DE ASSIS FATURI, cargo de carreira de PROFESSORA DE ENSINO
FUNDAMENTAL, 20 horas semanais, referente ao período aquisitivo de 01 de fevereiro de 2020 à 31 de janeiro de 2021.
Art. 2º - O período de concessão será de 04 de janeiro de 2020 a 02 de fevereiro de 2021.
Art. 3º- O período de férias acima descrito foi antecipado em virtude do recesso escolar ocorrer anualmente no mês de janeiro.
Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Romelândia, 04 de janeiro de 2021.
Juarez Furtado
Prefeito Municipal de Romelândia
Registrada e publicada, a presente portaria em data supra.
Márcia Maria Melz Francescon
Técnico Administrativo II

PORTARIA 10164/2021

Publicação Nº 2789794

PORTARIA Nº 10164/2021
CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL, QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUAREZ FURTADO, PREFEITO MUNICIPAL DE ROMELANDIA, ESTADO DE SANTA CATARINA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE
ACORDO COM A LEI,
RESOLVE:
Art. 1º- Conceder FÉRIAS a Servidora Pública Municipal, Sra. ANGELA MARIA DIEHL, cargo de carreira de PROFESSORA DE EDUCAÇÃO
INFANTIL, 20 horas semanais, referente ao período aquisitivo de 11 de fevereiro de 2020 a 10 de fevereiro de 2021.
Art. 2º - O período de concessão será de 04 de janeiro de 2021 a 02 de fevereiro de 2021.
Art. 3º- O período de férias acima descrito foi antecipado em virtude do recesso escolar ocorrer anualmente no mês de janeiro.
Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Romelândia, 04 de janeiro de 2021.
Juarez Furtado
Prefeito Municipal de Romelândia
Registrada e publicada, a presente portaria em data supra.
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Márcia Maria Melz Francescon
Técnico Administrativo II

PORTARIA 10165/2021

Publicação Nº 2789796

PORTARIA Nº 10165/2021
CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL, QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUAREZ FURTADO, PREFEITO MUNICIPAL DE ROMELANDIA, ESTADO DE SANTA CATARINA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE
ACORDO COM A LEI,
RESOLVE:
Art. 1º- Conceder FÉRIAS a Servidora Pública Municipal, Sra. CLEUNICE WEBLER HENSEL, cargo de carreira de PROFESSORA DE EDUCAÇÃO
INFANTIL, 20 horas semanais, referente ao período aquisitivo de 21 de dezembro de 2019 a 20 de dezembro de 2020.
Art. 2º - O período de concessão será de 04 de janeiro de 2021 a 02 de fevereiro de 2021.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Romelândia, 04 de janeiro de 2021.
Juarez Furtado
Prefeito Municipal de Romelândia
Registrada e publicada, a presente portaria em data supra.
Márcia Maria Melz Francescon
Técnico Administrativo II

PORTARIA 10166/2021

Publicação Nº 2789800

PORTARIA Nº 10166/2021
CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL, QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUAREZ FURTADO, PREFEITO MUNICIPAL DE ROMELANDIA, ESTADO DE SANTA CATARINA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE
ACORDO COM A LEI,
RESOLVE:
Art. 1º- Conceder FÉRIAS a Servidora Pública Municipal, Sra. CLEUNICE WEBLER HENSEL, cargo de carreira de PROFESSORA DE EDUCAÇÃO
INFANTIL, 20 horas semanais, referente ao período aquisitivo de 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020.
Art. 2º - O período de concessão será de 04 de janeiro de 2021 a 02 de fevereiro de 2021.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Romelândia, 04 de janeiro de 2021.
Juarez Furtado
Prefeito Municipal de Romelândia
Registrada e publicada, a presente portaria em data supra.
Márcia Maria Melz Francescon
Técnico Administrativo II

PORTARIA 10167/2021

Publicação Nº 2789825

PORTARIA Nº 10167/2021
CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL, QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUAREZ FURTADO, PREFEITO MUNICIPAL DE ROMELANDIA, ESTADO DE SANTA CATARINA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE
ACORDO COM A LEI,
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RESOLVE:
Art. 1º- Conceder FÉRIAS a Servidora Pública Municipal, Sra. DALIA SALETE RECH QUELL, cargo de carreira de PROFESSORA DE ENSINO
FUNDAMENTAL, 20 horas semanais, referente ao período aquisitivo de 28 de agosto de 2019 a 27 de agosto de 2020.
Art. 2º - O período de concessão será de 04 de janeiro de 2021 a 02 de fevereiro de 2021.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Romelândia, 04 de janeiro de 2021.
Juarez Furtado
Prefeito Municipal de Romelândia
Registrada e publicada, a presente portaria em data supra.
Márcia Maria Melz Francescon
Técnico Administrativo II

PORTARIA 10168/2021

Publicação Nº 2789829

PORTARIA Nº 10168/2021
CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL, QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUAREZ FURTADO, PREFEITO MUNICIPAL DE ROMELANDIA, ESTADO DE SANTA CATARINA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE
ACORDO COM A LEI,
RESOLVE:
Art. 1º- Conceder FÉRIAS a Servidora Pública Municipal, Sra. IDIANE FATIMA IAROSZESKI, cargo de carreira de PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, 20 horas semanais, referente ao período aquisitivo de 06 de março de 2020 a 05 de março de 2021.
Art. 2º - O período de concessão será de 04 de janeiro de 2021 a 02 de fevereiro de 2021.
Art. 3º- O período de férias acima descrito foi antecipado em virtude do recesso escolar ocorrer anualmente no mês de janeiro.
Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Romelândia, 04 de janeiro de 2021.
Juarez Furtado
Prefeito Municipal de Romelândia
Registrada e publicada, a presente portaria em data supra.
Márcia Maria Melz Francescon
Técnico Administrativo II

PORTARIA 10169/2021

Publicação Nº 2789869

PORTARIA Nº 10169/2021
CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL, QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUAREZ FURTADO, PREFEITO MUNICIPAL DE ROMELANDIA, ESTADO DE SANTA CATARINA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE
ACORDO COM A LEI,
RESOLVE:
Art. 1º- Conceder FÉRIAS a Servidora Pública Municipal, Sra. IEDA WEILER BALDO, cargo de carreira de PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL, 20 horas semanais, referente ao período aquisitivo de 17 de agosto de 2019 a 16 de agosto de 2020.
Art. 2º - O período de concessão será de 04 de janeiro de 2021 a 02 de fevereiro de 2021.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Romelândia, 04 de janeiro de 2021.
Juarez Furtado
Prefeito Municipal de Romelândia
Registrada e publicada, a presente portaria em data supra.
ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 3203

Márcia Maria Melz Francescon
Técnico Administrativo II

PORTARIA 10170/2021

Publicação Nº 2789870

PORTARIA Nº 10170/2021
CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL, QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUAREZ FURTADO, PREFEITO MUNICIPAL DE ROMELANDIA, ESTADO DE SANTA CATARINA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE
ACORDO COM A LEI,
RESOLVE:
Art. 1º- Conceder FÉRIAS a Servidora Pública Municipal, Sra. INES FATIMA PAULETTI ZAPPANI, cargo de carreira de PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL, 20 horas semanais, referente ao período aquisitivo de 07 de maio de 2019 a 06 de maio de 2020.
Art. 2º - O período de concessão será de 04 de janeiro de 2021 a 02 de fevereiro de 2021.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Romelândia, 04 de janeiro de 2021.
Juarez Furtado
Prefeito Municipal de Romelândia
Registrada e publicada, a presente portaria em data supra.
Márcia Maria Melz Francescon
Técnico Administrativo II

PORTARIA 10171/2021

Publicação Nº 2789872

PORTARIA Nº 10171/2021
CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL, QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUAREZ FURTADO, PREFEITO MUNICIPAL DE ROMELANDIA, ESTADO DE SANTA CATARINA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE
ACORDO COM A LEI,
RESOLVE:
Art. 1º- Conceder FÉRIAS a Servidora Pública Municipal, Sra. JULIANA MELLA, cargo de carreira de PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL,
40 horas semanais, referente ao período aquisitivo de 01 de fevereiro de 2020 a 31 de janeiro de 2021.
Art. 2º - O período de concessão será de 04 de janeiro de 2021 a 02 de fevereiro de 2021.
Art. 3º- O período de férias acima descrito foi antecipado em virtude do recesso escolar ocorrer anualmente no mês de janeiro.
Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Romelândia, 04 de janeiro de 2021.
Juarez Furtado
Prefeito Municipal de Romelândia
Registrada e publicada, a presente portaria em data supra.
Márcia Maria Melz Francescon
Técnico Administrativo II

PORTARIA 10172/2021

Publicação Nº 2789884

PORTARIA Nº 10172/2021
CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL, QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUAREZ FURTADO, PREFEITO MUNICIPAL DE ROMELANDIA, ESTADO DE SANTA CATARINA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE
ACORDO COM A LEI,
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RESOLVE:
Art. 1º- Conceder FÉRIAS a Servidora Pública Municipal, Sra. MARGARETE PERONDI MAYER, cargo de carreira de PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, 40 horas semanais, referente ao período aquisitivo de 01 de fevereiro de 2020 a 31 de janeiro de 2021.
Art. 2º - O período de concessão será de 04 de janeiro de 2021 a 02 de fevereiro de 2021.
Art. 3º- O período de férias acima descrito foi antecipado em virtude do recesso escolar ocorrer anualmente no mês de janeiro.
Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Romelândia, 04 de janeiro de 2021.
Juarez Furtado
Prefeito Municipal de Romelândia
Registrada e publicada, a presente portaria em data supra.
Márcia Maria Melz Francescon
Técnico Administrativo II

PORTARIA 10173/2021

Publicação Nº 2789984

PORTARIA Nº 10173/2021
CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL, QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUAREZ FURTADO, PREFEITO MUNICIPAL DE ROMELANDIA, ESTADO DE SANTA CATARINA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE
ACORDO COM A LEI,
RESOLVE:
Art. 1º- Conceder FÉRIAS a Servidora Pública Municipal, Sra. MIRIAN FRUHAUF CAMERA, cargo de carreira de PROFESSORA DE EDUCAÇÃO
INFANTIL, 40 horas semanais, referente ao período aquisitivo de 01 de fevereiro de 2020 à 31 de janeiro de 2021.
Art. 2º - O período de concessão será de 04 de janeiro de 2021 a 02 de fevereiro de 2021.
Art. 3º- O período de férias acima descrito foi antecipado em virtude do recesso escolar ocorrer anualmente no mês de janeiro.
Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Romelândia, 04 de janeiro de 2021.
Juarez Furtado
Prefeito Municipal de Romelândia
Registrada e publicada, a presente portaria em data supra.
Márcia Maria Melz Francescon
Técnico Administrativo II
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PORTARIA 10174/2021

Publicação Nº 2789985

Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE ROMELÂNDIA

PORTARIA Nº 10174/2021

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL,
QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUAREZ
FURTADO,
PREFEITO
MUNICIPAL
DE
ROMELANDIA, ESTADO DE SANTA CATARINA, NO USO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE ACORDO COM A LEI,
RESOLVE:
Art. 1º- Conceder FÉRIAS a Servidora Pública Municipal, Sra. NELSI WEILER
ZIMMER, cargo de carreira de PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, 20 horas
semanais, referente ao período aquisitivo de 01 de julho de 2020 à 30 de junho de 2021.
Art. 2º - O período de concessão será de 04 de janeiro de 2021 a 02 de fevereiro de 2021.
Art. 3º- O período de férias acima descrito foi antecipado em virtude do recesso escolar
ocorrer anualmente no mês de janeiro.
Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Romelândia, 04 de janeiro de 2021.

Juarez Furtado
Prefeito Municipal de Romelândia

Registrada e publicada, a presente portaria em data supra.

Márcia Maria Melz Francescon
Técnico Administrativo II

www.romelandia.sc.gov.br
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PORTARIA 10175/2021

Publicação Nº 2789987

Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE ROMELÂNDIA

PORTARIA Nº 10175/2021

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL,
QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUAREZ
FURTADO,
PREFEITO
MUNICIPAL
DE
ROMELANDIA, ESTADO DE SANTA CATARINA, NO USO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE ACORDO COM A LEI,
RESOLVE:
Art. 1º- Conceder FÉRIAS a Servidora Pública Municipal, Sra. NELSI WEILER
ZIMMER, cargo de carreira de PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, 20 horas
semanais, referente ao período aquisitivo de 01 de fevereiro de 2020 à 31 de janeiro de 2021.
Art. 2º - O período de concessão será de 04 de janeiro de 2021 a 02 de fevereiro de 2021.
Art. 3º- O período de férias acima descrito foi antecipado em virtude do recesso escolar
ocorrer anualmente no mês de janeiro.
Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Romelândia, 04 de janeiro de 2021.

Juarez Furtado
Prefeito Municipal de Romelândia

Registrada e publicada, a presente portaria em data supra.

Márcia Maria Melz Francescon
Técnico Administrativo II
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PORTARIA 10176/2021

Publicação Nº 2789991

Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE ROMELÂNDIA

PORTARIA Nº 10176/2021

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL,
QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUAREZ
FURTADO,
PREFEITO
MUNICIPAL
DE
ROMELANDIA, ESTADO DE SANTA CATARINA, NO USO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE ACORDO COM A LEI,
RESOLVE:
Art. 1º- Conceder FÉRIAS a Servidora Pública Municipal, Sra. ODIRLENE SANDRI
STEFFLER, cargo de carreira de PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, 20 horas
semanais, referente ao período aquisitivo de 05 de julho de 2020 à 04 de julho de 2021.
Art. 2º - O período de concessão será de 04 de janeiro de 2021 a 02 de fevereiro de 2021.
Art. 3º- O período de férias acima descrito foi antecipado em virtude do recesso escolar
ocorrer anualmente no mês de janeiro.
Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Romelândia, 04 de janeiro de 2021.

Juarez Furtado
Prefeito Municipal de Romelândia

Registrada e publicada, a presente portaria em data supra.

Márcia Maria Melz Francescon
Técnico Administrativo II

www.romelandia.sc.gov.br
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PORTARIA 10177/2021

Publicação Nº 2789992

Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE ROMELÂNDIA
PORTARIA Nº 10177/2021

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL,
QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUAREZ
FURTADO,
PREFEITO
MUNICIPAL
DE
ROMELANDIA, ESTADO DE SANTA CATARINA, NO USO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE ACORDO COM A LEI,
RESOLVE:
Art. 1º- Conceder FÉRIAS a Servidora Pública Municipal, Sra. CLARICE
NHOATTO GRUMOVSKI, cargo de carreira de ATENDENTE DE EDUCAÇÃO, 40 horas
semanais, referente ao período aquisitivo de 01 de junho de 2019 à 31 de maio de 2020.
Art. 2º - O período de concessão será de 04 de janeiro de 2021 a 02 de fevereiro de 2021.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Romelândia, 04 de janeiro de 2021.

Juarez Furtado
Prefeito Municipal de Romelândia

Registrada e publicada, a presente portaria em data supra.

Márcia Maria Melz Francescon
Técnico Administrativo II
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PORTARIA 10178/2021

Publicação Nº 2789993

Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE ROMELÂNDIA
PORTARIA Nº 10178/2021

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL,
QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUAREZ
FURTADO,
PREFEITO
MUNICIPAL
DE
ROMELANDIA, ESTADO DE SANTA CATARINA, NO USO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE ACORDO COM A LEI,
RESOLVE:
Art. 1º- Conceder FÉRIAS a Servidora Pública Municipal, Sra. FABIANI CAMARGO
DA SILVA, cargo de carreira de NUTRICIONISTA, 20 horas semanais, referente ao período
aquisitivo de 01 de janeiro de 2020 à 31 de dezembro de 2020.
Art. 2º - O período de concessão será de 04 de janeiro de 2021 a 02 de fevereiro de 2021.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Romelândia, 04 de janeiro de 2021.

Juarez Furtado
Prefeito Municipal de Romelândia

Registrada e publicada, a presente portaria em data supra.

Márcia Maria Melz Francescon
Técnico Administrativo II
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PORTARIA 10179/2021

Publicação Nº 2789996

Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE ROMELÂNDIA

PORTARIA Nº 10179/2021

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL,
QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUAREZ
FURTADO,
PREFEITO
MUNICIPAL
DE
ROMELANDIA, ESTADO DE SANTA CATARINA, NO USO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE ACORDO COM A LEI,
RESOLVE:
Art. 1º- Conceder FÉRIAS a Servidora Pública Municipal, DALIA SALETE RECH
QUELL, cargo de carreira de PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL, 20 horas
semanais, referente ao período aquisitivo de 08 de março de 2020 à 07 de março de 2021.
Art. 2º - O período de concessão será de 04 de janeiro de 2021 a 02 de fevereiro de 2021.
Art. 3º- O período de férias acima descrito foi antecipado em virtude do recesso escolar
ocorrer anualmente no mês de janeiro.
Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Romelândia, 04 de janeiro de 2021.

Juarez Furtado
Prefeito Municipal de Romelândia

Registrada e publicada, a presente portaria em data supra.

Márcia Maria Melz Francescon
Técnico Administrativo II
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PORTARIA 10180/2021

Publicação Nº 2789892

Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE ROMELÂNDIA

PORTARIA Nº 10180/2021

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL,
QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUAREZ
FURTADO,
PREFEITO
MUNICIPAL
DE
ROMELANDIA, ESTADO DE SANTA CATARINA, NO USO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE ACORDO COM A LEI,
RESOLVE:
Art. 1º- Conceder FÉRIAS a Servidora Pública Municipal, Sra. SANDRA HELENA
DEFANT DOS SANTOS, cargo de carreira de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, 40 horas
semanais, referente ao período aquisitivo de 01 de fevereiro de 2020 à 31 de janeiro de 2021.
Art. 2º - O período de concessão será de 04 de janeiro de 2021 a 02 de fevereiro de 2021.
Art. 3º- O período de férias acima descrito foi antecipado em virtude do recesso escolar
ocorrer anualmente no mês de janeiro.
Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Romelândia, 04 de janeiro de 2021.

Juarez Furtado
Prefeito Municipal de Romelândia

Registrada e publicada, a presente portaria em data supra.

Márcia Maria Melz Francescon
Técnico Administrativo II
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PORTARIA 10181/2021

Publicação Nº 2789895

Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE ROMELÂNDIA

PORTARIA Nº 10181/2021

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL,
QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUAREZ
FURTADO,
PREFEITO
MUNICIPAL
DE
ROMELANDIA, ESTADO DE SANTA CATARINA, NO USO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE ACORDO COM A LEI,
RESOLVE:
Art. 1º- Conceder FÉRIAS a Servidora Pública Municipal, Sra. DANIELE MENIN,
cargo de carreira de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, 40 horas semanais, referente ao
período aquisitivo de 04 de fevereiro de 2020 à 03 de fevereiro de 2021.
Art. 2º - O período de concessão será de 04 de janeiro de 2021 a 02 de fevereiro de 2021.
Art. 3º- O período de férias acima descrito foi antecipado em virtude do recesso escolar
ocorrer anualmente no mês de janeiro.
Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Romelândia, 04 de janeiro de 2021.

Juarez Furtado
Prefeito Municipal de Romelândia

Registrada e publicada, a presente portaria em data supra.

Márcia Maria Melz Francescon
Técnico Administrativo II
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PORTARIA 10182/2021

Publicação Nº 2789899

Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE ROMELÂNDIA

PORTARIA Nº 10182/2021

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL,
QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUAREZ
FURTADO,
PREFEITO
MUNICIPAL
DE
ROMELANDIA, ESTADO DE SANTA CATARINA, NO USO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE ACORDO COM A LEI,
RESOLVE:
Art. 1º- Conceder FÉRIAS a Servidora Pública Municipal, Sra. IVANI LUCIA
ZANDER, cargo de carreira de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, 40 horas semanais,
referente ao período aquisitivo de 06 de março de 2020 a 05 de março de 2021.
Art. 2º - O período de concessão será de 04 de janeiro de 2021 a 02 de fevereiro de 2021.
Art. 3º- O período de férias acima descrito foi antecipado em virtude do recesso escolar
ocorrer anualmente no mês de janeiro.
Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Romelândia, 04 de janeiro de 2021.

Juarez Furtado
Prefeito Municipal de Romelândia

Registrada e publicada, a presente portaria em data supra.

Márcia Maria Melz Francescon
Técnico Administrativo II
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PORTARIA 10183/2021

Publicação Nº 2789901

Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE ROMELÂNDIA

PORTARIA Nº 10183/2021

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL,
QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUAREZ
FURTADO,
PREFEITO
MUNICIPAL
DE
ROMELANDIA, ESTADO DE SANTA CATARINA, NO USO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE ACORDO COM A LEI,
RESOLVE:
Art. 1º- Conceder FÉRIAS a Servidora Pública Municipal, Sra. IVANIR BONFANTI,
cargo de carreira de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, 40 horas semanais, referente ao
período aquisitivo de 01 de março de 2020 a 28 de fevereiro de 2021.
Art. 2º - O período de concessão será de 04 de janeiro de 2021 a 02 de fevereiro de 2021.
Art. 3º- O período de férias acima descrito foi antecipado em virtude do recesso escolar
ocorrer anualmente no mês de janeiro.
Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Romelândia, 04 de janeiro de 2021.

Juarez Furtado
Prefeito Municipal de Romelândia

Registrada e publicada, a presente portaria em data supra.

Márcia Maria Melz Francescon
Técnico Administrativo II
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PORTARIA 10184/2021

Publicação Nº 2789904

Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE ROMELÂNDIA

PORTARIA Nº 10184/2021

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL,
QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUAREZ
FURTADO,
PREFEITO
MUNICIPAL
DE
ROMELANDIA, ESTADO DE SANTA CATARINA, NO USO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE ACORDO COM A LEI,
RESOLVE:
Art. 1º- Conceder FÉRIAS a Servidora Pública Municipal, Sra. ROSANE SALETE
SEGHETTO STEFFLER, cargo de carreira de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, 40 horas
semanais, referente ao período aquisitivo de 19 de outubro de 2019 a 18 de outubro de 2020.
Art. 2º - O período de concessão será de 04 de janeiro de 2021 a 02 de fevereiro de 2021.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Romelândia, 04 de janeiro de 2021.

Juarez Furtado
Prefeito Municipal de Romelândia

Registrada e publicada, a presente portaria em data supra.

Márcia Maria Melz Francescon
Técnico Administrativo II
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PORTARIA 10185/2021

Publicação Nº 2789909

Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE ROMELÂNDIA

PORTARIA Nº 10185/2021

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL,
QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUAREZ
FURTADO,
PREFEITO
MUNICIPAL
DE
ROMELANDIA, ESTADO DE SANTA CATARINA, NO USO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE ACORDO COM A LEI,
RESOLVE:
Art. 1º- Conceder FÉRIAS a Servidora Pública Municipal, Sra. VANDERLENE
MENON, cargo de carreira de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, 40 horas semanais,
referente ao período aquisitivo de 01 de fevereiro de 2020 a 31 de janeiro de 2021.
Art. 2º - O período de concessão será de 04 de janeiro de 2021 a 02 de fevereiro de 2021.
Art. 3º- O período de férias acima descrito foi antecipado em virtude do recesso escolar
ocorrer anualmente no mês de janeiro.
Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Romelândia, 04 de janeiro de 2021.

Juarez Furtado
Prefeito Municipal de Romelândia

Registrada e publicada, a presente portaria em data supra.

Márcia Maria Melz Francescon
Técnico Administrativo II
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PORTARIA 10186/2021

Publicação Nº 2789911

Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE ROMELÂNDIA

PORTARIA Nº 10186/2021

CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL,
QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUAREZ
FURTADO,
PREFEITO
MUNICIPAL
DE
ROMELANDIA, ESTADO DE SANTA CATARINA, NO USO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE ACORDO COM A LEI,
RESOLVE:
Art. 1º- Conceder FÉRIAS ao Servidor Público Municipal, Sr. VALSIR DE CASTRO,
cargo de carreira de MOTORISTA, 40 horas semanais, referente ao período aquisitivo de 06 de
fevereiro de 2020 a 05 de fevereiro de 2021.
Art. 2º - O período de concessão será de 04 de janeiro de 2021 a 02 de fevereiro de 2021.
Art. 3º- O período de férias acima descrito foi antecipado em virtude do recesso escolar
ocorrer anualmente no mês de janeiro.
Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Romelândia, 04 de janeiro de 2021.

Juarez Furtado
Prefeito Municipal de Romelândia

Registrada e publicada, a presente portaria em data supra.

Márcia Maria Melz Francescon
Técnico Administrativo II
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PORTARIA 10187/2021

Publicação Nº 2789913

Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE ROMELÂNDIA

PORTARIA Nº 10187/2021

CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL,
QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUAREZ
FURTADO,
PREFEITO
MUNICIPAL
DE
ROMELANDIA, ESTADO DE SANTA CATARINA, NO USO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE ACORDO COM A LEI,
RESOLVE:
Art. 1º- Conceder FÉRIAS ao Servidor Público Municipal, Sr. PEDRO GREGOL,
cargo de carreira de MOTORISTA, 40 horas semanais, referente ao período aquisitivo de 05 de
março de 2020 a 04 de março de 2021.
Art. 2º - O período de concessão será de 04 de janeiro de 2021 a 02 de fevereiro de 2021.
Art. 3º- O período de férias acima descrito foi antecipado em virtude do recesso escolar
ocorrer anualmente no mês de janeiro.
Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Romelândia, 04 de janeiro de 2021.

Juarez Furtado
Prefeito Municipal de Romelândia

Registrada e publicada, a presente portaria em data supra.

Márcia Maria Melz Francescon
Técnico Administrativo II
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PORTARIA 10188/2021

Publicação Nº 2789914

Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE ROMELÂNDIA

PORTARIA Nº 10188/2021

CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL,
QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUAREZ
FURTADO,
PREFEITO
MUNICIPAL
DE
ROMELANDIA, ESTADO DE SANTA CATARINA, NO USO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE ACORDO COM A LEI,
RESOLVE:
Art. 1º- Conceder FÉRIAS ao Servidor Público Municipal, Sr. EDISON VIER, cargo
de carreira de MOTORISTA, 40 horas semanais, referente ao período aquisitivo de 04 de
setembro de 2019 a 03 de setembro de 2020.
Art. 2º - O período de concessão será de 04 de janeiro de 2021 a 02 de fevereiro de 2021.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Romelândia, 04 de janeiro de 2021.

Juarez Furtado
Prefeito Municipal de Romelândia

Registrada e publicada, a presente portaria em data supra.

Márcia Maria Melz Francescon
Técnico Administrativo II
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PORTARIA 10189/2021

Publicação Nº 2789918

Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE ROMELÂNDIA

PORTARIA Nº 10189/2021

CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL,
QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUAREZ
FURTADO,
PREFEITO
MUNICIPAL
DE
ROMELANDIA, ESTADO DE SANTA CATARINA, NO USO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE ACORDO COM A LEI,
RESOLVE:
Art. 1º- Conceder FÉRIAS ao Servidor Público Municipal, Sr. NERI TOPPER, cargo
de carreira de MOTORISTA, 40 horas semanais, referente ao período aquisitivo de 09 de março
de 2020 a 08 de março de 2021.
Art. 2º - O período de concessão será de 04 de janeiro de 2021 a 02 de fevereiro de 2021.
Art. 3º- O período de férias acima descrito foi antecipado em virtude do recesso escolar
ocorrer anualmente no mês de janeiro.
Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Romelândia, 04 de janeiro de 2021.

Juarez Furtado
Prefeito Municipal de Romelândia

Registrada e publicada, a presente portaria em data supra.

Márcia Maria Melz Francescon
Técnico Administrativo II
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PORTARIA 10190/2021

Publicação Nº 2789920

Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE ROMELÂNDIA

PORTARIA Nº 10190/2021

CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL,
QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUAREZ
FURTADO,
PREFEITO
MUNICIPAL
DE
ROMELANDIA, ESTADO DE SANTA CATARINA, NO USO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE ACORDO COM A LEI,
RESOLVE:
Art. 1º- Conceder FÉRIAS ao Servidor Público Municipal, Sr. CLEITON LUIZ
TESSARO, cargo de carreira de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA, 20 horas semanais,
referente ao período aquisitivo de 31 de dezembro de 2019 a 30 de dezembro de 2020.
Art. 2º - O período de concessão será de 04 de janeiro de 2021 a 02 de fevereiro de 2021.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Romelândia, 04 de janeiro de 2021.

Juarez Furtado
Prefeito Municipal de Romelândia

Registrada e publicada, a presente portaria em data supra.

Márcia Maria Melz Francescon
Técnico Administrativo II
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PORTARIA 10191/2021

Publicação Nº 2789922

Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE ROMELÂNDIA

PORTARIA Nº 10191/2021

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL,
QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUAREZ
FURTADO,
PREFEITO
MUNICIPAL
DE
ROMELANDIA, ESTADO DE SANTA CATARINA, NO USO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE ACORDO COM A LEI,
RESOLVE:
Art. 1º- Conceder FÉRIAS a Servidora Pública Municipal, Sr. ANDREZA
CAMBRUZZI, cargo de carreira de PROFESSORA DE ARTES, 20 horas semanais, referente
ao período aquisitivo de 11 de fevereiro de 2020 a 10 de fevereiro de 2021.
Art. 2º - O período de concessão será de 04 de janeiro de 2021 a 02 de fevereiro de 2021.
Art. 3º- O período de férias acima descrito foi antecipado em virtude do recesso escolar
ocorrer anualmente no mês de janeiro.
Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Romelândia, 04 de janeiro de 2021.

Juarez Furtado
Prefeito Municipal de Romelândia

Registrada e publicada, a presente portaria em data supra.

Márcia Maria Melz Francescon
Técnico Administrativo II
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PORTARIA 10192/2021

Publicação Nº 2789925

Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE ROMELÂNDIA

PORTARIA Nº 10192/2021

CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL,
QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUAREZ
FURTADO,
PREFEITO
MUNICIPAL
DE
ROMELANDIA, ESTADO DE SANTA CATARINA, NO USO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE ACORDO COM A LEI,
RESOLVE:
Art. 1º- Conceder FÉRIAS ao Servidor Público Municipal, Sr. DARIL WEIRICH,
cargo de carreira de MOTORISTA, 40 horas semanais, referente ao período aquisitivo de 05 de
março de 2020 a 04 de março de 2021.
Art. 2º - O período de concessão será de 04 de janeiro de 2021 a 02 de fevereiro de 2021.
Art. 3º- O período de férias acima descrito foi antecipado em virtude do recesso escolar
ocorrer anualmente no mês de janeiro.
Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Romelândia, 04 de janeiro de 2021.

Juarez Furtado
Prefeito Municipal de Romelândia

Registrada e publicada, a presente portaria em data supra.

Márcia Maria Melz Francescon
Técnico Administrativo II
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PORTARIA 10193/2021

Publicação Nº 2789928

Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE ROMELÂNDIA
PORTARIA Nº 10193/2021

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL,
QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUAREZ
FURTADO,
PREFEITO
MUNICIPAL
DE
ROMELANDIA, ESTADO DE SANTA CATARINA, NO USO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE ACORDO COM A LEI,
RESOLVE:
Art. 1º- Conceder FÉRIAS a Servidora Pública Municipal, Sr. MARTELI WEBLER,
cargo de carreira TECNICO ADMINISTRATIVO II, 40 horas semanais, referente ao período
aquisitivo de 04 de maio de 2019 à 03 de maio de 2020.
Art. 2º - O período de concessão será de 04 de janeiro de 2021 a 18 de janeiro de 2021.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Romelândia, 04 de janeiro de 2021.

Juarez Furtado
Prefeito Municipal de Romelândia

Registrada e publicada, a presente portaria em data supra.

Márcia Maria Melz Francescon
Técnico Administrativo II
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PORTARIA 10194/2021

Publicação Nº 2789998

Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE ROMELÂNDIA

PORTARIA Nº 10194/2021

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL,
QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUAREZ
FURTADO,
PREFEITO
MUNICIPAL
DE
ROMELANDIA, ESTADO DE SANTA CATARINA, NO USO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE ACORDO COM A LEI,
RESOLVE:
Art. 1º- Conceder FÉRIAS a Servidora Pública Municipal, Sra MARIA ZILÁ ERBES
MANFRIN, cargo de carreira de PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, 20 horas
semanais, referente ao período aquisitivo de 12 de fevereiro de 2020 à 11 de fevereiro de 2021.
Art. 2º - O período de concessão será de 04 de janeiro de 2021 a 02 de fevereiro de 2021.
Art. 3º- O período de férias acima descrito foi antecipado em virtude do recesso escolar
ocorrer anualmente no mês de janeiro.
Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
.
Prefeitura Municipal de Romelândia, 04 de janeiro de 2021.

Juarez Furtado
Prefeito Municipal de Romelândia

Registrada e publicada, a presente portaria em data supra.

Márcia Maria Melz Francescon
Técnico Administrativo II
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PORTARIA 10195/2021

Publicação Nº 2790002

Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE ROMELÂNDIA

PORTARIA Nº 10195/2021

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL,
QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUAREZ
FURTADO,
PREFEITO
MUNICIPAL
DE
ROMELANDIA, ESTADO DE SANTA CATARINA, NO USO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE ACORDO COM A LEI,
RESOLVE:
Art. 1º- Conceder FÉRIAS a Servidora Pública Municipal, Sra MARIA ZILÁ ERBES
MANFRIN, cargo de carreira de PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, 20 horas
semanais, referente ao período aquisitivo de 05 de março de 2020 à 04 de março de 2021.
Art. 2º - O período de concessão será de 04 de janeiro de 2021 a 02 de fevereiro de 2021.
Art. 3º- O período de férias acima descrito foi antecipado em virtude do recesso escolar
ocorrer anualmente no mês de janeiro.
Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
.
Prefeitura Municipal de Romelândia, 04 de janeiro de 2021.

Juarez Furtado
Prefeito Municipal de Romelândia

Registrada e publicada, a presente portaria em data supra.

Márcia Maria Melz Francescon
Técnico Administrativo II
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PORTARIA 10196/2021

Publicação Nº 2790008

Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE ROMELÂNDIA

PORTARIA Nº 10196/2021

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL,
QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUAREZ
FURTADO,
PREFEITO
MUNICIPAL
DE
ROMELANDIA, ESTADO DE SANTA CATARINA, NO USO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE ACORDO COM A LEI,
RESOLVE:
Art. 1º- Conceder FÉRIAS a Servidora Pública Municipal, Sra MARIANI ALVES
PAULA, cargo de carreira de PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, 20 horas semanais,
referente ao período aquisitivo de 02 de março de 2020 à 01 de março de 2021.
Art. 2º - O período de concessão será de 04 de janeiro de 2021 a 02 de fevereiro de 2021.
Art. 3º- O período de férias acima descrito foi antecipado em virtude do recesso escolar
ocorrer anualmente no mês de janeiro.
Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
.
Prefeitura Municipal de Romelândia, 04 de janeiro de 2021.

Juarez Furtado
Prefeito Municipal de Romelândia

Registrada e publicada, a presente portaria em data supra.

Márcia Maria Melz Francescon
Técnico Administrativo II
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PORTARIA 10197/2021

Publicação Nº 2790018

Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE ROMELÂNDIA
PORTARIA Nº 10197/2021

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL,
QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUAREZ
FURTADO,
PREFEITO
MUNICIPAL
DE
ROMELANDIA, ESTADO DE SANTA CATARINA, NO USO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE ACORDO COM A LEI,
RESOLVE:
Art. 1º- Conceder FÉRIAS a Servidora Público Municipal, Sra. NEIDE DE PAULA
PEREIRA FONSECA, cargo de carreira ASSISTETE DE EDUCAÇÃO, 40 horas semanais,
referente ao período aquisitivo de 01 de junho de 2020 a 31 de maio de 2021.
Art. 2º - O período de concessão será de 04 de janeiro de 2021 a 02 de fevereiro de 2021.
Art. 3º- O período de férias acima descrito foi antecipado em virtude do recesso escolar
ocorrer anualmente no mês de janeiro.
Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Romelândia, 04 de janeiro de 2021.

Juarez Furtado
Prefeito Municipal de Romelândia

Registrada e publicada, a presente portaria em data supra.

Márcia Maria Melz Francescon
Técnico Administrativo II
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PORTARIA 10198/2021

Publicação Nº 2790021

Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE ROMELÂNDIA

PORTARIA Nº 10198/2021

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL,
QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUAREZ
FURTADO,
PREFEITO
MUNICIPAL
DE
ROMELANDIA, ESTADO DE SANTA CATARINA, NO USO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE ACORDO COM A LEI,
RESOLVE:
Art. 1º- Conceder FÉRIAS a Servidora Pública Municipal, Sra. PAULA REGINA
BILUCA, cargo de carreira de PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, 20 horas
semanais, referente ao período aquisitivo de 22 de agosto de 2020 a 21 de agosto de 2021.
Art. 2º - O período de concessão será de 04 de janeiro de 2021 a 02 de fevereiro de 2021.
Art. 3º- O período de férias acima descrito foi antecipado em virtude do recesso escolar
ocorrer anualmente no mês de janeiro.
Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Romelândia, 04 de janeiro de 2021.

Juarez Furtado
Prefeito Municipal de Romelândia

Registrada e publicada, a presente portaria em data supra.

Márcia Maria Melz Francescon
Técnico Administrativo II
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PORTARIA 10199/2021

Publicação Nº 2790025

Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE ROMELÂNDIA

PORTARIA Nº 10199/2021

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL,
QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUAREZ
FURTADO,
PREFEITO
MUNICIPAL
DE
ROMELANDIA, ESTADO DE SANTA CATARINA, NO USO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE ACORDO COM A LEI,
RESOLVE:
Art. 1º- Conceder FÉRIAS a Servidora Pública Municipal, Sra. PAULA REGINA
BILUCA, cargo de carreira de PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, 20 horas
semanais, referente ao período aquisitivo de 21 de março de 2020 a 20 de março de 2021.
Art. 2º - O período de concessão será de 04 de janeiro de 2021 a 02 de fevereiro de 2021.
Art. 3º- O período de férias acima descrito foi antecipado em virtude do recesso escolar
ocorrer anualmente no mês de janeiro.
Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Romelândia, 04 de janeiro de 2021.

Juarez Furtado
Prefeito Municipal de Romelândia

Registrada e publicada, a presente portaria em data supra.

Márcia Maria Melz Francescon
Técnico Administrativo II
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PORTARIA 10200/2021

Publicação Nº 2790041

Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE ROMELÂNDIA

PORTARIA Nº 10200/2021

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL,
QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUAREZ
FURTADO,
PREFEITO
MUNICIPAL
DE
ROMELANDIA, ESTADO DE SANTA CATARINA, NO USO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE ACORDO COM A LEI,
RESOLVE:
Art. 1º- Conceder FÉRIAS a Servidora Pública Municipal, Sra ROSINERI CARLA
PICININ, cargo de carreira de PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL, 20 horas
semanais, referente ao período aquisitivo de 01 de fevereiro de 2020 à 31 de janeiro de 2021.
Art. 2º - O período de concessão será de 04 de janeiro de 2021 a 02 de fevereiro de 2021.
Art. 3º- O período de férias acima descrito foi antecipado em virtude do recesso escolar
ocorrer anualmente no mês de janeiro.
Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Romelândia, 04 de janeiro de 2021.

Juarez Furtado
Prefeito Municipal de Romelândia

Registrada e publicada, a presente portaria em data supra.

Márcia Maria Melz Francescon
Técnico Administrativo II

www.romelandia.sc.gov.br
Rua 12 de outubro, 242 – Fone/Fax: (49) 3624 1000 – CNPJ 82.821.182/0001-26 – CEP 89908-000 ROMELÂNDIA/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 3232

PORTARIA 10201/2021

Publicação Nº 2790045

Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE ROMELÂNDIA

PORTARIA Nº 10201/2021

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL,
QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUAREZ
FURTADO,
PREFEITO
MUNICIPAL
DE
ROMELANDIA, ESTADO DE SANTA CATARINA, NO USO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE ACORDO COM A LEI,
RESOLVE:
Art. 1º- Conceder FÉRIAS a Servidora Pública Municipal, Sra ROSINERI CARLA
PICININ, cargo de carreira de PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL, 20 horas
semanais, referente ao período aquisitivo de 03 de agosto de 2020 à 02 de agosto de 2021.
Art. 2º - O período de concessão será de 04 de janeiro de 2021 a 02 de fevereiro de 2021.
Art. 3º- O período de férias acima descrito foi antecipado em virtude do recesso escolar
ocorrer anualmente no mês de janeiro.
Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Romelândia, 04 de janeiro de 2021.

Juarez Furtado
Prefeito Municipal de Romelândia

Registrada e publicada, a presente portaria em data supra.

Márcia Maria Melz Francescon
Técnico Administrativo II
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PORTARIA 10202/2021

Publicação Nº 2790049

Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE ROMELÂNDIA

PORTARIA Nº 10202/2021

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL,
QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUAREZ
FURTADO,
PREFEITO
MUNICIPAL
DE
ROMELANDIA, ESTADO DE SANTA CATARINA, NO USO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE ACORDO COM A LEI,
RESOLVE:
Art. 1º- Conceder FÉRIAS a Servidora Pública Municipal, Sra SILVANIA ANDREIA
PRIGOL DIEHL, cargo de carreira de PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, 40 horas
semanais, referente ao período aquisitivo de 01 de fevereiro de 2020 à 31 de janeiro de 2021.
Art. 2º - O período de concessão será de 04 de janeiro de 2021 a 02 de fevereiro de 2021.
Art. 3º- O período de férias acima descrito foi antecipado em virtude do recesso escolar
ocorrer anualmente no mês de janeiro.
Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Romelândia, 04 de janeiro de 2021.

Juarez Furtado
Prefeito Municipal de Romelândia

Registrada e publicada, a presente portaria em data supra.

Márcia Maria Melz Francescon
Técnico Administrativo II
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PORTARIA 10203/2021

Publicação Nº 2790050

Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE ROMELÂNDIA

PORTARIA Nº 10203/2021

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL,
QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUAREZ
FURTADO,
PREFEITO
MUNICIPAL
DE
ROMELANDIA, ESTADO DE SANTA CATARINA, NO USO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE ACORDO COM A LEI,
RESOLVE:
Art. 1º- Conceder FÉRIAS a Servidora Pública Municipal, Sra. SILVANIA FATIMA
LANG TESSARO, cargo de carreira de PSICOPEDAGOGA, 20 horas semanais, referente ao
período aquisitivo de 02 de fevereiro de 2020 a 01 de fevereiro de 2021.
Art. 2º - O período de concessão será de 04 de janeiro de 2021 a 02 de fevereiro de 2021.
Art. 3º- O período de férias acima descrito foi antecipado em virtude do recesso escolar
ocorrer anualmente no mês de janeiro.
Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Romelândia, 04 de janeiro de 2021.

Juarez Furtado
Prefeito Municipal de Romelândia

Registrada e publicada, a presente portaria em data supra.

Márcia Maria Melz Francescon
Técnico Administrativo II
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PORTARIA 10204/2021

Publicação Nº 2790053

Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE ROMELÂNDIA

PORTARIA Nº 10204/2021

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL,
QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUAREZ
FURTADO,
PREFEITO
MUNICIPAL
DE
ROMELANDIA, ESTADO DE SANTA CATARINA, NO USO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE ACORDO COM A LEI,
RESOLVE:
Art. 1º- Conceder FÉRIAS a Servidora Pública Municipal, Sra. SILVANIA FATIMA
LANG TESSARO, cargo de carreira de PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL, 20
horas semanais, referente ao período aquisitivo de 01 de fevereiro de 2020 a 31 de janeiro de
2021.
Art. 2º - O período de concessão será de 04 de janeiro de 2021 a 02 de fevereiro de 2021.
Art. 3º- O período de férias acima descrito foi antecipado em virtude do recesso escolar
ocorrer anualmente no mês de janeiro.
Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Romelândia, 04 de janeiro de 2021.

Juarez Furtado
Prefeito Municipal de Romelândia

Registrada e publicada, a presente portaria em data supra.

Márcia Maria Melz Francescon
Técnico Administrativo II
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TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N.º 114/2017

Publicação Nº 2789298

[Digite aqui]

TERMO ADITIVO N.º 1/2020

TERCEIRO TERMO ADITIVO ao CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N.º 114/2017,
firmado entre o CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL –
CIGA e o MUNICÍPIO DE ROMELANDIA, Estado de Santa Catarina, para a prestação
continuada de serviços de tecnologia da informação e comunicação pela CONTRATADA.

O Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal – CIGA, constituído como
associação pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica
interfederativa, com sede à Rua General Liberato Bittencourt, n.º 1885, Sala 102, Bairro Canto,
CEP 88.070-800, nesta Capital e Estado, inscrito no CNPJ sob o n.º 09.427.503/0001-12, neste
ato representado pelo Diretor Executivo, Senhor Gilsoni Lunardi Albino, brasileiro, casado,
como CONTRATADA, e o Município de ROMELANDIA, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob o n.º 82.821.182/0001-26, com sede Rua 12 de Outubro, 242,
CEP 89908-000, na cidade de ROMELANDIA, Estado de Santa Catarina, neste ato
representada pelo Prefeito(a), Senhor(a)VALDIR BUGS, (nacionalidade), (estado civil),
doravante denominada CONTRATANTE, firmam o presente TERMO ADITIVO ao Contrato
Interadministrativo n.º 114/2017, celebrado em 2017, o que fazem com fundamento nas
Cláusulas Segunda (DA DURAÇÃO), Terceira (DO VALOR DO CONTRATO), Quarta (DA
FORMA DE PAGAMENTO), Sexta (DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS), Décima Nona (DA
ALTERAÇÃO DO CONTRATO), Vigésima (DA PUBLICAÇÃO), e com fulcro na Lei n.º 8.666/93,
mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – PRORROGAÇÃO DA DURAÇÃO CONTRATUAL
O presente termo aditivo estabelece a prorrogação do Contrato Interadministrativo n.º
114/2017, nos termos do art. 57, IV, da Lei n. 8.666/1993, observando-se o limite legal
remanescente e em conformidade ao respectivo Contrato firmado pelas partes.

CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR DO ADITIVO
Dá-se a este Aditivo o valor total de R$ 6.531,00 (seis mil quinhentos e trinta e um reais), para
os serviços previstos na Cláusula Segunda e para a totalidade do período mencionado na
Cláusula Sexta, conforme segue:
1
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1. Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - CIGA Diário - DOM/SC - R$ 4.200,00
2. Gestão Tributária: Gestão do Cadastro Integrado Municipal - CIGA CIM - R$ 651,00
3. Gestão Tributária: Gestão do Simples Nacional - CIGA Simples - R$ 1.680,00

Parágrafo Único. Os valores indicados têm por base a Tabela de Preços da CONTRATADA,
para a Administração Pública, Exercício 2021, aprovada por sua Assembleia Geral, instância
máxima do CIGA, e constante de Resolução expedida por seu Presidente (Resolução CIGA n.º
185, de 28 de setembro de 2020), nos termos da Cláusula Terceira do Contrato
Interadministrativo firmado pelas partes.

CLÁUSULA TERCEIRA – FORMA DE PAGAMENTO
A CONTRATANTE deverá pagar à CONTRATADA o valor total de R$ 6.531,00 (seis mil e
quinhentos e trinta e um reais), em 12 (doze) parcelas, no valor de R$ 544,25 (quinhentos e
quarenta e quatro mil reais e vinte e cinco centavos), cada uma delas, sendo debitadas
mensal, sucessiva e diretamente, até o último dia útil de cada mês, pela CONTRATADA, por
meio do Banco do Brasil, Agência n.º 5328-7, Conta Corrente n.º 10.932-0, de titularidade da
CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUARTA – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
A CONTRATANTE compromete-se a empenhar os valores decorrentes deste Aditivo ao
Contrato de prestação de serviços de acordo com a dotação orçamentária n.º 3.3.93.40
(Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação), prevista no orçamento do Município
para o exercício de 2021.

Parágrafo Único. As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por conta das
dotações orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercício.

CLÁUSULA QUINTA– VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO
O presente Termo Aditivo passa a viger em 1º de janeiro de 2021 até 31 de dezembro de
2021, em consonância com o correspondente exercício financeiro.

2
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CLÁUSULA SEXTA – RATIFICAÇÃO
Com as alterações constantes das cláusulas anteriores, ficam ratificadas todas as demais
cláusulas e condições do Contrato Interadministrativo n.º 114/2017(e Aditivos, se houver),
salvo disposições em contrário.

CLÁUSULA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO
O extrato deste Termo Aditivo será publicado no órgão oficial de divulgação dos atos das
partes contratantes, como condição indispensável à sua eficácia, conforme disposto no art.
61, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/93.
E, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento, em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, para um único efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas,
abaixo nominadas.

Florianópolis – SC, 29 de dezembro de 2020.

GILSONI LUNARDI ALBINO

VALDIR BUGS

Diretor Executivo do CIGA
CONTRATADA

Prefeito de ROMELANDIA
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

LUCIMAR FERRARI

FERNANDA ROSA SOCAL

Contador

Gestora de Contratos do CIGA

3
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DECRETO MUNICIPAL N. 4.339/2021

Publicação Nº 2789857

DECRETO Nº 4339/2021
DISPÕE

SOBRE

QUEM

PODE

DIRIGIR

VEÍCULOS DO MUNICÍPIO E ESTABELECE
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUAREZ

FURTADO, Prefeito Municipal de

Romelândia, Estado de Santa Catarina, no uso de
suas atribuições legais dispostas na Lei Orgânica
Municipal e demais vigentes:
Considerando o número reduzido de servidores municipais ocupantes do cargo
de motorista;
Considerando a frequente necessidade de deslocamento de veículos a serviço,
para comunidades diversas ou a outros Municípios, inclusive para que servidores e
agentes políticos participem de cursos, palestras, reuniões e outros;
Considerando o prejulgado n. 704 do Tribunal de Contas do Estado de Santa
Catarina, que orienta positivamente no sentido da possibilidade de outros servidores
que não, especificamente os motoristas, poderem dirigir os veículos do Município em
situações especiais;
DECRETA:
Art. 1º - Ficam autorizados a dirigir veículos pertencentes ao Município de Romelândia
para serviço, quando houver necessidade e no interesse da Administração, os
seguintes servidores:
I – Juarez Furtado – Prefeito Municipal;
II – Elenice Elecir Porsch – Diretora Adjunta CC-11;
III – Elisandro Schlindwein – Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esportes;
IV – Andrieli Rotava – Procuradora do Município;
V – Jane Maira Joris – Secretária Municipal de Saúde;
VI – Ivandro Roberto Moras – Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente;
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VII – Saul Ristow – Diretor Geral CC-12;
VIII – Maiara Francieli Haas – Secretária Municipal de Administração e Fazenda;
IX – Jurema Maria Isaias – Secretária Municipal de Assistência Social e Habitação;
X – Marcelo Furtado – Procurador Geral;
XI - Nilson Schaeffer - ocupante do cargo de Fiscal de Tributos Externos;
XII – Jurandir de Souza Machado - ocupante do cargo de Zelador;
XIII- Robson Luiz Scholtze - ocupante do cargo de engenheiro agrônomo;
XIV - Dariz Genz - ocupante do cargo de Auxiliar de Movimento Econômico;
XV - Josenei Sasset - ocupante do cargo de Auxiliar de Contabilidade;
XVI - Lucimar Luiz Ferrari - ocupante do cargo de Contador;
XVII - Fábio Fernando Gava- Assistente Social;
XVIII - Loide Maria Pereira – ocupante do Cargo de Fiscal de Vigilância Sanitária;
XIX – Daniel Mazon – Fiscal de Obras e Posturas;
XX- Marcieli Sonda - cargo Fisioterapeuta – NASF;
XXI- Simone Cecchelero - ocupante do cargo de Fiscal de Vigilância Sanitária;
XXII – Daiane Antunes dos Santos - ocupante do cargo de Conselheira Tutelar;
XXIII - Evandro Luiz Schaefer - ocupante do cargo de Controle;
XXIV - Nathalia Rigoni – Odontóloga;
XXV – Darci Dumke - ocupante do cargo de Coordenador do CRAS;
XXVI - Maico Evandro Scopel - operador de máquinas;
XXVII – Jesciane E. Giotto - Agente de Endemias;
XXVIII - Jussara Consoladora Colle - Assistente Social-NASF;
XXIX - Heraldo Metzker - Médico Clínico Geral;
XXX - Juliana Ebertz - ocupante do cargo de Técnica Administrativa II;
XXXI – Franciele Frankhauser - ocupante do cargo de Veterinária;
XXXII – Junior Lolato - ocupante do cargo de Mecânico;
XXXIII – Caroline Comin – Psicóloga;
XXXIV – Fernando Nicodemos Fleck – Conselheiro Tutelar;
XXXV – Jeferson Douglas Breitenbach - ocupante do cargo de Engenheiro;
XXXVI – Fabiani Camargo da Silva – Nutricionista;
XXXVII – Aline Gehrke Pessotto – Enfermeira;
XXXVIII- Fabrício Pizzatto Simon - Técnico Administrativo III;
XXXIX - Thais Regina Garlet – Farmacêutica;
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XL - Monica Bernardi – Enfermeira;
XLI – Marilene Bagnara - Psicologa – NASF.

Art. 2º - Para que os servidores de que trata o artigo 1º, possam ser autorizados pela
Chefia imediata (Secretário ou Prefeito) a dirigir veículo pertencente à municipalidade,
deverá se cadastrar junto ao setor de recursos humanos, apresentando a Carteira
Nacional de Habilitação.
§ 1º - O responsável pelo Departamento de Recursos Humanos expedirá
documento especificando que o servidor apresentou habilitação para dirigir veículo,
encontrando-se autorizado para dirigir (anexo I).
§ 2º - Tal documento deverá ser encaminhado ao Secretário da pasta a que o
servidor autorizado a dirigir, está vinculado.
§ 3º - O Secretário deverá emitir autorização para que o servidor possa dirigir,
em três vias, uma permanecendo no veículo, uma para o arquivo da Secretaria e outra
para o setor de recursos humanos arquivar na pasta do Servidor.
Art. 3º - O servidor autorizado nos moldes dos artigos 1º e 2º, ao dirigir o veículo
deverá preencher planilha (anexo III) contendo:
I - Data;
II - Veículo;
III - Finalidade da saída;
IV - Hora da saída e hora da chegada;
V - Destino;
VI - Quilometragem da Saída;
VII - Quilometragem da chegada;
VIII - Assinatura de quem autorizou;
IX - Assinatura do Motorista.
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Parágrafo único – O servidor autorizado, que utilizar o veículo e não
preencher a planilha de que trata o Caput, entregando-a até o dia seguinte a viagem,
ao responsável pelos veículos na Secretaria, poderá ser penalizado conforme
estabelece o Estatuto do Servidor Público Municipal.
Art. 4º - O servidor que utilizar veículo de propriedade do Município sem autorização
do Chefe imediato de acordo com o presente Decreto será penalizado nos termos do
Estatuto dos Servidores Públicos Municipal.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrario, em especial o Decreto 4.301/2020
de 14 de Outubro de 2020.
Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Romelândia–SC, 4 de janeiro de 2021

_______________________________
Juarez Furtado
Prefeito Municipal de Romelândia/SC

Câmara Municipal
PORTARIA 01/2021

Publicação Nº 2788450

PORTARIA 001/2021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021
O PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE ROMELÂNDIA, ESTADO DE SANTA CATARINA, usando da competência
que lhe confere o Regimento Interno e a Lei Orgânica Municipal, promulgada em 05 de Abril de 1990:
RESOLVE:
Art. 1° - DESIGNAR, a Senhora ADRIANE TEREZINHA MERIGO JUNG, inscrita no CPF n. 942.246929-53, servidora pública da Câmara Municipal de Vereadores de Romelândia, ocupante do cargo efetivo de CONTADOR – 20H, para responder pelo expediente da TESOURARIA,
com poderes para:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Emitir Cheques
Abrir Contas De Depósito
Autorizar Cobrança
Utilizar O Crédito Aberto Na Forma E Condições
Receber, Passar Recibo E Dar Quitação
Solicitar Saldos, Extratos E Comprovantes
Requisitar Talonários De Cheques
Autorizar Débito Em Conta Relativo A Operações
Retirar Cheques Devolvidos
Endossar Cheques
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Efetuar Transferências/Pagamentos, Exceto Por Meio Eletrônico
Sustar/Contraordenar Cheques
Cancelar Cheques
Baixar Cheques
Efetuar Resgates/Aplicações Financeiras
Cadastrar, Alterar E Desbloquear Senhas
Efetuar Saques – Poupança
Efetuar Saques – Conta Corrente
Efetuar Pagamento Por Meio Eletrônico
Efetuar Transferências Por Meio Eletrônico
Efetuar Pagamentos, Exceto Por Meio Eletrônico
Efetuar Transferência, Exceto Por Meio Eletrônico
Efetuar Movimentação Financeira No RPG
Consultar Contas/Aplic.Programas Repasse De Recursos
Liberar Arquivos De Pagamento No Gerenciador Financeiro
Solicitar Saldos/Extratos De Investimentos
Solicitar Saldos/Extratos De Investimentos
Solicitar Saldos Extratos De Operações De Crédito
Emitir Comprovantes
Efetuar Transferência Para Mesma Titularidade – Meio Eletrônico
Encerrar Contas De Depósito
Consultar Obrigações Do Débito Direto Autorizado

Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta portaria correrão à conta dos respectivos créditos orçamentários.
Art. 3º A servidora Adriane Terezinha Merigo Jung, ocupante do cargo efetivo de contadora, fica também, responsável por todas as demais
atribuições do setor de tesouraria e recursos humanos da Câmara de Vereadores de Romelândia - SC.
Art. 4° As atribuições à cima mencionadas serão efetuadas sem ônus para o Poder Legislativo Municipal.
Art. 5° Ficam revogados os efeitos da portaria 07/2019 de 06 de junho de 2019.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, publique-se e comunique-se.
Câmara Municipal de Vereadores de Romelândia - SC, em 04 de janeiro de 2021.
ESMAEL BARPP
Presidente da Câmara

PORTARIA 02/2021

Publicação Nº 2788461

PORTARIA 002/2021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021
O PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE ROMELÂNDIA, ESTADO DE SANTA CATARINA, usando da competência
que lhe confere o Regimento Interno e a Lei Orgânica Municipal, promulgada em 05 de Abril de 1990:
RESOLVE:
Art. 1° - CONCEDER Férias ao Servidor desta Casa Legislativa, ADILSON JOSÉ BRUGNARA, ocupante do cargo efetivo Advogado, no período
de 04 de Janeiro de 2021 a 02 de fevereiro de 2021, referente ao período aquisitivo de 08 de Janeiro de 2019 a 07 de Janeiro de 2020.
Art. 2° - As despesas decorrentes da aplicação da presente portaria correrão a conta nas rubricas específicas do Orçamento da Câmara
Municipal.
Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, registra-se, Cumpre-se.
Câmara Municipal de Vereadores de Romelândia - SC, em 04 de janeiro de 2021.
ESMAEL BARPP
Presidente da Câmara
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Publicação Nº 2788462

PORTARIA 003/2021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021
O PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE ROMELÂNDIA, ESTADO DE SANTA CATARINA, usando da competência
que lhe confere o Regimento Interno e a Lei Orgânica Municipal, promulgada em 05 de Abril de 1990:
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER estabilidade aos funcionários ABAIXO ELENCADOS, aprovados através do CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2017, empossados em cargo de provimento efetivo, por ter sido aprovados em estágio probatório e terem completado três anos de regular e efetivo
exercício nos cargos citados, conforme Lei Complementar nº 05/2009, de 30 de dezembro de 2009.
“Art. 27. Estabilidade é o direito que adquire o servidor municipal habilitado em concurso público, empossado em cargo de provimento
efetivo, após completar três anos de regular e efetivo exercício.”
A partir de 02 de janeiro de 2021.
• ANGÉLICA DI DOMENICO PERON – Secretária Geral da Câmara de Vereadores – 40 horas semanais.
A partir de 08 de janeiro de 2021.
• ADILSON JOSÉ BRUGNARA – Advogado da Câmara de Vereadores – 10 horas semanais.
Art. 2° - As despesas decorrentes da aplicação da presente portaria correrão a conta nas rubricas específicas do Orçamento da Câmara
Municipal.
Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, registra-se, Cumpre-se.
Câmara Municipal de Vereadores de Romelândia - SC, em 04 de janeiro de 2021.
ESMAEL BARPP
Presidente da Câmara

PORTARIA 04/2021

Publicação Nº 2788463

PORTARIA 004/2021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021
O PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE ROMELÂNDIA, ESTADO DE SANTA CATARINA, usando da competência
que lhe confere o Regimento Interno e a Lei Orgânica Municipal, promulgada em 05 de Abril de 1990:
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER adicional por Grau de instrução no importe de 10% a Servidora efetiva ANGÉLICA DI DOMENICO PERON, ocupante do
cargo de Secretária Geral da Câmara de Vereadores de Romelândia – SC, tendo em vista ter cumprido com o requisito temporal de 03 anos
de serviço público municipal no cargo efetivo e por possuir grau superior ao exigido pelo cargo, de acordo com o que prevê o artigo 103 da
Lei Complementar 005/2009 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.
Art. 2° - As despesas decorrentes da aplicação da presente portaria correrão a conta nas rubricas específicas do Orçamento da Câmara
Municipal.
Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, registra-se, Cumpre-se.
Câmara Municipal de Vereadores de Romelândia - SC, em 04 de janeiro de 2021.
ESMAEL BARPP
Presidente da Câmara

PORTARIA 05/2021

Publicação Nº 2788469

PORTARIA 005/2021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021
O PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE ROMELÂNDIA, ESTADO DE SANTA CATARINA, usando da competência
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que lhe confere o Regimento Interno e a Lei Orgânica Municipal, promulgada em 05 de Abril de 1990:
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER adicional por Grau de instrução no importe de 12% ao Servidor efetivo ADILSON JOSÉ BRUGNARA, ocupante do cargo
de Advogado da Câmara de Vereadores de Romelândia – SC, tendo em vista ter cumprido com o requisito temporal de 03 anos de serviço
público municipal no cargo efetivo e por possuir grau de especialização, de acordo com o que prevê o artigo 103 da Lei Complementar
005/2009 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.
Art. 2° - As despesas decorrentes da aplicação da presente portaria correrão a conta nas rubricas específicas do Orçamento da Câmara
Municipal.
Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, registra-se, Cumpre-se.
Câmara Municipal de Vereadores de Romelândia - SC, em 04 de janeiro de 2021.
ESMAEL BARPP
Presidente da Câmara

PORTARIA 06/2021

Publicação Nº 2788472

PORTARIA 006/20 DE 04 DE JANEIRO DE 2021
O PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE ROMELÂNDIA, ESTADO DE SANTA CATARINA, usando da competência
que lhe confere o Regimento Interno e a Lei Orgânica Municipal, promulgada em 05 de Abril de 1990:
RESOLVE:
Art. 1° - CONCEDER 30 dias de férias a servidora desta Casa Legislativa, ANGÉLICA DI DOMENICO PERON, ocupante do cargo efetivo
de Secretária Geral da Câmara, no período de 05 de Janeiro de 2021 a 03 de fevereiro de 2021, conforme previsão da Lei Complementar
005/2009, Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, referente ao período aquisitivo de 02 de Janeiro de 2020 a 02 de Janeiro de 2021.
Art. 2° - As despesas decorrentes da aplicação da presente portaria correrão a conta nas rubricas específicas do Orçamento da Câmara
Municipal.
Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, registra-se, Cumpre-se.
Câmara Municipal de Vereadores de Romelândia - SC, em 04 de janeiro de 2021.
ESMAEL BARPP
Presidente da Câmara
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2021

Publicação Nº 2789447

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPIO DE SALTO VELOSO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2021
A Prefeitura Municipal de Salto Veloso/SC, torna público para conhecimento dos interessados, que se encontra ABERTO o EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 03/2021, que se realizará nos termos com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais
legislação vigente e pertinente à matéria.
Objeto: AQUISIÇÃO DE TESTES PARA DETECÇÃO DE COVID
Entrega dos Envelopes e Credenciamento 15/01/2021 até as 09h00min.
Abertura: 15/01/2021, às 09h15min.
Maiores informações, e edital completo, junto à Prefeitura Municipal de Salto Veloso, no Setor de Licitações, sito à Travessa das Flores, 58,
centro, Salto Veloso/SC, ou pelo telefone (49) 3536-0146.
Salto Veloso (SC), 04 DE JANEIRO DE 2021.
NEREU BORGA
Prefeito Municipal

INSTRUÇÃO NORMATIVA SCI Nº 001, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020

Publicação Nº 2789707

INSTRUÇÃO NORMATIVA SCI N
º 001, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020
DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO IPRESVEL.
O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO, usando das atribuições que lhe conferem o art. 9°, inciso IV da
Lei Municipal n° 1.633 de 05 de junho de 2018;
CONSIDERANDO a necessidade de padronização e normatização das atividades da folha de pagamento do Instituto de Previdência Social
dos Servidores Públicos do Município de Salto Veloso;
CONSIDERANDO que as ações dos agentes públicos devem obedecer aos princípios da moralidade, publicidade, legalidade, impessoalidade
e eficiência;
CONSIDERANDO que as rotinas de trabalho devem garantir os princípios básicos da legalidade, da eficiência, da impessoalidade e da publicidade de que trata o art. 37 da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO que a manualização proporciona ganhos de produtividade, melhorias no treinamento dos servidores, redução no consumo
de tempo e materiais, além de um ganho significativo de qualidade nos serviços prestados pelo Setor.
RESOLVE:
Art. 1°. Sistematizar o processo de elaboração e revisão da Folha de Pagamento do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos
do Município de Salto Veloso - IPRESVEL.
Art. 2°. O IPRESVEL deve manter convênio com instituição financeira que fará a gestão de pagamento dos aposentados e pensionistas do
Instituto.
TÍTULO I
DAS RESPONSABELIDADES
Art. 3°. São atribuídas a cada setor do Instituto as seguintes responsabilidades:
Quem participa
Diretoria Executiva
Folha de Pagamento
Contabilidade
Financeiro

Responsabilidade
Encaminhar/Informar data do
pagamento
Elaborar
Lançamento contábil
Efetuar o pagamento

Gerenciar

Monitorar

Conferir
Conferir
Conferir

Gerenciar
Monitorar
Monitorar

Art. 4°. Compete ao Diretor Executivo gerenciar todas as fases do processo de elaboração da folha de pagamento, conforme dispõe o Art.
77 da Lei Complementar n° 35/2015.
TÍTULO II
DO PROCESSO
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Art. 5°. O setor de folha de pagamento deve ser composto por servidor público efetivo designado pelo Poder Executivo através de Portaria
para desempenhar as funções relativas ao cálculo da folha de pagamento de beneficiários do Instituto.
CAPÍTULO I
CADASTRO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO DE BENEFÍCIOS
Art. 6°. O responsável pelo setor de folha de pagamento deve seguir os seguintes tramites para cadastro, inclusão e exclusão de beneficiários do IPRESVEL:
I- Após a publicação da portaria de concessão de benefício no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (DOM) a Diretoria Executiva
encaminha o respectivo processo administrativo ao setor de folha de pagamento para inserção e cadastro do sistema informatizado.
II- O responsável pelo setor de folha de pagamento realiza a inclusão no sistema informatizado conforme termos da Portaria de concessão
de benefícios.
III- O cadastro do beneficiário do IPRESVEL no sistema informatizado deve conter o máximo de informações pessoais e sobre o benefício a
que tem direito para facilitar futuras verificações.
IV- Em caso de falecimento de algum aposentado ou pensionista a Diretoria Executiva solicita a retirada da folha de pagamento através de
despacho do processo administrativo de concessão de benefício.
V- O setor de folha de pagamento realiza a exclusão através da rescisão por morte do segurado a partir da data do óbito e de acordo com
o despacho.
VI- Em caso de pensionista que completar a idade limite de recebimento do benefício a Diretoria Executiva solicita o cancelamento através
de despacho no processo administrativo de concessão de benefício. Caso haja outro (s) pensionista (s) os valores pagos serão proporcionais
a data de desligamento do pensionista que perdeu o direto.
VII- A Diretoria Executiva deve informar o setor de folha de pagamento sobre a inclusão ou exclusão de beneficiários até 5 (cinco) dias antes
da data programada para pagamento.
CAPITULO II
MANIPULAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO
Art. 7°. O responsável pela folha de pagamento realiza mensalmente o lançamento de descontos fixos e variáveis obrigatórios e opcionais
dos beneficiários.
Parágrafo único: Deve ser solicitado ao Fundo de Assistência Médica ao Servidor Público (SIMA) a relação de movimentação a ser lançada
na folha de pagamento dos segurados conveniados.
Art. 8°. Com os dados gerados o responsável pela folha de pagamento confere e lança os descontos individualmente de cada segurado no
sistema da folha.
Art. 9°. Nesta etapa deve ser realizado nova conferencia para verificar se não há nenhuma exclusão, cancelamento de beneficiários por óbito
ou por maioridade ou inclusão de novos beneficiários.
Art. 10. Após o lançamento deve ser realizado uma minuciosa análise através de relatório emitido pelo sistema da folha para realizar ajustes
e corrigir possíveis erros que possam estar contidos.
Art. 11. Com todos os dados conferidos e analisados realiza-se o fechamento da competência e informa a data de pagamento e o valor
total da folha para setor de financeiro.
CAPITULO III
PAGAMENTO DA FOLHA
Art. 12. O responsável pelo setor de folha de pagamento deve emitir relatório do sistema informatizado, gerar o arquivo bancário e encaminhar a Diretoria Executiva para monitoramento.
Art. 13. Após a confirmação das informações a Diretoria Executiva encaminha os relatórios ao setor de contabilidade para empenho e liquidação.
Art. 14. O setor de contabilidade após os tramites necessários encaminha a documentação ao setor financeiro para a realização do pagamento.
Art. 15. Com a despesa devidamente registra e conferida a Diretoria Executiva encaminha a instituição financeira o arquivo bancário.
Art. 16. Com todos os tramites já realizados o ordenador da despesa juntamente com o tesoureiro assinam o arquivo no sistema bancário
da instituição financeira e emitem o comprovante da transferência financeira.
CAPITULO IV
ENCERRAMENTO DA FOLHA
Art. 17. O processo da folha de pagamento aos segurados, finaliza-se com a disponibilização do relatório individual com a remuneração
mensal, que ficará disponível para retirada do beneficiário.
Art. 18. Toda a documentação do processo da folha de pagamento deve ser arquivada em ordem cronológica e sob responsabilidade da
Diretoria Executiva para eventuais consultas e questionamentos.
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TÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 19. Faz parte desta Instrução Normativa o fluxograma do processo da folha de pagamento, que consta no Anexo Único.
Art. 20. As dúvidas e/ou omissões geradas por esta Instrução Normativa deverão ser solucionadas junto ao Controle Interno e/ou Diretoria
Executiva do IPRESVEL.
Art. 21. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Salto Veloso/SC 16 de dezembro de 2020.
Fernando Traiczuk
Controlador Interno
Tânia Giacomin De Bortoli
Diretora Executiva do IPRESVEL
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MAPEAMENTO DO PROCESSO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA

Publicação Nº 2789685

MAPEAMENTO DO PROCESSO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA
PRAZO PARA ÍNICIO E ENCERRAMENTO DO PROCESSO: 30 dias, com início no primeiro (1º) dia útil
posterior ao protocolo do requerimento.
Orientação

Concessão de
aposentadoria por

Requerimento

Sem direito

idade, tempo de
contribuição e
especial

ao IPRESVEL

Atendimento ao
servidor

Concessão de
aposentadoria por

Processo

Laudo médico
pericial

invalidez

Conferência dos
documentos

administrativo

Documentos exigidos pelo art. 6° e 7° da IN SCI
n°004/2018 – Prazo: 05 dias úteis a contar do
pedido formalizado pelo solicitante

Elaboração de

Solicitação da averbação da

documentos funcionais
pelo RH

funcionais no setor de RH

Levantamento da
vida funcional

CTC e documentos

Responsável pela folha de
pagamento do IPRESVEL

Ato de
aposentadoria

Constatação da
veracidade das
informações

Inclusão na folha de

Publicação no
DOM/SC

pagamento do
IPRESVEL

Prazo: 05 dias úteis a contar do
Recebimento do processo

Emissão de parecer

Envio do processo ao

sobre o ato de
aposentadoria

Controle Interno para
parecer

Encerramento
do processo
Conforme Instrução Normativa N. TC11/2011 do TCE/SC – Prazo: 05 dias
úteis a contar do recebimento do
processo

Desfavorável

Envio dos documentos
ao Tribunal de Contas

Retorna ao

Favorável

IPRESVEL

Verificação de
Compensação
previdenciária

TCE/SC

Homologação
pelo TCE/SC

Arquivamento
(seguro)

Dúvidas e sugestões sobre o
processo de concessão de
aposentadoria devem ser tratadas
com o Controle Interno ou com a
Diretoria Executiva
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MAPEAMENTO DO PROCESSO DE CONCESSÃO DE PENSÃO
PRAZO PARA ÍNICIO E ENCERRAMENTO DO PROCESSO: 30 dias, com início no primeiro dia útil
posterior ao protocolo do requerimento.
Concessão de

Verificação dos
documentos
Processo
administrativo

Os dependentes devem apresentar
juntamente com o requerimento os
documentos listados no inciso I art.
5° da IN SCI N° 004/2018

Requerimento
dos dependentes

Falecimento do
servidor

pensão

Atendimento ao(s)
dependente(s)

Documentos exigidos pela art. 8° da IN
SCI n°004/2018 - Prazo: 05 dias úteis a
contar do pedido formalizado pelo
solicitante

Solicitação documentos
funcionais no setor de RH

Elaboração de

Constatação da

documentos funcionais
pelo RH

veracidade das

Inclusão dos dependestes na

informações

Ato de concessão
da pensão

Publicação no
DOM/SC

folha de pagamento do
IPRESVEL

Prazo: 05 dias úteis a contar do recebimento do processo

Envio do processo ao

Encerramento

Controle Interno para
parecer

do processo

Emissão de parecer

Desfavorável

sobre o ato de
aposentadoria

Conforme Instrução Normativa N. TC11/2011 do TCE/SC - Prazo: 05 dias úteis
a contar do recebimento do processo

Envio dos documentos
ao Tribunal de Contas
TCE/SC

Arquivamento
(seguro)

Retorna ao
IPRESVEL

Favorável

Homologação

Verificação de

pelo TCE/SC

Compensação
previdenciária

Legenda:
Procedimento externo
Procedimento executado pelo IPRESVEL
Procedimento executado pelo Controle Interno
Procedimento executado pelo RH
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MAPEAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DO IPRESVEL

Publicação Nº 2789675

CONTROLE INTERNO
MAPEAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DO IPRESVEL
Processo: Concessão de benefícios
Unidade Gestora: Município de Salto Veloso
Unidade Atendida: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Salto Veloso – IPRESVEL
2020
MAPEAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DO IPRESVEL
Os Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS têm a obrigação legal de apresentar periodicamente um conjunto de informações que
atendem as exigências legais sobre sua gestão.
Os RPPS devem cumprir os critérios e exigências estabelecidos pela Lei N° 9.717/98, relativos às normas gerais de organização e funcionamento. Todas essas obrigações legais e normativas originam rotinas internas que devem ser organizados em processos.
O mapeamento de processos tem como objetivo identificar como na prática as atividades estão sendo desenvolvidas, permitindo enxergar
claramente os pontos fortes, fracos e os que precisam ser melhorados. O propósito é melhorar a eficiência e eficácia dos processos, definir
as responsabilidades e medidas a serem adotadas.
O presente trabalho tem como objetivo mapear os procedimentos administrativos para concessão de benefícios do Instituto de Previdência
Social dos Servidores Públicos do Município de Salto Veloso/SC - IPRESVEL.
O IPRESVEL tem por finalidade máxima assegurar aos seus beneficiários os meios imprescindíveis de manutenção por motivo de incapacidade, idade, tempo de contribuição e falecimento.
Processo: Concessão de benefícios
Unidade Gestora: Município de Salto Veloso
Unidade Atendida: IPRESVEL
1. REGULAMENTAÇÃO:
Instrução Normativa SCI Nº 004/2018 e Lei Federal n° 9.717 de 27 de novembro de 1998.
2. OBJETIVO:
Definir procedimentos para os processos de concessão de benefícios de aposentadoria e pensão do Instituto de Previdência Social do Servidores Públicos do Município de Salto Veloso.
3. TERMOS UTILIZADOS:
Documentos Funcionais: São os documentos elaborados pelo setor de Recursos Humanos que relatam o histórico de trabalho do servidor na
Prefeitura Municipal, devem conter os dados pessoais, cargos, remunerações, vantagens, licenças, tempo de serviço, períodos averbados.
Processo Administrativo: Pasta de documentos elaborada pelo Instituto de Previdência onde são juntadas todas as informações que comprovam o direito a aposentadoria, o processo deve conter numeração sequencial e os documentos devem ser arquivados conforme os artigos
6°, 7° e 8° da IN SCI n° 004/2018 de acordo com o caso da concessão do direito.
Tempo de contribuição: Período em que o servidor trabalhou e realizou contribuição para um regime de previdência geral ou próprio e que
será usado para comprovar o direito a aposentadoria.
Ato de aposentadoria ou pensão: Documento público elaborado pelo IPRESVEL, onde consta a base legal da concessão da aposentadoria,
os dados pessoais do servidor ou dependente(s).
4. SIGLAS UTILIZADAS:
IN SCI: Instrução Normativa do Sistema de Controle Interno;
IPRESVEL: Instituto de Previdência dos servidores públicos do Município de Salto Veloso - entidade autárquica, com personalidade jurídica
de direito público interno e detentor de autonomia financeira e administrativa;
RH: Recursos Humanos é o departamento que tem a responsabilidade de toda a comunicação relativa aos funcionários da organização;
TCE/SC: Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina - órgão técnico, especializado e independente de controle externo que auxilia e
fiscaliza o controle das contas públicas;
DOM/SC: Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – página da internet utilizada como principal meio de divulgação dos atos públicos
da esfera municipal em Santa Catarina.
5. DISPOSIÇÕES GERAIS:
A execução do Processo de concessão de benefícios deve seguir os métodos descritos no manual normativo. O processo será feito pela área
definida como responsável.
6. PROCESSO DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO:
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6.1. Atendimento aos Servidores
O Diretor executivo deve atender os servidores, com agendamento prévio, para simulação da aposentadoria, orientação dos passos a serem
tomados e verificação de quando o servidor adquire o direto a aposentadoria
6.2. Aposentadoria por Invalidez
Quando o servidor estiver em licença para tratamento de saúde ou acidente de trabalho e não contar com capacidade laborativa para
retornar as funções do seu cargo deve ser encaminhado para aposentadoria, após ter cumprindo o prazo de afastamento estabelecido no
estatuto. O encaminhamento se deve por meio laudo médico pericial que determina a aposentadoria.
6.3. Requerimento de Aposentadoria ou Pensão
O servidor que adquirir direito a aposentadoria deve solicitar através de requerimento protocolado ao IPRESVEL a concessão do benefício e
o fundamento legal que se enquadra.
Para a pensão o(s) dependente(s) qualificado(s) deve(m) requerer o benefício da pensão e apresentar os seguintes documentos:
a) Requerimento de habilitação do beneficiário ou de seu representante legal (se menor ou invalido);
b) Cópia autenticada em cartório da certidão de óbito;
c) Cópia dos documentos pessoais (RG e CPF) e endereço do beneficiário;
d) Documento comprobatório da condição de dependente do segurado.
6.4. Autuação de Processo Administrativo
O IPRESVEL após comprovação das informações deve autuar o processo administrativo devidamente numerado/paginado e juntar nos autos
todos os documentos que são exigidos para a concessão de aposentadoria ou pensão.
6.5. Averbação da Certidão de Tempo de Contribuição
O servidor ativo que for atendido pelo IPRESVEL e orientado que tem direito a aposentadoria deve procurar o INSS ou outro RPPS que teve
vínculo, para requerer a Certidão de Tempo de Contribuição – CTC. A diretoria executiva deve conferir os dados e encaminhar para o setor
de recursos humanos para autuação do processo de averbação de tempo de contribuição.
O setor de recursos humanos (RH) deve, além do período averbado, elaborar Certidão de Tempo de Contribuição no município de Salto
Veloso.
6.6. Documentos Funcionais
O setor de recursos humanos deve elaborar as informações funcionais do servidor, os documentos exigidos estão elencados nos art. 6°, 7°
e 8° da IN SCI n°004/2018.
6.7. Ato e Publicação
O IPRESVEL, após a confirmação de todas as informações, deve elaborar o ato de aposentadoria ou pensão onde conste a qualificação do
servidor, lotação, fundamentação legal, o nome de todos os beneficiários, quando for o caso, e outros dados que se mostrem necessários.
O ato só terá validade após a publicação no Diário Oficial do Município DOM/SC.
6.8. Inclusão na Folha de Pagamento
Após a publicação do ato o responsável pelo RH do IPRESVEL deve incluir no sistema informatizado da folha de pagamento o servidor que
entrou na inatividade ou o(s) dependente(s) do beneficiário.
No final do mês o setor de tesouraria realizará o pagamento do vencimento ao(s) novo(s) beneficiário(s).
6.9. Encaminhamento ao Controle Interno
O Controle Interno deve analisar a legalidade da concessão dos benefícios emitindo parecer em face à determinação contida no item 1,
inciso V, do Anexo III da Instrução Normativa TC n° 011/2011.
6.10. Encaminhamento ao Tribunal de Contas
Com o parecer favorável do Controle Interno a diretoria executiva deve encaminhar o processo ao Tribunal de Contas do Estado de Santa
Catarina para homologação conforme determina a IN TC-11/2011 do TCE/SC, com posterior envio do número do protocolo para acompanhamento.
6.11. Compensação Previdenciária
A diretoria executiva após a homologação do TCE/SC deve verificar se há compensação previdenciária – COMPREV e realizar o procedimento.
7. PRAZOS:
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O prazo para início e encerramento dos processos será de 30 dias, iniciando no primeiro dia útil posterior ao protocolo do requerimento.
Quanto aos demais prazos, deverá ser observado o que consta nos fluxogramas de mapeamento.
8. ANEXOS:
É parte integrante deste manual os seguintes fluxogramas:
• Mapeamento do Processo de Concessão de Aposentadoria;
• Mapeamento do Processo de Concessão de Pensão.
9. DISPOSIÇÕES FINAIS:
Este mapeamento revoga o mapeamento referente ao exercício de 2019.
Salto Veloso (SC), 30 de julho de 2020.
Fernando Traiczuk
Controlador Interno
Tânia Giacomin De Bortoli
Diretora Executiva do IPRESVEL

PORTARIA N° 001/2021

Publicação Nº 2789558

PORTARIA Nº 001 DE 01 DE JANEIRO DE 2021.
NOMEIA SECRETÁRIO DO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO - SC E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
NEREU BORGA, PREFEITO MUNICIPAL DE SALTO VELOSO - SC, no uso de suas atribuições, em conformidade com o disposto na Lei Complementar n° 16/2010 de 23 de dezembro de 2010, anexo I, tabela I, do Quadro de Pessoal do Município.
RESOLVE:
Art.1º - Fica nomeado para o cargo de Secretário de Administração e Finanças, cargo em comissão, nível CC-1, a partir de 01/01/2021, o
Sr. PAULO HOFFELDER.
Art. 2º - As despesas decorrentes com a execução da presente portaria serão por conta de dotações próprias consignadas no Orçamento
Vigente.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Salto Veloso - SC, em 01 de janeiro de 2021.
NEREU BORGA
Prefeito Municipal

PORTARIA N° 002/2021

Publicação Nº 2789562

PORTARIA Nº 002 DE 01 DE JANEIRO DE 2021.
NOMEIA SECRETÁRIO DO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO - SC E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
NEREU BORGA, PREFEITO MUNICIPAL DE SALTO VELOSO - SC, no uso de suas atribuições, em conformidade com o disposto na Lei Complementar n° 16/2010 de 23 de dezembro de 2010, anexo I, tabela I, do Quadro de Pessoal do Município.
RESOLVE:
Art.1º - Fica nomeado para o cargo de Secretário de Transportes, Obras e Urbanismo, cargo em comissão, nível CC-1, a partir de 01/01/2021,
o Sr. CRISTIANO NERIS DE OLIVEIRA.
Art. 2º - As despesas decorrentes com a execução da presente portaria serão por conta de dotações próprias consignadas no Orçamento
Vigente.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
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Salto Veloso - SC, em 01 de janeiro de 2021.
NEREU BORGA
Prefeito Municipal

PORTARIA N° 003/2021

Publicação Nº 2789565

PORTARIA Nº 003 DE 01 DE JANEIRO DE 2021.
NOMEIA SECRETÁRIO DO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO - SC E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
NEREU BORGA, PREFEITO MUNICIPAL DE SALTO VELOSO - SC, no uso de suas atribuições, em conformidade com o disposto na Lei Complementar n° 16/2010 de 23 de dezembro de 2010, anexo I, tabela I, do Quadro de Pessoal do Município.
RESOLVE:
Art.1º - Fica nomeado para o cargo de Secretário de Planejamento, cargo em comissão, nível CC-1, a partir de 01/01/2021, o Sr. JOÃO
PAULO SAUER.
Art. 2º - As despesas decorrentes com a execução da presente portaria serão por conta de dotações próprias consignadas no Orçamento
Vigente.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Salto Veloso - SC, em 01 de janeiro de 2021.
NEREU BORGA
Prefeito Municipal

PORTARIA N° 004/2021

Publicação Nº 2789566

PORTARIA Nº 004 DE 01 DE JANEIRO DE 2021.
NOMEIA SECRETÁRIO DO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO - SC E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
NEREU BORGA, PREFEITO MUNICIPAL DE SALTO VELOSO - SC, no uso de suas atribuições, em conformidade com o disposto na Lei Complementar n° 16/2010 de 23 de dezembro de 2010, anexo I, tabela I, do Quadro de Pessoal do Município.
RESOLVE:
Art.1º - Fica nomeado para o cargo de Secretário de Saúde e Assistência Social, cargo em comissão, nível CC-1, a partir de 01/01/2021, o
Sr. RUDIMAR CORNELLI.
Art. 2º - As despesas decorrentes com a execução da presente portaria serão por conta de dotações próprias consignadas no Orçamento
Vigente.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Salto Veloso - SC, em 01 de janeiro de 2021.
NEREU BORGA
Prefeito Municipal

PORTARIA N° 005/2021

Publicação Nº 2789567

PORTARIA Nº 005 DE 01 DE JANEIRO DE 2021.
NOMEIA SECRETÁRIO DO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO - SC E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
NEREU BORGA, PREFEITO MUNICIPAL DE SALTO VELOSO - SC, no uso de suas atribuições, em conformidade com o disposto na Lei Complementar n° 16/2010 de 23 de dezembro de 2010, anexo I, tabela I, do Quadro de Pessoal do Município.
RESOLVE:
Art.1º - Fica nomeado para o cargo de Secretário de Educação, cargo em comissão, nível CC-1, a partir de 01/01/2021, o Sr. JOSIAS PAULO
PASIN.
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Art. 2º - As despesas decorrentes com a execução da presente portaria serão por conta de dotações próprias consignadas no Orçamento
Vigente.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Salto Veloso - SC, em 01 de janeiro de 2021.
NEREU BORGA
Prefeito Municipal

PORTARIA N° 006/2021

Publicação Nº 2789570

PORTARIA Nº 006 DE 01 DE JANEIRO DE 2021.
NOMEIA COORDENADORA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO - SC E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
NEREU BORGA, PREFEITO MUNICIPAL DE SALTO VELOSO - SC, no uso de suas atribuições, em conformidade com o disposto na Lei Complementar n° 16/2010 de 23 de dezembro de 2010, anexo I, tabela I, do Quadro de Pessoal do Município.
RESOLVE:
Art.1º - Fica nomeada para o cargo de Coordenador de saúde, cargo em comissão, nível CC-6, a partir de 01/01/2021, a Sra. ROSILENE
DE FREITAS.
Art. 2º - As despesas decorrentes com a execução da presente portaria serão por conta de dotações próprias consignadas no Orçamento
Vigente.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.
Salto Veloso - SC, em 01 de janeiro de 2021.
NEREU BORGA
Prefeito Municipal

PORTARIA N° 007/2021

Publicação Nº 2789572

PORTARIA Nº. 007 DE 01 DE JANEIRO DE 2021.
NOMEIA MONITORA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO – SC. E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
NEREU BORGA, PREFEITO MUNICIPAL DE SALTO VELOSO-SC, no uso de suas atribuições, em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 039 de 31 de março de 2017, Quadro de Pessoal do Município,
RESOLVE:
Art. 1º Fica nomeada para o cargo de MONITORA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, cargo em comissão, nível CC-7, com 40 horas semanais, a partir
de 01/01/2021 a Sra. THAÍS DONADEL.
Art. 2º As despesas decorrentes com a execução da presente portaria, serão por conta de dotações próprias consignadas no Orçamento
Vigente.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogam-se as disposições em contrário.
Salto Veloso - SC, 01 de janeiro de 2021.
NEREU BORGA
Prefeito Municipal

RESOLUÇÃO Nº 002/2020 - IPRESVEL

Publicação Nº 2789641

CONSELHO ADMINISTRATIVO
RESOLUÇÃO Nº 002/2020
O Conselho Administrativo do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Salto Veloso - IPRESVEL, no uso de
suas atribuições legais que lhe confere o art. 75, inciso III, da Lei Complementar nº 035, de 23 de setembro de 2015;
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CONSIDERANDO a deliberação da reunião ordinária do dia 24 de novembro de 2020;
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar, por unanimidade, a Política de Investimentos 2021 do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município
de Salto Veloso – IPRESVEL.
Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Salto Veloso (SC), 24 de novembro de 2020.
PAULO HOFFELDER
PRESIDENTE

RESOLUÇÃO Nº 003/2020 - IPRESVEL

Publicação Nº 2789661

CONSELHO ADMINISTRATIVO
RESOLUÇÃO Nº 003/2020
O Conselho Administrativo do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Salto Veloso - IPRESVEL, no uso de
suas atribuições legais que lhe confere o art. 72, §10, da Lei Complementar nº 035, de 23 de setembro de 2015;
CONSIDERANDO a necessidade de revisar o mapeamento dos procedimentos para concessão de benefícios;
CONSIDERANDO a deliberação da reunião ordinária do dia 22 de dezembro de 2020;
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar, por unanimidade, a revisão do mapeamento dos procedimentos para concessão de benefícios do Instituto de Previdência
Social dos Servidores Públicos do Município de Salto Veloso – IPRESVEL.
Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Salto Veloso (SC), 22 de dezembro de 2020.
PAULO HOFFELDER
PRESIDENTE

RESOLUÇÃO Nº 004/2020 - IPRESVEL

Publicação Nº 2789697

CONSELHO ADMINISTRATIVO
RESOLUÇÃO Nº 004/2020
O Conselho Administrativo do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Salto Veloso - IPRESVEL, no uso de
suas atribuições legais que lhe confere o art. 72, §10, da Lei Complementar nº 035, de 23 de setembro de 2015;
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer procedimentos relativos a elaboração da folha de pagamento do Ipresvel;
CONSIDERANDO a deliberação da reunião ordinária do dia 22 de dezembro de 2020;
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar, por unanimidade, a Instrução Normativa SCI nº 001/2020, que estabelece os procedimentos relativos a elaboração da folha
de pagamento do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Salto Veloso – IPRESVEL.
Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Salto Veloso (SC), 22 de dezembro de 2020.
PAULO HOFFELDER
PRESIDENTE
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Publicação Nº 2789649

Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Salto Veloso

POLÍTICA DE
INVESTIMENTOS 2021
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POLÍTICA DE
INVESTIMENTOS 2021

1. INTRODUÇÃO
1.1. Atendendo à legislação pertinente aos investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social –
RPPS, o IPRESVEL apresenta a versão final de sua Política de Investimentos para o ano de 2021.
1.2. A Política de Investimentos estabelece a forma de gerenciamento dos investimentos e
desinvestimentos dos recursos financeiros. Nela foram inseridas as normas e diretrizes referentes à
gestão dos recursos financeiros do RPPS com base na Resolução CMN Nº 3.922 de 25 de novembro de
2010, alterada pela Resolução CMN Nº 4.604, de 19 de outubro de 2017, pela Resolução CMN Nº 4.695,
de 27 de novembro de 2018 e pela Portaria MPS 519, de 24 de agosto de 2011 e alterações decorrentes
pelas Portarias MPS nº 170/2012, MPS nº 440/2013, MPS nº 65/2014 e MPS nª 300/2015, levando em
consideração os princípios de risco, segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação
à natureza de suas obrigações e transparência.
1.3. A Política de Investimentos traz em seu contexto principal os limites de alocação em ativos de renda
fixa, renda variável, investimentos estruturados e no exterior, em consonância com a legislação vigente.
Além destes limites, vedações específicas visam dotar os gestores de orientações quanto à alocação
dos recursos financeiros em produtos e ativos adequados ao perfil e às necessidades atuariais,
buscando manter o equilíbrio econômico-financeiro entre o ativo e passivo, do RPPS.
1.4. A Política de Investimentos deve ser elaborada anualmente, podendo ser revista e alterada durante o
decorrer do ano de 2021, conforme entendimento conjunto da Diretoria, Comitê de Investimentos ou
Conselho de Administração. A vigência desta Política de Investimentos compreende o período entre 1º
de janeiro de 2021 e 31 de dezembro de 2021.
1.5. A gestão de uma carteira de investimentos financeiros, por si só, já se trata de uma tarefa complexa,
devido aos inúmeros fatores que estão relacionados ao processo. Independentemente das questões
estruturais que envolvem a tomada de decisão no âmbito doméstico, tais como: Inflação, Taxas de
Juros, PIB, Taxa de Câmbio as famosas questões macroeconômicas, temos que considerar, questões
geopolíticas e fatores externos cada vez mais presentes e impactantes. Assim sendo, além das questões
já mencionadas, temos uma abordagem temporal sobre essa gestão que precisa ser apreciada. Não
obstante todas as obrigações legais, decorrentes da legislação vigente explicitar e tomar como base o

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

POLÍTICA DE
INVESTIMENTOS 2021

Página 3261

3

ano calendário, sabemos que a gestão de recursos com objetivos previdenciários, deve
imperativamente olhar para um horizonte temporal muito além que um ano civil. Importantes
movimentos realizados pelo legislador, visam alertar e dotar os gestores de informações e ferramentas,
que contemplem essa visão ou esse entendimento. Dessa forma, a PI – Política de Investimentos
aprovada tem a ciência e o objetivo de implantar e preparar a carteira de investimentos do IPRESVEL
para uma visão mais adequada aos seus objetivos atuariais de médio e longo prazo, não deixando de
estar atento com as questões de curto prazo. A formulação da Política de Investimentos embora anual,
precisa ser construída de forma adequada aos objetivos, perfil, liquidez necessária, nível de risco aceito
e não menos importante, a realidade do cenário econômico e político previsto. É com essa visão mais
abrangente, que busca a convergência e o alinhamento dos resultados a serem obtidos pela carteira de
investimentos, com as premissas atuariais do RPPS. Dessa forma, diante de todas as considerações
apresentadas e das ações aqui também previstas, que a estratégia de alocação resultante da
implantação ou da adequação gradual dos limites propostos, visam e buscam, estar alinhadas para um
período 3 a 5 anos, incluindo 2021.
1.6. Ao aprovar a Política de Investimentos 2021, será possível identificar principalmente que:
1.6.1. O Comitê de Investimento buscará produtos entre os investimentos disponíveis e de acordo com
a legislação vigente, cujo retorno, dentro do possível, seja compatível com a meta atuarial e com
os limites de riscos apresentados como limite nesta Política de Investimentos.
1.6.2. Os responsáveis pela gestão dos recursos, direta ou indiretamente, terão ciência dos objetivos,
restrições, competências e responsabilidades, acerca dos investimentos;
1.6.3. O processo de investimento é decidido pelo corpo técnico, baseado no “Termo de Análise e
Atestado de Credenciamento” das instituições e na análise dos produtos;
1.6.4. O RPPS seguirá os princípios da ética, boa-fé, lealdade, diligência e da transparência na gestão
dos investimentos, tomando como referência principalmente as diretrizes e normas
estabelecidas nesta Política de Investimentos, na Resolução CMN nº 3.922/2010 e alterações e
na Portaria MPS nº 519/2011 e alterações.

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 3262

4

POLÍTICA DE
INVESTIMENTOS 2021

2. META DE RENTABILIDADE
2.1. O, IPRESVEL em conformidade com o inciso III, do artigo 4º, da Resolução 3.922/2010, define o
parâmetro de rentabilidade perseguido, que deverá buscar compatibilidade com o perfil de suas
obrigações e ajustado a realidade de mercado.
Até a aprovação desta Política de Investimentos, foram analisadas as projeções do mercado, para
inflação e taxa básica de juros para o ano de 2021, fundamentadas através relatório FOCUS, do Banco
Central do Brasil, Instituição Fiscal Independente (IFI) e outras instituições financeiras.
EXPECTATIVAS 2021
INPC
SELIC MÉDIA
JUROS REAL APROXIMADO

3,48%
3,00%
-0,46%

2.2. Considerando as características e as suas obrigações passivas, o IPRESVEL, buscará como meta de
rentabilidade, uma taxa de retorno esperada acrescida de um Índice de Referência.
2.2.1. Taxa de juros retorno esperada (%): Estabelece como meta a taxa de 5,42%, decorrente da
atual Taxa Básica de juros da economia (SELIC), da inflação para 2021 e a necessidade de maior
exposição aos ativos de risco.
2.2.2. Índice de referência: Em linha com suas necessidades atuariais e com base nas projeções de
inflação para 2021, determina-se a variação do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor)
divulgado pelo IBGE.
META DE RENTABILIDADE 2021
ÍNDICE DE REFERÊNCIA (INPC)
TAXA DE JUROS RETORNO ESPERADA
RENTABILIDADE ESPERADA
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3. MODELO DE GESTÃO
3.1. Para que todas as decisões de investimentos e desinvestimentos sejam tomadas internamente sem
interferência de agentes externos, o IPRESVEL adota o modelo de GESTÃO PRÓPRIA, em conformidade
com o inciso I, parágrafo 1º, artigo 15º da Resolução CMN nº 3.922/2010 e alterações e define que a
macro estratégia será elaborada pelos responsáveis pela gestão dos recursos do RPPS, conforme item
4 desta Política de Investimentos.

4. COMPETÊNCIAS
RECURSOS

DOS

RESPONSÁVEIS

PELA

GESTÃO

DOS

4.1. Buscando atender ao disposto no parágrafo 6º, do artigo 1º da Resolução CMN nº 3.922/2010, o
IPRESVEL define competências de todos os agentes participantes do processo de análise, avaliação,
gerenciamento, assessoramento e decisão sobre os investimentos do RPPS:
4.1.1. Gestor/Diretor/Gerente Financeiro: Executar os investimentos e desinvestimentos com base
na legislação vigente e na Política de Investimentos; em conformidade com as decisões
emanadas do Comitê de Investimentos no processo decisório. Propor e apresentar ao Conselho
de Administração / Administrativo / Deliberativo a Política de Investimentos, com as diretrizes
e formas de gerenciamentos dos investimentos.
4.1.2. Conselho de Administração/Administrativo/Deliberativo: Aprovar a Política de Investimentos,
estabelecendo normas para a aplicação de recursos previdenciários disponíveis, acompanhar e
avaliar a gestão operacional, econômica e financeira dos recursos do RPPS.
4.1.3. Comitê de Investimentos: Participar diretamente do processo decisório de formulação e
execução da Política de Investimentos, na avaliação da conjuntura econômica e na assessoria e
análises do desempenho da carteira de investimentos, produtos e ativos.
4.1.4. Consultoria de Investimentos: Fornecer sistema online, disponibilizando todos os relatórios
oriundos do serviço da consultoria e controladoria prestados, possibilitando a impressão e a
guarda na forma de arquivos digitais, acessado por login e senha. Subsidiar os participantes do
processo de gestão dos recursos, com cenários macroeconômicos para a tomada de decisão em
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relação aos investimentos. Auxiliar na elaboração da PI, na análise de produtos financeiros
quando solicitado, no credenciamento das instituições e dos fundos de investimentos, no
enquadramento das instituições e ativos e avaliação do risco da carteira.
4.1.5. Gestor/Administrador/Distribuidor: São profissionais e agentes participantes do processo de
gestão dos recursos do RPPS, diretamente ou indiretamente, que terão como competência e
responsabilidades:
A. Assegurar que os fundos ofertados e distribuídos estejam aderentes à legislação vigente e
aplicáveis ao segmento;
B. Disponibilizar todo material e informação do fundo como: regulamento, lâminas de
carteiras etc.;
C. Providenciar junto às Instituições Financeiras a documentação necessária ao processo de
credenciamento do RPPS;
D. Montar o processo de cadastro e renovação do RPPS junto aos Administradores e Gestores;
E. Enviar e monitorar as ordens de aplicação e resgates dos clientes;
F. Enviar mensalmente os extratos das aplicações financeiras;
G. Realizar visitas e/ou Conference Call, sempre que solicitado, sobre os assuntos de interesse
do cliente;
H. As atribuições e responsabilidades aqui apontadas coexistem com as estabelecidas pela
legislação existente, sendo que os administradores, gestores e distribuidores de produtos
financeiros ficam incumbidos da responsabilidade de observá-las, concomitantemente a
essas, ainda que não estejam expressamente mencionadas nesse documento.

5. ESTRATÉGIAS DE INVESTIMENTOS E DESINVESTIMENTOS
5.1. Embora o RPPS busque investimentos que atendam suas necessidades atuariais no longo prazo, os
gestores poderão realizar movimentos com objetivo de obter retorno financeiro de curto prazo,
procurando distorções de preços em excessos de valorização ou desvalorização dos ativos financeiros.
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5.2. Na execução dos preceitos estabelecidos nos segmentos de Renda Fixa, Renda Variável, Investimentos
Estruturados e no Exterior, na gestão dos recursos serão adotados critérios para os investimentos e
desinvestimentos, observadas principalmente as seguintes regras:
5.2.1. No processo de investimento, entende-se por novas alocações as aplicações realizadas em
fundos que não compuserem a carteira do RPPS até aquele momento;
5.2.2. Os fundos que possuírem histórico de rentabilidade menor do que 12 (doze) meses poderão
receber recursos, de preferência quando:
A. A rentabilidade do fundo estiver enquadrada nos limites estabelecidos nos segmentos
renda fixa e renda variável;
B. O novo fundo replicar estratégia(s) de gestão de investimentos anteriormente praticadas
pela gestora;
5.2.3. O processo de desinvestimento poderá não ocorrer quando a cota atual do fundo for inferior à
cota de aplicação, a fim de não realizar o prejuízo no investimento.
5.3. As estratégias de investimentos e desinvestimentos poderão ser flexibilizadas nos seguintes casos:
5.3.1. Quando existirem poucos produtos semelhantes entre as instituições credenciadas junto ao
RPPS;
5.3.2. Quando os recursos forem caracterizados como de curto prazo;
5.3.3. Quando os recursos forem referentes à taxa de administração;
5.3.4. A fim de valer-se de distorções nos preços dos ativos que compõem os índices, poderão ser
realizadas estratégias de curto prazo. Contudo, no segmento de renda fixa estas operações
ocorrerão em fundos da classe IMA ou IDkA. Nas operações de curto prazo não haverá limite
temporal de permanência dos recursos em qualquer dos índices de renda fixa.
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5.4. SEGMENTO DE RENDA FIXA – ART. 7º (3.922/2010).
5.4.1. TÍTULOS PÚBLICOS
A. As operações realizadas diretamente numa carteira própria de títulos públicos federais,
deverão ser feitas por meio de plataforma eletrônica, administrada por instituições
autorizadas, conforme a Resolução CMN nº 3.922/2010 e alterações.
B. Os Títulos Públicos Federais adquiridos deverão ser classificados e contabilizados
separadamente, conforme a Portaria SPREV/MF nº 04 de 05 de fevereiro de 2018, por:
• Marcação na curva – Títulos mantidos até o vencimento;
• Marcação a mercado – Títulos para negociação.
5.4.2. FUNDOS DE RENDA FIXA
A. Incisos I, b; I, c e III – Investimento: Para novas alocações a performance em 12 (doze)
meses do fundo poderá ser de no máximo 7% abaixo da performance do índice de
referência. Desinvestimento: Poderá ocorrer o desinvestimento total dos recursos
investidos quando a rentabilidade acumulada em 12 (doze) meses do fundo for 8% menor
do que a rentabilidade do benchmark, durante 06 (seis) meses consecutivos;
B. Incisos IV e VII, b – Investimento: Para novas alocações a performance mínima em 12
(doze) meses poderá ser igual ou superior a 100% deste indicador do fundo, quando sua
carteira for composta por ativos de crédito privado, além de outros. Desinvestimento:
Poderá ocorrer o desinvestimento total dos fundos com crédito, quando a rentabilidade
acumulada em doze meses for inferior a 99% do CDI, durante 06 (seis) meses consecutivos.
5.5. SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS – ART. 8º (3.922/2010).
5.5.1. FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL
A. Incisos I e II – Nos fundos de renda variável as estratégias de investimentos e
desinvestimentos estarão diretamente ligadas às análises dos fundos e ao cenário
econômico no momento da tomada de decisão. Desta forma, entende-se que pela
particularidade de cada produto, qualquer regra estabelecida poderá prejudicar as
estratégias de longo prazo do RPPS. Neste sentido, não haverá diretriz estabelecida para
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resgates e aplicações em fundos de renda variável, ficando a Diretoria/Comitê de
Investimentos responsáveis pela conduta dos processos de investimentos e
desinvestimentos, observando os limites da Resolução CMN nº 3.922/2010 e alterações,
além dos limites estipulados nesta Política de Investimentos;
5.5.2. FUNDOS MULTIMERCADOS
A. Inciso III – Investimentos: Para novas alocações em fundos multimercados a performance
mínima em 12 (doze) meses de preferência será igual ou superior a 100% do benchmark.
Desinvestimento: Os fundos multimercados cuja rentabilidade em 12 (doze) meses for
abaixo do benchmark por 06 (seis) meses consecutivos poderão ter sua posição reduzida
em 100%.
5.5.3. FUNDOS IMOBILIÁRIOS E FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES
A. Inciso IV, a; IV, b – Nos FII (Fundos de Investimentos Imobiliários) e nos FIP (Fundos de
Investimentos em Participações), a fim de conhecer em detalhes a estrutura do produto,
deverá ser realizada análise criteriosa, evidenciando a formatação de sua estrutura, foco
setorial dos ativos que o compõem, a liquidez, e demais riscos pertinentes ao segmento de
ativos estruturados. Havendo necessidade, poderá ser realizado processo de Due Diligence
presencial.
B. Em relação aos FIP (Fundos de Investimentos em Participações), será feita uma avaliação
se o produto atende todas as exigências previstas no parágrafo 5º, do inciso IV, do artigo
8º da Resolução CMN nº 3.922/2010 e alterações.

6. VEDAÇÕES E RECOMENDAÇÕES
6.1. O IPRESVEL além de seguir a todas as diretrizes, normas, definições e classificações dos produtos de
investimentos impostas pela Resolução CMN nº 3.922/2010 e alterações, e a Portaria MPS nº 519/2011
e alterações, as aplicações a serem realizadas pelo RPPS deverão obedecer às seguintes vedações
impostas por esta Política de Investimentos para:
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6.1.1. FUNDO MULTIMERCADO - É vedada a aplicação em fundos Multimercados que aloquem mais
de 50% do patrimônio em FIP e FII. Sendo no máximo 10% do total de aplicação em cotas de
um mesmo Fundo de Investimento Imobiliário.

7. LIMITES DE ALOCAÇÃO DOS RECURSOS
7.1. A Resolução CMN nº 3.922/2010 e alterações, estabelece que os recursos em moeda corrente podem
ser alocados, exclusivamente, nos segmentos de: Renda Fixa, Renda Variável, Investimentos
Estruturados e no Exterior. Diante das características de suas obrigações, seus objetivos, o grau de
maturação e o cenário macroeconômico esperado, a PI define os seguintes limites para os
investimentos: considerando ainda, a adesão ao Nível I do IPRESVEL ao Pro-Gestão.
LIMITE DE ALOCAÇÃO DOS RECURSOS

RESOLUÇÃO
3.922/2010

LIMITE
INFERIOR

ESTRATÉGIA
ALVO

LIMITE
SUPERIOR

ARTIGO 7º - RENDA FIXA

100%

0%

70,5%

100%

TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TN - ART. 7º, I, A

100%

0%

10,0%

100%

FI 100% TÍTULOS TN - ART. 7º, I, B

100%

0%

39,0%

100%

ETF - 100% TÍTULOS PÚBLICOS - ART. 7º, I, C

100%

0%

0,5%

100%

OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - ART. 7º, II

5%

0%

0,0%

5%

FI RENDA FIXA "REFERENCIADO" - ART. 7º, III, A

65%

0%

3,0%

65%

ETF - RENDA FIXA "REFERENCIADO" - ART. 7º, III, B

65%

0%

0,5%

65%

FI RENDA FIXA – GERAL - ART. 7º, IV, A

45%

0%

13,0%

45%

ETF - DEMAIS INDICADORES DE RF - ART. 7º, IV, B

45%

0%

0,5%

45%

LETRAS IMOBILIÁRIAS GARANTIDAS - ART. 7º, V, B

20%

0%

0,0%

20%

CDB - CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - ART. 7º, VI, A

15%

0%

0,0%

15%

POUPANÇA - ART. 7º, VI, B

15%

0%

0,0%

15%

FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - COTA SÊNIOR - ART. 7º, VII, A

5%

0%

0,5%

5%

FI RENDA FIXA "CRÉDITO PRIVADO" - ART. 7º, VII, B

10%

0%

3,0%

10%

FI DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - ART. 7º, VII, C
ARTIGO 8º - RENDA VARIÁVEL E
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS
FI DE AÇÕES - ÍNDICES C/ NO MÍNIMO 50) - ART. 8º, I, A

5%

0%

0,5%

5%

35%

0%

23,0%

35%

35%

0%

1,0%

35%

ETF - ÍNDICE DE AÇÕES (C/ NO MÍNIMO 50) - ART. 8º, I, B

35%

0%

2,0%

35%
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FI DE AÇÕES – GERAL - ART. 8º, II, A

25%

0%

15,0%

25%

ETF - DEMAIS ÍNDICES DE AÇÕES - ART. 8º, II, B

25%

0%

0,0%

25%

FI MULTIMERCADO – ABERTO - ART. 8º, III

10%

0%

4,0%

10%

FI EM PARTICIPAÇÕES - ART. 8º, IV, A

5%

0%

0,0%

5%

FI IMOBILIÁRIOS - ART. 8º, IV, B

5%

0%

0,5%

5%

5%

0%

0,5%

5%

10%

0%

6,5%

10%

10%

0%

0,5%

10%
10%
10%

FI “AÇÕES - MERCADO DE ACESSO” - ART. 8º, IV, C
ARTIGO 9º - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR
FUNDO DE RENDA FIXA - DÍVIDA EXTERNA - ART. 9º-A, I
FI - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - ART. 9º-A, II

10%

0%

3,0%

FI DE AÇÕES – BDR NÍVEL 1 - ART. 9º-A, III

10%

0%

3,0%

7.2. A Estratégia Alvo do IPRESVEL está alinhada com a expectativa de um ambiente de muitas incertezas,
em decorrência das agendas políticas e econômicas que encontram cada vez mais dificuldades de serem
apreciadas. Somado a outros fatores, tais como o baixo nível de atividade e a inflação abaixo da meta,
acabam refletindo a nova realidade das taxas de juros no país. É claro que não se leva em conta nessas
afirmações cenários de altíssimo stress (internos ou externos) como o ocorrido com o surgimento do
COVID-19 ou deterioração dos fundamentos macroeconômicos do país. Para o ano de 2021, uma
combinação de taxa de juro “baixa”, inflação ainda sob controle, certamente levarão o RPPS a assumir
mais risco de mercado e, eventualmente, de crédito se houverem opções para isso.
7.3. O total aplicado em cada inciso e alínea deverão respeitar os seguintes limites no somatório:
ENQUADRAMENTO
ART. 7º, III, A
ART. 7º, III, B
ART. 7º, IV A
ART. 7º, IV B
ART. 7º, VI A
ART. 7º, VI B
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8. SELEÇÃO E PRECIFICAÇÃO DE ATIVOS
8.1. A seleção dos produtos para avaliação no Comitê de Investimento é de competência da Diretoria do
IPRESVEL. Para tanto, deverá ser elaborado relatório técnico, contemplando as exigências principais do
credenciamento de fundos, divulgadas pela Secretaria da Previdência. Ainda, deverão ser observados
os itens abaixo:
8.1.1. O parecer completo emitido deverá conter no mínimo os seguintes critérios de avaliação:
A. Análise das medidas de risco;
B. Análise dos índices de performance;
C. Análise de índices de eficiência;
D. Análise do regulamento evidenciando as características, natureza, enquadramento do
produto e do relatório de agência de risco (se houver);
E. Análise da carteira do fundo com relação à carteira do benchmark. Quando se tratar de
ativos de créditos, verificar a concentração por emissor, notas de risco dos ativos e
vencimento dos títulos;
F. Informações claras que permitam a identificação dos fatores positivos e negativos do
investimento, quando se tratar de FIP, FII e FIDC. As informações servirão de apoio à
decisão acerca das alocações por parte do Comitê de Investimento.
G. Enquadramento.
8.2. A precificação dos ativos que trata o inciso V, do Art. 4° da Resolução CMN nº 3.922/2010 e alterações,
será efetuada com base nas informações divulgadas pelos órgãos responsáveis, tais como B3, CVM e
ANBIMA.
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9. GESTÃO DE RISCO
9.1. O IPRESVEL atendendo ao previsto no inciso VI, artigo 4º da Resolução CMN nº 3.922/2010 e alterações,
estabelece em sua Política de Investimentos regras que permitam identificar, mensurar e controlar os
principais riscos aos quais os investimentos estão expostos, entre eles: risco de mercado, de crédito e
liquidez. Abaixo apresentamos os critérios que serão utilizadas para a gestão de riscos da carteira do
RPPS:
9.1.1. RISCO DE MERCADO
A. Volatilidade Anualizada: é o Desvio Padrão dos retornos de um ativo. Dessa forma, a
volatilidade mede o quanto os retornos diários se afastam do retorno médio do período
analisado. Assim sendo, uma Volatilidade alta representa maior risco, visto que os preços
do ativo tendem a se afastar mais de seu valor médio.
B. Value at Risk - VaR: sintetiza a maior perda esperada para a carteira no intervalo de um dia.
Seu cálculo baseia-se na média e no desvio padrão dos retornos diários da Carteira, e supõe
que estes seguem uma distribuição normal.
C. O controle de risco de mercado da carteira deverá ser feito de acordo com os seguintes
parâmetros, analisando os últimos 12 meses:

VOL
VAR

MÁXIMO

9%
12%

9.1.2. RISCO DE CRÉDITO
A. Os ativos de crédito privado que compõem a carteira de investimento e seus respectivos
emissores devem ser considerados de baixo risco de crédito, preferencialmente, com
classificação mínima (BBB) por agência classificadora de risco estrangeira (vide anexo I).
B. Em relação aos investimentos enquadrados no Art. 7º, VII, “a” - FIDC - Cota sênior,
preferencialmente, com classificação mínima (A) por agência classificadora de risco
estrangeira (vide anexo I).
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9.1.3. RISCO DE LIQUIDEZ
A. Considerando a característica dos investimentos do RPPS, o risco de liquidez a ser mitigado
é a possibilidade de indisponibilidade de recursos para pagamento das obrigações futuras.
Levando-se em consideração a posição atual e os fluxos futuros, fica estabelecido que o
limite mínimo de liquidez para a carteira de investimentos será de 30% do patrimônio
líquido com prazo menor de 90 dias.
9.1.4. STRESS TEST
A. Buscando complemento na avaliação do cenário de risco, ao qual a carteira está exposta,
deverá ser aplicado um Stress Test para estimar a perda que o RPPS incorreria em um
cenário de forte estresse no mercado.

10. ACOMPANHAMENTO DE DESEMPENHO
10.1. Avaliar o resultado de uma carteira não consiste apenas em comparar o resultado obtido com seus
ativos. Além de avaliar o retorno, e as métricas de risco acima mencionadas, também devemos olhar
as medidas de desempenho. O IPRESVEL fará o acompanhamento mensal das seguintes métricas de
desempenho:
10.1.1. Beta - Avalia a sensibilidade da carteira em relação ao risco do mercado como um todo,
representado pelo Índice Ibovespa. Calculando o Beta da carteira, tem-se uma estimativa da
sua exposição ao total desse risco.
10.1.2. Sharpe - Quantifica a relação entre a Volatilidade da carteira e seu retorno excedente a um
ativo livre de risco. Assim, esse indicador aponta o percentual de rentabilidade que a carteira
teve acima do ativo livre de risco, devido à sua maior exposição ao risco do mercado.
10.1.3. Tracking Error - Mensura o quão aderente a carteira é ao seu benchmark.
10.1.4. Treynor - Similar ao Sharpe, porém, utiliza o risco do mercado (Beta) no cálculo em vez da
Volatilidade da carteira. Valores negativos indicam que a carteira teve rentabilidade menor do
que a alcançada pelo mercado.
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11. PLANO DE CONTINGÊNCIA
11.1. O IPRESVEL estabelece que poderá adotar os procedimentos abaixo relacionados, visando readequar
a carteira de investimento a legislação e normas desta Política de Investimentos:
11.1.1. Descumprimento dos limites e requisitos da legislação vigente ou da Política de Investimentos:
Será efetuada a regularização logo após identificação do descumprimento à legislação vigente,
com movimentações dos recursos, observando o estabelecido nos itens 5 – Estratégias de
Investimentos e Desinvestimento e 6 – Vedações e Recomendações, visando evitar perda de
rentabilidade ou exposição desnecessária a qualquer tipo de risco.
11.1.2. Excessiva exposição a riscos ou de potenciais perdas dos recursos: Caso os responsáveis pela
gestão dos recursos do RPPS percebam a existência de fatores que possam aumentar a
exposição do risco de mercado, de crédito e de liquidez, com potencial perda de recursos da
carteira, será efetuada uma análise da carteira em reunião com os responsáveis diretos pelos
investimentos do RPPS para avaliação do ajuste necessário.
11.1.3. Ultrapassado os limites de VOL e VAR: O gestor de recursos do RPPS deve convocar o Comitê,
em até 3 dias úteis da divulgação do último relatório, para definição das medidas necessárias
para sanar o desenquadramento do risco estipulado. Deve, também, seguir analisando nos
meses seguintes os resultados de risco em 12 meses, frente aos eventos políticos/econômicos
enfrentados, evitando assim decisões precipitadas.

12. POLÍTICA DE TRANSPARÊNCIA
12.1. O IPRESVEL busca, através da sua Política de Investimentos, estabelecer critérios de transparência e
governança em seus processos internos de investimentos. Desta forma, foram definidos métodos
para o processo de credenciamento das instituições financeiras e os produtos por ela ofertados,
criadas rotinas periódicas de envio das informações destas instituições e dos produtos que receberam
recursos deste RPPS e normas para divulgação dos resultados.
12.2. A diretoria realizará reuniões com os participantes envolvidos no processo de gestão do RPPS, com o
objetivo de avaliar a performance das aplicações financeiras, discutir eventuais alternativas de novos
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investimentos e mudanças de cenário econômico. Para isso, poderão ser chamados os gestores e
representantes das instituições onde os recursos estão alocados.

13. CREDENCIAMENTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E FUNDOS
DE INVESTIMENTOS
13.1. Seguindo o artigo 6º-E da Portaria MPS nº 519/2011 e a Resolução CMN nº 3.922/2010 e suas
alterações, serão adotados como base os 3 modelos de Termo de Análise de Credenciamento,
preenchidos através de avaliação do Questionário Due Diligence da ANBIMA (QDD Anbima).

14. ABERTURA DAS CARTEIRAS E DO RATING DOS ATIVOS
14.1. As instituições credenciadas, das quais o RPPS adquirir cotas de fundos - independentemente do
segmento, deverão remeter as carteiras de investimentos de forma aberta, no mínimo mensalmente,
onde deverá ser possível examinar ao menos o nome dos ativos, seus vencimentos, taxas de
negociação, o valor de mercado, bem como a participação na carteira do fundo. Ainda em relação à
composição das carteiras, mensalmente, as instituições credenciadas remeterão ao RPPS arquivo no
formato XML para que o risco da carteira possa ser apurado.

15. DISPONIBILIZAÇÃO DOS RESULTADOS
15.1. Além das informações com divulgação obrigatória disciplinada pela portaria MPS 519/2011 e suas
atualizações, é de competência da Diretoria do RPPS disponibilizar em sítio eletrônico ou por meio
físico um relatório sintético que permita ao ente e aos servidores acompanhar os investimentos.

16. CENÁRIO ECONÔMICO
16.1. CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO
16.1.1. ESTADOS UNIDOS – O ano de 2020 trouxe prejuízos para a economia dos Estados Unidos, tendo
como principal fator a pandemia, que afetou negativamente a economia do mundo inteiro. O
país começou o ano em um bom ritmo de crescimento, apesar da leve desaceleração que vinha
sendo observada nos anos anteriores. Dados econômicos apontavam para um bom
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desempenho na economia do país, com o desemprego chegando a seu menor nível em 50 anos,
a uma taxa de 3,5%. No entanto, com a chegada da pandemia, o cenário piorou e o PIB do país
sofreu quedas bruscas. 2020 também trouxe uma melhora para sua relação com a China,
principalmente depois da assinatura da primeira parte do acordo comercial já em janeiro.
Entretanto, as tensões entre os dois países voltaram a crescer ao longo do ano e, embora o
acordo continue de pé, as negociações para as futuras fases não tiveram um progresso aparente
e devem se estender ao longo do próximo ano, continuando assim no radar dos investidores.
Para a economia estadunidense, 2021 deve ser um ano de recuperação, com a continuidade da
retomada da atividade econômica tomando mais força depois que uma vacina passe a estar
disponível para a população. Independentemente do resultado das eleições que ocorrem no
fim deste ano, o presidente eleito pegará uma economia que ainda sofre alguns efeitos da
pandemia e provavelmente formulará políticas econômicas que auxiliem nessa retomada do
país e estimulem os seus mercados. A expectativa é que em 2021 o Produto Interno Bruto (PIB)
estadunidense compense parcialmente a queda de 3% que deve ser registrada em 2020. Além
disso, o Federal Reserve, banco central do país, deve manter suas taxas de juros próximas a
zero durante o ano todo, de forma a continuar estimulando a economia local.
16.1.2. ZONA DO EURO – O continente europeu, já caracterizado por uma trajetória de baixo
crescimento econômico, foi um dos ambientes mais afetados pela pandemia, durante o ano de
2020. Diversos países tiveram que fechar completamente as suas economias nos meses de
março e abril, o que resultou em uma queda significativa para a atividade econômica da região.
Depois de um período de melhora, a segunda onda da covid-19 voltou a ameaçar os países do
continente, que em setembro tiveram que voltar a aplicar medidas de distanciamento social.
Com isso, a Europa deve entrar em 2021 com uma economia ainda abatida e fortemente
afetada pela pandemia, e terá uma recuperação econômica ao longo do ano um pouco mais
gradual. Caso haja uma maior dificuldade de reaquecer a economia, são esperadas novas
medidas de estímulos do Banco Central Europeu, que também deve manter seus juros zerados,
para que a região consiga se recuperar melhor dos impactos da pandemia. As retomadas das
economias locais também devem ser desiguais, com países que sofreram mais com a pandemia,
ou que já vinham com uma economia mais fraca anteriormente, apresentando maior
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dificuldade para recuperar suas atividades. O processo de separação entre o Reino Unido e a
União Europeia deve ser resolvido ainda em 2020, fazendo com que não tenha muito impacto
no cenário da zona do euro no ano que vem. Para a economia da região como um todo, é
esperado que o PIB em 2021 apresente um bom crescimento, porém sem compensar a queda
de 8,7% esperada para este ano.
16.1.3. CHINA - O primeiro país a sentir os efeitos do coronavírus que se espalhou ao redor do mundo
em 2020 deve ser um dos poucos com crescimento positivo nesse ano. Apesar de também ter
sofrido quedas bruscas em sua atividade devido às políticas de combate ao contágio pela covid19, a China conseguiu se recuperar de maneira relativamente rápida através dos pesados
estímulos do governo à indústria, que acabou derivando para o resto da economia. O PIB chinês
deve apresentar crescimento de 1,9% em 2020 e fechar o ano de 2021 com crescimento
significativo, graças ao reaquecimento tanto de sua economia como as de seus parceiros
comerciais. Além disso, o governo deve manter um padrão constante de estímulos sobre a
economia.
16.2. CENÁRIO ECONÔMICO INTERNO
16.2.1. BRASIL – O ano de 2020 foi extremamente atribulado na economia brasileira. Seja pelos
constantes embates no ambiente político entre Executivo e Legislativo, seja pelo choque
resultante da pandemia global e incerteza gerada sobre como lidar com a crise, 2020 foi um
ano bastante volátil, com óbvios reflexos nos mercados financeiros. Ao longo do ano, a
pandemia causou grandes perdas na economia brasileira, sobretudo pelo choque de oferta
derivado do fechamento da atividade econômica do país durante os meses de março a maio.
A partir de junho, a economia passou a se recuperar de maneira surpreendente, principalmente
graças ao auxílio emergencial de R$ 600 distribuído até agosto, que manteve o nível de
consumo das famílias em patamar superior ao observado nos primeiros meses de 2020. As
demais atividades, no entanto, ainda sofrem um pouco mais, em especial o setor de serviços,
que até agosto ainda se encontrava 10% abaixo do nível observado em agosto de 2019. A
preocupação agora é que a atividade volte a sofrer um pouco mais com o fim do auxílio
emergencial a partir de janeiro de 2021, e assim tenha mais dificuldade para se recuperar. Um
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dos motivos para isso ocorrer é encontrado no mercado de trabalho, cuja deterioração foi
significativa ao longo de 2020.
A taxa de desemprego deve permanecer elevada em 2021, sem maiores sinais da redução. É
importante lembrar que o crescimento do PIB esperado para 2021 deve apenas suavizar os
efeitos da queda observada em 2020, mas ainda sem compensar as perdas em termos de
produto ocorridas, especialmente em 2015 e 2016. É esperado que o produto interno bruto
tenha variação negativa em torno de 5% em 2020, e um crescimento aproximado de 3,0% para
2021, o que não será suficiente para que retornemos ao ponto inicial observado em janeiro de
2020.
Em 2021 o principal desafio na economia brasileira será no ambiente fiscal. O governo precisa
encontrar um equilíbrio entre a gestão da pandemia e da economia. É importante que medidas
de estímulo pontuais, especialmente para os mais necessitados, sejam endereçadas pelo
governo, mas ao mesmo tempo ele precisar frear o crescimento das despesas, visto que existem
dúvidas sobre a sustentabilidade da trajetória da dívida pública. Do ponto de vista fiscal, o Brasil
deve terminar o ano com uma dívida bruta equivalente a quase 100% do PIB, tendo assim uma
das maiores relações dívida-PIB entre seus pares emergentes. Com isso, as reformas tributária
e administrativa, que tiveram pouco ou quase nenhum progresso neste ano, continuarão sendo
um importante ponto de atenção ao longo do próximo. É bastante provável que o governo
recorra a uma combinação entre um corte tímido de gastos, algum nível de desvinculação
orçamentária, e um forte aumento de impostos sobre serviços, para que possa sinalizar um
ambiente fiscal mais estável.
Sendo assim, o Brasil entra em 2021 com um cenário fiscal bastante conturbado e com riscos
elevados, que deverão ser importantes pontos de atenção e possível estresse para os mercados
durante o ano.
Já a inflação deve continuar baixa em 2021, principalmente se a atividade continuar fraca ao
longo do ano. Espera-se que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) termine
2020 próximo do piso da meta de inflação, atualmente em 2,5%, com uma leve aceleração
causada pelo aumento no preço dos alimentos, e que continue abaixo do centro da meta, que
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será de 3,75%, no ano seguinte. Assim, a expectativa é de que o Banco Central (BC) mantenha
a taxa Selic em 2% pelo menos no início do ano, com peso maior do cenário fiscal em suas
decisões posteriores, podendo haver aumento nos juros caso ele se deteriore ainda mais.
Um ponto positivo deverá ser a manutenção de taxas de juros ao redor do mundo em níveis
baixos. Não há ambiente para normalização da política monetária. Este ponto fornece mais
graus de liberdade ao Banco Central do Brasil para que decida sobre o nível da taxa Selic sem a
pressão de um movimento de alta das taxas de juros externas. Além disso, a retomada das
economias dos principais parceiros comerciais do Brasil, como China, Europa e Estados Unidos,
deve trazer efeitos positivos para a nossa atividade econômica durante o ano que vem.
Entretanto, como comentamos anteriormente, permanece elevado o risco fiscal, o qual deverá
ser acompanhado com atenção ao longo do ano.

17. DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1. A presente Política de Investimentos foi elaborada e planejada para orientar as aplicações de
investimentos para o exercício de 2021, considerando as projeções macro e microeconômicas no
intervalo de 12 (doze) meses. As revisões extraordinárias, quando houver necessidade de ajustes
perante o comportamento/conjuntura do mercado e/ou alteração da legislação, deverão ser
justificadas, aprovadas e publicadas. Caso aconteça alteração na legislação vigente, o RPPS passará a
adotar em sua Política de Investimentos as novas diretrizes sem que necessariamente seja alterado
o texto desta Política de Investimentos. Contudo, os pontos que permanecerem semelhantes, ou os
itens não citados na legislação, mas que fazem parte desta Política de Investimentos e servem como
trava de segurança, (a exemplo, vedações e regras de investimentos) deverão permanecer
inalterados.
17.2. As estratégias macro, definidas nesta Política de Investimentos, deverão ser integralmente seguidas
pelo Comitê de Investimentos que, de acordo com critérios técnicos, estabelecerá as diretrizes de
alocação específicas, de curto e médio prazo, para a obtenção da meta atuarial. A Política de
Investimentos do IPRESVEL foi devidamente aprovada pelo Conselho de Administração em 24 de
novembro de 2020.
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ANEXO I. LISTA DE RATINGS EM ESCALA NACIONAL DE LONGO
PRAZO
MOODY'S

STANDARD &
POOR'S

FITCH RATINGS

Aaa.br

AAA

AAA

RISCO BAIXÍSSIMO. O EMISSOR É CONFIÁVEL.

Aa

AA

AA

ALTA QUALIDADE, COM PEQUENO AUMENTO DE
RISCO NO LONGO PRAZO.

A

A

A

ENTRE ALTA E MÉDIA QUALIDADE, MAS COM
VULNERABILIDADE ÀS MUDANÇAS DAS
CONDIÇÕES ECONÔMICAS.

Baa

BBB

BBB

MÉDIA QUALIDADE, MAS COM INCERTEZAS NO
LONGO PRAZO.

Ba

BB

BB

QUALIDADE
MODERADA,
TOTALMENTE SEGURO.

B

B

B

CAPACIDADE DE PAGAMENTO ATUAL, MAS COM
RISCO DE INADIMPLÊNCIA NO FUTURO.

Caa

CCC

CCC

BAIXA QUALIDADE COM REAL POSSIBILIDADE DE
INADIMPLÊNCIA.

Ca

CC

-

QUALIDADE ESPECULATIVA E COM HISTÓRICO
DE INADIMPLÊNCIA.

C

C

-

BAIXA QUALIDADE COM BAIXA POSSIBILIDADE
DE PAGAMENTO.

-

D

DDD
DD
D
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Santa Cecilia
Prefeitura
DECRETO Nº 1.448, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020

Publicação Nº 2789003

Estado de Santa Catarina
Prefeitura do Município de Santa Cecília
DECRETO Nº 1.448, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020
“DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA”
A Prefeita Municipal de Santa Cecília, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Artigo 104, Inciso VIII
da Lei Orgânica do Município e com fundamento no Artigo 10, da Lei Municipal Nº 2.062,de 04 de Dezembro de 2019,
DECRETA:
Art. 1º. Fica acrescentado no orçamento da Prefeitura Municipal de Santa Cecília o Crédito Suplementar , no valor de R$ 301.000,00 (Trezentos e um mil reais), para o exercício de 2020 conforme especificados abaixo:
06.001 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
06.001.15.451.19 - SERVIÇOS URBANOS
15.452.19.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.00.0000 .........................................................
08.001 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.001.12.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
08.244.6.2018 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.00.0000 .........................................................
06.001 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
06.001.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
26.782.19.2012 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.00.0000 .........................................................
07.001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
07.001.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
12.365.10.2036 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHES)
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.01.0001 .........................................................

....R$ 74.000,00

....R$ 50.000,00

....R$ 97.000,00

....R$ 24.000,00

Estado de Santa Catarina
Prefeitura do Município de Santa Cecília
DECRETO Nº 1.448, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020
FL. 02
03.001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
03.001.09.272.2 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
09.272.2.2004 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.00.0000 ......................................................... ....R$ 6.500,00
03.001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
03.001.09.272.2 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.2.2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.00.0000 ........................................................ ....R$ 15.000,00
02.001 - GABIENTE DO PREFEITO/VICE
02.001.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.35.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO/VICE
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.00.0000 ........................................................ ....R$ 9.000,00
06.001 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANO
06.001.15.451.19 - SERVIÇOS URBANOS
15.452.19.2016 - LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00.0000 ......................................................... ....R$ 26.000,00
Art. 2º. Para suporte do crédito que se trata o Artigo 1º deste decreto, será utilizado o excesso de arrecadação até o mês de dezembro nas
fontes especificadas acima e anulação de dotações do exercício dentro do mesmo projeto Atividade:
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06.001 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
06.001.15.451.19 - SERVIÇOS URBANOS
15.452.19.2016 - LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.00.0000 ......................................................... ....R$ 26.000,00
Estado de Santa Catarina
Prefeitura do Município de Santa Cecília
DECRETO Nº 1.448, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020
FL. 03
Art. 3°. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 4°. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Santa Cecília, 22 de Dezembro de 2020
ALESSANDRA APARECIDA GARCIA
PREFEITA MUNICIPAL
Este decreto foi publicado na data de 22 de Dezembro de 2020.
ELIANI TERESINHA DUFFECK
Secretária de Administração

DECRETO Nº 1.449, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020

Publicação Nº 2789008

Estado de Santa Catarina
Prefeitura do Município de Santa Cecília
DECRETO Nº 1.449, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020
“DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE”
A Prefeita Municipal de Santa Cecília, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Artigo 104, Inciso VIII
da Lei Orgânica do Município e com fundamento na Lei Municipal Nº 2.062, de 04 de Dezembro de 2019,
DECRETA:
Art. 1º. Fica acrescentado no orçamento da Prefeitura Municipal de Santa Cecília o Crédito Suplementar Especial, no valor de R$ 500.000,00
(Quinhentos mil reais ), para o exercício de 2020 conforme especificados abaixo:
Órgão - 10– Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília
FUNCIONAL E PROJ/ATIV - 10.301.28.2026 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.02.0002 ...........................................................R$ 500.000,00
Art. 2º. Para suporte do crédito que se trata o Artigo 1º deste decreto, será utilizado o excesso de arrecadação do superávit financeiro até
o mês de Dezembro 2020.
Art. 3°. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 4°. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Santa Cecília, 22 de Dezembro de 2020
ALESSANDRA APARECIDA GARCIA
PREFEITA MUNICIPAL
Este decreto foi publicado na data de 22 de Dezembro de 2020.
ELIANI TERESINHA DUFFECK
Secretária de Administração
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Santa Helena
Câmara Municipal
PORTARIA LEGISLATIVA Nº 0170/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789418

PORTARIA Nº 0170/2021

DISPÕE SOBRE O TERMO DE POSSE Nº 028/2021 DE VEREADOR E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA HELENA, ESTADO
DE SANTA CATARINA, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU CARGO E DE
ACORDO COM OS ARTIGO 51, PARAGRAFO 2º, DA LEI ORGÂNICA
MUNICIPAL e ARTIGO 11, INCISO VI, ALINEA a) e ALINEA b), DA CÂMARA
MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA HELENA/SC.
RESOLVE:

Art. 1º Fica declarado legalmente empossado o Vereador de Santa Helena/SC o
cidadão Senhor Claudemir Gonchoroski, para o quadriênio de 2021 a 2024.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CÂMARA MUNCIPAL DE SANTA HELENA, Em 04 de janeiro de 2021.

WAGNER LUIZ GIORDANO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Registrada e Publicada a
Presente em Data supra
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Publicação Nº 2789460

PORTARIA Nº 0171/2021

DISPÕE SOBRE O TERMO DE POSSE Nº 029/2021 DE VEREADOR E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA HELENA, ESTADO
DE SANTA CATARINA, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU CARGO E DE
ACORDO COM OS ARTIGO 51, PARAGRAFO 2º, DA LEI ORGÂNICA
MUNICIPAL e ARTIGO 11, INCISO VI, ALINEA a) e ALINEA b), DA CÂMARA
MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA HELENA/SC.
RESOLVE:

Art. 1º Fica declarado legalmente empossado o Vereador de Santa Helena/SC o
cidadão Senhor Clovis Lazarotto, para o quadriênio de 2021 a 2024.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CÂMARA MUNCIPAL DE SANTA HELENA, Em 04 de janeiro de 2021.

WAGNER LUIZ GIORDANO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Registrada e Publicada a
Presente em Data supra
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Publicação Nº 2789568

PORTARIA Nº 0172/2021

DISPÕE SOBRE O TERMO DE POSSE Nº 030/2021 DE VEREADOR E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA HELENA, ESTADO
DE SANTA CATARINA, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU CARGO E DE
ACORDO COM OS ARTIGO 51, PARAGRAFO 2º, DA LEI ORGÂNICA
MUNICIPAL e ARTIGO 11, INCISO VI, ALINEA a) e ALINEA b), DA CÂMARA
MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA HELENA/SC.
RESOLVE:

Art. 1º Fica declarado legalmente empossado o Vereador de Santa Helena/SC o
cidadão Senhor Izacrir Larentis, para o quadriênio de 2021 a 2024.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CÂMARA MUNCIPAL DE SANTA HELENA, Em 04 de janeiro de 2021.

WAGNER LUIZ GIORDANO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Registrada e Publicada a
Presente em Data supra
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Publicação Nº 2789466

PORTARIA Nº 0172/2021

DISPÕE SOBRE O TERMO DE POSSE Nº 030/2021 DE VEREADOR E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA HELENA, ESTADO
DE SANTA CATARINA, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU CARGO E DE
ACORDO COM OS ARTIGO 51, PARAGRAFO 2º, DA LEI ORGÂNICA
MUNICIPAL e ARTIGO 11, INCISO VI, ALINEA a) e ALINEA b), DA CÂMARA
MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA HELENA/SC.
RESOLVE:

Art. 1º Fica declarado legalmente empossado o Vereador de Santa Helena/SC o
cidadão Senhor Izacrir Larentis, para o quadriênio de 2021 a 2024.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CÂMARA MUNCIPAL DE SANTA HELENA, Em 04 de janeiro de 2021.

WAGNER LUIZ GIORDANO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Registrada e Publicada a
Presente em Data supra
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Publicação Nº 2789478

PORTARIA Nº 0174/2021

DISPÕE SOBRE O TERMO DE POSSE Nº 032/2021 DE VEREADOR E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA HELENA, ESTADO
DE SANTA CATARINA, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU CARGO E DE
ACORDO COM OS ARTIGO 51, PARAGRAFO 2º, DA LEI ORGÂNICA
MUNICIPAL e ARTIGO 11, INCISO VI, ALINEA a) e ALINEA b), DA CÂMARA
MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA HELENA/SC.
RESOLVE:

Art. 1º Fica declarado legalmente empossado o Vereador de Santa Helena/SC o
cidadão Senhor Mauro Cesar Gava, para o quadriênio de 2021 a 2024.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CÂMARA MUNCIPAL DE SANTA HELENA, Em 04 de janeiro de 2021.

WAGNER LUIZ GIORDANO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Registrada e Publicada a
Presente em Data supra
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Publicação Nº 2789485

PORTARIA Nº 0175/2021

DISPÕE SOBRE O TERMO DE POSSE Nº 033/2021 DE VEREADOR E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA HELENA, ESTADO
DE SANTA CATARINA, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU CARGO E DE
ACORDO COM OS ARTIGO 51, PARAGRAFO 2º, DA LEI ORGÂNICA
MUNICIPAL e ARTIGO 11, INCISO VI, ALINEA a) e ALINEA b), DA CÂMARA
MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA HELENA/SC.
RESOLVE:

Art. 1º Fica declarado legalmente empossado o Vereador de Santa Helena/SC o
cidadão Senhor Pedrinho Casanova, para o quadriênio de 2021 a 2024.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CÂMARA MUNCIPAL DE SANTA HELENA, Em 04 de janeiro de 2021.

WAGNER LUIZ GIORDANO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Registrada e Publicada a
Presente em Data supra
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Publicação Nº 2789488

PORTARIA Nº 0176/2021

DISPÕE SOBRE O TERMO DE POSSE Nº 034/2021 DE VEREADOR E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA HELENA, ESTADO
DE SANTA CATARINA, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU CARGO E DE
ACORDO COM OS ARTIGO 51, PARAGRAFO 2º, DA LEI ORGÂNICA
MUNICIPAL e ARTIGO 11, INCISO VI, ALINEA a) e ALINEA b), DA CÂMARA
MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA HELENA/SC.
RESOLVE:

Art. 1º Fica declarado legalmente empossado o Vereador de Santa Helena/SC o
cidadão Senhor Sergio Inácio Buche, para o quadriênio de 2021 a 2024.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CÂMARA MUNCIPAL DE SANTA HELENA, Em 04 de janeiro de 2021.

WAGNER LUIZ GIORDANO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Registrada e Publicada a
Presente em Data supra
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Publicação Nº 2789493

PORTARIA Nº 0178/2021

DISPÕE SOBRE O TERMO DE POSSE Nº 036/2021 DE VEREADOR E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA HELENA, ESTADO
DE SANTA CATARINA, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU CARGO E DE
ACORDO COM OS ARTIGO 51, PARAGRAFO 2º, DA LEI ORGÂNICA
MUNICIPAL e ARTIGO 11, INCISO VI, ALINEA a) e ALINEA b), DA CÂMARA
MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA HELENA/SC.
RESOLVE:

Art. 1º Fica declarado legalmente empossado o Vereador de Santa Helena/SC o
cidadão Senhor Wagner Luiz Giordano, para o quadriênio de 2021 a 2024.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CÂMARA MUNCIPAL DE SANTA HELENA, Em 04 de janeiro de 2021.

WAGNER LUIZ GIORDANO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Registrada e Publicada a
Presente em Data supra

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 3290

PORTARIA LEGISLATIVA Nº 0179/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789537

PORTARIA Nº 0179/2021

DISPÕE SOBRE O TERMO DE POSSE Nº 039/2021 DA MESA DIRETORA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA HELENA, ESTADO
DE SANTA CATARINA, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU CARGO E DE
ACORDO COM OS ARTIGO 15 E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA HELENA/SC.
RESOLVE:

Art. 1º Fica declarado legalmente empossado a Mesa Diretora para o Exercício
de 2021, com o seu termino em 31 de dezembro de 2021, ficando assim constituído:
Presidente Vereador Wagner Luiz Giordano; Vice-Presidente Vereador Izacrir Larentis;
Primeiro-Secretário Vereador Claudemir Gonchoroski e Segundo-Secretário Vereador
Pedrinho Casanova.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CÂMARA MUNCIPAL DE SANTA HELENA, Em 04 de janeiro de 2021.

WAGNER LUIZ GIORDANO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Registrada e Publicada a
Presente em Data supra
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PORTARIA LEGISLATIVA Nº 0180/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789553

PORTARIA Nº 0180/2021
DISPÕE SOBRE A RELAÇÃO DOS VEREADORES INVESTIDOS NO
MANDATO DE 2021 A 2024 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA HELENA, ESTADO
DE SANTA CATARINA, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU CARGO E DE
ACORDO COM O ARTIGO 14 DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA
MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA HELENA/SC.
RESOLVE:
Art. 1º Ficam os Vereadores investidos no mandato da Legislatura de 2021/2024,
em sucessão alfabética pelo nome parlamentar, com as respectivas legendas
partidárias:
CLAUDEMIR GONCHOROSKI – PT
CLOVIS LAZAROTTO – PP
IZACRIR LARENTIS (NEKI) – MDB
MARIO SERGIO DE OLIVEIRA – MDB
MAURO CESAR GAVA – PT
PEDRINHO CASANOVA – PSB
SERGIO INACIO BUCHE (FOGUINHO) – PSDB
VOLMIR IMMIG – PP
WAGNER LUIS GIORDANO - MDB

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CÂMARA MUNCIPAL DE SANTA HELENA, Em 04 de janeiro de 2021.

WAGNER LUIZ GIORDANO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
Registrada e Publicada a
Presente em Data supra
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Santa Terezinha do Progresso
Câmara Municipal
ATA SESSÃO SOLENE DE POSSE 01/2021

Publicação Nº 2789695

ATA Nº 01/2021
Ao primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, nas dependências do Ginásio Municipal Flávio
Roque de Souza, na sede do Município de Santa Terezinha do Progresso – SC, reuniram-se em Sessão Solene a Prefeita, Vice-Prefeito e
Vereadores eleitos no último pleito eleitoral para prestarem compromisso de posse, bem como para a instalação da 7ª (sétima) Legislatura
e eleição da Mesa Diretora para o para o Biênio 2021/2022. Iniciando a presente Sessão Solene, o Mestre de Cerimônias, Senhor Eroni
Allebrandt convidou os Vereadores para tomarem assento na seguinte ordem: Ireno Deola, Ervaldo Dhein, José Rodrigues, João Carlos
de Souza Campos, Vanice Jacoby, Iloir Alves Carneiro, Volmir Conchi Braganholi, Silverio Afonso Land, Ivanete Irani Winck Ely, no mesmo
ato, convidou o Senhor Eliseu Alves da Silva vice-prefeito eleito acompanhado de Sua Esposa e a Prefeita, Senhora Márcia Detofol prefeita
eleita acompanhada de seu esposo, para tomarem acento. Após tomarem seus lugares, convidou-se a todos para, em posição de respeito,
acompanhar a execução do Hino Nacional Brasileiro. Composta a Mesa de Honra e de autoridades, em conformidade com o artigo 11, do
Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Santa Terezinha do Progresso – SC, assumiu a Presidência da Sessão Solene o Vereador
mais votado dos nove Vereadores eleitos no dia quinze de novembro de dois mil e vinte, Senhor Ireno Deola que assumiu a palavra para
conduzir os trabalhos da presente Sessão Solene com a finalidade de compromissar e dar posse aos vereadores eleitos, instalar a sétima
legislatura e compromissar e dar posse à prefeita e vice-prefeito eleitos. Posteriormente, convidou para secretariar os trabalhos desta
Sessão a Secretária da Câmara Senhorita Ariani Paula Bonfanti. Dando continuidade o Presidente Ireno Deola comunicou que os Senhores
Vereadores, já apresentaram junto à Casa Legislativa suas respectivas Declarações de Bens e seus respectivos Diplomas expedidos pela
Justiça Eleitoral para arquivamento, cumprindo a Legislação em vigor. Em seguida, o Senhor Presidente Ireno Deola de acordo com o art.
13, §2º do Regimento Interno, em pé e com o braço direito estendido em direção às bandeiras, acompanhado de todos os demais Senhores
Vereadores, proferiu o juramento prestando o seguinte compromisso: “Prometo cumprir a Constituição da República Federativa do Brasil,
a Constituição do estado de Santa Catarina, a Lei Orgânica do município de Santa Terezinha do Progresso, observar as leis, desempenhar
o mandato que me foi confiado e trabalhar pelo progresso do município e pelo bem estar de seu povo”. Após a leitura do compromisso, o
Presidente conduziu os demais Vereadores eleitos, chamando-os individualmente, em ordem alfabética, para que em mesmo ato proferissem o devido compromisso declarando pessoalmente “Assim eu prometo”. Em seguida o Presidente declarou empossados os Vereadores
e instalada a Sétima Legislatura da Câmara de Vereadores do Município de Santa Terezinha do Progresso. Passou-se então para a posse e
juramento da Prefeita e Vice-Prefeito eleitos para a gestão 2021/2024, Senhora Márcia Detofol e Senhor Eliseu Alves da Silva. Lembrando
que os mesmos já entregaram suas respectivas Declarações de Bens e seus respectivos Diplomas expedidos pela Justiça Eleitoral. Após, o
Presidente proferiu o juramento que foi repetido pela Prefeita Senhora Márcia Detofol e pelo Vice-Prefeito Senhor Eliseu Alves da Silva, que
após se colocarem em pé e estenderem o braço direito em direção às bandeiras prestaram o seguinte compromisso: “Prometo cumprir a
Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal, observar as leis, promover o bem geral dos munícipes e exercer
o cargo sob a inspiração da democracia, da legitimidade e da lealdade.” O Presidente então, fazendo uso de suas prerrogativas declarou
a Senhora Márcia Detofol compromissada e empossada no cargo de Prefeita e o Senhor Eliseu Alves da Silva no cargo de Vice-Prefeito do
município de Santa Terezinha do Progresso. Seguindo a presente Sessão Solene, o Presidente da Sessão suspendeu os trabalhos por tempo
necessário para organizar a eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal para o biênio 2021/2022 que será composta pelos cargos de
Presidente, Vice–Presidente e 1º e 2º Secretários. Reaberta a Sessão, passou-se à votação nominal e eleição da Mesa Diretora da Câmara.
Sendo lembrado pelo Mestre de Cerimônia, que a votação será aberta e nominal e que cada Vereador, após ser nominado, deverá votar para
os cargos de Presidente, Vice-Presidente, Primeiro Secretário e Segundo Secretário, respectivamente, em votação aberta (art. 22, § 2°, do
Regimento Interno). Procedida à votação, após um breve intervalo para que se proceda ao escrutínio, o Presidente convidou os representantes das coligações para acompanhar a apuração dos votos. Após, o Presidente declarou eleita a seguinte composição da Mesa Diretora, para
o biênio 2021/2022: Segundo-Secretário, Vereador Ervaldo Dhein, com 5 (cinco) votos; Primeiro-Secretário, Vereador Iloir Alves Carneiro,
com 5 (cinco) votos; Vice-Presidente, Vereador João Carlos de Souza Campos, com 5 (cinco) votos; e Presidente, Vereador Ireno Deola,
com 5 (cinco) votos. O Presidente declarou eleita e empossada a primeira Mesa Diretora da Sétima Legislatura. Em seguida, o Presidente
em exercício Senhor Ireno Deola agradeceu a oportunidade de poder conduzir os trabalhos da Sessão Solene de Posse dando sequência
aos trabalhos como Presidente eleito que depois de empossado agradeceu os votos recebidos dos colegas Vereadores. Posteriormente,
franqueou-se a palavra por dois minutos para cada um dos Vereadores eleitos, que mencionaram palavras de agradecimento aos eleitores e
população em geral, desejaram bons trabalhos a todos e um feliz ano novo. Para que pudesse fazer o uso da palavra, o Presidente Senhor
Ireno Deola passou a presidência interinamente ao Vice-Presidente eleito, Senhor Joao Carlos de Souza Campos, que devolveu a presidência
ao vereador Ireno Deola após seu pronunciamento. Dando Seguimento, passou-se para a transmissão de cargo, convidou-se para juntar-se
à mesa de autoridades o Ex-Prefeito da gestão 2017/2020, Senhor Derli Furtado. Nesta ocasião usaram a palavra, Senhor Eliseu Alves da
Silva, Vice-Prefeito eleito para a Gestão 2021-2024 e o Senhor Derli Furtado, que deixa o cargo de Prefeito Municipal. Após os atos previstos
pela Legislação, lembrando que já foi assinada à documentação pertinente a transmissão de Cargo, o Ex-Prefeito Derli Furtado passou as
chaves da Prefeitura, simbolizando a transmissão do cargo de Prefeito Municipal. Depois de empossada e após a transmissão de cargo, fez
uso da palavra a nova Prefeita Municipal Senhora Márcia Detofol. Após os procedimentos, o Presidente convidou a Secretária para proceder
a leitura da ata da Presente Sessão Solene, para posterior discussão, votação, aprovação e subscrição da mesma. Aprovada a ata por todos
os Vereadores que abaixo assinarem.
ERVALDO DHEIN
JOSÉ RODRIGUES
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JOÃO CARLOS DE SOUZA CAMPOS
VANICE JACOBY
ILOIR ALVES CARNEIRO
SILVERIO AFONSO LAND
VOLMIR CONCHI BRAGANHOLI
IVANETE IRANI WINCK ELY
IRENO DEOLA

PORTARIA N° 19

Publicação Nº 2789742

PORTARIA N. 19, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020.
Exonera Servidor Público Municipal e dá outras providências.
VOLMIR CONCHI BRAGANHOLI, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina,
no uso das atribuições de seu cargo, principalmente aquelas previstas na Lei Orgânica do Município, Regimento Interno da Câmara Municipal
de Vereadores e Lei complementar n. 09, de 16 de dezembro de 2009,
RESOLVE:
Art. 1º. EXONERAR a Senhora SALETE INÊS WESCHENFELDER brasileira, solteira, Advogada, inscrita no CPF sob o n. 051.139.819-07 e
RG n. 4.524.238, OAB/SC 27699, do cargo de Assessor Jurídico da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Terezinha do Progresso, SC.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Câmara Municipal de Vereadores de Santa Terezinha do Progresso, SC, em 31 de dezembro de 2020.
VOLMIR CONCHI BRAGANHOLI
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Registrado e publicado em data supra:
ALICE CLAIR STAUDT GEHLEN
CONTADORA
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Santiago do Sul
Prefeitura
PORTARIA N°357/2020 – DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020

Publicação Nº 2790322

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL
PORTARIA N°357/2020 – DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020.
Retifica a PORTARIA N°324/2020 – DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020 que Concede Férias de Servidor e dá outras providências.
JULCIMAR ANTONIO LORENZETTI, Prefeito Municipal de Santiago do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que
lhe são conferidas pelo Inciso VIII, do Artigo 67, da Lei Orgânica do Município de Santiago do Sul e de conformidade com o Artigo 60 da Lei
Complementar N°009/2001, de 07 de Novembro de 2001 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),
RESOLVE:
Art. 1º RETIFICAR o Artigo 1° da PORTARIA N°324/2020 – DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020, passando a vigorar com a seguinte redação:
Art.1° CONCEDER ao Servidor Público Municipal JORGE LUIS PEREIRA DOS SANTOS, ocupante do Cargo de MOTORISTA, Lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, 30 (trinta) Dias de Férias Regulamentares, relativas ao Período Aquisitivo de 01 de janeiro de
2019 à 31 de dezembro de 2019 à serem Gozadas no período de 04 de janeiro de 2021 à 02 de fevereiro de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as demais disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Santiago do Sul, Estado de Santa Catarina,
em 22 de dezembro de 2020.
JULCIMAR ANTONIO LORENZETTI
Prefeito Municipal.
Registrado e publicado em data supra.
Edivan Mattiello
Coordenador de Departamento – Sec. Administração.
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Santo Amaro da Imperatriz
Prefeitura
02-2020- IPRESANTOAMARO

Publicação Nº 2789722

PORTARIA Nº 02/2020
Nomeia Servidora
Marlon Campos, Diretor Executivo do IPRESANTOAMARO, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso IV do § 1º e o § 6º do artigo
78 da Lei Complementar nº 002/2000 e sua alteração conforme Lei Complementar nº 56/2009
RESOLVE:
Art. 1º - Nomear, RENATA FIUZA, para o cargo de Assessora Administrativa do IPRESANTOAMARO.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Santo Amaro da Imperatriz, 04 de janeiro de 2021.
Marlon Campos
Diretor Executivo

DECRETO Nº 7.035/2020

Publicação Nº 2789097

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
Praça Governador Ivo Silveira, 306 – CEP 88.140-000
Fone/fax (0xx48) 3245-4300
DECRETO Nº 7.035, de 23 de Dezembro de 2020.
EXONERA SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO EM COMISSÃO
O Prefeito do Município de Santo Amaro da Imperatriz, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, resolve
EXONERAR:
PEDRO HENRIQUE BROERING LEHMKUHL, do Cargo de Subprocurador Geral, a partir de 23/12/2020.
Registre-se e Publique-se
Gabinete do Prefeito, em 23 de Dezembro de 2020.
EDÉSIO JUSTEN
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 7.049-2020 CPL

Publicação Nº 2789929

DECRETO Nº 7.049, de 04 de JANEIRO de 2021.
NOMEA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO.
O Prefeito do Município de Santo Amaro da Imperatriz, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do
Município e de acordo com a Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações,
DECRETA:
Art. 1º - A Comissão Especial de Licitações, com a incumbência de analisar e julgar a habilitação preliminar, a inscrição no registro cadastral,
sua alteração ou cancelamento, e as propostas de preços resultantes de procedimento licitatórios realizados pela Administração Direta do
Município e seus Fundos, com base na Lei 8.666/93 e suas alterações, fica assim constituída:
Presidente: ALESSANDRA KRAUTZ COELHO (CPF 003.821.639-66)
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LIDIANE ALVES ESPINDOLA OSELAME (CPF 029.528.739-09)
a) Membros: PEDRO FELIPE SCHWINDEN RACHADEL (CPF 051.308.869-50)
Gabinete do Prefeito, em 04 de janeiro de 2021.
Registrado e Publicado na data supra.
RICARDO LAURO DA COSTA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 16.282/2020

Publicação Nº 2789092

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
Praça Governador Ivo Silveira, 306 – CEP 88.140-000
Fone/fax (0xx48) 3245-PORTARIA Nº 16.282, de 04 de Janeiro de 2021.
CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
O Prefeito do Município de Santo Amaro da Imperatriz, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo como artigo
128 da Lei Complementar nº 59/2009
RESOLVE :
Conceder licença de 46 (quarenta e seis) dias para tratamento de saúde ao servidor VALMOR ALFLEN, matrícula nº 5554, ocupante do cargo
de Professor da Educação Básica, com efeitos retroativos a partir de 18/12/2020 a 01/02/2021.
Registre-se e Publique-se
Gabinete do Prefeito, em 04 de Janeiro de 2021.
RICARDO LAURO DA COSTA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 16.283/2020

Publicação Nº 2789095

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
Praça Governador Ivo Silveira, 306 – CEP 88.140-000
Fone/fax (0xx48) 3245-PORTARIA Nº 16.283, de 04 de Janeiro de 2021.
CONCEDE LICENÇA PARA
TRATAMENTO DE SAÚDE
O Prefeito do Município de Santo Amaro da Imperatriz, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo
155 da Lei Complementar nº 060/2009
RESOLVE :
Conceder licença de 30 (trinta) dias para tratamento de saúde a servidora LUANA STEIMBACK, matrícula nº 7275, ocupante do cargo de
Assistente Social, com efeitos retroativos a partir de 01/01/2021 à 30/01/2021.
Registre-se e Publique-se
Gabinete do Prefeito, em 04 de Janeiro de 2021.
RICARDO LAURO DA COSTA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 16.284/2020

Publicação Nº 2789096

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
Praça Governador Ivo Silveira, 306 – CEP 88.140-000
Fone/fax (0xx48) 3245-PORTARIA Nº 16.284, de 04 de Janeiro de 2021.
CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
O Prefeito do Município de Santo Amaro da Imperatriz, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo como artigo
128 da Lei Complementar nº 59/2009
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RESOLVE :
Conceder licença de 21 (vinte e um) dias para tratamento de saúde a servidora REGINA PRIM DE LA MARTINIERE, matrícula nº 1427, ocupante do cargo de Professora da Educação Básica, com efeitos retroativos a partir de 09/01/2020 a 29/01/2021.
Registre-se e Publique-se
Gabinete do Prefeito, em 04 de Janeiro de 2021.
RICARDO LAUDO DA COSTA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 16294/2021

Publicação Nº 2789931

PORTARIA Nº 16.294, de 04 de janeiro de 2021.
Designa Pregoeiro e Equipe de Apoio para os atos de Pregão do Município de Santo Amaro da Imperatriz.
O Prefeito do Município de Santo Amaro da Imperatriz, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,
D E S I G N A R:
Sabrina Duarte Fortunato, para operar em processo licitatório, modalidade Pregão Presencial na qualidade de Pregoeiro Municipal, Luciana
de Oliveira e Juliana Carolina Steimbach para compor a equipe de apoio, com as atribuições e competência definidas pela Lei 10.520/02,
com efeitos a partir de 04 de janeiro de 2021 até 31 de dezembro de 2021.
Registre-se e Publique-se
RICARDO LAURO DA COSTA
Prefeito Municipal
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São Bento do Sul
Prefeitura
DECRETO Nº 0035/2021

Publicação Nº 2789498

DECRETO Nº 0035, DE 4 DE JANEIRO DE 2021.
Nomeia Secretário
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei nº 4203/2019,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear, a partir de 4 de janeiro de 2021, JAIRSON SABINO, no cargo de Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Bento do Sul, 4 de janeiro de 2021.
ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito Municipal
PUBLICADO NO DOM Nº_______________
PÁGINA ___________ DE ______________
ASSINATURA:

DECRETO Nº 0036/2021

Publicação Nº 2789499

DECRETO Nº 0036, DE 4 DE JANEIRO DE 2021.
Nomeia Assessora
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei nº 4203/2019,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear, a partir de 4 de janeiro de 2021, REJANE MICHELLI PSCHEIDT FOITTE, no cargo de Assessora de Gabinete, no Gabinete
do Prefeito.
Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Bento do Sul, 4 de janeiro de 2021.
ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito Municipal
PUBLICADO NO DOM Nº_______________
PÁGINA ___________ DE ______________
ASSINATURA:

DECRETO Nº 0037/2021

Publicação Nº 2789501

DECRETO Nº 0037, DE 4 DE JANEIRO DE 2021.
Nomeia Diretor Presidente
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei nº 82/1997,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear, a partir de 4 de janeiro de 2021, ANTONIO JAURI DA COSTA, no cargo de Diretor Presidente, da Fundação Municipal de
Desportos - FMD.
Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Bento do Sul, 4 de janeiro de 2021.
ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito Municipal
PUBLICADO NO DOM Nº_______________
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PÁGINA ___________ DE ______________
ASSINATURA:

DECRETO Nº 0038/2021

Publicação Nº 2789513

DECRETO Nº 0038, DE 4 DE JANEIRO DE 2021.
Nomeia Assessor Jurídico
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei nº 4203/2019,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear, a partir de 4 de janeiro de 2021, HERACLIO STEINBACH, no cargo de Assessor Jurídico, no Gabinete do Prefeito.
Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Bento do Sul, 4 de janeiro de 2021.
ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito Municipal
PUBLICADO NO DOM Nº_______________
PÁGINA ___________ DE ______________
ASSINATURA:

DECRETO Nº 0039/2021

Publicação Nº 2789516

DECRETO Nº 0039, DE 4 DE JANEIRO DE 2021.
Nomeia Diretora
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei nº 4203/2019,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear, a partir de 4 de janeiro de 2021, SILVANA MARIA BIANCO BAUER, no cargo de Diretora do Departamento de Proteção à
Saúde e Vigilância, na Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Bento do Sul, 4 de janeiro de 2021.
ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito Municipal
PUBLICADO NO DOM Nº_______________
PÁGINA ___________ DE ______________
ASSINATURA:

DECRETO Nº 0040/2021

Publicação Nº 2789518

DECRETO Nº 0040, DE 4 DE JANEIRO DE 2021.
Designa para responder
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º Designar JOSIAS TERRES, ocupante do cargo de Secretário Municipal de Educação, para responder, interinamente, pelo cargo de
Diretor Presidente da Fundação Cultural, a partir de 4 de janeiro de 2021.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Bento do Sul, 4 de janeiro de 2021.
ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito Municipal
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PUBLICADO NO DOM Nº_______________
PÁGINA ___________ DE ______________
ASSINATURA:

DECRETO Nº 0042/2021

Publicação Nº 2789522

DECRETO Nº 0042, DE 4 DE JANEIRO DE 2021.
Nomeia Diretor
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei nº 4203/2019,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear, a partir de 4 de janeiro de 2021, ALISSON RICARDO DO PRADO, no cargo de Diretor do Departamento de Proteção ao
Consumidor - PROCON, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo.
Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Bento do Sul, 4 de janeiro de 2021.
ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito Municipal
PUBLICADO NO DOM Nº_______________
PÁGINA ___________ DE ______________
ASSINATURA:

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 250/2020

Publicação Nº 2789389

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 250/2020
DA ESPÉCIE: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato Interadministrativo nº 234/2017, firmado entre o CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA
GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL – CIGA e o MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL, Estado de Santa Catarina, para a prestação continuada de
serviços de tecnologia da informação e comunicação pela CONTRATADA.
CLÁUSULA PRIMEIRA – PRORROGAÇÃO DA DURAÇÃO CONTRATUAL
O presente termo aditivo estabelece a prorrogação do Contrato Interadministrativo n.º 234/2017, nos termos do art. 57, IV, da Lei n.
8.666/1993, observando-se o limite legal remanescente e em conformidade ao respectivo Contrato firmado pelas partes.
CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR DO ADITIVO
Dá-se a este Aditivo o valor total de R$ 32.683,56 (trinta e dois mil seiscentos e oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos) para os
serviços previstos na Cláusula Segunda e para a totalidade do período mencionado na Cláusula Sexta, conforme segue:
1. Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - CIGA Diário - DOM/SC - R$ 20.340,00
2. Gestão Tributária: Gestão do Cadastro Integrado Municipal - CIGA CIM - R$ 3.223,56
3. Gestão Tributária: Gestão do Simples Nacional - CIGA Simples - R$ 9.120,00
4. CIGA Edu - CIGA Edu - R$ 0,00
Parágrafo Único. Os valores indicados têm por base a Tabela de Preços da CONTRATADA, para a Administração Pública, Exercício 2021,
aprovada por sua Assembleia Geral, instância máxima do CIGA, e constante de Resolução expedida por seu Presidente (Resolução CIGA n.º
185, de 28 de setembro de 2020), nos termos da Cláusula Terceira do Contrato Interadministrativo firmado pelas partes.
CLÁUSULA TERCEIRA – FORMA DE PAGAMENTO
A CONTRATANTE deverá pagar à CONTRATADA o valor total de R$ 32.683,56 (trinta e dois mil, seiscentos e oitenta e três reais e cinquenta
e seis centavos), em 12 (doze) parcelas, no valor de R$ 2.723,63 (dois mil setecentos e vinte e três reais e sessenta e três centavos), cada
uma delas, sendo debitadas mensal, sucessiva e diretamente, até o último dia útil de cada mês, pela CONTRATADA, por meio do Banco do
Brasil, Agência n.º 0674-2, Conta Corrente n.º 2332-9, de titularidade da CONTRATANTE.
CLÁUSULA QUARTA – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
A CONTRATANTE compromete-se a empenhar os valores decorrentes deste Aditivo ao Contrato de prestação de serviços de acordo com as
dotações orçamentárias informadas abaixo, prevista no orçamento do Município para o exercício de 2020.
05.001.2.051.3.3.3.90.39.90.00.00.00 01000100 – Gestão dos Serviços Públicos – item 1
06.001.4.007.3.3.3.93.39.47.00.00.00 01000100 - Departamento de Receitas – DEREC – itens 2 e 3
Parágrafo Único. As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por conta das dotações orçamentárias respectivas, devendo
ser empenhadas no início de cada exercício.
CLÁUSULA QUINTA– VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO
O presente Termo Aditivo passa a viger em 1º de janeiro de 2021 até 31 de dezembro de 2021, em consonância com o correspondente
exercício financeiro.
CLÁUSULA SEXTA – RATIFICAÇÃO
Com as alterações constantes das cláusulas anteriores, ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Contrato Interadministrativo n.º 234/2017 (e Aditivos, se houver), salvo disposições em contrário.
CLÁUSULA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO
O extrato deste Termo Aditivo será publicado no órgão oficial de divulgação dos atos das partes contratantes, como condição indispensável
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à sua eficácia, conforme disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/93.
E, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um único
efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas, abaixo nominadas.
Florianópolis – SC, 01 de dezembro de 2020.
Ass: MAGNO BOLLMANN, como Prefeito Municipal.
CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - CIGA, como Contratado.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 253/2020

Publicação Nº 2789000

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 253/2020
DA ESPÉCIE: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de nº 219/2017, firmado entre o MUNICÍPIO DE SÃO BENTO
DO SUL e a Empresa WEB5 SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - ME, em 05 de dezembro de 2017, conforme Edital de Pregão Presencial nº
194/2017.
Considerando o Contrato nº 219/2017 que consiste na contratação de empresa especializada para fornecimento de licença de uso de
software de Sistema de Gestão da Assistência Social, Hospedagem do Sistema em Servidor Virtual, implantação, conversão de dados de
sistema legado, treinamento dos usuários, suporte técnico e demais serviços inerentes à Gestão da Assistência Social, conforme anexo ao
Edital de Pregão Presencial nº 194/2017;
Considerando a continuidade e a essencialidade dos serviços e o término da vigência do referido Contrato no dia 04 de dezembro de 2020, e
que os serviços são de natureza contínua e passíveis de prorrogação, sendo que a Contratada se compromete a manter os valores praticados
conforme declaração em anexo ao Termo Aditivo, se faz necessário prorrogar a vigência do referido Contrato com base na Cláusula Décima
Quinta – Da Vigência do referido Contrato e Art. 57, inciso IV da Lei 8.666/93, nos seguintes termos:
Fica prorrogada a vigência do Contrato por 12 (doze) meses, a contar de 05 de dezembro de 2020 e com término em 04 de dezembro de
2021.
Permanece o valor total do contrato em R$ 74.140,00 (setenta e quatro mil, cento e quarenta reais) para o período contratado conforme os
itens abaixo, para pagamentos conforme contrato original.
Item

01

02

03

Especificação

UN

Fornecimento de Licença de Uso de
Sistema de Gestão da Assistência Social
por prazo determinado e até três visitas
Mês
técnicas anuais a serem agendadas junto
a Secretaria Municipal de Assistência
Social de São Bento do Sul.
Fornecimento de Datacenter para hospedagem do Sistema de Gestão da Assistência Social por prazo determinado,
Mês
com responsabilidade de executar cópias
de segurança e demais configurações de
segurança e funcionamento.
Hora técnica para atendimento ao sistema acima mencionado, quando se fizer
necessário e solicitado pela Secretaria
Hora
Municipal de Assistência Social do Município de São Bento do Sul.

Qtde

Valor Unitário
R$

Valor
Total
R$

12

R$ 3.890,00

R$ 46.680,00

12

R$ 790,00

R$ 9.480,00

200

R$ 89,90

R$ 17.980,00

Total

R$ 74.140,00

As demais cláusulas e condições previstas no Contrato primitivo firmado em 05 de dezembro de 2017, Termo Aditivo nº 193/2018 de 19 de
novembro de 2018 e Termo Aditivo nº 193/2019 de 21 de novembro de 2019 permanecem inalteradas.
São Bento do Sul, 01 de dezembro de 2020.
Ass: FÁBIA ALESSANDRA MENGARDA BELARMINO, pela Secretaria de Assistência Social do Município.
WEB5 SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - ME, como Contratada.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 257/2020

Publicação Nº 2789390

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 257/2020
DA ESPÉCIE: Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de nº 224/2018, firmado entre o MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO
SUL e a Empresa IPM SISTEMAS LTDA, em 21 de dezembro de 2018, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 237/2018.
Considerando o Contrato nº 224/2018 que consiste na contratação de provimento do módulo “Gestão de Serviços Públicos” integrante do
sistema cloud computing Atende.Net, com serviços especializados em informática, de acordo com a Inexigibilidade de Licitação nº 237/2018
de 21 de dezembro de 2018.
Considerando o término do referido contrato na data de 31 de dezembro de 2020, e devido que os serviços prestados são de natureza
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contínua e passíveis de prorrogação e visto que a Contratada solicita reajuste de valores para continuidade dos serviços, com base no índice
IGP-M acumulado nos últimos 12 meses, que corresponde ao percentual de 24,51729%, conforme documento e cálculo em anexo.
Considerando também que o contrato nº 224/2018 está vinculado ao Contrato nº 184/2017 que tem seu vencimento em 08 de outubro de
2021 conforme Termo Aditivo nº 200/2020, completando ao todo quarenta e oito meses de contratação, com amparo no artigo 57, inciso
IV da Lei nº 8.666/93, por se tratar de serviços e utilização de programa de informática, visto que o módulo contratado necessita total
compatibilidade com os módulos contratados através do Contrato nº 184/2017.
Diante do exposto, se faz necessário reajustar os valores e prorrogar a vigência do referido Contrato com base na Cláusula Quinta – Do
Reajustamento, na Cláusula Sexta – Da Vigência do referido Contrato e Art. 57, inciso IV da Lei 8.666/93, nos seguintes termos:
Fica prorrogada a vigência do Contrato por 9 (nove) meses e 8 (oito) dias, a contar de 01 de janeiro de 2021 e com término em 08 de
outubro de 2021.
Altera-se o valor mensal de R$ 1.372,61 (um mil trezentos e setenta e dois reais e sessenta e um centavos) para R$ 1.709,14 (um mil setecentos e nove reais e quatorze centavos), totalizando o período prorrogado em R$ 15.838,03 (quinze mil oitocentos e trinta e oito reais e
três centavos), para pagamentos de acordo com o Contrato original.
Item

Especificações

Qtd

Valor Mensal Ant.

Valor Mensal Reajustado

Valor Total para o período prorrogado

1

Aplicativo IPM para
celular - APP

9 meses e 8 dias

R$ 1.372,61

R$ 1.709,14

R$ 15.838,03

As demais cláusulas e condições previstas no Contrato primitivo firmado em 21 de dezembro de 2018 e Termo Aditivo nº 223/2019 de 06
de dezembro de 2019 permanecem inalteradas.
São Bento do Sul, 03 de dezembro de 2020.
Ass: MARGARETH BAYERL KEISER, pela Secretaria de Administração do Município.
IPM SISTEMAS LTDA, como Contratada.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 264/2020

Publicação Nº 2789394

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 264/2020
DA ESPÉCIE: Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Cessão de Uso de Software destinado a atualização da Legislação Municipal, compreendendo a consolidação por dentro do texto, compilação e versionamento dos atos oficiais, e acesso exclusivo a banco de dados compreendendo a legislação de Municípios e Estados brasileiros em um único ambiente de pesquisa de nº 227/2018, firmado entre o MUNICÍPIO DE SÃO
BENTO DO SUL e a Empresa LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA, em 26 de dezembro de 2018, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 239/2018.
CLÁUSULA PRIMEIRA - As partes de comum acordo, na forma convencionada na Cláusula Quinta do contrato original, decidem prorrogar o
prazo de vigência por 12 (doze) meses, de 23/01/2021 à 22/01/2022, nos termos da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA – Considera-se como valor para a execução deste Termo a quantia anual de R$ 19.839,80 (dezenove mil oitocentos e
trinta e nove reais e oitenta centavos), que corresponde a 4 (quatro) parcelas trimestrais de R$ 4.959,95 (quatro mil novecentos e cinquenta
e nove reais e noventa e cinco centavos). Tais valores serão reajustados anualmente de acordo com o índice previsto no contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – Acrescenta-se ao Termo inicial, caso ainda não esteja contemplado e sem ônus, no que tange ao objeto, a inclusão
do sistema de pesquisa aos atos do Estado, com a legislação apresentada na mesma usabilidade do banco de dados da legislação do Município. A CONTRATANTE poderá, inclusive, solicitar URL à CONTRATADA para criação de Link com a Legislação Estadual na própria página
institucional do Município.
CLÁUSULA QUARTA - A despesa decorrente deste Termo Aditivo correrá por conta da seguinte dotação orçamentária: 05.001.2.051.3.3.3.9
0.39.99.00.00.00 01000100 – Gestão dos Serviços Públicos
CLÁUSULA QUINTA – As demais cláusulas e condições contratuais permanecem inalteradas.
São Bento do Sul (SC), 08 de dezembro de 2020.
Ass: MARGARETH BAYERL KEISER, pela Secretaria de Administração do Município.
LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA, como Contratada.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 268/2020

Publicação Nº 2789395

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 268/2020
DA ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de nº 211/2020, firmado entre o MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO
SUL e a Empresa PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR EIRELI, em 26 de outubro de 2020, conforme Edital de Pregão Eletrônico
nº 188/2020.
Considerando o objeto do Contrato de nº 211/2020, que consiste na contratação de empresa para elaboração do projeto de rede lógica e
projeto elétrico do padrão de entrada de energia com subestação transformadora de 150 KVA com geração própria de energia e aprovação
junto a Centrais Elétricas de Santa Catarina – CELESC e elaboração do projeto preventivo contra incêndios e hidro sanitário, do Centro de
Inovação Tecnológica de São Bento do Sul, conforme Termo de Referência em anexo ao Edital de Pregão Eletrônico nº 188/2020, o qual
fica fazendo parte integrante deste Contrato como se aqui estivesse integral e expressamente transcrito.
Considerando o vencimento do prazo de execução dos serviços em 26 de dezembro de 2020 e do prazo de vigência do contrato em 23 de
janeiro de 2021.
Considerando solicitação da Contratada conforme anexo ao termo aditivo, onde a mesma solicita prorrogação dos prazos de execução/entrega e vigência devido ao período de final de ano, com posterior análise e aprovação dos projetos junto aos órgãos competentes, podendo
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ser necessária a realização de ajustes e esclarecimentos por parte da Contratada.
Diante do exposto, se faz necessária à prorrogação do prazo de execução e do prazo de vigência do referido contrato, com base no Art. 57,
Incisos II da Lei nº 8.666/93, nos seguintes termos:
Fica prorrogado o prazo de execução do Contrato por 45 (quarenta e cinco) dias a contar de 27 de dezembro de 2020 à 09 de fevereiro de
2021.
Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato por 90 (noventa) dias a contar de 24 de janeiro de 2021 à 23 de abril de 2021.
As demais cláusulas e condições previstas no Contrato Primitivo firmado em 26 de outubro de 2020 permanecem inalteradas.
São Bento do Sul, 11 de dezembro de 2020.
Ass: ADELINO DENK, pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo do Município.
PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR, como Contratada.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 269/2020

Publicação Nº 2789396

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 269/2020
DA ESPÉCIE: Sétimo Termo Aditivo ao Contrato de Pavimentação Asfáltica de nº 095/2019, firmado entre o MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO
SUL e a Empresa CONPLA CONSTRUÇÕES E PLANEJAMENTO LTDA, em 07 de junho de 2019, conforme Edital de Concorrência Pública nº
72/2019.
Considerando o objeto do Contrato de nº 095/2019, que consiste no fornecimento de material, mão de obra e demais obrigações necessárias para execução de serviços de terraplenagem, drenagem pluvial, sinalização viária, pavimentação asfáltica da Rua Antônio dos Santos
no Bairro Rio Vermelho Estação e Rua Estanislau Fuhrmann no Bairro Brasília, conforme memorial descritivo, projetos e Contrato firmado
com o BADESC nº 2018 0214 01, em anexo ao Edital de Concorrência Pública nº 72/2019.
Considerando que a execução da pavimentação asfáltica da Rua Antônio dos Santos no Bairro Rio Vermelho Estação e Rua Estanislau
Fuhrmann no Bairro Brasília está concluída, porém ainda há necessidade de concluir o processo do último Termo Aditivo enviado ao Órgão
Financiador BADESC, o qual já foi encaminhado e está em análise do mesmo, sendo que o BADESC entrará em recesso a partir de 14 de
dezembro de 2020, retornando no mês de janeiro de 2021.
Considerando a prorrogação do Contrato firmado com o BADESC nº 2018 0214 01 até 30 de junho de 2021 conforme Ofício em anexo ao
Termo Aditivo, se faz necessário prorrogar o prazo de vigência do referido contrato para que o mesmo possa ser finalizado, conforme Art.
57, parágrafo 1º, inciso II da Lei nº 8.666/93, nos seguintes termos:
Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato por 03 (três) meses, a contar de 01 de janeiro de 2021 e com término em 31 de março
de 2021.
As demais cláusulas e condições previstas no Contrato Primitivo firmado em 07 de junho de 2019, Termo Aditivo nº 221/2019 de 06 de
dezembro de 2019, Termo Aditivo nº 040/2020 de 27 de fevereiro de 2020, Termo Aditivo nº 087/2020 de 18 de maio de 2020, Termo
Aditivo nº 138/2020 de 16 de julho de 2020, Termo Aditivo nº 170/2020 de 19 de agosto de 2020 e Termo Aditivo nº 238/2020 de 19 de
novembro de 2020 permanecem inalteradas.
São Bento do Sul, 15 de dezembro de 2020.
Ass: LUIZ CLÁUDIO GAYER SCHUVES, pela Secretaria de Planejamento e Urbanismo do Município.
CONPLA CONSTRUÇÕES E PLANEJAMENTO LTDA, como Contratada.

PORTARIA Nº 0001/2021

Publicação Nº 2789573

PORTARIA Nº 0001, DE 4 DE JANEIRO DE 2021.
AUTORIZA DIRIGIR VEÍCULO OFICIAL
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º Autorizar o servidor MARCELO DE LIMA, ocupante do cargo de Assistente Administrativo, no Gabinete do Prefeito, a dirigir, eventualmente e quando necessário, os veículos oficiais da Defesa Civil:
- GM/Celta, placas MKQ 5492
- GM/Celta, placas ARO 6234.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
São Bento do Sul, 4 de janeiro de 2021.
ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito Municipal
PUBLICADO NO DOM Nº_______________
PÁGINA ___________ DE ______________
ASSINATURA:
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Publicação Nº 2789574

PORTARIA Nº 0002, DE 4 DE JANEIRO DE 2021.
AUTORIZA DIRIGIR VEÍCULO OFICIAL
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º Autorizar o servidor MARCELO LAYNES MILLA, ocupante do cargo de Diretor do Departamento de Defesa Civil, no Gabinete do Prefeito, a dirigir, eventualmente e quando necessário, os veículos oficiais da Defesa Civil:
- GM/Celta, placas MKQ 5492
- GM/Celta, placas ARO 6234.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
São Bento do Sul, 4 de janeiro de 2021.
ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito Municipal
PUBLICADO NO DOM Nº_______________
PÁGINA ___________ DE ______________
ASSINATURA:

PORTARIA Nº 0003/2021

Publicação Nº 2789575

PORTARIA Nº 0003, DE 4 DE JANEIRO DE 2021.
AUTORIZA DIRIGIR VEÍCULO OFICIAL
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º Autorizar o servidor PAULO ROBERTO UHLIG, ocupante do cargo de Analista de Sistemas, na Secretaria Municipal de Administração,
a dirigir, eventualmente e quando necessário, o veículo oficial FORD/Fiesta, placas MIX 6058.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
São Bento do Sul, 4 de janeiro de 2021.
ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito Municipal
PUBLICADO NO DOM Nº_______________
PÁGINA ___________ DE ______________
ASSINATURA:

PORTARIA Nº 0004/2021

Publicação Nº 2789576

PORTARIA Nº 0004, DE 4 DE JANEIRO DE 2021.
AUTORIZA DIRIGIR VEÍCULOS OFICIAIS
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º Autorizar o servidor TONY ALDRIN FERNANDES FREZZA, ocupante do cargo de Analista de Sistemas, na Secretaria Municipal de
Administração, a dirigir, eventualmente e quando necessário, os veículos oficiais:
- FORD/Fiesta, placas MIX 6058.
- HONDA/CG 125 – Titan KS, placas MDX 4852.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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São Bento do Sul, 4 de janeiro de 2021.
ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito Municipal
PUBLICADO NO DOM Nº_______________
PÁGINA ___________ DE ______________
ASSINATURA:

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS
EXTRATO DO TERMO ADITIVO 20/2020

Publicação Nº 2788695

Extrato do Termo Aditivo 20/2020 IPRESBS
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO MÚLTIPLO Nº 9912479766 QUE ENTRE SI FAZEM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.
CONTRATANTE: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul
CONTRATADA: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, CNPJ: 34.028.316/0028-23 (Conforme dispensa de licitação 04/2020)
OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL: Contratação de empresa para prestação de serviços postais.
O presente Termo Aditivo tem por objeto a solicitação da Contratada para que o IPRESBS aderisse a sua nova política comercial, com adesão
a um dos pacotes ofertados. Considerando a essencialidade do contrato, e que não se alterou a forma de pagamento nem o valor, e que a
vigência do contrato original se aproximava do término, fez-se a adesão ao pacote “BRONZE 01”, pois na prática continua o pagamento por
estimativa, conforme o uso.
DA VIGÊNCIA – 11/12/2020 até 11/12/2021
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – Os recursos orçamentários previsto na Cláusula Décima – Da Dotação Orçamentária do contrato ora aditado para a cobertura das despesas decorrentes deste Contrato têm seu valor estimado em R$ 8.000,00 (oito mil reais).
A classificação destas despesas se dará da seguinte forma: Elemento de Despesa: 3.33.90.39.00.00.00.00.47, Projeto/Atividade/Programa
de Trabalho: 4062
Ficam mantidas e ratificadas, em seu inteiro teor, todas as demais Cláusulas e condições do Contrato originário, não modificadas pelo presente instrumento.
Assinado Eletronicamente em 15 de dezembro de 2020.
Assina pela Contratante: José Canisio Tschöke – Diretor Presidente
Assinam pela Contratada: Helen Aparecida de Oliveira Cardoso, e Alan Valter Tavares
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São Bernardino
Prefeitura
DECRETO 01/2021

Publicação Nº 2789627

DECRETO Nº 001/2021 DE 04/01/2021
DISPÕE SOBRE A REVOGAÇÃO DE DECRETO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DALVIR LUIZ LUDWIG, Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais em especial o disposto nos Incisos V e IX do Art. 57 da Lei Orgânica Municipal;

DECRETA:
Art. 1º - Fica revogado o Decreto 179/2020 de 14/07/2020, o qual nomeava a Sr. GIOMAR PASTORELO LOPES, para exercer cumulativamente o cargo de SECRETARIO MUNICIPAL do Fundo Municipal da Saúde do Município de São Bernardino-SC.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 31/12/2020.
Art. 4º - Revoga-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de São Bernardino-SC,
em 04 de janeiro de 2021.

DALVIR LUIZ LUDWIG
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA SUPRA
AIRTON ANTONIO CARNIEL
Secretaria Municipal da Adm. e Fazenda

DECRETO 02/2021

Publicação Nº 2789628

DECRETO Nº 002/2021 DE 04/01/2021
DISPÕE SOBRE A REVOGAÇÃO DE DECRETO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DALVIR LUIZ LUDWIG, Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais em especial o disposto
nos Incisos V e IX do Art. 57 da Lei Orgânica Municipal;

DECRETA:
Art. 1º - Fica revogado o decreto 001/2017 de 02/01/2017, o qual nomeava a Sra. EDILAINE GOMES WERNER, para exercer cumulativamente o cargo de SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA do Município de São Bernardino-SC.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 31/12/2020.
Art. 4º - Revoga-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de São Bernardino-SC,
em 04 de janeiro de 2021.

DALVIR LUIZ LUDWIG
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA SUPRA
AIRTON ANTONIO CARNIEL
Secretaria Municipal da Adm. e Fazenda
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Publicação Nº 2789629

DECRETO Nº 003/2021 DE 04/01/2021
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DALVIR LUIZ LUDWIG, Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais em especial o disposto nos
Incisos V e IX do Art. 57 da Lei Orgânica Municipal;

DECRETA:
Art. 1º - Fica nomeado o Sr. AIRTON ANTONIO CARNIEL, portador do RG n° 2.759.363 e do CPF n° 753.170.799-34, para exercer o cargo de
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, do Município de São Bernardino/SC, com vencimento fixado no Nível 000006,
Classe A-001, do Anexo IV da Lei Complementar nº 002/2003 de 03/02/2003, do respectivo quadro de pessoal, com carga horária de 40
horas semanais.
Art. 2º - As despesas decorrentes do presente Decreto correrão por conta de dotações do orçamento vigente.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de São Bernardino do Estado de Santa Catarina,
em 04 de janeiro de 2021.

DALVIR LUIZ LUDWIG
Prefeito Municipal
REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA
AIRTON ANTONIO CARNIEL
Sec. da Adm. e Fazenda

DECRETO 04/2021

Publicação Nº 2789630

DECRETO Nº 004/2021 DE 04/01/2021
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DALVIR LUIZ LUDWIG, Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais em especial o disposto
nos Incisos V e IX do Art. 57 da Lei Orgânica Municipal;

DECRETA:
Art. 1º - Fica nomeada a Srta. GESLAINE NEGRI ZANOVELLO, portadora do RG n° 5.365.829 e do CPF n° 070.788.189-70, para exercer o
cargo de SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, do Município de São Bernardino/SC, com vencimento fixado no Nível
000006, Classe A-001, do Anexo IV da Lei Complementar nº 002/2003 de 03/02/2003, do respectivo quadro de pessoal, com carga horária
de 40 horas semanais.
Art. 2º - As despesas decorrentes do presente Decreto correrão por conta de dotações do orçamento vigente.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revoga-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de São Bernardino do Estado de Santa Catarina,
em 04 de janeiro de 2021.

DALVIR LUIZ LUDWIG
Prefeito Municipal
REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA
AIRTON ANTONIO CARNIEL
Sec. da Adm. e Fazenda
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Publicação Nº 2789631

DECRETO Nº 005/2021 DE 04/01/2021
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DALVIR LUIZ LUDWIG, Prefeito
Municipal de São Bernardino, Estado
de Santa Catarina, no uso de suas
atribuições legais em especial o
disposto nos Incisos V e IX do Art.
57 da Lei Orgânica Municipal;

DECRETA:
Art. 1º - Fica nomeado o Sr. ARCIONE RIBEIRO, portador do RG n° 4.389.511 e do CPF n° 046.522.709-09, para exercer o cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, do Município de São Bernardino/SC, com vencimento fixado no Nível 000006,
Classe A-001, do Anexo IV da Lei Complementar nº 002/2003 de 03/02/2003, do respectivo quadro de pessoal, com carga horária de 40
horas semanais.
Art. 2º - As despesas decorrentes do presente Decreto correrão por conta de dotações do orçamento vigente.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de São Bernardino do Estado de Santa
Catarina,
em 04 de janeiro de 2021.

DALVIR LUIZ LUDWIG
Prefeito Municipal
REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA
AIRTON ANTONIO CARNIEL
Sec. da Adm. e Fazenda

DECRETO 06/2021

Publicação Nº 2789634

DECRETO Nº 006/2021 DE 04/01/2021
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DALVIR LUIZ LUDWIG, Prefeito
Municipal de São Bernardino, Estado
de Santa Catarina, no uso de suas
atribuições legais em especial o
disposto nos Incisos V e IX do Art.
57 da Lei Orgânica Municipal;

DECRETA:
Art. 1º - Fica nomeado o Sr. ALCEO NEGRI, portador do RG n° 3.103.137 e do CPF n° 019.753.099-01, para exercer o cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, do Município de São Bernardino/SC, com vencimento fixado no Nível 000006, Classe A-001, do Anexo IV da Lei
Complementar nº 002/2003 de 03/02/2003, do respectivo quadro de pessoal, com carga horária de 40 horas semanais.
Art. 2º - As despesas decorrentes do presente Decreto correrão por conta de dotações do orçamento vigente.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de São Bernardino do Estado de Santa Catarina,
em 04 de janeiro de 2021.
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DALVIR LUIZ LUDWIG
Prefeito Municipal
REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA
AIRTON ANTONIO CARNIEL
Sec. da Adm. e Fazenda

DECRETO 07/2021

Publicação Nº 2789637

DECRETO Nº 007/2021 DE 04/01/2021
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DALVIR LUIZ LUDWIG, Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais em especial o disposto nos
Incisos V e IX do Art. 57 da Lei Orgânica Municipal;

DECRETA:
Art. 1º - Fica nomeado o Sr. RAUL BENDER, portador do RG n° 3.494.728 e do CPF n° 051.664.819-50, ocupante do cargo efetivo de VIGIA,
para exercer o cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, do Município de São Bernardino/SC, com vencimento fixado no
Nível 000006, Classe A-001, do Anexo IV da Lei Complementar nº 002/2003 de 03/02/2003, do respectivo quadro de pessoal, com carga
horária de 40 horas semanais.
Art. 2º - As despesas decorrentes do presente Decreto correrão por conta de dotações do orçamento vigente.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de São Bernardino do Estado de Santa
Catarina,
em 04 de janeiro de 2021.

DALVIR LUIZ LUDWIG
Prefeito Municipal
REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA
AIRTON ANTONIO CARNIEL
Sec. da Adm. e Fazenda

DECRETO 08/2021

Publicação Nº 2789638

DECRETO Nº 008/2021 DE 04/01/2021
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DALVIR LUIZ LUDWIG, Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais em especial o disposto nos
Incisos V e IX do Art. 57 da Lei Orgânica Municipal;

DECRETA:
Art. 1º - Fica nomeado a Sra. FERNANDA GEREMIA WALKER, portadora do RG n° 4.551.771 e do CPF n° 059.108.239-06, ocupante do cargo
efetivo de COORDENADOR EDUCACIONAL, para exercer o cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, do
Município de São Bernardino/SC, com vencimento fixado no Nível 000006, Classe A-001, do Anexo IV da Lei Complementar nº 002/2003 de
03/02/2003, do respectivo quadro de pessoal, com carga horária de 40 horas semanais.
Art. 2º - As despesas decorrentes do presente Decreto correrão por conta de dotações do orçamento vigente.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
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Gabinete do Prefeito Municipal de São Bernardino do Estado de Santa
Catarina,
em 04 de janeiro de 2021.

DALVIR LUIZ LUDWIG
Prefeito Municipal
REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA
AIRTON ANTONIO CARNIEL
Sec. da Adm. e Fazenda

DECRETO 09/2021

Publicação Nº 2789642

DECRETO Nº 009/2021 DE 04/01/2021
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DALVIR LUIZ LUDWIG, Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais em especial o disposto nos
Incisos V e IX do Art. 57 da Lei Orgânica Municipal;

DECRETA:
Art. 1º - Fica nomeado o Sr. GILVANI MELO, portador do RG n° 3.100.443 e do CPF n° 842.954.229-91, para exercer o cargo de COORDENADOR DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, com lotação na Secretaria Municipal da Administração e Fazenda do Município de São
Bernardino-SC, com vencimento fixado no Nível II 000005, Classe A-004, do Anexo IV da Lei Complementar nº 002/2003 de 03/02/2003,
do respectivo quadro de pessoal, com carga horária de 40 horas semanais.
Art. 2º - As despesas decorrentes do presente Decreto correrão por conta de dotações do orçamento vigente.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de São Bernardino do Estado de Santa
Catarina,
em 04 de janeiro de 2021.

DALVIR LUIZ LUDWIG
Prefeito Municipal
REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA
AIRTON ANTONIO CARNIEL
Sec. da Adm. e Fazenda

DECRETO 10/2021

Publicação Nº 2789644

DECRETO Nº 010/2021 DE 04/01/2021
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DALVIR LUIZ LUDWIG, Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais em especial o disposto nos
Incisos V e IX do Art. 57 da Lei Orgânica Municipal;

DECRETA:
Art. 1º - Fica nomeado o Sr. ELZEVIR JULIO DE ALMEIDA, portador do RG n° 4.748.898 e do CPF n° 058.180.809-60, para exercer o cargo
de DIRETOR, com lotação na Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente, do Município de São Bernardino-SC, com vencimento
fixado no Nível 000005, Classe A-003, do Anexo II da Lei Complementar nº 002/2003 de 03/02/2003, do respectivo quadro de pessoal, com
carga horária de 40 horas semanais.
Art. 2º - As despesas decorrentes do presente Decreto correrão por conta de dotações do orçamento vigente.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de São Bernardino do Estado de Santa
Catarina,
em 04 de janeiro de 2021.

DALVIR LUIZ LUDWIG
Prefeito Municipal
REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA
AIRTON ANTONIO CARNIEL
Sec. da Adm. e Fazenda

DECRETO 11/2021

Publicação Nº 2789646

DECRETO Nº 011/2021 DE 04/01/2021
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DALVIR LUIZ LUDWIG, Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais em especial o disposto nos
Incisos V e IX do Art. 57 da Lei Orgânica Municipal;

DECRETA:
Art. 1º - Fica nomeado o Sr. ADRIEL WOLFART ROCKENBACH, portador do RG n° 7.059.618 e do CPF n° 103.243.429-50, para exercer
o cargo de SUBDIRETOR, com lotação na Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente, do Município de São Bernardino-SC, com
vencimento fixado no Nível II 00005, Classe A-002, do Anexo IV da Lei Complementar nº 002/2003 de 03/02/2003, do respectivo quadro
de pessoal, com carga horária de 40 horas semanais.
Art. 2º - As despesas decorrentes do presente Decreto correrão por conta de dotações do orçamento vigente.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de São Bernardino do Estado de Santa
Catarina,
em 04 de janeiro de 2021.

DALVIR LUIZ LUDWIG
Prefeito Municipal
REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA
AIRTON ANTONIO CARNIEL
Sec. da Adm. e Fazenda

DECRETO 12/2021

Publicação Nº 2789648

DECRETO Nº 012/2021 DE 04/01/2021
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DALVIR LUIZ LUDWIG, Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais em especial o disposto nos
Incisos V e IX do Art. 57 da Lei Orgânica Municipal;

DECRETA:
Art. 1º - Fica nomeado o Sr. JULIANO DA SILVA, portador do RG n° 1119057766 e do CPF n° 008.606.799-00, para exercer o cargo de
COORDENADOR, com lotação na Secretaria Municipal de Administração e Fazenda do Município de São Bernardino-SC, com vencimento
fixado no Nível 000005, Classe A-005, do Anexo IV da Lei Complementar nº 002/2003 de 03/02/2003, do respectivo quadro de pessoal, com
carga horária de 40 horas semanais.
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Art. 2º - As despesas decorrentes do presente Decreto correrão por conta de dotações do orçamento vigente.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de São Bernardino do Estado de Santa
Catarina,
em 04 de janeiro de 2021.

DALVIR LUIZ LUDWIG
Prefeito Municipal
REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA
AIRTON ANTONIO CARNIEL
Sec. da Adm. e Fazenda

DECRETO 13/2021

Publicação Nº 2789653

DECRETO Nº 013/2021 DE 04/01/2021
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DALVIR LUIZ LUDWIG, Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais em especial o disposto nos
Incisos V e IX do Art. 57 da Lei Orgânica Municipal;

DECRETA:
Art. 1º - Fica nomeado o Sr. DARCI SBERSE, portador do RG n° 1.617.603-0 e do CPF n° 423.610.799-68, para exercer o cargo de DIRETOR,
com lotação no Departamento de Estradas e Rodagens da Secretaria Municipal da Infraestrutura do Município de São Bernardino-SC, com
vencimento fixado no Nível 000005, Classe A-003, do Anexo II da Lei Complementar nº 002/2003 de 03/02/2003, do respectivo quadro de
pessoal, com carga horária de 40 horas semanais.
Art. 2º - As despesas decorrentes do presente Decreto correrão por conta de dotações do orçamento vigente.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de São Bernardino do Estado de Santa
Catarina,
em 04 de janeiro de 2021.

DALVIR LUIZ LUDWIG
Prefeito Municipal
REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA
AIRTON ANTONIO CARNIEL
Sec. da Adm. e Fazenda

DECRETO 14/2021

Publicação Nº 2789667

DECRETO Nº 014/2021 DE 04/01/2021
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DALVIR LUIZ LUDWIG, Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais em especial o disposto nos
Incisos V e IX do Art. 57 da Lei Orgânica Municipal;

DECRETA:
Art. 1º - Fica nomeado o Sr. JULIO CESAR CAMPOS GARCIA, portador do RG n° 5.492.123 e do CPF n° 004.205.670-54, para exercer o
cargo de DIRETOR, com lotação no Departamento de Obras e Serviços Urbanos, da Secretaria Municipal da Infraestrutura do Município de
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São Bernardino-SC, com vencimento fixado no Nível 000005, Classe A-003, do Anexo II da Lei Complementar nº 002/2003 de 03/02/2003,
do respectivo quadro de pessoal, com carga horária de 40 horas semanais.
Art. 2º - As despesas decorrentes do presente Decreto correrão por conta de dotações do orçamento vigente.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de São Bernardino do Estado de Santa
Catarina,
em 04 de janeiro de 2021.

DALVIR LUIZ LUDWIG
Prefeito Municipal
REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA
AIRTON ANTONIO CARNIEL
Sec. da Adm. e Fazenda

DECRETO 15/2021

Publicação Nº 2789670

DECRETO Nº 015/2021 DE 04/01/2021
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DALVIR LUIZ LUDWIG, Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais em especial o disposto nos
Incisos V e IX do Art. 57 da Lei Orgânica Municipal;

DECRETA:
Art. 1º - Fica nomeada a Srta. ANA CLAUDIA ALMEIDA, portadora do RG n° 6.016.494 e do CPF n° 088.443.179-74, para exercer o cargo
de Coordenador, com lotação na Secretaria Municipal da Infraestrutura do Município de São Bernardino-SC, com vencimento fixado no Nível
000005, Classe A-005, do Anexo IV da Lei Complementar nº 002/2003 de 03/02/2003, do respectivo quadro de pessoal, com carga horária
de 40 horas semanais.
Art. 2º - As despesas decorrentes do presente Decreto correrão por conta de dotações do orçamento vigente.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de São Bernardino do Estado de Santa
Catarina,
em 04 de janeiro de 2021.

DALVIR LUIZ LUDWIG
Prefeito Municipal
REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA
AIRTON ANTONIO CARNIEL
Sec. da Adm. e Fazenda

DECRETO 16/2021

Publicação Nº 2789671

DECRETO Nº 016/2021 DE 04/01/2021
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DALVIR LUIZ LUDWIG, Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais em especial o disposto nos
Incisos V e IX do Art. 57 da Lei Orgânica Municipal;

DECRETA:
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Art. 1º - Fica nomeada a Srta. FERNANDA MARIA RAUBER, portadora do RG n° 6.680.362 e do CPF n° 108.270.279-07, para exercer o cargo
de SUBDIRETOR, com lotação na Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de São Bernardino-SC, com vencimento fixado no
Nível II 00005, Classe A-002, do Anexo IV da Lei Complementar nº 002/2003 de 03/02/2003, do respectivo quadro de pessoal, com carga
horária de 40 horas semanais.
Art. 2º - As despesas decorrentes do presente Decreto correrão por conta de dotações do orçamento vigente.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de São Bernardino do Estado de Santa
Catarina,
em 04 de janeiro de 2021.

DALVIR LUIZ LUDWIG
Prefeito Municipal
REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA
AIRTON ANTONIO CARNIEL
Sec. da Adm. e Fazenda

DECRETO 17/2021

Publicação Nº 2789676

DECRETO Nº 017/2021 DE 04/01/2021

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DALVIR LUIZ LUDWIG, Prefeito
Municipal de São Bernardino, Estado
de Santa Catarina, no uso de suas
atribuições legais em especial o
disposto nos Incisos V e IX do Art.
57 da Lei Orgânica Municipal;

DECRETA:
Art. 1º - Fica nomeado o Sr. JAIR DOS SANTOS, portador do RG n° 3.832.265 e do CPF n° 031.683.699-00, para exercer o cargo de DIRETOR, com lotação no Departamento de Cultura, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes do Município de São Bernardino-SC,
com vencimento fixado no Nível 000005, Classe A-003, do Anexo II da Lei Complementar nº 002/2003 de 03/02/2003, do respectivo quadro
de pessoal, com carga horária de 40 horas semanais.
Art. 2º - As despesas decorrentes do presente Decreto correrão por conta de dotações do orçamento vigente.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de São Bernardino do Estado de Santa
Catarina,
em 04 de janeiro de 2021.

DALVIR LUIZ LUDWIG
Prefeito Municipal
REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA
AIRTON ANTONIO CARNIEL
Sec. da Adm. e Fazenda
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Publicação Nº 2789679

DECRETO Nº 018/2021 DE 04/01/2021

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DALVIR LUIZ LUDWIG, Prefeito
Municipal de São Bernardino, Estado
de Santa Catarina, no uso de suas
atribuições legais em especial o
disposto nos Incisos V e IX do Art.
57 da Lei Orgânica Municipal;

DECRETA:
Art. 1º - Fica nomeado o Sr. ELIZEU MOCELIN, portador do RG n° 3.878.937 e do CPF n° 046.502.519-66, para exercer o cargo de DIRETOR,
com lotação no Departamento de Esportes, na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes do Município de São Bernardino-SC,
com vencimento fixado no Nível 000005, Classe A-003, do Anexo II da Lei Complementar nº 002/2003 de 03/02/2003, do respectivo quadro
de pessoal, com carga horária de 40 horas semanais.
Art. 2º - As despesas decorrentes do presente Decreto correrão por conta de dotações do orçamento vigente.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de São Bernardino do Estado de Santa
Catarina,
em 04 de janeiro de 2021.

DALVIR LUIZ LUDWIG
Prefeito Municipal
REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA
AIRTON ANTONIO CARNIEL
Sec. da Adm. e Fazenda

DECRETO 19/2021

Publicação Nº 2789684

DECRETO Nº 019/2021 DE 04/01/2021

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DALVIR LUIZ LUDWIG, Prefeito
Municipal de São Bernardino, Estado
de Santa Catarina, no uso de suas
atribuições legais em especial o
disposto nos Incisos V e IX do Art.
57 da Lei Orgânica Municipal;

DECRETA:
Art. 1º - Fica nomeada a Srta. ALESSANDRA KAEFER DA SILVA, portadora do RG n° 4.081.057 e do CPF n° 007.922.999-90, para exercer o
cargo de DIRETOR DE CRECHE, com lotação na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes do Município de São Bernardino-SC,
com vencimento fixado no Nível 000005, Classe A-003, do Anexo II da Lei Complementar nº 002/2003 de 03/02/2003, do respectivo quadro
de pessoal, com carga horária de 40 horas semanais.
Art. 2º - As despesas decorrentes do presente Decreto correrão por conta de dotações do orçamento vigente.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de São Bernardino do Estado de Santa
Catarina,
em 04 de janeiro de 2021.

DALVIR LUIZ LUDWIG
Prefeito Municipal
REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA
AIRTON ANTONIO CARNIEL
Sec. da Adm. e Fazenda

DECRETO 20/2021

Publicação Nº 2789686

DECRETO Nº 020/2021 DE 04/01/2021

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DALVIR LUIZ LUDWIG, Prefeito
Municipal de São Bernardino, Estado
de Santa Catarina, no uso de suas
atribuições legais em especial o
disposto nos Incisos V e IX do Art.
57 da Lei Orgânica Municipal;

DECRETA:
Art. 1º - Fica nomeado o Sr. WILSON GOTZ, portador do RG n° 2.640.550 e do CPF n° 998.899.519-91, para exercer o cargo de COORDENADOR, com lotação na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes do Município de São Bernardino-SC, com vencimento fixado
no Nível 000005, Classe A-005, do Anexo IV da Lei Complementar nº 002/2003 de 03/02/2003, do respectivo quadro de pessoal, com carga
horária de 40 horas semanais.
Art. 2º - As despesas decorrentes do presente Decreto correrão por conta de dotações do orçamento vigente.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de São Bernardino do Estado de Santa
Catarina,
em 04 de janeiro de 2021.

DALVIR LUIZ LUDWIG
Prefeito Municipal
REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA
AIRTON ANTONIO CARNIEL
Sec. da Adm. e Fazenda
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DECRETO 21/2021

Publicação Nº 2789692

DECRETO Nº 021/2021 DE 04/01/2021
DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO A PEDIDO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DALVIR LUIZ LUDWIG, Prefeito Municipal, de São Bernardino, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais em especial o disposto
nos Incisos V e IX do Art. 57 da Lei Orgânica Municipal;

DECRETA:
Art. 1º - Fica exonerado, A PEDIDO, o servidor público municipal, Sr. JULIANO SBERSE, matrícula 369/03, ocupante do cargo de OPERADOR
2, com lotação na Secretaria Agricultura e Meio Ambiente.
Art. 2º - As despesas decorrentes do presente Decreto correrão por conta de dotações do orçamento vigente.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revoga-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de São Bernardino-SC,
em 04 de janeiro de 2021.

DALVIR LUIZ LUDWIG
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA SUPRA
AIRTON ANTONIO CARNIEL
Secretaria Municipal de Administração e Fazenda

LEI COMPLEMENTAR Nº 65/2020

Publicação Nº 2788479

LEI COMPLEMENTAR Nº 65/2020 DE 29/12/2020
DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS E INCLUSÃO NO QUADRO DE CARREIRA DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE SÃO BERNARDINO, ESTADO DE SANTA CATARINA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
ADELI JOSÉ RIFFEL, Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de Santa
Catarina, Faz saber a todos que a Câmara de Vereadores aprovou e eu
sanciono a seguinte Lei Complementar.

Art. 1º. Ficam criados os cargos públicos de provimento efetivo de Controlador Interno Municipal e de Procurador Municipal, para integrar
o Grupo IV – Atividade Técnica Superior, Anexo I do quadro de pessoal efetivo, da Lei Complementar 002/2003 de 03/02/2003, conforme
as especificações a seguir demonstradas:
CÓDIGO
00127
00126

CARGO
Controlador Interno
Municipal
Procurador Municipal

VENCIMENTO

NÍVEL/VENC

VAGAS

CARGA HORÁRIA

R$ 4.959,96

XIV

01

40 horas

R$ 3.905,08

XVII

01

20 horas

Art. 2º. Fica incluída na descrição analítica das Categorias Funcionais, dos cargos de provimento efetivo do Quadro de Pessoal Permanente,
Anexo VII, itens 6.6.17 e 6.6.18, da Lei Complementar 002/2003 de 03/02/2003, os cargos, os códigos e as respectivas habilitações, conforme segue:
CARGO

CÓDIGO DO CARGO

Controlador Interno Municipal

00127

ASSINADO DIGITALMENTE

HABILITAÇÃO
Diploma de graduação em Administração, Ciências Contábeis, Direito ou Economia com
registro no respectivo órgão de fiscalização profissional e certificado de especialização, no
mínimo, em nível de pós-graduação, nas áreas de controladoria ou auditoria pública.
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Diploma de graduação em Direito, com registro na OAB e certificado de especialização, no
mínimo, em nível de pós-graduação em Direito Constitucional, Direito Público, Direito Administrativo ou Direito Tributário.

Art. 3º. Ficam incluídos os cargos, mencionados nos artigos anteriores, na descrição das atribuições, constante no Anexo VII da Lei Complementar 002/2003 de 03/02/2003, conforme segue:
6.6.17 – CONTROLADOR INTERNO MUNICIPAL
É o Agente Público que tem por missão, o poder e dever de agir, objetivando o pleno atendimento da Lei Complementar nº 001/2002 de
20/12/2002, que instituiu o Sistema Municipal de Controle Interno.
Condições de Trabalho: sujeito a plantões
Regime de Trabalho: Estatutário
Ao cargo de Controlador Interno Municipal:
a) coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal, promover a sua integração operacional e expedir atos normativos sobre procedimentos de controle;
b) apoiar o Sistema de Controle Externo no exercício de sua missão institucional, centralizando, a nível operacional, o relacionamento com
o Tribunal de Contas do Estado;
c) assessorar a Administração nos aspectos relacionados com os controles interno e externo e quanto à legalidade dos atos de gestão,
emitindo relatórios e pareceres sobre os mesmos;
d) interpretar e pronunciar-se em caráter normativo sobre a legislação concernente à execução orçamentária, financeira e patrimonial;
e) medir e avaliar a eficiência e eficácia dos procedimentos de controle interno adotados pelos órgãos Setoriais do Sistema, através do
processo de auditoria a ser realizada nos sistemas de Planejamento e Orçamento, Contabilidade e Finanças, Compras e Licitações, Obras e
Serviços, Administração de Recursos Humanos e demais sistemas administrativos da Administração Direta e Indireta do Município, expedindo relatórios com recomendações para o aprimoramento dos controles;
f) avaliar o cumprimento dos programas, objetivos e metas espelhadas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e nos
Orçamentos do Município, inclusive quanto a ações descentralizadas executadas à conta de recursos oriundos dos Orçamentos Fiscal e de
Investimentos;
g) exercer o acompanhamento sobre a observância dos limites constitucionais de aplicação em gastos com a manutenção e o desenvolvimento do ensino e com despesas na área de saúde;
h) estabelecer mecanismos voltados a comprovar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão e avaliar os resultados, quanto à eficácia,
eficiência e economicidade na gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal,
bem como, na aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
i) verificar a observância dos limites e condições para a realização de operações de crédito e sobre a inscrição de compromissos em Restos
a Pagar;
j) efetuar o acompanhamento sobre as medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal aos limites legais, nos termos dos
artigos 22 e 23 da Lei Complementar 101/00;
k) efetuar o acompanhamento sobre as providências tomadas para a recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos
respectivos limites, conforme o disposto no artigo 31, da Lei Complementar 101/00;
l) revisar e emitir relatório sobre os processos de Tomada de Contas Especiais instauradas pelos órgãos da Administração Direta, inclusive
sobre as determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado;
m) aferir a destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as da Lei Complementar
101/00;
n) efetuar o acompanhamento sobre o cumprimento do limite de gastos totais e de pessoal do Poder Legislativo Municipal, nos termos da
Emenda Constitucional 25;
n) exercer o acompanhamento sobre a divulgação dos instrumentos de transparência da gestão fiscal nos termos da Lei Complementar nº
101/00, em especial quanto ao Relatório Resumido da Execução Orçamentária e ao Relatório de Gestão Fiscal, aferindo a consistência das
informações constantes de tais documentos;
o) participar do processo de planejamento e acompanhar a elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e dos Orçamentos do Município;
p) manter registros sobre a composição e atuação das comissões de licitações;
q) manifestar-se, quando inquinado pela Administração, acerca da regularidade e legalidade de processos licitatórios, sua dispensa ou inexigibilidade e sobre o cumprimento e/ou legalidade de atos, contratos e outros instrumentos congêneres;
r) propor a melhoria ou implantação de sistemas de processamento eletrônico de dados em todas as atividades da administração pública
municipal, com o objetivo de aprimorar os controles internos, agilizar as rotinas e melhorar o nível das informações;
s) instituir e manter sistema de informações para o exercício das atividades finalísticas do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
Municipal;
t) alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instaure imediatamente, sob pena de responsabilidade solidária,
as ações destinadas a apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, ilegítimos ou antieconômicos que resultem em prejuízo ao erário, praticados por agentes públicos, ou quando não forem prestadas as contas ou, ainda, quando ocorrer desfalque, desvio de dinheiro, bens ou
valores públicos;
u) cientificar o Chefe do Poder Executivo em caso de constatação de ilegalidade ou irregularidade, propondo medidas corretivas;
v) desincumbir-se de outras tarefas que lhe forem atribuídas pela chefia imediata.
6.6.18 – PROCURADOR MUNICIPAL
ASSINADO DIGITALMENTE
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É o Agente Público que tem por missão, o poder e dever de agir, objetivando o controle da legalidade, a defesa da administração municipal,
do interesse público e também dos direitos constitucionais. É competência do Procurador Municipal representar judicial e extrajudicialmente
o Município.
Condições de Trabalho: sujeito a plantões
Regime de Trabalho: Estatutário
Ao cargo de Procurador Municipal:
a) representar o Município judicial e extrajudicialmente;
b) exercer as atividades de consultoria e assessoramento do Poder Executivo;
c) propor ação direta de inconstitucionalidade, mediante expressa autorização do Prefeito Municipal;
d) propor ação civil pública;
e) proceder exclusivamente à cobrança judicial da dívida ativa;
f) apreciar os atos técnico-legislativos elaborados pela administração municipal;
g) editar súmulas de uniformização administrativa;
h) elaborar pareceres normativos administrativos;
i) Orientar os Servidores Municipais, quanto a procedimentos que envolverem Processos Licitatórios, realização de despesas e contratos
públicos, inclusive na elaboração de suas peças;
j) Desincumbir-se de outras tarefas que lhe forem atribuídas pela chefia imediata.
Art. 4º. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei nº
Complementar nº 20/2009 de 22/06/2009 e o Anexo Único da Lei Complementar nº 01/2002 de 20/12/2002.
Gabinete do Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de Santa Catarina
em 29 de Dezembro de 2020.

ADELI JOSÉ RIFFEL
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA EM DATA SUPRA
EDILAINE GOMES WERNER
Sec. Adm. e Fazenda

LEI Nº 1331/2020

Publicação Nº 2788468

LEI Nº 1.331/2020 DE 21/12/2020
DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DE ACADEMIA DE GINASTICA E PLAYGROUND, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO-SC
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de Santa Catarina, no uso
das atribuições que a Lei lhe confere, FAÇO SABER a todos que a Câmara
de Vereadores aprovou e eu SANCIONO a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica denominado de “ACADEMIA DE GINÁSTICA E PLAYGROUND PROFESSOR JOSÉ OTAVIO LUDWIG”, a obra executada pelo
Município de São Bernardino, localizada na Rua São Bernardino, nº 788, junto a Praça Jacoob Otto Follmann, na Sede do Município de São
Bernardino-SC.
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de São Bernardino-SC,
aos 21 de Dezembro de 2020.

ADELI JOSÉ RIFFEL
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA EM DATA SUPRA
EDILAINE GOMES WERNER
Sec. Adm. e Fazenda
ASSINADO DIGITALMENTE
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Publicação Nº 2788473

LEI Nº 1.332/2020 DE 29/12/2020
AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO
PLANO PLURIANUAL – PPA 2018/2021, INCLUI NA LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS – LDO/2018 E NO ORÇAMENTO 2019 DO MUNICÍPIO DE
SÃO BERNARDINO-SC E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de Santa Catarina, no uso
de suas atribuições legais, FAZ SABER a todos os habitantes que a CÂMARA
DE VEREADORES aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar a abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de até R$
607.490,00 (seiscentos e sete mil quatrocentos e noventa reais) no Plano Plurianual – PPA 2018/2021, do Município de São Bernardino-SC,
aprovado pela Lei Municipal nº 1.205/2017 de 06/09/2017 e em suas alterações posteriores, conforme fica a seguir demonstrado:
PROGRAMA ==> Estradas Vicinais
AÇÃO =======> Manutenção da Infraestrutura
VALOR ======> R$ 607.490,00 (seiscentos e sete mil quatrocentos e noventa reais)
Art. 2º - Para Abertura do Crédito Adicional Suplementar, no Plano Plurianual – PPA 2018/2021, do Município de São Bernardino-SC, aprovado pela Lei Municipal nº 1.205/2017 de 06/09/2017 e em suas alterações posteriores, no valor de até R$ 607.490,00 (seiscentos e sete mil
quatrocentos e noventa reais), serão utilizados recursos de anulação orçamentária do Município de São Bernardino – SC, conforme abaixo
demonstrados.
PROGRAMA ==> Administração Financeira
AÇÃO =======> Manutenção do Departamento da Fazenda
VALOR ======> R$ 18.900,00 (dezoito mil e novecentos reais)
PROGRAMA ==> Criança na Escola
AÇÃO =======> Manutenção do Programa de Merenda Escolar
VALOR ======> R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais)
PROGRAMA ==> Criança na Escola
AÇÃO =======> Apoio ao Ensino Superior
VALOR ======> R$ 31.900,00 (trinta e um mil e novecentos reais)
PROGRAMA ==> Criança na Escola
AÇÃO =======> Manutenção da Creche
VALOR ======> R$ 8.000,00 (oito mil reais)
PROGRAMA ==> Cultura e Esportes
AÇÃO =======> Manutenção do Centro de Eventos
VALOR ======> R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais)
PROGRAMA ==> Cultura e Esportes
AÇÃO =======> Manutenção do Setor de Esportes
VALOR ======> R$ 2.490,00 (dois mil quatrocentos e noventa reais)
PROGRAMA ==> Cultura e Esportes
AÇÃO =======> Manutenção de Praças/Quadra de Esportes
VALOR ======> R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais)
PROGRAMA ==> Assistência Social Geral
AÇÃO =======> Manutenção do Centro dos Idosos
VALOR ======> R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais)
PROGRAMA ==> Assistência Social Geral
AÇÃO =======> Manutenção da Assistência Social
VALOR ======> R$ 119.500,00 (cento e dezenove mil e quinhentos reais)
PROGRAMA ==> Assistência Social Geral
AÇÃO =======> Manutenção do Programa CRS/PAINF
VALOR ======> R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
PROGRAMA ==> Assistência a Criança e ao Adolescente
AÇÃO =======> Atendimento a Criança e ao Adolescente
VALOR ======> R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais)
ASSINADO DIGITALMENTE
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PROGRAMA ==> Vias Urbanas
AÇÃO =======> Ampliação de Área Industrial
VALOR ======> R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais)
PROGRAMA ==> Serviços de Utilidade Pública
AÇÃO =======> Manutenção da Rede de Energia Elétrica
VALOR ======> R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
PROGRAMA ==> Passageiro Protegido
AÇÃO =======> Manutenção do Terminal Rodoviário de Passageiros
VALOR ======> R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais)
PROGRAMA ==> Serviços de Utilidade Pública
AÇÃO =======> Manutenção do FMSB – Fundo Municipal de Saneamento Básico
VALOR ======> R$ 6.000,00 (seis mil reais)
PROGRAMA ==> Encargos Especiais
AÇÃO =======> Contribuição ao PASEP
VALOR ======> R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
PROGRAMA ==> Reserva de Contingência
AÇÃO =======> Reserva de Contingência
VALOR ======> R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)
Art. 3º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar a abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de até R$
607.490,00 (seiscentos e sete mil quatrocentos e noventa reais), na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO/2019, do Município de São
Bernardino-SC, aprovado pela Lei Municipal nº 1.284/2019 de 04/09/2019 e em suas alterações posteriores, conforme fica a seguir demonstrado:
PROGRAMA ==> Estradas Vicinais
AÇÃO =======> Manutenção da Infraestrutura
VALOR ======> R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais)
Art. 4º - Para abertura do Crédito Adicional Suplementar, na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO/2019, do Município de São Bernardino-SC, aprovado pela Lei Municipal nº 1.284/2019 de 04/09/2019 e em suas alterações posteriores, no valor de até R$ 607.490,00 (seiscentos
e sete mil quatrocentos e noventa reais), serão utilizados recursos de anulação orçamentária, do Município de São Bernardino – SC, conforme abaixo demonstrados.
PROGRAMA ==> Administração Financeira
AÇÃO =======> Manutenção do Departamento da Fazenda
VALOR ======> R$ 18.900,00 (dezoito mil e novecentos reais)
PROGRAMA ==> Criança na Escola
AÇÃO =======> Manutenção do Programa de Merenda Escolar
VALOR ======> R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais)
PROGRAMA ==> Criança na Escola
AÇÃO =======> Apoio ao Ensino Superior
VALOR ======> R$ 31.900,00 (trinta e um mil e novecentos reais)
PROGRAMA ==> Criança na Escola
AÇÃO =======> Manutenção da Creche
VALOR ======> R$ 8.000,00 (oito mil reais)
PROGRAMA ==> Cultura e Esportes
AÇÃO =======> Manutenção do Centro de Eventos
VALOR ======> R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais)
PROGRAMA ==> Assistência Social Geral
AÇÃO =======> Manutenção do Programa CRAS/PAINF
VALOR ======> R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais)
PROGRAMA ==> Cultura e Esportes
AÇÃO =======> Manutenção do Setor de Esportes
VALOR ======> R$ 2.490,00 (dois mil quatrocentos e noventa reais)
PROGRAMA ==> Cultura e Esportes
AÇÃO =======> Manutenção de Praças/Quadra de Esportes
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VALOR ======> R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais)
PROGRAMA ==> Assistência Social Geral
AÇÃO =======> Manutenção do Centro dos Idosos
VALOR ======> R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais)
PROGRAMA ==> Assistência Social Geral
AÇÃO =======> Manutenção do Programa CRS/PAINF
VALOR ======> R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
PROGRAMA ==> Assistência a Criança e ao Adolescente
AÇÃO =======> Atendimento a Criança e ao Adolescente
VALOR ======> R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais)
PROGRAMA ==> Assistência Social Geral
AÇÃO =======> Manutenção do Centro dos Idosos
VALOR ======> R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais)
PROGRAMA ==> Vias Urbanas
AÇÃO =======> Ampliação de Área Industrial
VALOR ======> R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
PROGRAMA ==> Passageiro Protegido
AÇÃO =======> Manutenção do Terminal Rodoviário de Passageiros
VALOR ======> R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais)
PROGRAMA ==> Serviços de Utilidade Pública
AÇÃO =======> Manutenção do FMSB – Fundo Municipal de Saneamento Básico
VALOR ======> R$ 6.000,00 (seis mil reais)
PROGRAMA ==> Encargos Especiais
AÇÃO =======> Contribuição ao PASEP
VALOR ======> R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
PROGRAMA ==> Reserva de Contingência
AÇÃO =======> Reserva de Contingência
VALOR ======> R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)
Art. 5º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar a abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de até R$
607.490,00 (seiscentos e sete mil quatrocentos e noventa reais), no Orçamento Financeiro de 2020, do Município de São Bernardino-SC,
aprovado pela Lei Municipal nº 1.299/2019 de 18/12/2019, conforme fica a seguir demonstrado:
ÓRGÃO: 08.00 – Secretaria da Infraestrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.01 – Departamento de Estradas e Rodagens
26.000.0000.0.000.000 – Transporte
26.782.0000.0.000.000 – Transporte Rodoviário
26.782.0017.0.000.000 – Estradas Vicinais
26.782.0017.2.036.000 – Manutenção da Infraestrutura
4.0.00.00.00.00.00 – Despesas de Capital
4.4.00.00.00.00.00 – Investimentos
4.4.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas F. 1000 – Recurso Próprio Ordinário .............. R$ 607.490,00
Art. 6º - Para Abertura do Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Financeiro de 2020, do Município de São Bernardino-SC, aprovado
pela Lei Municipal nº 1.299/2019 de 18/12/2019, na ordem de até R$ 607.490,00 (seiscentos e sete mil quatrocentos e noventa reais), serão
utilizados recursos de anulação orçamentária, do Município de São Bernardino – SC, conforme abaixo demonstrados.
ÓRGÃO: 03.00 – Secretaria da Administração e Fazenda
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.02 – Departamento da Fazenda
04.000.0000.0.000.000 – Administração
04.123.0000.0.000.000 – Administração Financeira
04.123.0004.0.000.000 – Administração Financeira
04.123.0004.2.005.000 – Manutenção do Departamento da Fazenda
3.0.00.00.00.00.00 – Despesas Correntes
3.1.00.00.00.00.00 – Pessoal e Encargos Sociais
3.1.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas F. 1000 – Recursos Próprio Ordinário ............... R$ 12.900,00
3.3.00.00.00.00.00 – Outras Despesas Correntes
3.3.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas F. 1000 – Recursos Próprio Ordinário ................. R$ 6.000,00
ÓRGÃO: 04.00 – Secretaria da Educação Cultura e Esportes
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UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.01– Departamento da Educação
12.000.0000.0.000.000 – Educação
12.306.0000.0.000.000 – Alimentação e Nutrição
12.306.0008.0.000.000 – Criança na Escola
12.306.0008.2.014.000 – Manutenção do Programa de Merenda Escolar
3.0.00.00.00.00.00 – Despesas Correntes
3.3.00.00.00.00.00 – Outras Despesas Correntes
3.3.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas F. 1000 – Recursos Próprio Ordinário ............... R$ 34.000,00
ÓRGÃO: 04.00 – Secretaria da Educação Cultura e Esportes
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.01– Departamento da Educação
12.000.0000.0.000.000 – Educação
12.364.0000.0.000.000 – Ensino Superior
12.364.0008.0.000.000 – Criança na Escola
12.364.0008.2.047.000 – Apoio ao Ensino Superior
3.0.00.00.00.00.00 – Despesas Correntes
3.3.00.00.00.00.00 – Outras Despesas Correntes
3.3.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas F. 1000 – Recursos Próprio Ordinário ............... R$ 31.900,00
ÓRGÃO: 04.00 – Secretaria da Educação Cultura e Esportes
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.01– Departamento da Educação
12.000.0000.0.000.000 – Educação
12.365.0000.0.000.000 – Educação Infantil
12.365.0008.0.000.000 – Criança na Escola
12.365.0008.2.015.000 – Manutenção da Creche
3.0.00.00.00.00.00 – Despesas Correntes
3.3.00.00.00.00.00 – Outras Despesas Correntes
3.3.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas F. 1000 – Recursos Próprio Ordinário ............... R$ 8.000,00
ÓRGÃO: 04.00 – Secretaria da Educação Cultura e Esportes
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.02 – Departamento da Cultura e Esportes
13.000.0000.0.000.000 – Cultura
13.392.0000.0.000.000 – Difusão Cultural
13.392.0007.0.000.000 – Cultura e Esportes
13.392.0007.2.035.000 – Manutenção do Centro de Eventos
3.0.00.00.00.00.00 – Despesas Correntes
3.3.00.00.00.00.00 – Outras Despesas Correntes
3.3.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas F. 1000 – Recursos Próprio Ordinário ............... R$ 4.300,00
ÓRGÃO: 04.00 – Secretaria da Educação Cultura e Esportes
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.02 – Departamento da Cultura e Esportes
27.000.0000.0.000.000 – Desporto e Laser
27.812.0000.0.000.000 – Desporto Comunitário
27.812.0007.0.000.000 – Cultura e Esportes
27.812.0007.2.009.000 – Manutenção do Setor de Esportes
3.0.00.00.00.00.00 – Despesas Correntes
3.3.00.00.00.00.00 – Outras Despesas Correntes
3.3.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas F. 1000 – Recursos Próprio Ordinário ............... R$ 2.490,00
ÓRGÃO: 04.00 – Secretaria da Educação Cultura e Esportes
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.02 – Departamento da Cultura e Esportes
27.000.0000.0.000.000 – Desporto e Laser
27.812.0000.0.000.000 – Desporto Comunitário
27.812.0007.0.000.000 – Cultura e Esportes
27.812.0007.2.010.000 – Manutenção de Praças/Quadra de Esportes
3.0.00.00.00.00.00 – Despesas Correntes
3.3.00.00.00.00.00 – Outras Despesas Correntes
3.3.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas F. 1000 – Recursos Próprio Ordinário ............... R$ 15.000,00
4.0.00.00.00.00.00 – Despesas de Capital
4.4.00.00.00.00.00 – Investimentos
4.4.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas F. 1000 – Recursos Próprio Ordinário ............. R$ 130.000,00
ÓRGÃO: 06.00 – Secretaria do Desenvolvimento Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.01 – FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social
08.000.0000.0.000.000 – Assistência Social
08.241.0000.0.000.000 – Assistência ao Idoso
08.241.0014.0.000.000 – Assistência Social Geral
08.241.0014.2.032.000 – Manutenção do Centro de Idosos
3.0.00.00.00.00.00 – Despesas Correntes
ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 3324

3.3.00.00.00.00.00 – Outras Despesas Correntes
3.3.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas F. 1000 – Recursos Próprio Ordinário ............... R$ 29.000,00
4.0.00.00.00.00.00 – Despesas de Capital
4.4.00.00.00.00.00 – Investimentos
4.4.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas F. 1000 – Recursos Próprio Ordinário ............... R$ 2.000,00
ÓRGÃO: 06.00 – Secretaria do Desenvolvimento Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.01 – FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social
08.000.0000.0.000.000 – Assistência Social
08.244.0000.0.000.000 – Assistência Comunitária
08.244.0014.0.000.000 – Assistência Social Geral
08.244.0014.2.031.000 – Manutenção da Assistência Social
3.0.00.00.00.00.00 – Despesas Correntes
3.1.00.00.00.00.00 – Pessoal e encargos Sociais
3.1.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas F. 1000 – Recursos Próprio Ordinário ............... R$ 30.000,00
3.3.00.00.00.00.00 – Outras Despesas Correntes
3.3.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas F. 1000 – Recursos Próprio Ordinário ............... R$ 85.000,00
4.0.00.00.00.00.00 – Despesas de Capital
4.4.00.00.00.00.00 – Investimentos
4.4.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas F. 1000 – Recursos Próprio Ordinário ................. R$ 4.500,00
ÓRGÃO: 06.00 – Secretaria do Desenvolvimento Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.01 – FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social
08.000.0000.0.000.000 – Assistência Social
08.244.0000.0.000.000 – Assistência Comunitária
08.244.0014.0.000.000 – Assistência Social Geral
08.244.0014.2.045.000 – Manutenção do Programa CRAS/PAINF
3.0.00.00.00.00.00 – Despesas Correntes
3.1.00.00.00.00.00 – Pessoal e encargos Sociais
3.1.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas F. 1000 – Recursos Próprio Ordinário ............... R$ 13.000,00
3.3.00.00.00.00.00 – Outras Despesas Correntes
3.3.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas F. 1000 – Recursos Próprio Ordinário ................. R$ 5.000,00
4.0.00.00.00.00.00 – Despesas de Capital
4.4.00.00.00.00.00 – Investimentos
4.4.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas F. 1000 – Recursos Próprio Ordinário ................. R$ 2.000,00
ÓRGÃO: 06.00 – Secretaria do Desenvolvimento Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.02 – FIA – Fundo da Infância e Adolescente
08.000.0000.0.000.000 – Assistência Social
08.243.0000.0.000.000 – Assistência a Criança e ao Adolescente
08.243.0013.0.000.000 – Assistência a Criança e ao Adolescente
08.243.0013.2.029.000 – Atendimento a Criança e ao Adolescente
3.0.00.00.00.00.00 – Despesas Correntes
3.3.00.00.00.00.00 – Outras Despesas Correntes
3.3.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas F. 1000 – Recursos Próprio Ordinário ................. R$ 3.400,00
ÓRGÃO: 08.00 – Secretaria da Infra-Estrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.02 – Departamento de Obras e Serviços Urbanos
22.000.0000.0.000.000 – Indústria
22.661.0000.0.000.000 – Promoção Industrial
22.661.0019.0.000.000 – Vias Urbanas
22.661.0019.1.006.000 – Ampliação de Área Industrial
4.0.00.00.00.00.00 – Despesas de Capital
4.4.00.00.00.00.00 – Investimentos
4.4.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas F. 1000 – Recursos Próprio Ordinário ................. R$ 4.600,00
ÓRGÃO: 08.00 – Secretaria da Infra-Estrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.02 – Departamento de Obras e Serviços Urbanos
25.000.0000.0.000.000 – Energia
25.752.0000.0.000.000 – Energia Elétrica
25.752.0015.0.000.000 – Serviços de Utilidade Pública
25.752.0015.2.033.000 – Manutenção da Rede de Energia Elétrica
3.0.00.00.00.00.00 – Despesas Correntes
3.3.00.00.00.00.00 – Outras Despesas Correntes
3.3.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas F. 1000 – Recursos Próprio Ordinário ............... R$ 50.000,00
ÓRGÃO: 08.00 – Secretaria da Infra-Estrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.02 – Departamento de Obras e Serviços Urbanos
26.000.0000.0.000.000 – Transporte
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26.782.0000.0.000.000 – Transporte Rodoviário
26.782.0018.0.000.000 – Passageiro Protegido
26.782.0018.2.034.000 – Manutenção do Terminal Rodoviário de Passageiros
3.0.00.00.00.00.00 – Despesas Correntes
3.3.00.00.00.00.00 – Outras Despesas Correntes
3.3.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas F. 1000 – Recursos Próprio Ordinário ................. R$ 8.400,00
ÓRGÃO: 08.00 – Secretaria da Infra-Estrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.03 – FMAS – Fundo Municipal de Saneamento Básico
17.000.0000.0.000.000 – Saneamento
17.512.0000.0.000.000 – Saneamento Básico Urbano
17.512.0015.0.000.000 – Serviços de Utilidade Pública
17.512.0015.2.041.000 – Manutenção do FMSB – Fundo Municipal de Saneamento Básico
3.0.00.00.00.00.00 – Despesas Correntes
3.3.00.00.00.00.00 – Outras Despesas Correntes
3.3.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas F. 1000 – Recursos Próprio Ordinário ................. R$ 3.000,00
4.0.00.00.00.00.00 – Despesas de Capital
4.4.00.00.00.00.00 – Investimentos
4.4.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas F. 1000 – Recursos Próprio Ordinário ................. R$ 3.000,00
ÓRGÃO: 09.00 – Encargos Gerais do Município
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09.01 – Encargos Gerais do Município
28.000.0000.0.000.000 – Encargos Especiais
28.845.0000.0.000.000 – Outras Transferências
28.845.0023.0.000.000 – Encargos Especiais
28.845.0023.2.042.000 – Contribuição ao PASEP
3.0.00.00.00.00.00 – Despesas Correntes
3.3.00.00.00.00.00 – Outras Despesas Correntes
3.3.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas F. 1000 – Recursos Próprio Ordinário ............... R$ 40.000,00
ÓRGÃO: 99.00 – Reserva de Contingência
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 99.99 – Reserva de Contingência
99.000.0000.0.000.000 – Reserva de Contingência
99.999.0000.0.000.000 – Reserva de Contingência
99.999.0024.0.000.000 – Reserva de Contingência
99.999.0024.2.043.000 – Reserva de Contingência
9.0.00.00.00.00.00 – Reserva de Contingência
9.9.00.00.00.00.00 – Reserva de Contingência
9.9.99.00.00.00.00 – Reserva de Contingência F. 1000 – Recursos Próprio Ordinário ..... R$ 80.000,00
Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de Santa Catarina
em 29 de dezembro de 2020.

ADELI JOSÉ RIFFEL
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA EM DATA SUPRA
EDILAINE GOMES WERNER
Sec. Adm. e Fazenda

LEI Nº 1333/2020

Publicação Nº 2788476

LEI Nº 1.333/2020 DE 29/12/2020
DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO-SC E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de Santa Catarina, no uso
de suas atribuições legais, FAZ SABER a todos os habitantes que a CÂMARA
DE VEREADORES aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a adquirir os imóveis, abaixo identificados, utilizando para pagamento, valor
de impostos pendentes junto ao Setor de Tributos do Município de São Bernardino – SC, relativos a imóveis pertencentes ao espólio de
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Aldino Léo Scheid e outra:
DOS IMÓVEIS:
a) Uma área de terrar medindo 600m² (seiscentos metros quadrados), parte de uma área maior da quadra nº 07 (sete), localizado na esquina da Rua 12 de Outubro e Rua Santo Antonio, Bairro Scheid, com as seguintes confrontações:
I – ao Norte; com a Rua 12 de Outubro numa extensão de 20m. (vinte metros);
II – ao Sul; com a mesma área maior da quadra nº 07, numa extensão de 20m. (vinte metros);
III – ao Leste; com a mesma área maior da quadra nº 07, numa extensão de 30m. (trinta metros);
IV – ao Oeste; com a Rua Santo Antonio, numa extensão de 30m. (trinta metros).
Valor de R$ 42.600,00 (quarenta e dois mil e seiscentos reais).
b) Lote urbano nº 05 (cinco) da Quadra nº 07 (sete), matrícula nº 755 (setecentos e cinquenta e cinco), com área de 1.250m² (um mil
duzentos e cinquenta metros quadrados), com as seguintes confrontações:
I – Ao norte com a Rua Francisco Xavier, com 25m. (vinte e cinco metros);
II – Ao Sul com parte do lote urbano nº 07 (sete), com 25m. (vinte e cinco metros);
III – Ao Leste com a Rua Santa Perpétua, com 50m. (cinquenta metros);
IV – E ao Oeste com o lote urbano nº 04 (quatro), com 50m. (cinquenta metros).
Valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
Art. 2° - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a pagar o valor máximo de R$ 67.600,00 (sessenta e sete mil e seiscentos
reais) pelos imóveis descritos no artigo anterior, utilizando dotações previstas no orçamento municipal vigente.
Art. 3º - Caso o valor dos impostos pendentes, relativos a imóveis, pertencentes ao espólio de Aldino Léo Scheid e outra, sejam inferiores
ao valor fixado para os imóveis a serem adquididos, fica o Executivo Municipal autorizado a efetuar o pagamento complementar a inventariante do processo que tramita na Comarca de Campo Erê – SC, sob nº 013.01.001360-4, reaberto com o numero do CNPJ n. 000136054.2001.8.24.0013.
Art. 4º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a declarar o imóvel de Utilidade Pública, expedir todos os atos necessários
para desapropriação de acordo com a legislação vigente, bem como escriturá-lo e registra-lo no cartório de registros de imóveis em nome
do Município de São Bernardino-SC.
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º - Revogadas as disposições em contrario.
Gabinete do Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de Santa Catarina
em 29 de Dezembro de 2020.

ADELI JOSÉ RIFFEL
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA EM DATA SUPRA
EDILAINE GOMES WERNER
Sec. Adm. e Fazenda

LEI Nº 1334/2020

Publicação Nº 2788478

LEI Nº 1.334/2020 DE 29/12/2020
AUTORIZA A CONCESSÃO DE USO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS A ENTIDADES LEGALMENTE CONSTITUÍDAS NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO - SC E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
ADELI JOSÉ RIFFEL, Prefeito Municipal de São Bernardino-SC, comunica a
todos os habitantes do Município que a Câmara Municipal de Vereadores,
aprovou, e eu, sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a efetuar a concessão de uso de equipamento agrícola á associações agrícolas legalmente constituídas no Município de São Bernardino – SC, já beneficiadas através da patrulha agrícola, conforme segue:
ENTIDADE

CNPJ

ENDEREÇO
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Agricultores
Comunidade de Linha
33.602.092/0001-39
da Patrulha
Erveira
Agrícola
Erveira

Associação
Comunitária
de Morado- 26.361.291./0001res de São
37
João do
Pesqueiro

Comunidade de Linha
São João do Pesqueiro

Associação
Agrícola
Serra do
Cascudo

Comunidade de Linha
São José

36.313.939/0001-53

Associação
Vida e Esperança de
Agricultores
das Comunidades de
15.110.639/0001-05 Sede Charuto
Sede Charuto, Linha
Guarani,
Linha Alfa
III e Linha
Alfa II
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01 Semeadora adubadora SA03 arrasto pivotada, sistema plantio 13 linha, espaçamento
entre linhas trigo 17 cm, composta por disco duplo 15 x 15 distribuidor de sementes para
rotor em polietileno, caixa de adubo em polietileno, mangotes condutores sanfonados no
adubo e semente, distribuidor de adubo tipo rosca sem fim, compactação por argolas,
capacidade de adubo 500 kg, trigo 250 kg, potência mínima do trator 65 cv, marca vence
tudo modelo SA-A 14600, ano 2020 série SAA09-1546, cor vermelha amarela. Registro
patrimonial nº 6650.
01 distribuidor de esterco BIDNY 4000L laranja DE8, registro patrimonial nº 6632
01 Semeadora adubadora SA01 arrasto pivotada, sistema plantio 13 linha, espaçamento
entre linhas trigo 17 cm, composta por disco duplo 15 x 15 distribuidor de sementes para
rotor em polietileno, caixa de adubo em polietileno, mangotes condutores sanfonados no
adubo e semente, distribuidor de adubo tipo rosca sem fim, compactação por argolas,
capacidade de adubo 500 kg, trigo 250 kg, potência mínima do trator 65 cv, marca vence
tudo modelo SA-A 14600, ano 2020 série SAA09-1544, cor vermelha amarela. Registro
patrimonial nº 6649.
01 Semeadora adubadora SA02 arrasto pivotada, sistema plantio 13 linha, espaçamento
entre linhas trigo 17 cm, composta por disco duplo 15 x 15 distribuidor de sementes para
rotor em polietileno, caixa de adubo em polietileno, mangotes condutores sanfonados no
adubo e semente, distribuidor de adubo tipo rosca sem fim, compactação por argolas,
capacidade de adubo 500 kg, trigo 250 kg, potência mínima do trator 65 cv, marca vence
tudo modelo SA-A 14600, ano 2020 série SAA09-1545, cor vermelha amarela. Registro
patrimonial nº 6648.
01 distribuidor de esterco Metalmax 3000L cor verde DE5, registro patrimonial nº 5588.
01 pé-de-pato, cor azul PP3, registro patrimonial nº 5329.

01 Plantadora adubadora arrasto pivotada, sistema plantio 05 linha, soja/milho, largura
mínima entre linha 450 mm, reservatório adubo/semente em polietileno, distribuidor de
adubo no sistema rosca sem-fim , sistema de recâmbio prático e fácil regulagem, linhas de
ataque ao solo desencontradas, compactação sistema banda larga, caixa transmissão com
sistema de câmbio, regulagem de dosagem fertilizante/semente mais ágil para operador
capacidade de adubo de 290 kg soja 100 kg, potencia mínima do trator 65 cv marca vence
tudo, modelo SAA11500, ano 2020 série SAA09-1541 cor vermelha amarela. Registro
patrimonial nº 6651.

Parágrafo único – A presente concessão de uso será pelo prazo de até 05 (cinco) anos a contar da assinatura do respectivo Termo de Concessão de Uso, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Administração Municipal.
Art. 2º. A concessão de uso, que trata o Art. 1º desta Lei, será consolidada, mediante assinatura de Termo de Concessão de Uso entre as
partes, onde constarão, obrigatoriamente, os encargos, o prazo de seu cumprimento e a cláusula de reversão.
Parágrafo único - Os equipamentos concedidos, autorizados através desta Lei, são considerados complementares aos já concedidos através
dos Acordos de Cooperação.
Art. 3º. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias do Município, em cada exercício.
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 5º. Ficam revogadas as disposições em contrario.
Gabinete do Prefeito Municipal de São Bernardino-SC,
em 29 de Dezembro de 2020.

ADELI JOSÉ RIFFEL
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA EM DATA SUPRA
EDILAINE GOMES WERNER
Sec. Adm. e Fazenda
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Publicação Nº 2789725

PORTARIA Nº 001/2021 DE 04/01/2021
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA
PRÊMIO A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DALVIR LUIZ LUDWIG, Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de Santa Catarina, no uso de
suas atribuições legais, em especial o Artigo 102 da Lei Municipal nº 004/1997 de 06/01/1997.

RESOLVE:
Art. 1º - Conceder restante de (1) UM MÊS da Licença Prêmio, em período integral à Servidor Público Municipal, Sr. MARCELO CAETANO
MANGANOTTI, ocupante do cargo de Odontólogo, carga horária de 20 horas semanais, matrícula 1330/02, de 04/01/2021 a 02/02/2021,
referente ao período aquisitivo de 30/10/2009 a 28/10/2014, programada através da portaria 382/2020 em gozo a partir de 01/10/2020 a
31/12/2020, e cancelada através da portaria 469/2020 em 30 de novembro de 2020.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de Santa Catarina,
em 04 de janeiro de 2021.

DALVIR LUIZ LUDWIG
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA SUPRA
AIRTON ANTONIO CARNIEL
Secretária Municipal da Administração e fazenda

PORTARIA 02/2021

Publicação Nº 2790345

PORTARIA Nº 002/2021 DE 04/01/2021
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DALVIR LUIZ LUDWIG, Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em especial o Artigo 102
da Lei Municipal nº 004/1997 de 06/01/1997.

RESOLVE:
Art. 1º - Fica concedido férias normais a Servidora Pública Municipal Sra. DÉBORA GÓES SEMIONATTO matrícula 1468/01, no período de
04/01/2021 a 02/02/2021 (30 dias), referente ao período aquisitivo de 03/09/2019 a 02/09/2020:
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revoga-se as disposições em contrário.
Gabinete do prefeito municipal de São Bernardino SC, em 04 de janeiro de 2021

DALVIR LUIZ LUDWIG
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA SUPRA
AIRTON ANTONIO CARNIEL
Secretário Municipal da Administração e Fazenda
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Página 3329

Publicação Nº 2790347

PORTARIA Nº 003/2021 DE 04/01/2021
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DALVIR LUIZ LUDWIG, Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em especial o Artigo 102
da Lei Municipal nº 004/1997 de 06/01/1997.

RESOLVE:
Art. 1º - Fica concedido férias normais a Servidora Pública Municipal Sra. ORIDIANE APARECIDA TOAZZA VIGANO matrícula 1424/01, no
período de 04/01/2021 a 23/01/2021 (20 dias), referente ao período aquisitivo de 04/04/2018 a 03/04/2019:
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revoga-se as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito municipal de São Bernardino SC, em 04 de janeiro de
2021

DALVIR LUIZ LUDWIG
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA SUPRA
AIRTON ANTONIO CARNIEL
Secretário Municipal da Administração e Fazenda

PORTARIA 04/2021

Publicação Nº 2790350

PORTARIA Nº 004/2021 DE 04/01/2021
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DALVIR LUIZ LUDWIG, Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em especial o Artigo 102
da Lei Municipal nº 004/1997 de 06/01/1997.

RESOLVE:
Art. 1º - Fica concedido férias normais a Servidor Público Municipal Sr. GIOMAR PASTORELLO LOPES matrícula 1071/01, 40 horas semanais,
no período de 04/01/2021 a 02/02/2021 (30 dias), referente ao período aquisitivo de 19/01/2019 a 18/01/2020:
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revoga-se as disposições em contrário.
Gabinete do prefeito municipal de São Bernardino SC, em 04 de janeiro de
2021

DALVIR LUIZ LUDWIG
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA SUPRA
AIRTON ANTONIO CARNIEL
Secretário Municipal da Administração e Fazenda
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Publicação Nº 2790352

PORTARIA Nº 005/2021 DE 04/01/2021
DETERMINA A TRANSFERÊNCIA DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DA
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DALVIR LUIZ LUDWIG, Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em especial o que dispõe
a Lei Orgânica Municipal e Art. 57 da Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:
Art. 1º - Fica determinada a transferência da Servidora Pública Municipal, Sra. ELIANA DA CÁS DE ALMEIDA matrícula nº 465/01, ocupante
do cargo de ZELADORA, do atual local de trabalho (Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes), para o cumprimento de sua
jornada de trabalho, junto à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, com as reponsabilidades e atribuições inerentes ao cargo
e local de trabalho.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de São Bernardino, Santa Catarina,
em 04 de janeiro de 2021.

DALVIR LUIZ LUDWIG
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA SUPRA
AIRTON ANTONIO CARNIEL
Secretário Municipal de Administração e Fazenda

PORTARIA 06/2021

Publicação Nº 2790355

PORTARIA Nº 006/2021 DE 04/01/2021
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DALVIR LUIZ LUDWIG, Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em especial o Artigo 102
da Lei Municipal nº 004/1997 de 06/01/1997.

RESOLVE:
Art. 1º - Fica concedido férias normais a Servidora Pública Municipal Sra. ROBERTA DE MACEDO matrícula 1470/01, no período de 15/01/2020
a 29/01/2020 (15 dias), referente ao período aquisitivo de 02/01/2019 a 01/01/2020:
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revoga-se as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito municipal de São Bernardino SC, em 04 de janeiro de
2021

DALVIR LUIZ LUDWIG
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA SUPRA
AIRTON ANTONIO CARNIEL
Secretário Municipal da Administração e Fazenda
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Publicação Nº 2790358

PORTARIA Nº 007/2021 DE 04/01/2021
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DALVIR LUIZ LUDWIG, Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em especial o Artigo 102
da Lei Municipal nº 004/1997 de 06/01/1997.

RESOLVE:
Art. 1º - Fica concedido férias normais a Servidora Pública Municipal Sra. ROSANGELA DE ALMEIDA LARA matrícula 516/01, no período de
04/01/2021 a 13/01/2021 (10 dias), referente ao período aquisitivo de 01/01/2020 a 31/12/2020:
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revoga-se as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito municipal de São Bernardino SC, em 04 de janeiro de
2021

DALVIR LUIZ LUDWIG
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA SUPRA
AIRTON ANTONIO CARNIEL
Secretário Municipal da Administração e Fazenda

PORTARIA 08/2021

Publicação Nº 2790361

PORTARIA Nº 008/2021 DE 04/01/2021
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DALVIR LUIZ LUDWIG, Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em especial o Artigo 102
da Lei Municipal nº 004/1997 de 06/01/1997.

RESOLVE:
Art. 1º - Fica concedido férias normais a Servidora Pública Municipal Sra. ANDREIA KAEFFER matrícula 1457/01, 40 horas semanais, no
período de 06/01/2021 a 15/01/2021 (10 dias), referente ao período aquisitivo de 03/02/2019 a 02/02/2020.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revoga-se as disposições em contrário.
Gabinete do prefeito municipal de São Bernardino SC, em 04 de janeiro de
2021

DALVIR LUIZ LUDWIG
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA SUPRA
AIRTON ANTONIO CARNIEL
Secretário Municipal da Administração e Fazenda
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Publicação Nº 2790366

PORTARIA Nº 009/2021 DE 04/01/2021
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DALVIR LUIZ LUDWIG, Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em especial o Artigo 102
da Lei Municipal nº 004/1997 de 06/01/1997.

RESOLVE:
Art. 1º - Fica concedido férias normais a Servidora Pública Municipal Sra. SIMONE VAS VIEIRA matrícula 453/02, no período de 04/01/2021
a 02/02/2021 (30 dias), referente ao período aquisitivo de 17/04/2018 a 16/04/2019.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revoga-se as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito municipal de São Bernardino SC, em 04 de janeiro de
2021

DALVIR LUIZ LUDWIG
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA SUPRA
AIRTON ANTONIO CARNIEL
Secretário Municipal da Administração e Fazenda

PORTARIA 10/2021

Publicação Nº 2790368

PORTARIA Nº 010/2021 DE 04/01/2021
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DALVIR LUIZ LUDWIG, Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em especial o Artigo 102
da Lei Municipal nº 004/1997 de 06/01/1997.

RESOLVE:
Art. 1º - Fica concedido férias normais a Servidor Público Municipal Sr. SINÉSIO JOSÉ KUNZ matrícula 114/02, no período de 04/01/2021 a
02/02/2021 (30 dias), referente ao período aquisitivo de 20/09/2019 a 19/09/2020.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revoga-se as disposições em contrário.
Gabinete do prefeito municipal de São Bernardino SC, em 04 de janeiro de
2021

DALVIR LUIZ LUDWIG
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA SUPRA
AIRTON ANTONIO CARNIEL
Secretário Municipal da Administração e Fazenda
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Publicação Nº 2790371

PORTARIA Nº 011/2021 DE 04/01/2021
DETERMINA A TRANSFERÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DA
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DALVIR LUIZ LUDWIG, Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em especial o que dispõe
a Lei Orgânica Municipal e Art. 57 da Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:
Art. 1º - Fica determinada a transferência da Servidor Público Municipal, Sr. LUIZ CARLOS NEGRI matrícula nº 285/02, ocupante do cargo de
Técnico em atividade econômica, do atual local de trabalho (Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente), para o cumprimento de
sua jornada de trabalho e demais, junto à Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, com as reponsabilidades e atribuições inerentes
ao cargo e local de trabalho.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de São Bernardino, Santa Catarina,
em 04 de janeiro de 2021.

DALVIR LUIZ LUDWIG
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA SUPRA
AIRTON ANTONIO CARNIEL
Secretário Municipal de Administração e Fazenda

PORTARIA 12/2021

Publicação Nº 2790381

PORTARIA Nº 012/2021 DE 04/01/2021
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DALVIR LUIZ LUDWIG, Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em especial o Artigo 102
da Lei Municipal nº 004/1997 de 06/01/1997.

RESOLVE:
Art. 1º - Fica concedido férias normais a Servidora Pública Municipal Sra. NORACI DALLA VALLE matrícula 288/01, no período de 04/01/2021
a 02/02/2021 (30 dias), referente ao período aquisitivo de 14/11/2018 a 13/11/2019.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revoga-se as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito municipal de São Bernardino SC, em 04 de janeiro de
2021

DALVIR LUIZ LUDWIG
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA SUPRA
AIRTON ANTONIO CARNIEL
Secretário Municipal da Administração e Fazenda
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Publicação Nº 2790384

PORTARIA Nº 013/2021 DE 04/01/2021
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DALVIR LUIZ LUDWIG, Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em especial o Artigo 102
da Lei Municipal nº 004/1997 de 06/01/1997.

RESOLVE:
Art. 1º - Fica concedido férias normais a Servidora Pública Municipal Sra. TEGLA INÊS KRINDGES LUDWIG matrícula 90/02, no período de
04/01/2021 a 02/02/2021 (30 dias), referente ao período aquisitivo de 03/01/2018 a 02/01/2019.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revoga-se as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito municipal de São Bernardino SC, em 04 de janeiro de
2021

DALVIR LUIZ LUDWIG
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA SUPRA
AIRTON ANTONIO CARNIEL
Secretário Municipal da Administração e Fazenda

PORTARIA 14/2021

Publicação Nº 2790387

PORTARIA Nº 014/2021 DE 04/01/2021
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DALVIR LUIZ LUDWIG, Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em especial o Artigo 102
da Lei Municipal nº 004/1997 de 06/01/1997.

RESOLVE:
Art. 1º - Fica concedido férias normais a Servidora Pública Municipal Sra. MARILEI DA SILVA GALUPO matrícula 85/02, no período de
04/01/2021 a 02/02/2021 (30 dias), referente ao período aquisitivo de 03/01/2020 a 02/01/2021.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revoga-se as disposições em contrário.
Gabinete do prefeito municipal de São Bernardino SC, em 04 de janeiro de
2021

DALVIR LUIZ LUDWIG
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA SUPRA
AIRTON ANTONIO CARNIEL
Secretário Municipal da Administração e Fazenda
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Publicação Nº 2790389

PORTARIA Nº 015/2021 DE 04/01/2021
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DALVIR LUIZ LUDWIG, Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em especial o Artigo 102
da Lei Municipal nº 004/1997 de 06/01/1997.

RESOLVE:
Art. 1º - Fica concedido férias normais a Servidor Público Municipal Sr. CAVECIR DA SILVA MEDEIROS matrícula 524/05, no período de
04/01/2021 a 02/02/2021 (30 dias), referente ao período aquisitivo de 01/07/2018 a 30/06/2019.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revoga-se as disposições em contrário.
Gabinete do prefeito municipal de São Bernardino SC, em 04 de janeiro de
2021

DALVIR LUIZ LUDWIG
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA SUPRA
AIRTON ANTONIO CARNIEL
Secretário Municipal da Administração e Fazenda

PORTARIA 16/2021

Publicação Nº 2790393

PORTARIA Nº 016/2021 DE 04/01/2021
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DALVIR LUIZ LUDWIG, Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em especial o Artigo 102
da Lei Municipal nº 004/1997 de 06/01/1997.

RESOLVE:
Art. 1º - Fica concedido férias normais a Servidor Público Municipal Sr. CLAUDEMIRO JOSÉ RIFFEL matrícula 442/01, no período de
04/01/2021 a 02/02/2021 (30 dias), referente ao período aquisitivo de 01/07/2018 a 30/06/2019.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revoga-se as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito municipal de São Bernardino SC, em 04 de janeiro de
2021

DALVIR LUIZ LUDWIG
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA SUPRA
AIRTON ANTONIO CARNIEL
Secretário Municipal da Administração e Fazenda
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Publicação Nº 2790396

PORTARIA Nº 017/2021 DE 04/01/2021
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DALVIR LUIZ LUDWIG, Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em especial o Artigo 102
da Lei Municipal nº 004/1997 de 06/01/1997.

RESOLVE:
Art. 1º - Fica concedido férias normais a Servidor Público Municipal Sr. EDSON NEREU JANTSCH matrícula 389/01, no período de 04/01/2021
a 02/02/2021 (30 dias), referente ao período aquisitivo de 13/12/2018 a 12/12/2019.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revoga-se as disposições em contrário.
Gabinete do prefeito municipal de São Bernardino SC, em 04 de janeiro de
2021

DALVIR LUIZ LUDWIG
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA SUPRA
AIRTON ANTONIO CARNIEL
Secretário Municipal da Administração e Fazenda

PORTARIA 18/2021

Publicação Nº 2790400

PORTARIA Nº 018/2021 DE 04/01/2021
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DALVIR LUIZ LUDWIG, Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em especial o Artigo 102
da Lei Municipal nº 004/1997 de 06/01/1997.

RESOLVE:
Art. 1º - Fica concedido férias normais a Servidor Público Municipal Sr. GUSTAVO SEMIONATTO matrícula 570/01, no período de 04/01/2021
a 02/02/2021 (30 dias), referente ao período aquisitivo de 01/01/2020 a 31/12/2020.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revoga-se as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito municipal de São Bernardino SC, em 04 de janeiro de
2021

DALVIR LUIZ LUDWIG
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA SUPRA
AIRTON ANTONIO CARNIEL
Secretário Municipal da Administração e Fazenda
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Publicação Nº 2790402

PORTARIA Nº 019/2021 DE 04/01/2021
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DALVIR LUIZ LUDWIG, Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em especial o Artigo 102
da Lei Municipal nº 004/1997 de 06/01/1997.

RESOLVE:
Art. 1º - Fica concedido férias normais a Servidor Público Municipal Sr. JACKELINE GARCIA matrícula 576/02, no período de 04/01/2021 a
30/01/2021 (30 dias), referente ao período aquisitivo de 03/02/2020 a 02/02/2021.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revoga-se as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito municipal de São Bernardino SC, em 04 de janeiro de
2021

DALVIR LUIZ LUDWIG
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA SUPRA
AIRTON ANTONIO CARNIEL
Secretário Municipal da Administração e Fazenda

PORTARIA 20/2021

Publicação Nº 2790405

PORTARIA Nº 020/2021 DE 04/01/2021
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DALVIR LUIZ LUDWIG, Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em especial o Artigo 102
da Lei Municipal nº 004/1997 de 06/01/1997.

RESOLVE:
Art. 1º - Fica concedido férias normais a Servidora Pública Municipal Sra. MARISA BORGES SBERSE matrícula 496/04 no período de
04/01/2021 a 02/02/2021 (30 dias), referente ao período aquisitivo de 04/05/2019 a 03/05/2020.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revoga-se as disposições em contrário.
Gabinete do prefeito municipal de São Bernardino SC, em 04 de janeiro de
2021

DALVIR LUIZ LUDWIG
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA SUPRA
AIRTON ANTONIO CARNIEL
Secretário Municipal da Administração e Fazenda
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Publicação Nº 2790409

PORTARIA Nº 021/2021 DE 04/01/2021
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DALVIR LUIZ LUDWIG, Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em especial o Artigo 102
da Lei Municipal nº 004/1997 de 06/01/1997.

RESOLVE:
Art. 1º - Fica concedido férias normais a Servidora Pública Municipal Sra. ELIANE CECILIA PIPPER HOLDEFER matrícula 399/09, 20 horas
semanais, no período de 04/01/2021 a 02/02/2021 (30 dias), referente ao período aquisitivo de 03/02/2019 a 02/02/2020.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revoga-se as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito municipal de São Bernardino SC, em 04 de janeiro de
2021

DALVIR LUIZ LUDWIG
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA SUPRA
AIRTON ANTONIO CARNIEL
Secretário Municipal da Administração e Fazenda

PORTARIA 22/2021

Publicação Nº 2790412

PORTARIA Nº 022/2021 DE 04/01/2021
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DALVIR LUIZ LUDWIG, Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em especial o Artigo 102
da Lei Municipal nº 004/1997 de 06/01/1997.

RESOLVE:
Art. 1º - Fica concedido férias normais a Servidora Pública Municipal Sra. ELIANE CECILIA PIPPER HOLDEFER matrícula 399/01, 20 horas
semanais, no período de 04/01/2021 a 02/02/2021 (30 dias), referente ao período aquisitivo de 10/03/2018 a 09/03/2019.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revoga-se as disposições em contrário.
Gabinete do prefeito municipal de São Bernardino SC, em 04 de janeiro de
2021

DALVIR LUIZ LUDWIG
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA SUPRA
AIRTON ANTONIO CARNIEL
Secretário Municipal da Administração e Fazenda
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PORTARIA 23/2021
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Publicação Nº 2790431

PORTARIA Nº 023/2021 DE 04/01/2021
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DALVIR LUIZ LUDWIG, Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em especial o Artigo 102
da Lei Municipal nº 004/1997 de 06/01/1997.

RESOLVE:
Art. 1º - Fica concedido férias normais a Servidora Pública Municipal Sra. ANA PAULA SCHULZ NILSSON matrícula 517/06, 40 horas semanais, no período de 04/01/2021 a 02/02/2021 (30 dias), referente ao período aquisitivo de 22/08/2019 a 21/08/2020.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revoga-se as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito municipal de São Bernardino SC, em 04 de janeiro de
2021

DALVIR LUIZ LUDWIG
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA SUPRA
AIRTON ANTONIO CARNIEL
Secretário Municipal da Administração e Fazenda

PORTARIA 24/2021

Publicação Nº 2790437

PORTARIA Nº 024/2021 DE 04/01/2021
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DALVIR LUIZ LUDWIG, Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em especial o Artigo 102
da Lei Municipal nº 004/1997 de 06/01/1997.

RESOLVE:
Art. 1º - Fica concedido férias normais a Servidora Pública Municipal Sra. CLAUDIA REGINA MARQUES matrícula 475/01, 40 horas semanais,
no período de 04/01/2021 a 02/02/2021 (30 dias), referente ao período aquisitivo de 02/07/2019 a 01/07/2020.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revoga-se as disposições em contrário.
Gabinete do prefeito municipal de São Bernardino SC, em 04 de janeiro de
2021

DALVIR LUIZ LUDWIG
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA SUPRA
AIRTON ANTONIO CARNIEL
Secretário Municipal da Administração e Fazenda
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Publicação Nº 2790440

PORTARIA Nº 025/2021 DE 04/01/2021
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DALVIR LUIZ LUDWIG, Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em especial o Artigo 102
da Lei Municipal nº 004/1997 de 06/01/1997.

RESOLVE:
Art. 1º - Fica concedido férias normais a Servidora Pública Municipal Sra. MARCIA DE OLIVEIRA RODRIQUES matrícula 558/02, 40 horas
semanais, no período de 04/01/2021 a 23/01/2021 (20 dias), referente ao período aquisitivo de 12/12/2019 a 11/12/2020.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revoga-se as disposições em contrário.
Gabinete do prefeito municipal de São Bernardino SC, em 04 de janeiro de
2021

DALVIR LUIZ LUDWIG
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA SUPRA
AIRTON ANTONIO CARNIEL
Secretário Municipal da Administração e Fazenda

PORTARIA 26/2020

Publicação Nº 2790444

PORTARIA Nº 026/2021 DE 04/01/2021
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DALVIR LUIZ LUDWIG, Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em especial o Artigo 102
da Lei Municipal nº 004/1997 de 06/01/1997.

RESOLVE:
Art. 1º - Fica concedido férias normais a Servidora Pública Municipal Sra. ROSILENI MARIA KUHN matrícula 474/01, 40 horas semanais, no
período de 04/01/2021 a 02/02/2021 (30 dias), referente ao período aquisitivo de 05/07/2019 a 04/07/2020.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revoga-se as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito municipal de São Bernardino SC, em 04 de janeiro de
2021

DALVIR LUIZ LUDWIG
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA SUPRA
AIRTON ANTONIO CARNIEL
Secretário Municipal da Administração e Fazenda
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Publicação Nº 2790448

PORTARIA Nº 027/2021 DE 04/01/2021
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DALVIR LUIZ LUDWIG, Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em especial o Artigo 102
da Lei Municipal nº 004/1997 de 06/01/1997.

RESOLVE:
Art. 1º - Fica concedido férias normais a Servidora Pública Municipal Sra. DENISE MARIA KRINDGES NETTO matrícula 191/01, 20 horas
semanais, no período de 04/01/2021 a 02/02/2021 (30 dias), referente ao período aquisitivo de 04/05/2019 a 03/05/2020.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revoga-se as disposições em contrário.
Gabinete do prefeito municipal de São Bernardino SC, em 04 de janeiro de
2021

DALVIR LUIZ LUDWIG
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA SUPRA
AIRTON ANTONIO CARNIEL
Secretário Municipal da Administração e Fazenda

PORTARIA 28/2021

Publicação Nº 2790452

PORTARIA Nº 028/2021 DE 04/01/2021
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DALVIR LUIZ LUDWIG, Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em especial o Artigo 102
da Lei Municipal nº 004/1997 de 06/01/1997.

RESOLVE:
Art. 1º - Fica concedido férias normais a Servidora Pública Municipal Sra. DENISE MARIA KRINDGES NETTO matrícula 191/05, 20 horas
semanais, no período de 04/01/2021 a 02/02/2021 (30 dias), referente ao período aquisitivo de 10/03/2019 a 09/03/2020.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revoga-se as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito municipal de São Bernardino SC, em 04 de janeiro de
2021

DALVIR LUIZ LUDWIG
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA SUPRA
AIRTON ANTONIO CARNIEL
Secretário Municipal da Administração e Fazenda
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Publicação Nº 2790457

PORTARIA Nº 029/2021 DE 04/01/2021
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DALVIR LUIZ LUDWIG, Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em especial o Artigo 102
da Lei Municipal nº 004/1997 de 06/01/1997.

RESOLVE:
Art. 1º - Fica concedido férias normais a Servidora Pública Municipal Sra. KATIANE RODHEN matrícula 493/02, 20 horas semanais, no período de 04/01/2021 a 02/02/2021 (30 dias), referente ao período aquisitivo de 01/01/2020 a 31/12/2020.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revoga-se as disposições em contrário.
Gabinete do prefeito municipal de São Bernardino SC, em 04 de janeiro de
2021

DALVIR LUIZ LUDWIG
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA SUPRA
AIRTON ANTONIO CARNIEL
Secretário Municipal da Administração e Fazenda

PORTARIA 30/2021

Publicação Nº 2790494

PORTARIA Nº 030/2021 DE 04/01/2021
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DALVIR LUIZ LUDWIG, Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em especial o Artigo 102
da Lei Municipal nº 004/1997 de 06/01/1997.

RESOLVE:
Art. 1º - Fica concedido férias normais a Servidora Pública Municipal Sra. NEUSA FÁTIMA SAUER FELDMANN DE SOUZA MELLO matrícula
371/05, 20 horas semanais, no período de 04/01/2020 a 02/02/2020 (30 dias), referente ao período aquisitivo de 01/01/2020 a 31/12/2020.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revoga-se as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito municipal de São Bernardino SC, em 04 de janeiro de
2021

DALVIR LUIZ LUDWIG
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA SUPRA
AIRTON ANTONIO CARNIEL
Secretário Municipal da Administração e Fazenda
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Publicação Nº 2790500

PORTARIA Nº 031/2021 DE 04/01/2021
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DALVIR LUIZ LUDWIG, Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em especial o Artigo 102
da Lei Municipal nº 004/1997 de 06/01/1997.

RESOLVE:
Art. 1º - Fica concedido férias normais a Servidora Pública Municipal Sra. NEUSA FÁTIMA SAUER FELDMANN DE SOUZA MELLO matrícula
371/04, 20 horas semanais, no período de 04/01/2020 a 02/02/2020 (30 dias), referente ao período aquisitivo de 01/01/2020 a 31/12/2020.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revoga-se as disposições em contrário.
Gabinete do prefeito municipal de São Bernardino SC, em 04 de janeiro de
2021

DALVIR LUIZ LUDWIG
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA SUPRA
AIRTON ANTONIO CARNIEL
Secretário Municipal da Administração e Fazenda

PORTARIA 32/2021

Publicação Nº 2790502

PORTARIA Nº 032/2021 DE 04/01/2021
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DALVIR LUIZ LUDWIG, Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em especial o Artigo 102
da Lei Municipal nº 004/1997 de 06/01/1997.

RESOLVE:
Art. 1º - Fica concedido férias normais a Servidora Pública Municipal Sra. TATIANA MARIA PIONER matrícula 319/06, 20 horas semanais, no
período de 04/01/2020 a 02/02/2020 (30 dias), referente ao período aquisitivo de 11/02/2019 a 10/02/2020.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revoga-se as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito municipal de São Bernardino SC, em 04 de janeiro de
2021

DALVIR LUIZ LUDWIG
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA SUPRA
AIRTON ANTONIO CARNIEL
Secretário Municipal da Administração e Fazenda
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Publicação Nº 2790505

PORTARIA Nº 033/2021 DE 04/01/2021
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DALVIR LUIZ LUDWIG, Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em especial o Artigo 102
da Lei Municipal nº 004/1997 de 06/01/1997.

RESOLVE:
Art. 1º - Fica concedido férias normais a Servidora Pública Municipal Sra. DENISE MARIA JANTSCH ALBERT matrícula 345/10, 20 horas
semanais, no período de 04/01/2020 a 02/02/2020 (30 dias), referente ao período aquisitivo de 01/01/2020 a 31/12/2020.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revoga-se as disposições em contrário.
Gabinete do prefeito municipal de São Bernardino SC, em 04 de janeiro de
2021

DALVIR LUIZ LUDWIG
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA SUPRA
AIRTON ANTONIO CARNIEL
Secretário Municipal da Administração e Fazenda

PORTARIA 34/2021

Publicação Nº 2790506

PORTARIA Nº 034/2021 DE 04/01/2021
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DALVIR LUIZ LUDWIG, Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em especial o Artigo 102
da Lei Municipal nº 004/1997 de 06/01/1997.

RESOLVE:
Art. 1º - Fica concedido férias normais a Servidora Pública Municipal Sra. ELETICIA DHEIN matrícula 400/06, 20 horas semanais, no período
de 04/01/2020 a 02/02/2020 (30 dias), referente ao período aquisitivo de 01/01/2020 a 31/12/2020.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revoga-se as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito municipal de São Bernardino SC, em 04 de janeiro de
2021

DALVIR LUIZ LUDWIG
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA SUPRA
AIRTON ANTONIO CARNIEL
Secretário Municipal da Administração e Fazenda
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Publicação Nº 2790508

PORTARIA Nº 035/2021 DE 04/01/2021
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DALVIR LUIZ LUDWIG, Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em especial o Artigo 102
da Lei Municipal nº 004/1997 de 06/01/1997.

RESOLVE:
Art. 1º - Fica concedido férias normais a Servidora Pública Municipal Sra. GENECI DRESLER matrícula 551/03, 20 horas semanais, no período
de 04/01/2020 a 02/02/2020 (30 dias), referente ao período aquisitivo de 01/01/2020 a 31/12/2020.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revoga-se as disposições em contrário.
Gabinete do prefeito municipal de São Bernardino SC, em 04 de janeiro de
2021

DALVIR LUIZ LUDWIG
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA SUPRA
AIRTON ANTONIO CARNIEL
Secretário Municipal da Administração e Fazenda

PORTARIA 36/2021

Publicação Nº 2790513

PORTARIA Nº 036/2021 DE 04/01/2021
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DALVIR LUIZ LUDWIG, Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em especial o Artigo 102
da Lei Municipal nº 004/1997 de 06/01/1997.

RESOLVE:
Art. 1º - Fica concedido férias normais a Servidor Público Municipal Sr. IVAN CARLOS SANTIN matrícula 277/01, 20 horas semanais, no
período de 04/01/2020 a 02/02/2020 (30 dias), referente ao período aquisitivo de 14/02/2019 a 13/02/2020.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revoga-se as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito municipal de São Bernardino SC, em 04 de janeiro de
2021

DALVIR LUIZ LUDWIG
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA SUPRA
AIRTON ANTONIO CARNIEL
Secretário Municipal da Administração e Fazenda
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Publicação Nº 2790514

PORTARIA Nº 037/2021 DE 04/01/2021
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DALVIR LUIZ LUDWIG, Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em especial o Artigo 102
da Lei Municipal nº 004/1997 de 06/01/1997.

RESOLVE:
Art. 1º - Fica concedido férias normais a Servidor Público Municipal Sr. IVAN CARLOS SANTIN matrícula 277/03, 20 horas semanais, no
período de 04/01/2020 a 02/02/2020 (30 dias), referente ao período aquisitivo de 10/04/2019 a 09/04/2020.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revoga-se as disposições em contrário.
Gabinete do prefeito municipal de São Bernardino SC, em 04 de janeiro de
2021

DALVIR LUIZ LUDWIG
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA SUPRA
AIRTON ANTONIO CARNIEL
Secretário Municipal da Administração e Fazenda

PORTARIA 38/2021

Publicação Nº 2790516

PORTARIA Nº 038/2021 DE 04/01/2021
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DALVIR LUIZ LUDWIG, Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em especial o Artigo 102
da Lei Municipal nº 004/1997 de 06/01/1997.

RESOLVE:
Art. 1º - Fica concedido férias normais a Servidor Público Municipal Sr. IVANILSO ROVARIS matrícula 367/01, 20 horas semanais, no período
de 04/01/2020 a 02/02/2020 (30 dias), referente ao período aquisitivo de 18/03/2019 a 17/03/2020.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revoga-se as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito municipal de São Bernardino SC, em 04 de janeiro de
2021

DALVIR LUIZ LUDWIG
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA SUPRA
AIRTON ANTONIO CARNIEL
Secretário Municipal da Administração e Fazenda
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Publicação Nº 2790521

PORTARIA Nº 039/2021 DE 04/01/2021
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DALVIR LUIZ LUDWIG, Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em especial o Artigo 102
da Lei Municipal nº 004/1997 de 06/01/1997.

RESOLVE:
Art. 1º - Fica concedido férias normais a Servidora Pública Municipal Sra. LORENI TEREZINHA FRITZEN RHODEN matrícula 92/01, 20 horas
semanais, no período de 04/01/2020 a 02/02/2020 (30 dias), referente ao período aquisitivo de 03/02/2019 a 02/02/2020.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revoga-se as disposições em contrário.
Gabinete do prefeito municipal de São Bernardino SC, em 04 de janeiro de
2021

DALVIR LUIZ LUDWIG
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA SUPRA
AIRTON ANTONIO CARNIEL
Secretário Municipal da Administração e Fazenda

PORTARIA 40/2021

Publicação Nº 2790525

PORTARIA Nº 040/2021 DE 04/01/2021
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DALVIR LUIZ LUDWIG, Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em especial o Artigo 102
da Lei Municipal nº 004/1997 de 06/01/1997.

RESOLVE:
Art. 1º - Fica concedido férias normais a Servidora Pública Municipal Sra. MAIARA SCHNEIDER matrícula 408/06, 20 horas semanais, no
período de 04/01/2020 a 02/02/2020 (30 dias), referente ao período aquisitivo de 01/01/2020 a 31/12/2020.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revoga-se as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito municipal de São Bernardino SC, em 04 de janeiro de
2021

DALVIR LUIZ LUDWIG
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA SUPRA
AIRTON ANTONIO CARNIEL
Secretário Municipal da Administração e Fazenda
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Publicação Nº 2790530

PORTARIA Nº 041/2021 DE 04/01/2021
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DALVIR LUIZ LUDWIG, Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em especial o Artigo 102
da Lei Municipal nº 004/1997 de 06/01/1997.

RESOLVE:
Art. 1º - Fica concedido férias normais a Servidora Pública Municipal Sra. NEUSA APARECIDA BATISTI BORGES matrícula 193/01, 20 horas
semanais, no período de 04/01/2020 a 02/02/2020 (30 dias), referente ao período aquisitivo de 01/01/2020 a 31/12/2020.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revoga-se as disposições em contrário.
Gabinete do prefeito municipal de São Bernardino SC, em 04 de janeiro de
2021

DALVIR LUIZ LUDWIG
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA SUPRA
AIRTON ANTONIO CARNIEL
Secretário Municipal da Administração e Fazenda

PORTARIA 42/2021

Publicação Nº 2790536

PORTARIA Nº 042/2021 DE 04/01/2021
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DALVIR LUIZ LUDWIG, Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em especial o Artigo 102
da Lei Municipal nº 004/1997 de 06/01/1997.

RESOLVE:
Art. 1º - Fica concedido férias normais a Servidora Pública Municipal Sra. NEUSA APARECIDA BATISTI BORGES matrícula 270/01, 20 horas
semanais, no período de 04/01/2020 a 02/02/2020 (30 dias), referente ao período aquisitivo de 14/02/2019 a 13/02/2020.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revoga-se as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito municipal de São Bernardino SC, em 04 de janeiro de
2021

DALVIR LUIZ LUDWIG
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA SUPRA
AIRTON ANTONIO CARNIEL
Secretário Municipal da Administração e Fazenda
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Publicação Nº 2790541

PORTARIA Nº 043/2021 DE 04/01/2021
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DALVIR LUIZ LUDWIG, Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em especial o Artigo 102
da Lei Municipal nº 004/1997 de 06/01/1997.

RESOLVE:
Art. 1º - Fica concedido férias normais a Servidora Pública Municipal Sra. PATRICIA FRITZEN matrícula 455/03, 20 horas semanais, no período de 04/01/2020 a 02/02/2020 (30 dias), referente ao período aquisitivo de 01/01/2020 a 31/12/2020.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revoga-se as disposições em contrário.
Gabinete do prefeito municipal de São Bernardino SC, em 04 de janeiro de
2021

DALVIR LUIZ LUDWIG
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA SUPRA
AIRTON ANTONIO CARNIEL
Secretário Municipal da Administração e Fazenda

PORTARIA 44/2021

Publicação Nº 2790549

PORTARIA Nº 044/2021 DE 04/01/2021
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DALVIR LUIZ LUDWIG, Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em especial o Artigo 102
da Lei Municipal nº 004/1997 de 06/01/1997.

RESOLVE:
Art. 1º - Fica concedido férias normais a Servidora Pública Municipal Sra. ROSELI BERNARDETE WOLFART matrícula 274/01, 20 horas semanais, no período de 04/01/2020 a 02/02/2020 (30 dias), referente ao período aquisitivo de 14/02/2019 a 13/02/2020.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revoga-se as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito municipal de São Bernardino SC, em 04 de janeiro de
2021

DALVIR LUIZ LUDWIG
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA SUPRA
AIRTON ANTONIO CARNIEL
Secretário Municipal da Administração e Fazenda
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Publicação Nº 2790556

PORTARIA Nº 045/2021 DE 04/01/2021
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DALVIR LUIZ LUDWIG, Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em especial o Artigo 102
da Lei Municipal nº 004/1997 de 06/01/1997.

RESOLVE:
Art. 1º - Fica concedido férias normais a Servidora Pública Municipal Sra. SILMARA WALKER MOTTER matrícula 340/06, 20 horas semanais,
no período de 04/01/2020 a 02/02/2020 (30 dias), referente ao período aquisitivo de 01/01/2020 a 31/12/2020.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revoga-se as disposições em contrário.
Gabinete do prefeito municipal de São Bernardino SC, em 04 de janeiro de
2021

DALVIR LUIZ LUDWIG
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA SUPRA
AIRTON ANTONIO CARNIEL
Secretário Municipal da Administração e Fazenda

PORTARIA 46/2021

Publicação Nº 2790559

PORTARIA Nº 046/2021 DE 04/01/2021
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DALVIR LUIZ LUDWIG, Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em especial o Artigo 102
da Lei Municipal nº 004/1997 de 06/01/1997.

RESOLVE:
Art. 1º - Fica concedido férias normais a Servidora Pública Municipal Sra. SILVETE DENDENA NEGRI matrícula 396/10, 20 horas semanais,
no período de 04/02/2021 a 02/02/2021 (30 dias), referente ao período aquisitivo de 01/01/2020 a 31/12/2020.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revoga-se as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito municipal de São Bernardino SC, em 04 de janeiro de
2021

DALVIR LUIZ LUDWIG
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA SUPRA
AIRTON ANTONIO CARNIEL
Secretário Municipal da Administração e Fazenda
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Publicação Nº 2790562

PORTARIA Nº 047/2021 DE 04/01/2021
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DALVIR LUIZ LUDWIG, Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em especial o Artigo 102
da Lei Municipal nº 004/1997 de 06/01/1997.

RESOLVE:
Art. 1º - Fica concedido férias normais a Servidora Pública Municipal Sra. VERA LUCIA LUDWIG PESAVENTO matrícula 132/02, 20 horas
semanais, no período de 04/02/2021 a 02/02/2021 (30 dias), referente ao período aquisitivo de 01/01/2020 a 31/12/2020.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revoga-se as disposições em contrário.
Gabinete do prefeito municipal de São Bernardino SC, em 04 de janeiro de
2021

DALVIR LUIZ LUDWIG
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA SUPRA
AIRTON ANTONIO CARNIEL
Secretário Municipal da Administração e Fazenda

PORTARIA 48/2021

Publicação Nº 2790570

PORTARIA Nº 048/2021 DE 04/01/2021
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DALVIR LUIZ LUDWIG, Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em especial o Artigo 102
da Lei Municipal nº 004/1997 de 06/01/1997.

RESOLVE:
Art. 1º - Fica concedido férias normais a Servidora Pública Municipal Sra. VERA LUCIA LUDWIG PESAVENTO matrícula 93/01, 20 horas semanais, no período de 04/02/2021 a 02/02/2021 (30 dias), referente ao período aquisitivo de 03/02/2019 a 02/02/2020.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revoga-se as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito municipal de São Bernardino SC, em 04 de janeiro de
2021

DALVIR LUIZ LUDWIG
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA SUPRA
AIRTON ANTONIO CARNIEL
Secretário Municipal da Administração e Fazenda
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Publicação Nº 2790574

PORTARIA Nº 049/2021 DE 04/01/2021
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DALVIR LUIZ LUDWIG, Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em especial o Artigo 102
da Lei Municipal nº 004/1997 de 06/01/1997.

RESOLVE:
Art. 1º - Fica concedido férias normais a Servidor Público Municipal Sr. FLADEMIR SCHVIERK matrícula 469/01, 40 horas semanais, no período de 04/01/2021 a 15/01/2021 (12 dias), referente ao período aquisitivo de 22/08/2019 a 21/08/2020:
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revoga-se as disposições em contrário.
Gabinete do prefeito municipal de São Bernardino SC, em 04 de janeiro de
2021

DALVIR LUIZ LUDWIG
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA SUPRA
AIRTON ANTONIO CARNIEL
Secretário Municipal da Administração e Fazenda

PORTARIA 50/2021

Publicação Nº 2790579

PORTARIA Nº 050/2021 DE 04/01/2021
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DALVIR LUIZ LUDWIG, Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em especial o Artigo 102
da Lei Municipal nº 004/1997 de 06/01/1997.

RESOLVE:
Art. 1º - Fica concedido férias normais a Servidor Público Municipal Sr. LUIZ OTAVIO RIFFEL matrícula 118/01, no período de 04/01/2021 a
02/02/2021 (30 dias), referente ao período aquisitivo de 23/07/2018 a 30/09/2019.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revoga-se as disposições em contrário.
Gabinete do prefeito municipal de São Bernardino SC, em 04 de janeiro de
2021

DALVIR LUIZ LUDWIG
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA SUPRA
AIRTON ANTONIO CARNIEL
Secretário Municipal da Administração e Fazenda
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Publicação Nº 2790596

PORTARIA Nº 051/2021 DE 04/01/2021
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DALVIR LUIZ LUDWIG, Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em especial o Artigo 102
da Lei Municipal nº 004/1997 de 06/01/1997.

RESOLVE:
Art. 1º - Fica concedido férias normais a Servidor Público Municipal Sr. MARCIO LUIZ KUNZ matrícula 467/02, no período de 04/01/2021 a
02/02/2021 (30 dias), referente ao período aquisitivo de 10/02/2019 a 09/02/2019.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revoga-se as disposições em contrário.
Gabinete do prefeito municipal de São Bernardino SC, em 04 de janeiro de
2021

DALVIR LUIZ LUDWIG
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA SUPRA
AIRTON ANTONIO CARNIEL
Secretário Municipal da Administração e Fazenda

PORTARIA 52/2021

Publicação Nº 2790597

PORTARIA Nº 052/2021 DE 04/01/2021
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DALVIR LUIZ LUDWIG, Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em especial o Artigo 102
da Lei Municipal nº 004/1997 de 06/01/1997.

RESOLVE:
Art. 1º - Fica concedido férias normais a Servidor Público Municipal Sr. LENOIR DE SOUZA MELLO matrícula 220/01 no período de 24/01/2020
a 22/02/2020, (30 dias), referente ao período aquisitivo de 03/05/2019 a 02/05/2020.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revoga-se as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito municipal de São Bernardino SC, em 04 de janeiro de
2021

DALVIR LUIZ LUDWIG
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA SUPRA
AIRTON ANTONIO CARNIEL
Secretário Municipal da Administração e Fazenda
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ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO LIC. 08/2020 SAÚDE

Publicação Nº 2789024

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 7/2020 - PR

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BERNARDINO
11.431.615/0001-99
CNPJ:
RUA VERÔNICA SCHEID
C.E.P.: 89982-000 - São Bernardino - SC

Processo Administrativo:
Processo de Licitação:
Data do Processo:

8/2020
8/2020
30/11/2020
Folha: 1/2

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) Ordenador Da Despesa Do Fundo De Saúde, ALCEO NEGRI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e
alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:
a)
b)
c)
d)
e)
f )

Processo Nr.:
Licitação Nr.:
Modalidade:
Data Homologação:
Data da Adjudicação:
Objeto da Licitação

8/2020
7/2020-PR
PREGÃO PRESENCIAL
04/01/2021
Sequência: 1
04/01/2021

O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
HOSPITALARES (CONSULTAS, EXAMES, ULTRA SOM, RX, OBSERVAÇÃO 24 E 48 HORAS E
PRONTO SOCORRO) SERVIÇOS DE PLANTÃO E EMERGÊNCIA MÉDICA , INCLUINDO OS
SERVIÇOS DE PLANTÃO EM OBSTETRÍCIA, NO ÂMBITO DAS ESPECIALIDADES DA INSTITUIÇÃO
ATRAVÉS DO SEU CORPO CLÍNICO, DE SUAS DEPENDÊNCIAS E INSTALAÇÕES, COM VISTAS A
COMPLEMENTAR A REDE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS,
PARA ATENDER OS MUNÍCIPES NO ANO DE 2021.

g ) Fornecedores e Itens Vencedores:
CLINICA MEDIPLAN LTDA (5533)
2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO DE
MES
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, PRONTO SOCORRO, PARA
ATUAÇÃO JUNTO AO HOSPITAL INDICADO PELO MUNICÍPIO
POSTERIORMENTE, COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS
NOTURNAS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, INICIANDO AS
19:OO HORAS ÀS 07:00 HORAS DA MANHÃ DO DIA SEGUINTE,
PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, TAMBÉM
SERVIÇOS DE ENFERMAGEM COM CARGA HORÁRIA DE 05:00
HORAS NOTURNAS INICIANDO AS 19:00 HORAS ÁS 24 HORAS
PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.

Unid.

Qtdade Descto (%)

12

-

(em Reais R$)
Preço Unitário Total do Item

7.999,00

Total do Fornecedor:
HOSPITAL SANTO ANTONIO LTDA (108)
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO/HOSPITALAR (URGÊNCIA Und
E EMERGÊNCIA), ATRAVÉS DO SEU CORPO CLÍNICO E
PLANTONISTAS DE SUAS DEPENDÊNCIAS E INSTALAÇOES
COM VISTAS A COMPLEMENTAR A REDE DE ATENDIMENTO
HOSPITALAR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, PARA OS
MUNÍCIPES DE SÃO BERNARDINO-SC (LIVRE DEMANDA) DE
PACIENTES ENCAMINHADOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,
NO MÊS DE REFERÊNCIA INCLUINDO :CONSULTAS
EFETUADAS POR MÉDICO CLINICO GERAL, CARDIOLOGISTA;
REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA,
OBSTETRÍCIOS, TRANSVAGINAL, ABDÔMEM SUPERIOR E
PÉLVICO; SERVIÇOS DE RX DE MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE; EXAMES DE ENDOSCOPIA, EXAMES DE
ELETROCARDIOGRAMA, EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA;
SERVIÇOS AMBULATORIAIS, TAIS COMO: SUTURAS, TROCA
DE SONDA, CURATIVOS, ENGESSAMENTO, PEQUENAS
CIRURGIAS; INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE 24 E 48 HORAS,
PRONTO SOCORRO, INCLUINDO SERVIÇOS DE HOTELARIA,
SERVIÇOS MÉDICOS E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS.

12

-

27.000,00

Total do Fornecedor:
Total Geral:

São Bernardino, 4 de Janeiro de 2021.

ASSINADO DIGITALMENTE

95.988,00

95.988,00
324.000,00

324.000,00
419.988,00

-------------------------------------------------------------------------ALCEO NEGRI
Ordenador da Despesa do Fundo de Saúde
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PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 7/2020 - PR

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BERNARDINO
11.431.615/0001-99
CNPJ:
RUA VERÔNICA SCHEID
C.E.P.: 89982-000 - São Bernardino - SC

Processo Administrativo:
Processo de Licitação:
Data do Processo:

8/2020
8/2020
30/11/2020
Folha: 2/2

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).
Dotação(ões):

2.008.3.3.90.00.00.00.00.00 (4), 2.022.3.3.90.00.00.00.00.00 (26), 2.022.3.3.90.00.00.00.00.00 (27)

São Bernardino, 4 de Janeiro de 2021.
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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 7/2020 - PR

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BERNARDINO
11.431.615/0001-99
CNPJ:
RUA VERÔNICA SCHEID
C.E.P.: 89982-000 - São Bernardino - SC

Processo Administrativo:
Processo de Licitação:
Data do Processo:

8/2020
8/2020
30/11/2020
Folha: 1/2

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) Ordenador Da Despesa Do Fundo De Saúde, ALCEO NEGRI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e
alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:
a)
b)
c)
d)
e)
f )

Processo Nr.:
Licitação Nr.:
Modalidade:
Data Homologação:
Data da Adjudicação:
Objeto da Licitação

8/2020
7/2020-PR
PREGÃO PRESENCIAL
04/01/2021
Sequência: 1
04/01/2021

O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
HOSPITALARES (CONSULTAS, EXAMES, ULTRA SOM, RX, OBSERVAÇÃO 24 E 48 HORAS E
PRONTO SOCORRO) SERVIÇOS DE PLANTÃO E EMERGÊNCIA MÉDICA , INCLUINDO OS
SERVIÇOS DE PLANTÃO EM OBSTETRÍCIA, NO ÂMBITO DAS ESPECIALIDADES DA INSTITUIÇÃO
ATRAVÉS DO SEU CORPO CLÍNICO, DE SUAS DEPENDÊNCIAS E INSTALAÇÕES, COM VISTAS A
COMPLEMENTAR A REDE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS,
PARA ATENDER OS MUNÍCIPES NO ANO DE 2021.

g ) Fornecedores e Itens Vencedores:
CLINICA MEDIPLAN LTDA (5533)
2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO DE
MES
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, PRONTO SOCORRO, PARA
ATUAÇÃO JUNTO AO HOSPITAL INDICADO PELO MUNICÍPIO
POSTERIORMENTE, COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS
NOTURNAS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, INICIANDO AS
19:OO HORAS ÀS 07:00 HORAS DA MANHÃ DO DIA SEGUINTE,
PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, TAMBÉM
SERVIÇOS DE ENFERMAGEM COM CARGA HORÁRIA DE 05:00
HORAS NOTURNAS INICIANDO AS 19:00 HORAS ÁS 24 HORAS
PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.

Unid.

Qtdade Descto (%)

12

-

(em Reais R$)
Preço Unitário Total do Item

7.999,00

Total do Fornecedor:
HOSPITAL SANTO ANTONIO LTDA (108)
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO/HOSPITALAR (URGÊNCIA Und
E EMERGÊNCIA), ATRAVÉS DO SEU CORPO CLÍNICO E
PLANTONISTAS DE SUAS DEPENDÊNCIAS E INSTALAÇOES
COM VISTAS A COMPLEMENTAR A REDE DE ATENDIMENTO
HOSPITALAR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, PARA OS
MUNÍCIPES DE SÃO BERNARDINO-SC (LIVRE DEMANDA) DE
PACIENTES ENCAMINHADOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,
NO MÊS DE REFERÊNCIA INCLUINDO :CONSULTAS
EFETUADAS POR MÉDICO CLINICO GERAL, CARDIOLOGISTA;
REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA,
OBSTETRÍCIOS, TRANSVAGINAL, ABDÔMEM SUPERIOR E
PÉLVICO; SERVIÇOS DE RX DE MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE; EXAMES DE ENDOSCOPIA, EXAMES DE
ELETROCARDIOGRAMA, EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA;
SERVIÇOS AMBULATORIAIS, TAIS COMO: SUTURAS, TROCA
DE SONDA, CURATIVOS, ENGESSAMENTO, PEQUENAS
CIRURGIAS; INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE 24 E 48 HORAS,
PRONTO SOCORRO, INCLUINDO SERVIÇOS DE HOTELARIA,
SERVIÇOS MÉDICOS E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS.

12

-

27.000,00

Total do Fornecedor:
Total Geral:

São Bernardino, 4 de Janeiro de 2021.

ASSINADO DIGITALMENTE

95.988,00

95.988,00
324.000,00

324.000,00
419.988,00
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PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 7/2020 - PR

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BERNARDINO
11.431.615/0001-99
CNPJ:
RUA VERÔNICA SCHEID
C.E.P.: 89982-000 - São Bernardino - SC

Processo Administrativo:
Processo de Licitação:
Data do Processo:

8/2020
8/2020
30/11/2020
Folha: 2/2

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).
Dotação(ões):

2.008.3.3.90.00.00.00.00.00 (4), 2.022.3.3.90.00.00.00.00.00 (26), 2.022.3.3.90.00.00.00.00.00 (27)

São Bernardino, 4 de Janeiro de 2021.

ASSINADO DIGITALMENTE
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Ordenador da Despesa do Fundo de Saúde
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ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO LIC. 09/2020 SAÚDE

Publicação Nº 2789107

ESTADO DE SANTA CATARINA

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 2/2020 - DL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BERNARDINO
11.431.615/0001-99
CNPJ:
RUA VERÔNICA SCHEID
C.E.P.: 89982-000 - São Bernardino - SC

Processo Administrativo:
Processo de Licitação:
Data do Processo:

9/2020
9/2020
01/12/2020
Folha: 1/1

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) Ordenador Da Despesa Do Fundo De Saúde, ALCEO NEGRI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela
Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:
a)
b)
c)
d)
e)
f )

Processo Nr.:
Licitação Nr.:
Modalidade:
Data Homologação:
Data da Adjudicação:
Objeto da Licitação

9/2020
2/2020-DL
Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
04/01/2021
Sequência: 1
04/01/2021

CONTRATO DE RATEIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADA DE
REFERÊNCIA E DE MAIOR COMPLEXIDADE A NÍVEL AMBULATORIAL PARA A POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO COM O CIS AMOSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE
SAÚDE DO OESTE DE SC, EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DO SUS PARA O
EXERCÍCIO DE 2021.

g ) Fornecedores e Itens Vencedores:
CIS-AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OES (1114)
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO E EXAMES CONSORCIO PARC
CÌS- AMOSC
2 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO(Despesas com
PARC
pessoal e encargos dos empregados, manutenção das atividades
administrativas e despesas com investimentos)

Unid.

Qtdade Descto (%)

(em Reais R$)
Preço Unitário Total do Item

8,667

-

15.000,00

130.000,00

12

-

2.020,00

24.240,00

Total do Fornecedor:
Total Geral:

154.240,00
154.240,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).
Dotação(ões): 2.025.3.1.71.00.00.00.00.00 (28), 2.025.3.3.71.00.00.00.00.00 (29), 2.025.3.3.93.00.00.00.00.00 (30),
2.025.4.4.71.00.00.00.00.00 (31)

São Bernardino, 4 de Janeiro de 2021.

ASSINADO DIGITALMENTE

-------------------------------------------------------------------------ALCEO NEGRI
Ordenador da Despesa do Fundo de Saúde
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ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO LIC. 52/2020

Publicação Nº 2788981

ESTADO DE SANTA CATARINA

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 9/2020 - DL

MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO
01.612.812/0001-50
CNPJ:
RUA VERÔNICA SCHEID,1008
C.E.P.: 89982-000 - São Bernardino - SC

Processo Administrativo:
Processo de Licitação:
Data do Processo:

52/2020
52/2020
17/11/2020
Folha: 1/1

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) Prefeito Municipal, DALVIR LUIZ LUDWIG, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de
Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:
a)
b)
c)
d)
e)
f )

Processo Nr.:
Licitação Nr.:
Modalidade:
Data Homologação:
Data da Adjudicação:
Objeto da Licitação

52/2020
9/2020-DL
Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
04/01/2021
Sequência: 1
04/01/2021

O OBJETO DA PRESENTE DISPENSA DE LICITAÇÃO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA LOCAÇÃO, ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA UTILIZAÇÃO NA EMISSÃO
E CONTROLE DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTOR RURAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA PARA O EXERCÍCIO DE 2021.

g ) Fornecedores e Itens Vencedores:
CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA (5218)
1 LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO
MES
ECONÔMICO, VOLTADO AO CONTROLE GERAL DE EMISSÕES
DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTORES, COM EMISSÃO DE
RELATÓRIOS PARA APOIO NAS DIEF,S EMPRESARIAIS COM
BAIXA AUTOMÁTICA POR LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS

Unid.

Qtdade Descto (%)

12

-

(em Reais R$)
Preço Unitário Total do Item

450,00

Total do Fornecedor:
Total Geral:

5.400,00

5.400,00
5.400,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).
Dotação(ões):

2.037.3.3.90.00.00.00.00.00 (117) Saldo: 619.860,00

São Bernardino, 4 de Janeiro de 2021.

ASSINADO DIGITALMENTE

-------------------------------------------------------------------------DALVIR LUIZ LUDWIG
PREFEITO MUNICIPAL
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ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO LIC. 56/2020

Publicação Nº 2788750

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 35/2020 - PR

MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO
01.612.812/0001-50
CNPJ:
RUA VERÔNICA SCHEID,1008
C.E.P.: 89982-000 - São Bernardino - SC

Processo Administrativo:
Processo de Licitação:
Data do Processo:

56/2020
56/2020
25/11/2020
Folha: 1/2

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) Prefeito Municipal, DALVIR LUIZ LUDWIG, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a
vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:
a)
b)
c)
d)
e)
f )

Processo Nr.:
Licitação Nr.:
Modalidade:
Data Homologação:
Data da Adjudicação:
Objeto da Licitação

56/2020
35/2020-PR
PREGÃO PRESENCIAL
04/01/2021
Sequência: 0
04/01/2021

O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO CONSISTE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO
DIESEL S-10, ÓLEO DIESEL COMUM E GASOLINA);CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS,
LUBRIFICAÇÃO, DESMONTAGEM, CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS. ESTA AQUISIÇÃO
TORNA-SE NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, CAMINHÕES, ÔNIBUS E
EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2021.

g ) Fornecedores e Itens Vencedores:
AUTO POSTO KLEIN LTDA

Unid.

Qtdade Descto (%)

(em Reais R$)
Preço Unitário Total do Item

(5360)

10 GASOLINA ADITIVADA - Marca: RODOIL
21 OLEO DIESEL - Marca: RODOIL

Lt
Lt

20.250,00

0,0000

4,21

85.252,50

5.000,00

0,0000

3,48

17.400,00
62.050,00

23 OLEO DIESEL S-10 - Marca: RODOIL

Lt

17.000,00

0,0000

3,65

24 GASOLINA ADITIVADA - Marca: RODOIL

Lt

6.750,00

0,0000

4,21

Total do Fornecedor:
AUTO POSTO SAO BERNARDINO LTDA

(29)

22 OLEO DIESEL S-10 - Marca: RODOIL

Lt

51.000,00

0,0000

3,65

Total do Fornecedor:
VALDEREZ ANTUNES FERREIRA - MEI

28.417,50

193.120,00
186.150,00

186.150,00

(4202)

1 CONSERTO CÂMARA PNEU CAMINHÃO, ONIBUS INCLUINDO
DESMONTAGEM E MONTAGEM - Marca: BORRACHARIA
FERREREI

Und

60,00

0,0000

38,00

2.280,00

2 CONSERTO DE CÂMARA DE AR DE CAMINHÃO, ONIBUS
INCLUINDO DESMONTAGEM E MONTAGEM - Marca:
BORRACHARIA FERRERE

Und

20,00

0,0000

38,00

760,00

3 CONSERTO DE CÂMARA MAQ. PESADA INCLUINDO
DESMONTAGEM E MONTAGEM - Marca: BORRACHARIA
FERRERE

Und

35,00

0,0000

68,00

2.380,00

4 CONSERTO DE CAMARA PNEU INCLUINDO DESMONTAGEM E
MONTAGEM - Marca: BORRACHARIA FERRERE

Und

25,00

0,0000

31,00

775,00

5 CONSERTO PNEU MÁQUINA PESADA - Marca: BORRACHARIA
FERRERE

SER

80,00

0,0000

68,00

5.440,00

6 DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU DE CAMINHÃO Marca: BORRACHARIA FERRERE

Und

95,00

0,0000

38,00

3.610,00

7 DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU CAMINHÃO, ONIBUS Marca: BORRACHARIA FERRERE

Und

70,00

0,0000

38,00

2.660,00

São Bernardino, 4 de Janeiro de 2021.

ASSINADO DIGITALMENTE
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Prefeito Municipal
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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 35/2020 - PR

MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO
01.612.812/0001-50
CNPJ:
RUA VERÔNICA SCHEID,1008
C.E.P.: 89982-000 - São Bernardino - SC

Processo Administrativo:
Processo de Licitação:
Data do Processo:

56/2020
56/2020
25/11/2020
Folha: 2/2

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
VALDEREZ ANTUNES FERREIRA - MEI

(4202)

8 DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU MÁQUINA PESADA Marca: BORRACHARIA FERRERE

Und

110,00

0,0000

68,00

7.480,00

9 DESMONTAGEM, CONSERTO E MONTAGEM PNEU ARO
13/14/15/16/17/18 - Marca: BORRACHARIA FERRERE

SER

260,00

0,0000

32,00

8.320,00

Total do Fornecedor:
Total Geral:

33.705,00
412.975,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).
Dotação(ões):

2.002.3.3.90.00.00.00.00.00 (2), 2.008.3.3.90.00.00.00.00.00 (4), 2.030.3.3.90.00.00.00.00.00 (8),
2.003.3.3.90.00.00.00.00.00 (11), 2.006.3.3.90.00.00.00.00.00 (18), 2.013.3.3.90.00.00.00.00.00 (33),
2.023.3.3.90.00.00.00.00.00 (33), 2.017.3.3.90.00.00.00.00.00 (48), 2.017.3.3.90.00.00.00.00.00 (50),
2.017.3.3.90.00.00.00.00.00 (52), 2.015.3.3.90.00.00.00.00.00 (64), 2.019.3.3.90.00.00.00.00.00 (72),
2.019.3.3.90.00.00.00.00.00 (73), 2.020.3.3.90.00.00.00.00.00 (78), 2.031.3.3.90.00.00.00.00.00 (93),
2.045.3.3.90.00.00.00.00.00 (102), 2.037.3.3.90.00.00.00.00.00 (117), 2.037.3.3.90.00.00.00.00.00 (118),
2.036.3.3.90.00.00.00.00.00 (124)

São Bernardino, 4 de Janeiro de 2021.

ASSINADO DIGITALMENTE
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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 35/2020 - PR

MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO
01.612.812/0001-50
CNPJ:
RUA VERÔNICA SCHEID,1008
C.E.P.: 89982-000 - São Bernardino - SC

Processo Administrativo:
Processo de Licitação:
Data do Processo:

56/2020
56/2020
25/11/2020
Folha: 1/2

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) Prefeito Municipal, DALVIR LUIZ LUDWIG, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a
vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:
a)
b)
c)
d)
e)
f )

Processo Nr.:
Licitação Nr.:
Modalidade:
Data Homologação:
Data da Adjudicação:
Objeto da Licitação

56/2020
35/2020-PR
PREGÃO PRESENCIAL
04/01/2021
Sequência: 0
04/01/2021

O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO CONSISTE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO
DIESEL S-10, ÓLEO DIESEL COMUM E GASOLINA);CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS,
LUBRIFICAÇÃO, DESMONTAGEM, CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS. ESTA AQUISIÇÃO
TORNA-SE NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, CAMINHÕES, ÔNIBUS E
EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2021.

g ) Fornecedores e Itens Vencedores:
AUTO POSTO KLEIN LTDA

Unid.

Qtdade Descto (%)

(em Reais R$)
Preço Unitário Total do Item

(5360)

10 GASOLINA ADITIVADA - Marca: RODOIL
21 OLEO DIESEL - Marca: RODOIL

Lt
Lt

20.250,00

0,0000

4,21

85.252,50

5.000,00

0,0000

3,48

17.400,00

23 OLEO DIESEL S-10 - Marca: RODOIL

Lt

17.000,00

0,0000

3,65

62.050,00

24 GASOLINA ADITIVADA - Marca: RODOIL

Lt

6.750,00

0,0000

4,21

Total do Fornecedor:
AUTO POSTO SAO BERNARDINO LTDA

(29)

22 OLEO DIESEL S-10 - Marca: RODOIL

Lt

51.000,00

0,0000

3,65

Total do Fornecedor:
VALDEREZ ANTUNES FERREIRA - MEI

28.417,50

193.120,00
186.150,00

186.150,00

(4202)

1 CONSERTO CÂMARA PNEU CAMINHÃO, ONIBUS INCLUINDO
DESMONTAGEM E MONTAGEM - Marca: BORRACHARIA
FERREREI

Und

60,00

0,0000

38,00

2.280,00

2 CONSERTO DE CÂMARA DE AR DE CAMINHÃO, ONIBUS
INCLUINDO DESMONTAGEM E MONTAGEM - Marca:
BORRACHARIA FERRERE

Und

20,00

0,0000

38,00

760,00

3 CONSERTO DE CÂMARA MAQ. PESADA INCLUINDO
DESMONTAGEM E MONTAGEM - Marca: BORRACHARIA
FERRERE

Und

35,00

0,0000

68,00

2.380,00

4 CONSERTO DE CAMARA PNEU INCLUINDO DESMONTAGEM E
MONTAGEM - Marca: BORRACHARIA FERRERE

Und

25,00

0,0000

31,00

775,00

5 CONSERTO PNEU MÁQUINA PESADA - Marca: BORRACHARIA
FERRERE

SER

80,00

0,0000

68,00

5.440,00

6 DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU DE CAMINHÃO Marca: BORRACHARIA FERRERE

Und

95,00

0,0000

38,00

3.610,00

7 DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU CAMINHÃO, ONIBUS Marca: BORRACHARIA FERRERE

Und

70,00

0,0000

38,00

2.660,00

São Bernardino, 4 de Janeiro de 2021.

ASSINADO DIGITALMENTE
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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 35/2020 - PR

MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO
01.612.812/0001-50
CNPJ:
RUA VERÔNICA SCHEID,1008
C.E.P.: 89982-000 - São Bernardino - SC

Processo Administrativo:
Processo de Licitação:
Data do Processo:

56/2020
56/2020
25/11/2020
Folha: 2/2

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
VALDEREZ ANTUNES FERREIRA - MEI

(4202)

8 DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU MÁQUINA PESADA Marca: BORRACHARIA FERRERE

Und

110,00

0,0000

68,00

7.480,00

9 DESMONTAGEM, CONSERTO E MONTAGEM PNEU ARO
13/14/15/16/17/18 - Marca: BORRACHARIA FERRERE

SER

260,00

0,0000

32,00

8.320,00

Total do Fornecedor:
Total Geral:

33.705,00
412.975,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).
Dotação(ões):

2.002.3.3.90.00.00.00.00.00 (2), 2.008.3.3.90.00.00.00.00.00 (4), 2.030.3.3.90.00.00.00.00.00 (8),
2.003.3.3.90.00.00.00.00.00 (11), 2.006.3.3.90.00.00.00.00.00 (18), 2.013.3.3.90.00.00.00.00.00 (33),
2.023.3.3.90.00.00.00.00.00 (33), 2.017.3.3.90.00.00.00.00.00 (48), 2.017.3.3.90.00.00.00.00.00 (50),
2.017.3.3.90.00.00.00.00.00 (52), 2.015.3.3.90.00.00.00.00.00 (64), 2.019.3.3.90.00.00.00.00.00 (72),
2.019.3.3.90.00.00.00.00.00 (73), 2.020.3.3.90.00.00.00.00.00 (78), 2.031.3.3.90.00.00.00.00.00 (93),
2.045.3.3.90.00.00.00.00.00 (102), 2.037.3.3.90.00.00.00.00.00 (117), 2.037.3.3.90.00.00.00.00.00 (118),
2.036.3.3.90.00.00.00.00.00 (124)

São Bernardino, 4 de Janeiro de 2021.

ASSINADO DIGITALMENTE
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ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO LIC. 58/2020

Publicação Nº 2788996

ESTADO DE SANTA CATARINA

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 10/2020 - DL

MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO
01.612.812/0001-50
CNPJ:
RUA VERÔNICA SCHEID,1008
C.E.P.: 89982-000 - São Bernardino - SC

Processo Administrativo:
Processo de Licitação:
Data do Processo:

58/2020
58/2020
01/12/2020
Folha: 1/1

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) Prefeito Municipal, DALVIR LUIZ LUDWIG, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de
Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:
a)
b)
c)
d)
e)
f )

Processo Nr.:
Licitação Nr.:
Modalidade:
Data Homologação:
Data da Adjudicação:
Objeto da Licitação

58/2020
10/2020-DL
Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
04/01/2021
Sequência: 1
04/01/2021

LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE CONTROLE INTERNO, APRESENTAÇÃO DE
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ADEQUAÇÃO, INSTALAÇÃO E
TREINAMENTO OPERACIONAL PARA GERAÇÃO DE RELATÓRIOS ENCAMINHADOS PARA O
TRIBUNAL DE CONTAS DE SC NO EXERCÍCIO DE 2021, PODENDO SER PRORROGADO ATÉ 48
MESES DE ACORDO COM O INCISO IV DO ARTIGO 57 DA LEI FEDERAL N. 8.666/93.

g ) Fornecedores e Itens Vencedores:

Unid.

Qtdade Descto (%)

(em Reais R$)
Preço Unitário Total do Item

FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA (4338)
1 LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE INTERNO E PARA
APRESENTAÇÃO DE AUDIENCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO
DAS METAS FISCAIS.

Und

12

-

500,00

6.000,00

2 Impalantação e treinamento software sistema controle interno

Und

2

-

500,00

1.000,00

Total do Fornecedor:
Total Geral:

7.000,00
7.000,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).
Dotação(ões):

2.003.3.3.90.00.00.00.00.00 (11) Saldo: 541.105,00

São Bernardino, 4 de Janeiro de 2021.
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ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO LIC.10/2020 SAÚDE

Publicação Nº 2789063

ESTADO DE SANTA CATARINA

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 3/2020 - DL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BERNARDINO
11.431.615/0001-99
CNPJ:
RUA VERÔNICA SCHEID
C.E.P.: 89982-000 - São Bernardino - SC

Processo Administrativo:
Processo de Licitação:
Data do Processo:

10/2020
10/2020
28/12/2020
Folha: 1/1

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) Ordenador Da Despesa Do Fundo De Saúde, ALCEO NEGRI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela
Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:
a)
b)
c)
d)
e)
f )

Processo Nr.:
Licitação Nr.:
Modalidade:
Data Homologação:
Data da Adjudicação:
Objeto da Licitação

10/2020
3/2020-DL
Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
04/01/2021
Sequência: 1
04/01/2021

CONTRATO DE RATEIO REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO
CUSTEIO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CONIMS, PARA PAGAMENTO DE
DESPESAS COM MEDICAMENTOS, MATERIAIS, INSUMOS, SERVIÇOS, EQUIPAMENTOS/OBRAS,
DESPESAS EM GERAL E CONTRIBUIÇÕES. ESTA CONTRATAÇÃO TORNA-SE NECESSÁRIO PARA
MANTER A SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2021.

g ) Fornecedores e Itens Vencedores:
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CONIMS (3253)
1 CONTRATO DE RATEIO REFERENTE REPASSE DE RECURSOS MES
FINANCEIROS DESTINADOS AO CUSTEIO DO CONSÓRCIO,
PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EM GERAL, COM
MEDICAMENTOS, MATERIAIS, INSUMOS, SERVIÇOS E
CONTRIBUIÇÃO.

Unid.

Qtdade Descto (%)

12

-

(em Reais R$)
Preço Unitário Total do Item

38.684,434

Total do Fornecedor:
Total Geral:

464.213,21

464.213,21
464.213,21

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).
Dotação(ões):

2.025.3.1.71.00.00.00.00.00 (28), 2.025.3.3.71.00.00.00.00.00 (29), 2.025.4.4.71.00.00.00.00.00 (31)

São Bernardino, 4 de Janeiro de 2021.
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NOTA DE REVOGAÇÃO LIC. 61/2020 PREGÃO ELETRÔNICO N. 37/2020

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 37/2020 - PE

MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO
01.612.812/0001-50
CNPJ:
RUA VERÔNICA SCHEID,1008
C.E.P.: 89982-000 - São Bernardino - SC

Objeto:

Publicação Nº 2789169

Processo Administrativo:
Processo de Licitação:
Data do Processo:

61/2020
61/2020
29/12/2020

O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO CONSISTE NA AQUISIÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NOVA PARA
DESENVOLVER TRABALHOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

NOTA DE REVOGAÇÃO DE PROCESSO DE COMPRA Nr.: 1 / 2021

Motivo:

- Que o ato administrativo revogatório é resultante do poder discricionário no qual permite a Administração rever seus atos;
- Que o interesse público nada mais é do que o interesse da coletividade e que cada ato da Administração Pública deve ter por escopo
a satisfação e o interesse de todos os cidadãos;
- Que no Edital item no 22.1 há previsão de revogação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente
comprovado.
A presente revogação justifica-se neste caso porque existe a necessidade de investir em outras áreas para atender o anseio da
população.

São Bernardino, 4 de Janeiro de 2021

--------------------------------------------------------------------------------DALVIR LUIZ LUDWIG
Prefeito Municipal
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São Bonifácio
Prefeitura
PORTARIA Nº 01/2021

Publicação Nº 2789988

Portaria n º 001/2021
Exonera Chefe de Departamento de Estradas de Rodagem
LAURINO PETERS, Prefeito Municipal de São Bonifácio, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
EXONERAR, ISAQUE HEINZ, brasileiro, solteiro, funcionário público municipal, da Função Gratificada de Chefe de Departamento de Estradas
de Rodagem, a partir do dia 04 de janeiro de 2021.
São Bonifácio, 04 de janeiro de 2021.
Laurino Peters
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 02/2021

Publicação Nº 2789990

Portaria n º 002/2021
Exonera Chefe de Setor de Serviços Gerais.
LAURINO PETERS, Prefeito Municipal de São Bonifácio, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
EXONERAR, VALTER SCHARF FILHO, brasileiro, solteiro, funcionário público municipal, da Função Gratificada de Chefe de Setor de Serviços
Gerais, a partir do dia 04 de janeiro de 2021.
São Bonifácio, 04 de janeiro de 2021.
Laurino Peters
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 03/2021

Publicação Nº 2790003

Portaria n º 003/2021
Exonera Encarregado da Biblioteca.
LAURINO PETERS, Prefeito Municipal de São Bonifácio, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
EXONERAR, DORACI ISABEL PETRY MENNECK, brasileira, casada, funcionária pública municipal, da Função Gratificada de Encarregado da
Biblioteca, a partir do dia 04 de janeiro de 2021.
São Bonifácio, 04 de janeiro de 2021.
Laurino Peters
Prefeito Municipal
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Publicação Nº 2790005

Portaria n º 004/2021
Exonera Encarregado de Controle, Avaliação, Regularização e Auditoria SUS.
LAURINO PETERS, Prefeito Municipal de São Bonifácio, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
EXONERAR, MARIA HELENA KUHL, brasileira, solteira, funcionária pública municipal, da Função Gratificada de Encarregado de Controle,
Avaliação, Regularização e Auditoria SUS, a partir do dia 04 de janeiro de 2021.
São Bonifácio, 04 de janeiro de 2021.
Laurino Peters
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 05/2021

Publicação Nº 2790009

Portaria n º 005/2021
Exonera Encarregado de Programas Sociais.
LAURINO PETERS, Prefeito Municipal de São Bonifácio, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
EXONERAR, ALICE REGINA OLIVEIRA GOULART HAWERROTH, brasileira, casada, funcionária pública municipal, da Função Gratificada de
Encarregado de Programas Sociais, a partir do dia 04 de janeiro de 2021.
São Bonifácio, 04 de janeiro de 2021.
Laurino Peters
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 06/2021

Publicação Nº 2790011

Portaria n º 006/2021
Exonera Encarregado de Unidade de Saúde.
LAURINO PETERS, Prefeito Municipal de São Bonifácio, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
EXONERAR, DAYANE DA SILVA PREUSS, brasileira, casada, funcionária pública municipal, da Função Gratificada de Encarregado de Unidade
de Saúde, a partir do dia 04 de janeiro de 2021.
São Bonifácio, 04 de janeiro de 2021.
Laurino Peters
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 07/2021

Publicação Nº 2790014

Portaria n º 007/2021
Exonera Responsável pela Secretaria de Comércio e Indústria.
LAURINO PETERS, Prefeito Municipal de São Bonifácio, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
EXONERAR, JORGE LUIS CATANIO, brasileiro, solteiro, funcionário público municipal, da Função Gratificada de Responsável pela Secretaria
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de Comércio e Indústria, a partir do dia 04 de janeiro de 2021.
São Bonifácio, 04 de janeiro de 2021.
Laurino Peters
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 08/2021

Publicação Nº 2790015

Portaria n º 008/2021
Exonera Responsável pela Secretaria de Cultura e Turismo.
LAURINO PETERS, Prefeito Municipal de São Bonifácio, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
EXONERAR, ROSANE SCHADEN PREUSS, brasileira, casada, funcionária pública municipal, da Função Gratificada de Responsável pela Secretaria de Cultura e Turismo, a partir do dia 04 de janeiro de 2021.
São Bonifácio, 04 de janeiro de 2021.
Laurino Peters
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 09/2021

Publicação Nº 2790016

Portaria n º 009/2021
Exonera Responsável pela Secretaria de Saúde.
LAURINO PETERS, Prefeito Municipal de São Bonifácio, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
EXONERAR, MABEL MAGAGNIN POSSAMAI, brasileira, solteira, funcionária pública municipal, da Função Gratificada de Responsável pela
Secretaria de Saúde, a partir do dia 04 de janeiro de 2021.
São Bonifácio, 04 de janeiro de 2021.
Laurino Peters
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 10/2021

Publicação Nº 2790020

Portaria n º 010/2021
Exonera Responsável pela Secretaria de Transporte, Obras, Rodovias e Serviços Urbanos.
LAURINO PETERS, Prefeito Municipal de São Bonifácio, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
EXONERAR, CIRENEU DE SOUZA, brasileiro, casado, funcionário público municipal, da Função Gratificada de Responsável pela Secretaria de
Transporte, Obras, Rodovias e Serviços Urbanos, a partir do dia 04 de janeiro de 2021.
São Bonifácio, 04 de janeiro de 2021.
Laurino Peters
Prefeito Municipal
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Publicação Nº 2790023

Portaria n º 011/2021
Exonera Responsável pela Secretaria de Operacionalização de Máquinas, Equipamentos e Veículos.
LAURINO PETERS, Prefeito Municipal de São Bonifácio, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
EXONERAR, ANDRE ROHLING, brasileiro, solteiro, funcionário público municipal, da Função Gratificada de Responsável pela Secretaria de
Operacionalização de Máquinas, Equipamentos e Veículos, a partir do dia 04 de janeiro de 2021.
São Bonifácio, 04 de janeiro de 2021.
Laurino Peters
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 12/2021

Publicação Nº 2790027

Portaria n º 012/2021
Nomeia Assessor de Imprensa.
LAURINO PETERS, Prefeito Municipal de São Bonifácio, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
NOMEAR EDSON LUIZ ROESNER, brasileiro, casado, inscrito no CPF nº 593.628.129-91, RG 2.306.702-0 – SSP/SC, para ocupar o Cargo em
Comissão de Assessor de Imprensa, do Município de São Bonifácio, a partir do dia 04 de janeiro de 2021.
São Bonifácio, 04 de janeiro de 2021.
Laurino Peters
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 13/2021

Publicação Nº 2790035

Portaria n º 013/2021
Nomeia Chefe de Departamento de Estradas de Rodagem.
LAURINO PETERS, Prefeito Municipal de São Bonifácio, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
NOMEAR, ARNY ADY KUHL, brasileiro, casado, inscrito no CPF nº 312.608.109-68, RG 449850 – SSI/SC, para ocupar o Cargo em Comissão
de Chefe de Departamento de Estradas de Rodagem, do Município de São Bonifácio, a partir do dia 04 de janeiro de 2021.
São Bonifácio, 04 de janeiro de 2021.
Laurino Peters
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 14/2021

Publicação Nº 2790036

Portaria n º 014/2021
Nomeia Secretário Municipal de Transportes, Obras, Rodovias e Serviços Urbanos.
LAURINO PETERS, Prefeito Municipal de São Bonifácio, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
NOMEAR, LUIS HUBERTO DEGERING, brasileiro, casado, inscrito no CPF nº 469.782.249-87, RG 1.255.038-8 – SSP/SC, para ocupar o Cargo
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em Comissão de Secretário Municipal de Transportes, Obras, Rodovias e Serviços Urbanos, do Município de São Bonifácio, a partir do dia
04 de janeiro de 2021.
São Bonifácio, 04 de janeiro de 2021.
Laurino Peters
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 15/2021

Publicação Nº 2790037

Portaria n º 015/2021
Nomeia Assessor Jurídico.
LAURINO PETERS, Prefeito Municipal de São Bonifácio, no uso de suas atribuições legais RESOLVE:
NOMEAR LEANDRO DE MELO PELEGRINI, brasileiro, solteiro, Advogado, OAB/SC 29.701, inscrito no CPF nº 050.178.149-81, RG 4.305.928
– SSP/SC, para ocupar o Cargo em Comissão de Assessor Jurídico, a partir do dia 04 de janeiro de 2021.
São Bonifácio, 04 de janeiro de 2021.
Laurino Peters
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 16/2021

Publicação Nº 2790038

Portaria n º 016/2021
Nomeia Chefe de Setor de Serviços Gerais.
LAURINO PETERS, Prefeito Municipal de São Bonifácio, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
NOMEAR, CAROLINE APARECIDA CORREA, brasileira, solteira, funcionária pública municipal, para exercer a Função Gratificada de Chefe de
Setor de Serviços Gerais, a partir do dia 04 de janeiro de 2021.
São Bonifácio, 04 de janeiro de 2021.
Laurino Peters
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 17/2021

Publicação Nº 2790040

Portaria n º 017/2021
Nomeia Encarregado de Unidade de Saúde.
LAURINO PETERS, Prefeito Municipal de São Bonifácio, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
NOMEAR, JOICE RAFAELA MAYER, brasileira, solteira, funcionária pública municipal, para exercer a Função Gratificada de Encarregado de
Unidade de Saúde, a partir do dia 04 de janeiro de 2021.
São Bonifácio, 04 de janeiro de 2021.
Laurino Peters
Prefeito Municipal
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Publicação Nº 2790042

Portaria n º 018/2021
Nomeia Responsável pela Secretaria de Operacionalização de Máquinas, Equipamentos e Veículos.
LAURINO PETERS, Prefeito Municipal de São Bonifácio, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
NOMEAR, ERVINO AUGUSTO ROESNER, brasileiro, casado, funcionário público municipal, para exercer a Função Gratificada de Responsável
pela Secretaria de Operacionalização de Máquinas, Equipamentos e Veículos, a partir do dia 04 de janeiro de 2021.
São Bonifácio, 04 de janeiro de 2021.
Laurino Peters
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 19/2021

Publicação Nº 2790044

Portaria n º 019/2021
Nomeia Secretária Municipal de Saúde.
LAURINO PETERS, Prefeito Municipal de São Bonifácio, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
NOMEAR, LUCINEIA MOENSTER KUHL, brasileira, casada, inscrita no CPF nº 743.371.149-04, RG 2.678.099– SSP/SC, para ocupar o Cargo
em Comissão de Secretário Municipal de Saúde, do Município de São Bonifácio, a partir do dia 04 de janeiro de 2021.
São Bonifácio, 04 de janeiro de 2021.
Laurino Peters
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 20/2021

Publicação Nº 2790046

Portaria n º 020/2021
Concede Férias.
LAURINO PETERS, Prefeito Municipal de São Bonifácio, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 106, da Lei Complementar nº 144/2020, e em conformidade com o requerimento da parte interessada, protocolado sob nº 5680/2020, deferido em 04/01/2021,
RESOLVE:
CONCEDER FÉRIAS A ISAQUE HEINZ, brasileiro, solteiro, ocupante do cargo de Motorista, nível 2605-A, pelo período de 30 (trinta) dias,
contados a partir do dia 05 de janeiro de 2021, referente ao exercício 2019/2020.
São Bonifácio, 04 de janeiro de 2021.
Laurino Peters
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 21/2021

Publicação Nº 2790048

Portaria n º 021/2021
Concede Férias.
LAURINO PETERS, Prefeito Municipal de São Bonifácio, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 106, da Lei Complementar nº 144/2020, e em conformidade com o requerimento da parte interessada, protocolado sob nº 5681/2021, deferido em 04/01/2021,
RESOLVE:
CONCEDER FÉRIAS A JULIANO ANDRE BUCHNER, brasileiro, casado, ocupante do cargo de Motorista, nível 2605-E, pelo período de 30
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(trinta) dias, contados a partir do dia 05 de janeiro de 2021, referente ao exercício 2019/2020.
São Bonifácio, 04 de janeiro de 2021.
Laurino Peters
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 22/2021

Publicação Nº 2790051

Portaria n º 022/2021
Concede Férias.
LAURINO PETERS, Prefeito Municipal de São Bonifácio, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 106, da Lei Complementar nº 144/2020, e em conformidade com o requerimento da parte interessada, protocolado sob nº 5682/2021, deferido em 04/01/2021,
RESOLVE:
CONCEDER FÉRIAS A EMERSON DIRKSEN, brasileiro, solteiro, ocupante do cargo de Auxiliar de Manutenção e Conservação, nível 2601-B,
pelo período de 30 (trinta) dias, contados a partir do dia 05 de janeiro de 2021, referente ao exercício 2019/2020.
São Bonifácio, 04 de janeiro de 2021.
Laurino Peters
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 23/2021

Publicação Nº 2790052

Portaria n º 023/2021
Concede Férias.
LAURINO PETERS, Prefeito Municipal de São Bonifácio, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 106, da Lei Complementar nº 144/2020, e em conformidade com o requerimento da parte interessada, protocolado sob nº 5683/2021, deferido em 04/01/2021,
RESOLVE:
CONCEDER FÉRIAS A CELSO SALVADOR CEBOLA, brasileiro, viúvo, ocupante do cargo de Operador de Máquinas, nível 2606-J, pelo período
de 30 (trinta) dias, contados a partir do dia 05 de janeiro de 2021, referente ao exercício 2019/2020.
São Bonifácio, 04 de janeiro de 2021.
Laurino Peters
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 24/2021

Publicação Nº 2790054

Portaria n º 024/2021
Concede Férias.
LAURINO PETERS, Prefeito Municipal de São Bonifácio, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 106, da Lei Complementar nº 144/2020, e em conformidade com o requerimento da parte interessada, protocolado sob nº 5684/2020, deferido em 04/01/2021,
RESOLVE:
CONCEDER FÉRIAS A JEAN STOCK, brasileiro, solteiro, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, nível 2101-B, pelo período de 30
(trinta) dias, contados a partir do dia 05 de janeiro de 2021, referente ao exercício 2019/2020.
São Bonifácio, 04 de janeiro de 2021.
Laurino Peters
Prefeito Municipal
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Publicação Nº 2790056

Portaria n º 025/2021
Concede Férias.
LAURINO PETERS, Prefeito Municipal de São Bonifácio, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 106, da Lei Complementar nº 144/2020, e em conformidade com o requerimento da parte interessada, protocolado sob nº 5685/2021, deferido em 04/01/2021,
RESOLVE:
CONCEDER FÉRIAS A RODRIGO LOCH, brasileiro, casado, ocupante do cargo de Operador de Máquinas, nível 2606-C, pelo período de 30
(trinta) dias, contados a partir do dia 05 de janeiro de 2021, referente ao exercício 2019/2020.
São Bonifácio, 04 de janeiro de 2021.
Laurino Peters
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 26/2021

Publicação Nº 2790057

Portaria n º 026/2021
Concede Férias.
LAURINO PETERS, Prefeito Municipal de São Bonifácio, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 106, da Lei Complementar nº 144/2020, e em conformidade com o requerimento da parte interessada, protocolado sob nº 5686/2021, deferido em 04/01/2021,
RESOLVE:
CONCEDER FÉRIAS A HENRIQUE NIENKOETTER, brasileiro, solteiro, ocupante do cargo de Assistente Administrativo, nível 2103-B, pelo
período de 30 (trinta) dias, contados a partir do dia 05 de janeiro de 2021, referente ao exercício 2019/2020.
São Bonifácio, 04 de janeiro de 2021.
Laurino Peters
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 27/2021

Publicação Nº 2790058

Portaria n º 027/2021
Concede Férias.
LAURINO PETERS, Prefeito Municipal de São Bonifácio, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 106, da Lei Complementar nº 144/2020, e em conformidade com o requerimento da parte interessada, protocolado sob nº 5687/2021, deferido em 04/01/2021,
RESOLVE:
CONCEDER FÉRIAS A LUCIANO LEHMKUHL, brasileiro, divorciado, ocupante do cargo de Operador de Máquinas, nível 2606-I, pelo período
de 30 (trinta) dias, contados a partir do dia 05 de janeiro de 2021, referente ao exercício 2019/2020.
São Bonifácio, 04 de janeiro de 2021.
Laurino Peters
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 28/2021

Publicação Nº 2790059

Portaria n º 028/2021
Concede Férias.
LAURINO PETERS, Prefeito Municipal de São Bonifácio, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 106, da Lei Complementar nº 144/2020, e em conformidade com o requerimento da parte interessada, protocolado sob nº 5688/2021, deferido em 04/01/2021,
RESOLVE:
CONCEDER FÉRIAS A CIRENEU DE SOUZA, brasileiro, casado, ocupante do cargo de Operador de Máquinas, nível 2606-J, pelo período de
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30 (trinta) dias, contados a partir do dia 05 de janeiro de 2021, referente ao exercício 2019/2020.
São Bonifácio, 04 de janeiro de 2021.
Laurino Peters
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 29/2021

Publicação Nº 2790060

Portaria n º 029/2021
Concede Férias.
LAURINO PETERS, Prefeito Municipal de São Bonifácio, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 106, da Lei Complementar nº 144/2020, e em conformidade com o requerimento da parte interessada, protocolado sob nº 5689/2021, deferido em 04/01/2021,
RESOLVE:
CONCEDER FÉRIAS A VOLNEI RECH, brasileiro, casado, ocupante do cargo de Operador de Máquinas, nível 2606-J, pelo período de 30
(trinta) dias, contados a partir do dia 05 de janeiro de 2021, referente ao exercício 2019/2020.
São Bonifácio, 04 de janeiro de 2021.
Laurino Peters
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 30/2021

Publicação Nº 2790061

Portaria n º 030/2021
Concede Férias.
LAURINO PETERS, Prefeito Municipal de São Bonifácio, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 106, da Lei Complementar nº 144/2020, e em conformidade com o requerimento da parte interessada, protocolado sob nº 5690/2021, deferido em 04/01/2021,
RESOLVE:
CONCEDER FÉRIAS A ANTONIO KOCK, brasileiro, casado, ocupante do cargo de Oficial de Manutenção e Conservação, nível 2603-E, pelo
período de 30 (trinta) dias, contados a partir do dia 05 de janeiro de 2021, referente ao exercício 2019/2020.
São Bonifácio, 04 de janeiro de 2021.
Laurino Peters
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 31/2021

Publicação Nº 2790062

Portaria n º 031/2021
Concede Férias.
LAURINO PETERS, Prefeito Municipal de São Bonifácio, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 106, da Lei Complementar nº 144/2020, e em conformidade com o requerimento da parte interessada, protocolado sob nº 5691/2021, deferido em 04/01/2021,
RESOLVE:
CONCEDER FÉRIAS A ALICE REGINA OLIVEIRA GOULART HAWERROTH, brasileira, casada, ocupante do cargo de Assistente Administrativo,
nível 2103-F pelo período de 30 (trinta) dias, contados a partir do dia 05 de janeiro de 2021, referente ao exercício 2019/2020.
São Bonifácio, 04 de janeiro de 2021.
Laurino Peters
Prefeito Municipal
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TERMO DE POSSE DO PREFEITO E VICE PREFEITO MUNICIPAIS PARA O PERÍODO DE 2021 A 2024

Publicação Nº 2789494

Termo de Posse do Prefeito Municipal Senhor Laurino Peters e Vice-Prefeito Saulo Buss eleitos em 15 de novembro de 2020, para o período
de 2021 a 2024.
Ao primeiro (1º) dia do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e vinte e um (2021), às 09h00min, no Prédio da Câmara Municipal de Vereadores de São Bonifácio, sito a Rua Pe. Augusto Schwirling, nº 31 – Centro – São Bonifácio – SC, presentes os vereadores eleitos no pleito
de 15 de novembro de dois mil e vinte, autoridades municipais e demais munícipes, tomou posse como Prefeito Municipal o Senhor Laurino
Peters e como Vice-Prefeito o Senhor Saulo Buss, para o período de primeiro de janeiro de dois mil e vinte e um até trinta e um de dezembro
de dois mil e vinte e quatro, sendo que ambos prestaram o seguinte juramento: “Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição
Estadual e a Lei Orgânica Municipal, observar as leis, desempenhar o mandato que me foi confiado e trabalhar pelo progresso do município
e pelo bem estar do seu povo”. E, para constar, eu Anderson Davi Peters presidente, mandei lavrar o presente Termo, que vai assinado por
mim, os empossados e os demais que o desejarem fazer.
São Bonifácio, 1º janeiro de 2021.

TERMO DE POSSE DOS VEREADORES ELEITOS PARA O PERÍODO DE 2021 A 2024

Publicação Nº 2789509

Termo de Posse dos Vereadores eleitos em 15 de novembro de 2020, para o período de 2021 a 2024.
Ao primeiro dia (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e vinte e um (2021), às 09h00min, no Prédio da Câmara Municipal de Vereadores de São Bonifácio, sito a Rua Pe. Augusto Schwirling, nº 31 – Centro – São Bonifácio – SC, presente os vereadores eleitos no pleito de
15 novembro de dois mil e vinte, autoridades municipais e demais munícipes, tomaram posse os vereadores: Anderson Davi Peters, Ervino
Augusto Roesner, Joanice Nádia Schauffler Stock, Leandro Leomar Leising, Lissandro Maas, Odeval Orlando Vanroo, Patrícia Schmidt da
Silva, Ronei Buchner e Roque Buss, para o período de primeiro de janeiro de dois mil e vinte e um até trinta e um de dezembro de dois mil
e vinte e quatro, sendo que os mesmos prestaram o seguinte juramento: “Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual
e a Lei Orgânica Municipal, observar as leis, desempenhar o mandato que me foi confiado e trabalhar pelo progresso do município e pelo
bem estar do seu povo”. E, para constar, eu Anderson Davi Peters presidente, mandei lavrar o presente Termo que vai assinado por mim,
os empossados e demais que o desejarem fazer.
São Bonifácio, 1º janeiro de 2021.
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São Carlos
Prefeitura
CONVOCAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO 001/2020

Publicação Nº 2789012

CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL Nº. 001/2020
O Prefeito do Município de São Carlos - SC, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no art. 37 da Constituição Federal,
as Legislações Estadual e Municipal em vigor e considerando a homologação do Resultado Final do Concurso Publico realizado através do
Edital nº 001/2020, vem por meio desta, CONVOCAR OS(AS) CANDIDATOS(AS) NOS CARGOS A SEGUIR:
CANDIDATO CARGO
ANA LUISA SCHOELER MÉDICO CLINICO GERAL
Os convocados(as) deverão comparecer no prazo de 30 dias a contar da data de publicação desta convocação, no Departamento de Gestão
de Pessoas da Prefeitura de São Carlos, sito na Rua Demétrio Lorenz, 747, centro, para apresentação, entrega dos documentos constantes
do edital do concurso e agendamento de exames de saúde pré-admissionais, tudo em conformidade do edital de abertura do concurso
público municipal.
São Carlos – SC, 04 de Janeiro de 2021.
RUDI MIGUEL SANDER
Prefeito

CONVOCAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO 005/2020

Publicação Nº 2789011

CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL Nº. 005/2020
O Prefeito do Município de São Carlos - SC, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no art. 37 da Constituição Federal,
as Legislações Estadual e Municipal em vigor e considerando a homologação do Resultado Final do Processo Seletivo realizado através do
Edital nº 005/2020, vem por meio desta, CONVOCAR OS(AS) CANDIDATOS(AS) NOS CARGOS A SEGUIR:
CANDIDATO CARGO
SANDRA CRISTINA HAAS MÉDICO CLINICO GERAL
Os convocados(as) deverão comparecer no prazo de 30 dias a contar da data de publicação desta convocação, no Departamento de Gestão
de Pessoas da Prefeitura de São Carlos, sito na Rua Demétrio Lorenz, 747, centro, para apresentação, entrega dos documentos constantes
do edital do concurso e agendamento de exames de saúde pré-admissionais, tudo em conformidade do edital de abertura do concurso
público municipal.
São Carlos – SC, 04 de Janeiro de 2021.
RUDI MIGUEL SANDER
Prefeito

PORTARIA Nº 001/2021

Publicação Nº 2788624

PORTARIA Nº 001/2021
QUE DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
O Prefeito Municipal de São Carlos, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei:
“RESOLVE”
Ar. 1o - Fica exonerado, a pedido, o Senhor JEAN CARLO THEISEN do cargo de Assessor de Administração Finanças e Planejamento, com
carga horária de 40 horas semanais.
Art. 2º - Fica revogada em seu inteiro teor a Portaria nº 012/2020 de 15 de Janeiro de 2020.
Art. 3º - Para fazer frente às despesas decorrentes da aplicação desta Portaria, serão utilizados os recursos consignados no orçamento
vigente.
Art. 4o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 5o - Revogam-se as disposições em contrário.
São Carlos/SC, em 04 de Janeiro de 2021.
RUDI MIGUEL SANDER
Prefeito Municipal.
Registre-se e Publique-se.

PORTARIA Nº 002/2021

Publicação Nº 2788625

PORTARIA Nº 002/2021
Dispõe sobre a nomeação de Diretor de Departamento e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de São Carlos, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Legislação em vigor.
“RESOLVE”
Art. 1º - Fica nomeado o Senhor NILMAR BONAFE para o Cargo de Diretor de Departamento, com lotação na Secretaria de Administração,
Finanças e Planejamento com carga horária de 40 horas semanais, percebendo o vencimento constante no Anexo V do Quadro Único de
Pessoal da Lei Complementar nº. 002/2018, de 26 de Março de 2018.
Art. 2º - Para fazer frente às despesas decorrentes da aplicação desta Portaria, serão utilizados os recursos consignados no orçamento
vigente.
Art. 3º - Este Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
São Carlos/SC, em 04 Janeiro de 2021.
RUDI MIGUEL SANDER
Prefeito Municipal.
Registre-se e Publique-se.

Câmara Municipal
ATA N.º 01-2021

Publicação Nº 2788623

ATA 01/2021
Às dez horas do primeiro dia de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, tendo como local o Plenário da Câmara, situado na Avenida
Santa Catarina, nº 1.010, no centro da cidade de São Carlos, estado de Santa Catarina, reuniu-se a Câmara Municipal de Vereadores do
Município de São Carlos, para a sessão solene de instalação, sob a coordenação do senhor Ademar João Brutscher, Presidente para o ato,
atendendo ao Artigo 22 da Lei Orgânica Municipal. Compareceram os seguintes Vereadores eleitos: Ademar João Brutscher, Presidente dos
Trabalhos; Sidirléia Argenta Assmann, Secretária ad hoc; Carmo Riffel, Claudir Watte, José Cléo Kunst, José Noimar Mai, Ronei Schislenco
Chaves, Sidney José Breier e Tiani Marschall Sackser, para o fim específico de prestarem compromisso e serem empossados solenemente
no cargo de Vereadores do Município de São Carlos. Cumpridas as demais formalidades de Lei, foi prestado o seguinte compromisso pelo
Presidente e pela Secretária ad hoc: Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal, observar
as Leis, desempenhar o mandato que me foi confiado e trabalhar pelo progresso do Município e pelo bem estar de seu povo. Seguiu-se
o compromisso dos demais Vereadores, nominados, atendendo a chamada nominal pela Secretária ad hoc, quando se comprometeram
pronunciando: "assim prometo". Foram, após o compromisso, declarados empossados Vereadores do Município de São Carlos para a Décima
Sétima Legislatura, compreendida entre primeiro de janeiro do ano de dois mil e vinte e um a trinta e um de dezembro do ano dois mil e
vinte e quatro. Tomada a posse dos vereadores passou para a posse e compromisso do Prefeito e Vice-Prefeito, os senhores Rudi Miguel
Sander e Fernando José Signori. Após, cumpridas as demais formalidades de Lei, os senhores prestaram o seguinte compromisso: Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal, observar as Leis, desempenhar o mandato que me
foi confiado e trabalhar pelo progresso do Município e pelo bem estar de seu povo. Em ato contínuo, foram declarados empossados pelo
senhor Presidente dos Trabalhos, vereador Ademar João Brutscher, nos cargos de Prefeito, o senhor Rudi Miguel Sander, e Vice-Prefeito,
o senhor Fernando José Signori, para o período compreendido entre primeiro de janeiro do ano de dois mil e vinte e um a trinta e um de
dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro. Na sequência, se pronunciaram as seguintes autoridades: vereador Ademar João Brutscher;
vereador Carmo Riffel; vereador José Cléo Kunst; vereador José Noimar Mai; vereador Ronei Schislenco Chaves; vereadora Sidirléia Argenta
Assmann; vereador Sidney José Breier, vereadora Tiani Marschall Sackser; Vice-Prefeito Fernando José Signori e o Prefeito Municipal Rudi
Miguel Sander. Após os pronunciamentos o Presidente suspendeu a sessão por cinco minutos, desfazendo-se a Mesa de Honra. Ao reiniciar
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a sessão, sem a presença do Prefeito e Vice-Prefeito, o Presidente dos Trabalhos deu inicio a eleição da mesa diretora, através de cédulas
impressas, atendendo ao disposto no artigo 21 do Regimento Interno desta Casa. Inicialmente o Presidente dos Trabalhos abriu espaço para
os vereadores se candidatarem para o cargo de Presidente. Após, o Presidente dos Trabalhos solicitou a um servidor da Casa para que entregasse as cédulas aos vereadores, posteriormente recolhidas por servidor da Casa, tendo sido este procedimento repetido para a eleição de
todos os cargos da Mesa Diretora. O resultado assim se deu: Presidente: José Noimar Mai, inscrito no CPF sob o número: 569.502.099-91 (5
votos a favor); Candidato vencido: Ronei Schislenco Chaves (4 votos a favor); Vice-Presidente: José Cléo Kunst (5 votos a favor). Candidato
vencido: Ademar João Brutscher (4 votos a favor); 1ª Secretária: Sidirleia Argenta Assmann (9 votos a favor); 2º Secretária: Tiani Marschall
Sackser (8 votos a favor e um voto contrário). Na sequência o Presidente dos Trabalhos passou a palavra ao Presidente eleito que fez uso
da palavra, solicitando aos membros da Mesa Diretora eleita que tomassem seus lugares. Do que para constar, lavrou-se e digitou-se a presente ata, por Cristiano Munslinger, Técnico em Administração da Câmara, a qual se achada conforme vai assinada por todos os Vereadores
presentes. SALA DAS SESSÕES, em 1º de janeiro de 2021.
Ademar João Brutscher José Noimar Mai José Cléo Kunst Presidente dos trabalhos Presidente Eleito Vice-Presidente eleito
Sidirléia Argenta Assmann Tiani Marschall Sackser Carmo Riffel
1ª Secretária eleita 2ª Secretária eleita Vereador
Claudir Watte Ronei Schislenco Chaves Sidney José Breier
Vereador Vereador Vereador

PORTARIA N.º 01-2021

Publicação Nº 2789769

Portaria n.º 001/2021, de 04 de janeiro de 2021.
Dispõe sobre a nomeação para cargo de provimento em comissão e dá outras providências.
JOSÉ NOIMAR MAI, Chefe do Poder Legislativo de São Carlos, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, em conformidade com
o artigo 23, § 2º da Lei Orgânica Municipal e artigo 38, XXX, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de São Carlos,
RESOLVE:
Art. 1º Fica nomeado o senhor NATAN WAGNER, Advogado inscrito na OAB/SC sob o n.º 42.334, para exercer o cargo de Assessor Jurídico
da Câmara de Vereadores de São Carlos, estado de Santa Catarina.
Art. 2º Esta Portaria, nos termos da Lei Municipal n.º 1.727/2013, entra em vigor na data de sua assinatura.
São Carlos/SC, em 04 de janeiro de 2021.
José Noimar Mai
Presidente da Câmara
Registre-se.
Publique-se.

TERMO DE POSSE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Publicação Nº 2788628

TERMO DE COMPROMISSO E POSSE DO PREFEITO MUNICIPAL E DO VICE-PREFEITO ELEITOS NO PLEITO DE QUINZE DE NOVEMBRO DE
2020.
No primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, nesta cidade de São Carlos, estado de Santa Catarina, na sede da Câmara de Vereadores de São Carlos, situada na Avenida Santa Catarina, número 1.010, sob a Presidência do senhor Ademar João Brutscher,
Presidente da Câmara de Vereadores no ano de 2020, às dez horas, em sessão solene, compareceram, investidos automaticamente em seus
respectivos cargos em primeiro de janeiro de dois mil e vinte e um, os senhores Rudi Miguel Sander e Fernando José Signori para prestarem
compromisso e serem empossados, respectivamente, nos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito do Município de São Carlos, eleitos no pleito
de quinze de novembro do ano de dois mil e vinte, pela coligação denominada “Todos por São Carlos”, composta pelos seguintes Partidos:
Progressistas – PP; Partido Liberal – PL; Partido Social Democrático – PSD; Partido Trabalhista – PT; e Partido Social Cristão - PSC. Após cumpridas as demais formalidades de Lei, incluindo a prévia entrega do diploma e a declaração de bens na Secretaria da Câmara onde ficarão
arquivados e à disposição dos interessados, prestaram o seguinte compromisso: Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição
Estadual e a Lei Orgânica Municipal, observar as Leis, desempenhar o mandato que me foi confiado e trabalhar pelo progresso do Município
e pelo bem estar de seu povo. Em ato contínuo, foram declarados empossados pelo senhor Presidente dos Trabalhos, vereador Ademar
João Brutscher, nos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito do Município de São Carlos, para o período compreendido entre primeiro de janeiro
do ano de dois mil e vinte e um a trinta e um de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro. Para que surtam todos os efeitos legais, eu,
Sidirléia Argenta Assmann, Secretária ad hoc, lavrei o presente termo, que vai assinado pelos empossados, pelo Presidente e por mim. São
Carlos, estado de Santa Catarina, no primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um.
Rudi Miguel Sander
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Prefeito
Ademar João Brutscher
Presidente dos Trabalhos
Fernando José Signori
Vice-Prefeito
Sidirléia Argenta Assmann
Secretária ah doc

TERMO DE POSSE DOS VEREADORES

Publicação Nº 2788631

TERMO DE COMPROMISSO E POSSE DOS VEREADORES ELEITOS EM NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE PARA A CÂMARA DE
VEREADORES DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, ESTADO DE SANTA CATARINA.
No primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, nesta cidade de São Carlos, estado de Santa Catarina, na sede da Câmara
de Vereadores de São Carlos, situada na Avenida Santa Catarina, número 1.010, sob a Presidência do Senhor Ademar João Brutscher, Presidente da Câmara de Vereadores no ano de 2020, às dez horas, em sessão solene compareceram os Vereadores eleitos no pleito eleitoral
de quinze de novembro do ano de dois mil e vinte, investidos automaticamente no cargo em primeiro de janeiro de dois mil e vinte e um, os
senhores: Ademar João Brutscher, Carmo Riffel, Claudir Watte, José Cléo Kunst, José Noimar Mai, Ronei Schislenco Chaves, Sidirléia Argenta
Assmann, Sidney José Breier e Tiani Marschall Sackser para o fim específico de prestarem compromisso e serem empossados solenemente
no cargo de Vereadores do Município de São Carlos. Cumpridas as demais formalidades de Lei, incluindo a prévia entrega do Diploma e a
declaração de bens na Secretaria da Câmara, onde ficarão arquivados e à disposição dos interessados, foi prestado o seguinte compromisso
pelo Presidente e pela Secretária ad hoc: Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal,
observar as Leis, desempenhar o mandato que me foi confiado e trabalhar pelo progresso do Município e pelo bem estar de seu povo.
Seguiu-se o compromisso dos demais Vereadores nominados, atendendo a chamada nominal pela Secretária ad hoc, Vereadora Sidirléia
Argenta Assmann, quando comprometeram-se pronunciando: "assim prometo". Foram, após o compromisso, declarados empossados Vereadores do Município de São Carlos para a Décima Sétima Legislatura, compreendida entre primeiro de janeiro do ano de dois mil e vinte e
um a trinta e um de dezembro do ano dois mil e vinte e quatro. Para que surtam os efeitos legais, eu, Sidirléia Argenta Assmann, Secretária
ad hoc, lavrei o presente termo, ao qual aporão suas assinaturas todos os Vereadores empossados. São Carlos, Estado de Santa Catarina,
no primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um.
Ademar João Brutscher
Vereador
José Cléo Kunst
Vereador
Sidirleia Argenta Assmann
Vereadora
Carmo Riffel
Vereador
José Noimar Mai
Vereador
Sidney José Breier
Vereador
Claudir Watte
Vereador
Ronei Schislenco Chaves
Vereador
Tiani Marschall Sackser
Vereadora
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São Cristóvão do Sul
Prefeitura
1836/2021

Publicação Nº 2788990

DECRETO Nº 1836/2021
DISPÕE SOBRE O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
ILSE AMÉLIA LEOBET, Prefeita Municipal de São Cristóvão do Sul, no uso de suas atribuições legais, em especial as previstas pelo Artigo 79,
inciso IX, da Lei Orgânica do Município de São Cristóvão do Sul:
DECRETA:
Art. 1º - À partir de 05 de janeiro de 2021 o horário de atendimento ao público definido nas seguintes Secretarias e Departamentos Municipais:
I – Secretaria de Agricultura e Agropecuária funcionará de segunda-feira a sexta-feira com atendimento ao público no horário das 7h30min
às 11h30min e das 13h00min às 17h00min.
II - Secretaria de Obras e Serviços Públicos funcionará de segunda-feira a sexta-feira com atendimento ao público no horário das 7h30min
às 11h30min e das 13h00min às 17h00min.
III - Secretaria de Saúde funcionará de segunda-feira a sexta-feira com atendimento ao público no horário das 7h30min às 11h30min e das
13h00min às 17h00min.
IV - Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças funcionará de segunda-feira a sexta-feira com atendimento ao público no horário
das 8h30min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min.
V - Secretaria de Assistência Social funcionará de segunda-feira a sexta-feira com atendimento ao público no horário das 8h30min às
12h00min e das 13h30min às 17h30min.
VI - Secretaria de Educação funcionará de segunda-feira a sexta-feira com atendimento ao público no horário das 8h00min às 12h00min e
das 13h00min às 17h00min.
Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
São Cristóvão do Sul, 04 de janeiro de 2021.
ILSE AMÉLIA LEOBET
Prefeita Municipal
Publicado o presente decreto, aos quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um no Mural Público do Paço Municipal, situado
na portaria da Prefeitura Municipal.
VALMIR DA LEVE RODRIGUES
Secretário de Planejamento, Administração e Finanças
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São Domingos
Prefeitura
DADOS DA RESCISÃO TOTAL AMIGÁVEL DATA: 29/12/2020 TERMO ADITIVO FMS N. 021 DE 10 DE DEZEMBRO
DE 2020

Publicação Nº 2788773

DADOS DA RESCISÃO TOTAL AMIGÁVEL
DATA: 29/12/2020
TERMO ADITIVO FMS N. 021 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020.
DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTO EXCLUSIVO NO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO À COVID 19.
RESPONSÁVEL JURÍDICO: Luiz Henrique Maseto Zanovello OAB/SC 33076
Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS
Contratada: Clinica de Diagnostico Scarioti & Longo LTDA
CNPJ: 07.100.523/0001-59
Fundamento Legal da Rescisão: art. 79, inc. II da Lei Federal n. 8.666/93

DADOS DA RESCISÃO TOTAL AMIGÁVEL DATA: 29/12/2020 TERMO ADITIVO FMS N. 029 DE 10 DE DEZEMBRO
DE 2020

Publicação Nº 2788771

DADOS DA RESCISÃO TOTAL AMIGÁVEL
DATA: 29/12/2020
TERMO ADITIVO FMS N. 029 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020.
DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA (S) PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA.
RESPONSÁVEL JURÍDICO: Luiz Henrique Maseto Zanovello OAB/SC 33076
Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS
Contratada: Clinica de Diagnostico Scarioti & Longo LTDA
CNPJ: 07.100.523/0001-59
Fundamento Legal da Rescisão: art. 79, inc. II da Lei Federal n. 8.666/93

DECRETO Nº 001 DE 04 01 21

Publicação Nº 2789407

DECRETO Nº 001, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre a nomeação de servidor público municipal.
O Prefeito Municipal de São Domingos, Estado de Santa Catarina, no uso de atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal de 28/09/1990, atualizada; Lei Complementar Municipal nº 0018, de 28/01/2008 atualizada; Lei Complementar Municipal nº 0045, de
06/11/2012 atualizada; e Lei Complementar Municipal 0042, de 04/04/2012 atualizada;
DECRETA:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor Marcos André Morschheiser, para exercer o cargo de Secretario Municipal de Administração e Fazenda ,
neste Município de São Domingos (SC), enquadrado no Anexo III - Quadro Geral de Cargos Comissionados, Código 71.00, Nível AP-01, da
Lei Complementar Municipal nº 0042, de 04/04/12, atualizada, a partir desta data.
Art. 2º As despesas provenientes do cumprimento deste decreto, correrão por conta das dotações constantes no orçamento geral do município.
Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Domingos (SC), 04 de janeiro de 2021.
Marcio Luiz Bigolin Grosbelli
Prefeito Municipal
Registrado e publicado em data supra.
Marcio Luiz Bigolin Grosbelli
Responsável pelas Publicações
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Publicação Nº 2789408

DECRETO Nº 002, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre a nomeação de servidor público municipal.
O Prefeito Municipal de São Domingos, Estado de Santa Catarina, no uso de atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal de 28/09/1990, atualizada; Lei Complementar Municipal nº 0018, de 28/01/2008 atualizada; Lei Complementar Municipal nº 0045, de
06/11/2012 atualizada; e Lei Complementar Municipal 0042, de 04/04/2012 atualizada;
DECRETA:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor Renato de Jesus Marques, para exercer o cargo de Secretario Municipal de Transportes, Obras e Serviços
Públicos, neste Município de São Domingos (SC), enquadrado no Anexo III - Quadro Geral de Cargos Comissionados, Código 71.00, Nível
AP-01, da Lei Complementar Municipal nº 0042, de 04/04/12, atualizada, a partir desta data.
Art. 2º As despesas provenientes do cumprimento deste decreto, correrão por conta das dotações constantes no orçamento geral do município.
Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Domingos (SC), 04 de janeiro de 2021.
Marcio Luiz Bigolin Grosbelli
Prefeito Municipal
Registrado e publicado em data supra.
Marcio Luiz Bigolin Grosbelli
Responsável pelas Publicações

DECRETO Nº 003 DE 04 01 21

Publicação Nº 2789410

DECRETO Nº 003, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre a nomeação de servidor público municipal.
O Prefeito Municipal de São Domingos, Estado de Santa Catarina, no uso de atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, de 28/09/1990; pela Lei Complementar Municipal nº 0018, de 28/01/2008 atualizada, Lei Complementar Municipal nº 0045, de
06/11/1202 atualizada e pela Lei Complementar Municipal nº 042 de 04/04/2012 atualizada;
DECRETA:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor Marcelo Adolfo Franzosi, para exercer o cargo de Coordenador de Serviços Contábeis, neste Município de
São Domingos (SC), sob Regime Jurídico Estatutário, enquadrado no Anexo III, Quadro de Cargos de Provimento em Comissão – Tabela de
Cargos, Código 71.09 nível CC-01, da Lei Complementar Municipal nº 0042, de 04/04/2012 atualizada, a partir desta data.
Art. 2º As despesas provenientes do cumprimento deste decreto, correrão por conta das dotações constantes no orçamento geral do município.
Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Domingos (SC), 04 de janeiro de 2021.
Marcio Luiz Bigolin Grosbelli
Prefeito Municipal
Registrado e publicado em data supra.
Marcio Luiz Bigolin Grosbelli
Responsável pelas Publicações
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Publicação Nº 2789411

DECRETO Nº 004, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre a nomeação de servidor público municipal.
O Prefeito Municipal de São Domingos, Estado de Santa Catarina, no uso de atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal de 28/09/1990, atualizada; Lei Complementar Municipal nº 0018, de 28/01/2008 atualizada; Lei Complementar Municipal nº 0045, de
06/11/2012 atualizada; e Lei Complementar Municipal 0042, de 04/04/2012 atualizada;
DECRETA:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor Gilvane Silverio, para exercer o cargo de Consultor Técnico, neste Município de São Domingos (SC), enquadrado no Anexo III - Quadro Geral de Cargos Comissionados, Código 71.04, Nível CC-02, da Lei Complementar Municipal nº 0042, de
04/04/12, atualizada, a partir desta data.
Art. 2º As despesas provenientes do cumprimento deste decreto, correrão por conta das dotações constantes no orçamento geral do município.
Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Domingos (SC), 04 de janeiro de 2021.
Marcio Luiz Bigolin Grosbelli
Prefeito Municipal
Registrado e publicado em data supra.
Marcio Luiz Bigolin Grosbelli
Responsável pelas Publicações
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São Francisco do Sul
Prefeitura
LEI Nº 2375 DE 2020 IVO DA SILVA

Publicação Nº 2788597

Lei Nº 2375/2020
DENOMINA O LOGRADOURO PÚBLICO -“SERVIDÃO JOSÉ IVO DA SILVA AINDA NÃO DENOMINADO POR LEI”.
O VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO SUL, em acordo com os arts. 30, II e 46, § 8º da Lei Orgânica municipal e art. 43, II do Regimento Interno, faz saber que a Câmara aprovou e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1° Fica denominada de “Servidão José Ivo da Silva” uma via situada do lado esquerdo da Rua - Jordão Cantídio da Silva ( lei n°25/1992),
no Bairro Rocio Grande, distante 86,00m da av. Dr. Nereu Ramos Br- 280 contendo 85,00m de extensão e com largura variável.
Parágrafo Único. essa Denominação é para fins Exclusivo de Endereçamento Postal.
Art.2° Esta lei entra em vigor na data de sua Publicação.
São Francisco do Sul, 29 de dezembro de 2020.
Edson Luiz Duarte
Vice-Presidente da Mesa Diretora
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São João Batista
Prefeitura
1ª RETIFICAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 45/FMS/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO 33/FMS/2020 –
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Publicação Nº 2788672

1ª Retificação ao Processo Licitatório nº 45/FMS/2020 - Pregão Eletrônico 33/FMS/2020 – Sistema de Registro de Preços
O Fundo Municipal de Saúde de São João Batista, inscrito no CNPJ nº 08.361.788/0001-73, com sede na Rua Gilson Geraldo Sartori, 411,
Centro, São João Batista, SC, CEP: 88.240-000, de conformidade com a Lei 8.666/93 e Decreto Federal 10.024/19, por determinação de
Augusto Correia Junior, Pregoeiro Municipal, torna pública a 1ª retificação ao Processo Licitatório nº 45/FMS/2020 - Pregão Eletrônico 33/
FMS/2020, do tipo menor preço por item, modo de disputa: aberto, para o registro de preços para eventual aquisição futura de fórmulas
infantis e suplementos alimentares para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de São João Batista, SC; Houve alteração
no descritivo dos itens 06 e 07 do Anexo X. Todas as demais informações permanecem inalteradas.
São João Batista, 04 de janeiro de 2021.
Augusto Correia Junior
Pregoeiro Municipal

DECRETO FUNCIONAL N° 01/2021

Publicação Nº 2790413

DECRETO FUNCIONAL 01/2021
Nomeação
O Prefeito Municipal, no exercício da competência outorgada pelo artigo 67, incisos II, IX e XIII da Lei Orgânica do Município e nos termos
do Decreto 002/2005, considerando o interesse da Administração e de acordo com a Lei n° 2.737/2005 decreta:
Art. 1º Fica nomeada NEIVA CORDEIRO para o cargo de PROCURADORA GERAL – AP, a contar de 01 de janeiro de 2021.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar da data da nomeação.
São João Batista, 04 de janeiro de 2021.
Pedro Alfredo Ramos
Prefeito Municipal

DECRETO FUNCIONAL N° 02/2021

Publicação Nº 2790423

DECRETO FUNCIONAL 02/2021
Nomeação
O Prefeito Municipal, no exercício da competência outorgada pelo artigo 67, incisos II, IX e XIII da Lei Orgânica do Município e nos termos
do Decreto 002/2005, considerando o interesse da Administração e de acordo com a Lei n° 2.737/2005 decreta:
Art. 1º Fica nomeado FAGNER ARMANDO DO NASCIMENTO VIEIRA para o cargo de ASSESSOR JURIDICO DE GABINETE, a contar de 01
de janeiro de 2021.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar da data da nomeação.
São João Batista, 04 de janeiro de 2021.
Pedro Alfredo Ramos
Prefeito Municipal
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Publicação Nº 2790426

DECRETO FUNCIONAL 03/2021
Nomeação
O Prefeito Municipal, no exercício da competência outorgada pelo artigo 67, incisos II, IX e XIII da Lei Orgânica do Município e nos termos
do Decreto 002/2005, considerando o interesse da Administração e de acordo com a Lei n° 2.737/2005 decreta:
Art. 1º Fica nomeado EDUARDO HENRIQUE CIM DE OLIVEIRA para o cargo de ASSESSOR JURIDICO, a contar de 01 de janeiro de 2021.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar da data da nomeação.
São João Batista, 04 de janeiro de 2021.
Pedro Alfredo Ramos
Prefeito Municipal

DECRETO FUNCIONAL N° 04/2021

Publicação Nº 2790432

DECRETO FUNCIONAL 04/2021
Nomeação
O Prefeito Municipal, no exercício da competência outorgada pelo artigo 67, incisos II, IX e XIII da Lei Orgânica do Município e nos termos
do Decreto 002/2005, considerando o interesse da Administração e de acordo com a Lei n° 2.737/2005 decreta:
Art. 1º Fica nomeada ELOISA HELENA CAPRARO para o cargo de COORDENADOR DE PROCESSO LEGISLATIVO E PROCESSO ADMINISTRATIVO, a contar de 01 de janeiro de 2021.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar da data da nomeação.
São João Batista, 04 de janeiro de 2021.
Pedro Alfredo Ramos
Prefeito Municipal

DECRETO FUNCIONAL N° 05/2021

Publicação Nº 2790439

DECRETO FUNCIONAL 05/2021
Nomeação
O Prefeito Municipal, no exercício da competência outorgada pelo artigo 67, incisos II, IX e XIII da Lei Orgânica do Município e nos termos
do Decreto 002/2005, considerando o interesse da Administração e de acordo com a Lei n° 2.737/2005 decreta:
Art. 1º Fica nomeado JULIANO PEIXER para o cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - AP, a contar de 01 de janeiro de
2021.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar da data da nomeação.
São João Batista, 04 de janeiro de 2021.
Pedro Alfredo Ramos
Prefeito Municipal

DECRETO FUNCIONAL N° 06/2021

Publicação Nº 2790443

DECRETO FUNCIONAL 06/2021
Nomeação
O Prefeito Municipal, no exercício da competência outorgada pelo artigo 67, incisos II, IX e XIII da Lei Orgânica do Município e nos termos
do Decreto 002/2005, considerando o interesse da Administração e de acordo com a Lei n° 2.737/2005 decreta:
Art. 1º Fica nomeado GELIO DE OLIVEIRA para o cargo de SECRETÁRIO ADJUNTO DE INFRAESTRUTURA - AP, a contar de 01 de janeiro
de 2021.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar da data da nomeação.
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São João Batista, 04 de janeiro de 2021.
Pedro Alfredo Ramos
Prefeito Municipal

DECRETO FUNCIONAL N° 08/2021

Publicação Nº 2790451

DECRETO FUNCIONAL 08/2021
Nomeação
O Prefeito Municipal, no exercício da competência outorgada pelo artigo 67, incisos II, IX e XIII da Lei Orgânica do Município e nos termos
do Decreto 002/2005, considerando o interesse da Administração e de acordo com a Lei n° 2.737/2005 decreta:
Art. 1º Fica nomeada CARLA PEIXER para o cargo de SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - AP, a contar de 01 de janeiro de 2021.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar da data da nomeação.
São João Batista, 04 de janeiro de 2021.
Pedro Alfredo Ramos
Prefeito Municipal

DECRETO FUNCIONAL N° 09/2021

Publicação Nº 2790454

DECRETO FUNCIONAL 09/2021
Nomeação
O Prefeito Municipal, no exercício da competência outorgada pelo artigo 67, incisos II, IX e XIII da Lei Orgânica do Município e nos termos
do Decreto 002/2005, considerando o interesse da Administração e de acordo com a Lei n° 2.737/2005 decreta:
Art. 1º Fica nomeada ROSANE SARTORI ROSA para o cargo em comissão de SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - AP, a contar
de 01 de janeiro de 2021.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar da data da nomeação.
São João Batista, 04 de janeiro de 2021.
Pedro Alfredo Ramos
Prefeito Municipal

DECRETO FUNCIONAL N° 10/2021

Publicação Nº 2790456

DECRETO FUNCIONAL 10/2021
Nomeação
O Prefeito Municipal, no exercício da competência outorgada pelo artigo 67, incisos II, IX e XIII da Lei Orgânica do Município e nos termos
do Decreto 002/2005, considerando o interesse da Administração e de acordo com a Lei n° 2.737/2005 decreta:
Art. 1º Fica nomeada KARIN CRISTINE GELLER LEOPOLDO para o cargo de SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AP, a contar de 01 de
janeiro de 2021.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar da data da nomeação.
São João Batista, 04 de janeiro de 2021.
Pedro Alfredo Ramos
Prefeito Municipal
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Publicação Nº 2790460

DECRETO FUNCIONAL 11/2021
Nomeação
O Prefeito Municipal, no exercício da competência outorgada pelo artigo 67, incisos II, IX e XIII da Lei Orgânica do Município e nos termos
do Decreto 002/2005, considerando o interesse da Administração e de acordo com a Lei n° 2.737/2005 decreta:
Art. 1º Fica nomeado MANOEL SERAFIM PEIXER para o cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA - AP, a contar de 01 de janeiro
de 2021.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar da data da nomeação.
São João Batista, 04 de janeiro de 2021.
Pedro Alfredo Ramos
Prefeito Municipal

DECRETO FUNCIONAL N° 12/2021

Publicação Nº 2790464

DECRETO FUNCIONAL 12/2021
Nomeação
O Prefeito Municipal, no exercício da competência outorgada pelo artigo 67, incisos II, IX e XIII da Lei Orgânica do Município e nos termos
do Decreto 002/2005, considerando o interesse da Administração e de acordo com a Lei n° 2.737/2005 decreta:
Art. 1º Fica nomeado MAXILIANO DE OLIVEIRA para o cargo de CHEFE DE GABINETE, a contar de 01 de janeiro de 2021.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar da data da nomeação.
São João Batista, 04 de janeiro de 2021.
Pedro Alfredo Ramos
Prefeito Municipal

DECRETO FUNCIONAL N° 13/2021

Publicação Nº 2790467

DECRETO FUNCIONAL 13/2021
Nomeação
O Prefeito Municipal, no exercício da competência outorgada pelo artigo 67, incisos II, IX e XIII da Lei Orgânica do Município e nos termos
do Decreto 002/2005, considerando o interesse da Administração e de acordo com a Lei n° 2.737/2005 decreta:
Art. 1º Fica nomeada DIRLENI DALBOSCO para o cargo de COORDENADORA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA, a contar de 01 de janeiro
de 2021.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar da data da nomeação.
São João Batista, 04 de janeiro de 2021.
Pedro Alfredo Ramos
Prefeito Municipal

DECRETO FUNCIONAL N° 14/2021

Publicação Nº 2790470

DECRETO FUNCIONAL 14/2021
Nomeação
O Prefeito Municipal, no exercício da competência outorgada pelo artigo 67, incisos II, IX e XIII da Lei Orgânica do Município e nos termos
do Decreto 002/2005, considerando o interesse da Administração e de acordo com a Lei n° 2.737/2005 decreta:
Art. 1º Fica nomeada ELIZABETH LOFHAGEN SEVERINO para o cargo de SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AP, a contar de 01 de
janeiro de 2021.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar da data da nomeação.
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São João Batista, 04 de janeiro de 2021.
Pedro Alfredo Ramos
Prefeito Municipal

DECRETO FUNCIONAL N° 15/2021

Publicação Nº 2790473

DECRETO FUNCIONAL 15/2021
Nomeação
O Prefeito Municipal, no exercício da competência outorgada pelo artigo 67, incisos II, IX e XIII da Lei Orgânica do Município e nos termos
do Decreto 002/2005, considerando o interesse da Administração e de acordo com a Lei n° 2.737/2005 decreta:
Art. 1º Fica nomeado JEAN KAYSER para o cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - AP, a contar de 01
de janeiro de 2021.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar da data da nomeação.
São João Batista, 04 de janeiro de 2021.
Pedro Alfredo Ramos
Prefeito Municipal

DECRETO FUNCIONAL N° 16/2021

Publicação Nº 2790475

DECRETO FUNCIONAL 16/2021
Nomeação
O Prefeito Municipal, no exercício da competência outorgada pelo artigo 67, incisos II, IX e XIII da Lei Orgânica do Município e nos termos
do Decreto 002/2005, considerando o interesse da Administração e de acordo com a Lei n° 2.737/2005 decreta:
Art. 1º Fica nomeada DANIELA SCHLEMPER para o cargo em comissão de COORDENADORA DE PLANEJAMENTO, a contar de 01 de janeiro
de 2021.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar da data da nomeação.
São João Batista, 04 de janeiro de 2021.
Pedro Alfredo Ramos
Prefeito Municipal

DECRETO FUNCIONAL N° 17/2021

Publicação Nº 2790476

DECRETO FUNCIONAL 17/2021
Nomeação
O Prefeito Municipal, no exercício da competência outorgada pelo artigo 67, incisos II, IX e XIII da Lei Orgânica do Município e nos termos
do Decreto 002/2005, considerando o interesse da Administração e de acordo com a Lei n° 2.737/2005 decreta:
Art. 1º Fica nomeada ANDREIA COSTA AZEVEDO para o cargo de DIRETORA EXECUTIVA - SISAM, a contar de 01 de janeiro de 2021.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar da data da nomeação.
São João Batista, 04 de janeiro de 2021.
Pedro Alfredo Ramos
Prefeito Municipal

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DECRETO FUNCIONAL N° 18/2021

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 3391

Publicação Nº 2790480

DECRETO FUNCIONAL 18/2021
Nomeação
O Prefeito Municipal, no exercício da competência outorgada pelo artigo 67, incisos II, IX e XIII da Lei Orgânica do Município e nos termos
do Decreto 002/2005, considerando o interesse da Administração e de acordo com a Lei n° 2.737/2005 decreta:
Art. 1º Fica nomeada FERNANDA BRASIL DUARTE para o cargo de DIRETORA EXECUTIVA - FUMAB, a contar de 01 de janeiro de 2021.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar da data da nomeação.
São João Batista, 04 de janeiro de 2021.
Pedro Alfredo Ramos
Prefeito Municipal

DECRETO FUNCIONAL N° 19/2021

Publicação Nº 2790485

DECRETO FUNCIONAL 19/2021
Nomeação
O Prefeito Municipal, no exercício da competência outorgada pelo artigo 67, incisos II, IX e XIII da Lei Orgânica do Município e nos termos
do Decreto 002/2005, considerando o interesse da Administração e de acordo com a Lei n° 2.737/2005 decreta:
Art. 1º Fica nomeado MARCELO MIRANDA MACHADO para o cargo em comissão de DIRETOR EXECUTIVO - FUBE, a contar de 01 de janeiro
de 2021.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar da data da nomeação.
São João Batista, 04 de janeiro de 2021.
Pedro Alfredo Ramos
Prefeito Municipal

DECRETO FUNCIONAL N° 20/2021

Publicação Nº 2790487

DECRETO FUNCIONAL 20/2021
Nomeação
O Prefeito Municipal, no exercício da competência outorgada pelo artigo 67, incisos II, IX e XIII da Lei Orgânica do Município e nos termos
do Decreto 002/2005, considerando o interesse da Administração e de acordo com a Lei n° 2.737/2005 decreta:
Art. 1º Fica nomeado MARCELO SARTORI para o cargo em comissão de DIRETOR EXECUTIVO – IPRESJB, a contar de 01 de janeiro de 2021.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar da data da nomeação.
São João Batista, 04 de janeiro de 2021.
Pedro Alfredo Ramos
Prefeito Municipal

DECRETO FUNCIONAL N° 21/2021

Publicação Nº 2790489

DECRETO FUNCIONAL 21/2021
Nomeação
O Prefeito Municipal, no exercício da competência outorgada pelo artigo 67, incisos II, IX e XIII da Lei Orgânica do Município e nos termos
do Decreto 002/2005, considerando o interesse da Administração e de acordo com a Lei n° 2.737/2005 decreta:
Art. 1º Fica nomeado RILDO VARGAS para o cargo em comissão de TESOUREIRO DO IPRESJB, a contar de 01 de janeiro de 2021.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar da data da nomeação.
São João Batista, 04 de janeiro de 2021.
Pedro Alfredo Ramos
Prefeito Municipal
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Publicação Nº 2790491

DECRETO FUNCIONAL 22/2021
Nomeação
O Prefeito Municipal, no exercício da competência outorgada pelo artigo 67, incisos II, IX e XIII da Lei Orgânica do Município e nos termos
do Decreto 002/2005, considerando o interesse da Administração e de acordo com a Lei n° 2.737/2005 decreta:
Art. 1º Fica nomeado JERRY ANDRIANI LAURINDO para o cargo em comissão de DIRETOR EXECUTIVO – FUNJUVE, a contar de 01 de
janeiro de 2021.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar da data da nomeação.
São João Batista, 04 de janeiro de 2021.
Pedro Alfredo Ramos
Prefeito Municipal

DECRETO FUNCIONAL N° 23/2021

Publicação Nº 2790495

DECRETO FUNCIONAL 23/2021
Nomeação
O Prefeito Municipal, no exercício da competência outorgada pelo artigo 67, incisos II, IX e XIII da Lei Orgânica do Município e nos termos
do Decreto 002/2005, considerando o interesse da Administração e de acordo com a Lei n° 2.737/2005 decreta:
Art. 1º Fica nomeado FERNANDO SOUZA DUTRA para o cargo de COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO, a contar de 01 de janeiro de
2021.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar da data da nomeação.
São João Batista, 04 de janeiro de 2021.
Pedro Alfredo Ramos
Prefeito Municipal

DECRETO FUNCIONAL N° 24/2021

Publicação Nº 2790499

DECRETO FUNCIONAL 24/2021
Nomeação
O Prefeito Municipal, no exercício da competência outorgada pelo artigo 67, incisos II, IX e XIII da Lei Orgânica do Município e nos termos
do Decreto 002/2005, considerando o interesse da Administração e de acordo com a Lei n° 2.737/2005 decreta:
Art. 1º Fica nomeado GREGÓRIO DE SOUZA FILHO para o cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AP, a contar de 01 de janeiro
de 2021.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar da data da nomeação.
São João Batista, 04 de janeiro de 2021.
Pedro Alfredo Ramos
Prefeito Municipal

DECRETO FUNCIONAL N° 25/2021

Publicação Nº 2790501

DECRETO FUNCIONAL 25/2021
Nomeação
O Prefeito Municipal, no exercício da competência outorgada pelo artigo 67, incisos II, IX e XIII da Lei Orgânica do Município e nos termos
do Decreto 002/2005, considerando o interesse da Administração e de acordo com a Lei n° 2.737/2005 decreta:
Art. 1º Fica nomeada DANIELA SILVEIRA para o cargo de COORDENADORA DE CONTENCIOSO, a contar de 01 de janeiro de 2021.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar da data da nomeação.
São João Batista, 04 de janeiro de 2021.
Pedro Alfredo Ramos
Prefeito Municipal
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Publicação Nº 2790504

PORTARIA Nº 01/2021
Concede Licença Gestação
O Prefeito Municipal, no exercício da competência outorgada pelo artigo 67, incisos II, IX e XIII da Lei Orgânica do Município e nos termos do
Decreto 002/2005, considerando o interesse da Administração e de acordo com a Lei n° 2.737/2005 e Processo Administrativo nº4822/2020,
resolve:
Art. 1º Fica concedido 120 (cento e vinte) dias de LICENÇA GESTAÇÃO à servidora ZULEIDE NUNES LOMBARDI, a contar de 01 de dezembro
de 2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar da data da concessão.
São João Batista, 04 de janeiro de 2021.
Pedro Alfredo Ramos
Prefeito Municipal
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São João do Oeste
Prefeitura
DECRETO 003 - NOMEIA PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

Publicação Nº 2788578

DECRETO Nº 003/21, DE 04/01/2021.
NOMEIA PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de São João do Oeste, no uso de suas atribuições legais;
DECRETA:
Art.1º. Fica nomeada a servidora pública Andressa Mees, para exercer a função de pregoeira do Município para o período de 04/01/2021 a
31/12/2021.
Art. 2º. Ficam igualmente nomeados Vivian M. Arones, Dalvan Dias Liria e Inês Klein, como equipe de apoio.
Art. 3º. Esta nomeação não acarretará ônus aos cofres municipais.
Art. 4º Fica revogado o Decreto 001/2020.
Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São João do Oeste - SC, 04 de janeiro de 2021.
GENÉSIO MARINO ANTON
Prefeito Municipal

DECRETO 004 - DESIGNA COMISSÃO DE LICITAÇÕES

Publicação Nº 2788581

DECRETO Nº 004/21, DE 04/01/2021.
DESIGNA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO OESTE E DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETAS E DESCENTRALIZADAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de São João do Oeste, no uso de suas atribuições legais e de conformidade ao que determina a Lei nº 8.666 de 21 de
junho de 1995,
DECRETA
Art. 1º. Fica designada a Comissão Permanente de Licitações do Município de São João do Oeste para o período de 04/01/2021 a 31/12/2021,
composta pelos seguintes membros, todos servidores públicos municipais:
Presidente: Dalvan Dias Lira
Secretária: Inês Klein
Membro Titular: Vivian M. Arones
Membros Suplentes:
- Roseli Inês Ludwig Kipper
- Graziela Kerkhoff Meier
- Elio Ravazi de Oliveira
- Vanei Rogério Ritter
- Antônio Dopke
Art. 2º. Esta nomeação não acarretará ônus aos cofres municipais.
Art. 3º Fica revogado o Decreto 002/2020.
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São João do Oeste, 04 de janeiro de 2021.
GENÉSIO MARINO ANTON
Prefeito Municipal
ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

DECRETO 005 - NOMEIA COMISSÃO DE CONCURSOS E TESTES SELETIVOS

Página 3395

Publicação Nº 2789232

DECRETO Nº 005/21, DE 04/01/2021.
CONSTITUI COMISSÃO PERMANENTE PARA ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS E DE PROCESSOS SELETIVOS MUNICIPAIS, REVOGA O DECRETO 120/2020, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de São João do Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA
Art. 1º Fica constituída a Comissão Permanente para a organização de concursos públicos e de processos seletivos do município de São
João do Oeste.
Art. 2º A comissão será composta por 5 (cinco) servidores do quadro de pessoal do município, sendo 3 (três) titulares e 2 (dois) suplentes,
sob a presidência do primeiro e o secretariado pelo segundo indicados, conforme segue:
Titulares:
I – Judite Rasch Bracht Gauer, ocupante do cargo de Diretor de RH, matrícula 55;
II - Luís Augusto Rasch dos Santos – Agente Administrativo, matrícula nº 0732;
III – Solange Schneider, ocupante do cargo chefe de secretaria.
Suplentes:
I – Roseli Thome Immig – Servente;
II – Vanei Rogério Ritter, Agente Administrativo.
Art. 3º Compete à comissão organizadora dos concursos públicos e de testes seletivos, a coordenação geral dos Processos Seletivos para
provimento de vagas no quadro de pessoal do município, bem como avaliar as inscrições dos candidatos, verificar quanto à publicidade dos
atos, acompanhar e fiscalizar a realização das provas executadas pelos candidatos, sempre de acordo com o contido no regulamento geral
do Edital. A Comissão poderá ainda, requisitar recursos humanos, financeiros, materiais, equipamentos e instalações necessárias para a
concretização do objetivo, mediante a autorização do chefe do Executivo Municipal.
Art. 4º Esta nomeação não acarretará ônus aos cofres municipais.
Art. 5º Fica revogado o Decreto 120/2020.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São João do Oeste, 04 de janeiro de 2021.
GENÉSIO MARINO ANTON
Prefeito Municipal

EXTRATO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 24/2018

Publicação Nº 2788488

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE
EXTRATO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 24/2018
PARTES: Fundo de Educação de São João do Oeste e Jair Paulo Welter
ORIGEM: Processo Licitatório 200/2017
OBJETO: “aditamento contratual a fim de prorrogar o prazo de vigência do transporte dos alunos da rede pública de ensino do município
de São João do Oeste – SC, referente ao trajeto no trajeto nº 08 das Linhas Medianeira, Alto Macuco e Macuco para a Sede, no valor total
anual de R$ 65.520,00 (sessenta e cinco mil e quinhentos e vinte reais), para o exercício de 2021.”.
PRAZO: 30.12.2020 até 31.12.2021
São João do Oeste – 30 de dezembro de 2020
Fernando Bisigo– Prefeito Municipal

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 15/2019

Publicação Nº 2788711

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE
EXTRATO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 15/2019
PARTES: Fundo de Educação de São João do Oeste e Neimar Trasel Eureli ME
ORIGEM: Processo Licitatório 200/2017
OBJETO: “aditamento contratual a fim de prorrogar o prazo de vigência do transporte escolar dos alunos da rede pública de ensino do
município de São João do Oeste-SC no trajeto nº 10 da Lª Jaboticaba para escolas da sede, no valor total anual de R$ 90.510,00 (noventa
mil, quinhentos e dez reais), para o exercício de 2021.”.
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PRAZO: 30.12.2020 até 31.12.2021
São João do Oeste – 30 de dezembro de 2020
Fernando Bisigo– Prefeito Municipal

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 35/2018

Publicação Nº 2788629

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE
EXTRATO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 24/2018
PARTES: Fundo de Educação de São João do Oeste e Mario E. Zunzler ME
ORIGEM: Processo Licitatório 200/2017
OBJETO: “aditamento contratual a fim de prorrogar o prazo de vigência do transporte escolar dos alunos da rede pública de ensino do município de São João do Oeste-SC no trajeto nº 06 da Linha Quaiaqui e Itacuruçu à Linha Macuco, valor de R$ 69.583,20 (sessenta e nove
mil, quinhentos e vinte reais), para o exercício de 2021.”.
PRAZO: 30.12.2020 até 31.12.2021
São João do Oeste – 30 de dezembro de 2020
Fernando Bisigo– Prefeito Municipal

EXTRATO DO PROCESSO LICITATÓRIO 06/2020 E CONTRATO 01/2021 CÂMARA

Publicação Nº 2788749

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE
EXTRATO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06/2020 E CONTRATO Nº 01/2021
PARTES: Câmara Municipal de Vereadores e Consórcio de Informática na Gestão Pública
ORIGEM: Dispensa de Licitação nº 04/2020
OBJETO: “Constitui como objeto a contratação de serviços de tecnologia de informação e comunicação relativo ao sistema de gestão das
câmaras de vereadores - CIGA CÂMARA - (versão 2.0) aprovado pelo consórcio CIGA para o ano de 2021.”.
VALOR: R$ 4.920,00
PRAZO:04.01.2021 até 31.12.2021
São João do Oeste – 04 de janeiro de 2021
Erverton Krone Wehner– Presidente da Câmara de vereadores Municipal

EXTRATO DO PROCESSO LICITATÓRIO 07/2020 E CONTRATO 01/2021 FMAS

Publicação Nº 2789297

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE
EXTRATO DO PROCESSO LICITATÓRIO 07/2020 E DO CONTRATO 01/2021
Partes: Fundo Municipal de Assistência Social e Instituto de Assistência e Educação São João
ORIGEM: Dispensa de Licitação 06/2020
OBJETO: “Locação de imóvel localizado à Rua Encantado, nº 66, andar térreo ², visando atender o funcionamento do Departamento de
Assistência Social para o exercício de 2021.”.
VALOR: R$ 6.900,00
PRAZO:04.01.2021 até 31.12.2021
São João do Oeste – 04 de janeiro de 2021
Genésio Marino Anton – Prefeito Municipal

EXTRATO DO PROCESSO LICITATÓRIO 13/2020 E CONTRATO 01/2021 FME

Publicação Nº 2789905

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO DO OESTE
EXTRATO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2020 e CONTRATO 01/2021
Partes: Fundo de Educação de São João do Oeste e Instituto de Assistência e Educação São João
ORIGEM: Dispensa de Licitação nº 03/2020
OBJETO: “Locação de imóvel localizado à Rua Encantado, nº 66, Centro, com a finalidade de atender o funcionamento da Secretaria de
Educação do Município de São João do Oeste, para o exercício de 2021”.
VALOR TOTAL: 10.800,00
PRAZO: 04.01.2021 até 31.12.2021
São João do Oeste – 05 de janeiro de 2021
Genésio Marino Anton– Prefeito Municipal
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Publicação Nº 2789119

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE
EXTRATO DO PROCESSO LICITATÓRIO nº 164/2020 E DO CONTRATO 01/2021
PARTES: Município de São João do Oeste e Consorcio de Informatica na Gestão Municipal -CIGA
ORIGEM: Dispensa de licitação nº 44/2020
OBJETO: “Contratação de empresa para prestação de serviços de tecnologia e comunicação incluindo o DOM-SC, CIGA SIMPLES e G-CIM,
para exercício de 2021.”.
VALOR: R$ 7.423,50
PRAZO: 04.01.2021 até 31.12.2021
São João do Oeste – 04 de janeiro de 2021
Genésio Marino Anton – Prefeito Municipal

EXTRATO DO PROCESSO LICITATÓRIO 171/2020 DISPENSA 47/2020

Publicação Nº 2790156

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE
EXTRATO DO PROCESSO LICITATÓRIO 171/2020
Partes: Município de São João do Oeste e TRSIS Ltda ME
ORIGEM: Dispensa de licitação 47/2020
OBJETO: “Contratação de sistema de software para “Gestão da Produção Primária Municipal” da Secretaria de Agricultura do município de
São João do Oeste para o exercício de 2021”.
VALOR: R$ 3.004,65
PRAZO: 02.01.2020 até 31.12.2020
São João do Oeste – 05 janeiro de 2021
Genésio Marino Anton– Prefeito Municipal

EXTRATO DO PROCESSO LICITATÓRIO 172/2020 E CONTRATO 05/2021

Publicação Nº 2790100

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE
EXTRATO DO PROCESSO LICITATÓRIO nº 172/2020 E CONTRATO 05/2021
PARTES: Município de São João do Oeste e FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda
ORIGEM: Dispensa de licitação 48/2020
OBJETO: “contratação de Sistema de Informática do Controle Interno, incluindo as Audiências Públicas, para o Município de São João do
Oeste para o ano de 2021”
VALOR: R$ 6.000,00
PRAZO: 04.01.2021 até 31.12.2021
São João do Oeste – 04 de janeiro de 2021
Genésio Marino Anton – Prefeito Municipal

EXTRATO DO PROCESSO LICITATÓRIO 173/2020 E DO CONTRATO 06/2021

Publicação Nº 2790072

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE
EXTRATO DO PROCESSO LICITATÓRIO 173/2020 E DO CONTRATO 06/2021
PARTES: Município de São João do Oeste e Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de santa Catarina - EPAGRI
ORIGEM: Inexigibilidade de licitação nº 009/2020
OBJETO: “Contratação de serviços objetivando a prestação de assistência Técnica e Extensão Rural para a Secretaria de Agricultura do
Município de São João do Oeste-SC no exercício de 2021”.
VALOR: R$ 40.903,80
PRAZO:04.01.2021 até 31.12.2021
São João do Oeste – 04 de janeiro de 2021
Genésio Marino Anton – Prefeito Municipal

EXTRATO DO PROCESSO LICITATÓRIO 174/2020 DISPENSA DE LICITAÇÃO 49/2020

Publicação Nº 2789958

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE
EXTRATO DO PROCESSO LICITATÓRIO nº 174/2020
PARTES: Município de São João do Oeste e Cilia Tecnologia ltda
ORIGEM: Dispensa de licitação 49/2020
OBJETO: “Contratação de licenciamento de sistema de software em plataforma online para o ano de 2021, a ser utilizado como referência
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de valores das peças de reposição com as mesmas especificações técnicas e características de qualidade da peça de produção original,
para os veículos leves, médios e pesados, máquinas pesadas, motos e equipamentos, visando atender todas às necessidades do Município.”
VALOR: R$ 2.628,00
PRAZO: 04.01.2021 até 31.12.2021
São João do Oeste – 04 de janeiro de 2021
Genésio Marino Anton – Prefeito Municipal

EXTRATO DO PROCESSO LICITATÓRIO 41/2020 E CONTRATO 01/2021 FMS

Publicação Nº 2789512

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE
EXTRATO DO PROCESSO LICITATÓRIO nº 41/2020 E CONTRATO 01/2020
PARTES: Fundo Municipal de Saúde e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
ORIGEM: Inexigibilidade de licitação nº 04/2020
OBJETO: “Prestação de serviços de saúde para atendimento ambulatorial em Atendimento/Acompanhamento de Paciente em Reabilitação
do Desenvolvimento Neuropsicomotor, aos alunos de Escola Especial e usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com as normas
do SUS (Serviços Ambulatoriais - externos), para o exercício de 2021”.
VALOR: R$ 7.520,00
PRAZO:04.01.2021 até 31.12.2021
São João do Oeste –05 de janeiro de 2021
Genésio Marino Anton– Prefeito Municipal

EXTRATO DO PROCESSO LICITATÓRIO 42/2020 E CONTRATO 02/2021

Publicação Nº 2789744

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE
EXTRATO DO PROCESSO LICITATÓRIO 42/2020 E CONTRATO 02/2020
Partes: Município de São João do Oeste e Instituto de Assistência e Educação São João
ORIGEM: Inexigibilidade de Licitação 005/2020
OBJETO: “Serviços médicos/ hospitalares e ambulatoriais para o atendimento das urgências e emergências na Atenção Básica dos munícipes
de São João do Oeste, fora do horário de atendimento do Centro Municipal da Saúde, para o exercício de 2021.”.
VALOR: R$ 839.880,00
PRAZO:04.01.2021 até 31.12.2021
São João do Oeste – 05 de janeiro de 2021
Genésio Marino Anton– Prefeito Municipal

IL 01.2021 FMS CREDENCIAMENTO DE LABORATORIOS

Publicação Nº 2788643

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 01.2021 – Edital de Chamamento Público para Credenciamento.
Credenciamento: a partir do dia 05 de janeiro de 2021.
OBJETO: Credenciamento de Pessoas jurídicas, privadas ou Públicas, lucrativas ou não, para execução de exames laboratoriais e coleta de
material para envio ao LACEN, para pacientes da Secretaria Municipal da Saúde, conforme Decreto Municipal nº 103/16.
Vigência: até 31.12.2021 – contados a partir de credenciamento.
Edital disponível no site www.saojoao.sc.gov.br. Maiores informações junto ao setor de licitações e compras da Prefeitura Municipal sito à
Rua Encantado, 66, centro – São João do Oeste e ou pelo fone (49) 3195.2000 no horário de expediente. São João do Oeste, SC, 04 de
janeiro de 2.021.
GENESIO MARINO ANTON – PREFEITO MUNICIPAL.

PP 01.2021 TELEFONIA FIXA

Publicação Nº 2789727

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021
OBJETO: O Município de São João do Oeste torna público e para o conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade de
PREGÃO PRESENCIAL, conforme descrito a seguir:
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de telefonia fixa na modalidade de STFC, através de conexão digital com
ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 3399

protocolo SIP (Session Initiation Protocol) com 100 números locais fixos e mínimo de 50 ligações simultâneas.
Tipo: Menor preço por item
Recebimento dos envelopes da proposta e documentos até as 08:30 horas do dia 15 de janeiro de 2021 e julgamento no mesmo dia e horário na Prefeitura Municipal. Maiores informações junto ao setor de licitações e compras da Prefeitura Municipal sito à Rua Encantado, 66,
centro – São João do Oeste, e-mail compras@saojoao.sc.gov.br e ou pelo fone (49) 3195.2000 no horário de expediente. Edital disponível
no site www.saojoao.sc.gov.br. São João do Oeste, SC, 04 de janeiro de 2.021. GENESIO MARINO ANTON – PREFEITO MUNICIPAL

PP 02.2021 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS

Publicação Nº 2789948

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021
OBJETO: O Município de São João do Oeste torna público e para o conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade de
PREGÃO PRESENCIAL, conforme descrito a seguir:
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de combustíveis destinados para o abastecimento dos veículos/equipamentos
das diversas secretarias do Município De São João Do Oeste - SC, de acordo com o anexo I do Edital.
Tipo: Menor preço por item
Recebimento dos envelopes da proposta e documentos até as 14:00 horas do dia 15 de janeiro de 2021 e julgamento no mesmo dia e horário na Prefeitura Municipal. Maiores informações junto ao setor de licitações e compras da Prefeitura Municipal sito à Rua Encantado, 66,
centro – São João do Oeste, e-mail compras@saojoao.sc.gov.br e ou pelo fone (49) 3195.2000 no horário de expediente. Edital disponível
no site www.saojoao.sc.gov.br. São João do Oeste, SC, 04 de janeiro de 2.021. GENESIO MARINO ANTON – PREFEITO MUNICIPAL
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São João do Sul
Prefeitura
ADITIVO 14_2020_FMS

Publicação Nº 2789861

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO SUL
ADITIVO DE ACRÉSCIMO CONTRATUAL
EXTRATO DE ADITIVO Nº 14/2020/PREF
5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 22/2017/FMS
OBJETO: Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses o prazo de vigência do Contrato nº 22/2017, em conformidade com o com o pedido
anexo ao presente instrumento, e, em conformidade com o artigo 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93, passando a vigência ser de 01/01/2021
a 31/12/2021.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SUL através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
CONTRATADA: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICA E CITOLOGIA SÃO JOÃO LTDA
VALOR: R$ 84.906,42.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e respectivas alterações.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 07.01 – 2.026 - 3.3.90.39.50.00.0078.
São João do Sul/SC, 29 de dezembro de 2020.
Rejane Elíbio Borba
Secretaria Municipal de Saúde

PROCESSO SELETIVO Nº. 001/2021

Publicação Nº 2790090

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SUL/SC
PROCESSO SELETIVO Nº. 001/2021
EDITAL Nº 001/2021
O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SUL, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais torna público a abertura de inscrições
para o Processo Seletivo Simplificado com intuito de selecionar candidatos para provimento de cargos temporários por excepcional interesse público, no quadro de pessoal da Administração Municipal, das Secretarias e Programas, conforme fundamentação legal no artigo 37,
inciso II, da Constituição Federal tendo em vista as disposições contidas nas demais legislações pertinentes, de acordo com as seguintes
disposições deste Edital e seus anexos.
1. DISPOSIÇOES PRELIMINARES
2. O certame será regido pelo presente Edital sob responsabilidade da empresa AIR SOLUÇÕES EM PESQUISA E TECNOLOGIA (Através de
seu departamento de pesquisas PS Concursos).
3. O certame terá a supervisão da “Comissão Especial de Processo Seletivo Simplificado” nomeada pelo Decreto Nº127, de 22 de dezembro
de 2020.
4. As atribuições dos empregos são as constantes nas seguintes leis disponíveis no site oficial do município de São João do Sul/SC: Lei Municipal Complementar nº. 006 de 06 de janeiro de 2012,e suas respectivas alterações posteriores,Lei Municipal nº 1063, de 01 de novembro
de 2002 e Lei Municipal 1.616 de 28 de dezembro de 2011.
5. A seleção será composta de avaliação da qualificação técnica dos candidatos, por meio de realização de provas objetivas de caráter
classificatório e eliminatório e de prova de títulos de caráter classificatório, sendo que as provas irão relacionar conhecimentos básicos e
específicos exigidos para o provimento de cada função e a sua singularidade.
6. O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SUL se reserva o direito de admitir os candidatos classificados, de acordo com a necessidade e disponibilidade de vagas que surgirem durante a vigência do Processo Seletivo, que será de 01 (um) ano, prorrogável por mais 01 (um) ano.
7. O Cronograma com as datas de cada fase do Processo seletivo, os conteúdos programáticos das provas e as atribuições dos cargos,
estarão disponibilizadas,respectivamente, nos Anexos I,II e III,partes integrantes do presente Edital.
8. DAS VAGAS, CARGOS, CARGA HORÁRIA, REQUISITOS MÍNIMOS E REMUNERAÇÃO.
9. Poderão participar do Certame, os profissionais interessados em prestar serviço que atendam os requisitos deste Edital da legislação
vigente e alterações supervenientes, para os cargos relacionados a seguir:
10. Os cargos, quantidade de vagas reservadas para ampla concorrência, vagas reservadas à pessoa portadora de deficiência, vencimentos,
pré-requisitos, carga horária semanal de trabalho e valor das inscrições são os estabelecidos na tabela que segue:
CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL
VAGAS
ITEM

CARGO

Ampla Concorrência
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002

003

004

005

AUXILIAR DE
SERVIÇOS
GERAIS I

AUXILIAR DE
SERVIÇOS
GERAIS II
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4 + CR

4 + CR

OPERADOR DE
EQUIPAMEN4 + CR
TOS

MOTORISTA II

AGENTE DE
COMBATE ÀS
ENDEMIAS

*

*

*

40h

40h

40h
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R$ 1.084,08

ENSINO
FUNDAMENTAL – ANOS
INICIAIS

R$ 30,00

R$ 1.084,08

ENSINO
FUNDAMENTAL – ANOS
INICIAIS

R$ 30,00

R$ 1.299,45

ENSINO
FUNDAMENTAL – ANOS
INICIAIS

R$ 30,00

4 + CR

*

40h

R$ 1.399,55

1 + CR

*

40h

R$ 1.400,00

PPD

CARGA HORÁRIA SEMANAL

*

40h

*

40h

ENSINO FUNDAMENTAL,
CARTEIRA DE
HABILITAÇÃO
PARA TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS
EM VEÍCULOS
TIPO AMBULÂNCIA, VAN,
ÔNIBUS E/
OU VEÍCULOS AFINS E
CERTIFICADO
DE CURSO DE
CONDUTORES
DE VEÍCULOS
TRANSPORTE
COLETIVO/
ESCOLAR OU
DE TRANSPORTE DE
EMERGÊNCIA
E COLETIVO
DE PASSAGEIROS.
ENSINO FUNDAMENTAL
E CURSO DE
FORMAÇÃO
INICIAL PARA
AGENTE DE
COMBATE ÀS
ENDEMIAS

R$ 30,00

R$ 30,00

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
VAGAS
ITEM

006

007

CARGO

Ampla Concorrência

AUXILIAR DE
CONSULTÓRIO
3 + CR
DENTÁRIO

TÉCNICO EM
ENFERMAGEM

12 + CR

ASSINADO DIGITALMENTE

ESCOLARISALÁRIO BASE DADE
(R$)
/ PRÉ-REQUISITOS
ENSINO MÉDIO, CURSO
AUXILIAR DE
SAÚDE BUCAL
R$ 1.084,08
E REGISTRO
NO ÓRGÃO
FISCALIZADOR.
ENSINO
MÉDIO E
R$ 1.632,33
REGISTRO NO
ÓRGÃO FISCALIZADOR.

INSCRIÇÃO
(R$)

R$ 50,00

R$ 50,00
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CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
VAGAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL

ITEM

CARGO

008

ASSISTENTE
SOCIAL

1 + CR

*

30h

009

EDUCADOR
SOCIAL

1 + CR

*

40h

010

ENFERMEIRO

3 + CR

*

40h

011

FARMACÊUTICO

1 + CR

*

40h

012

FISIOTERAPEUTA

2 + CR

*

40h

013

MÉDICO CLÍNICO GERAL

3 + CR

*

40h

014

MÉDICO GINE1 + CR
COLOGISTA

*

20h

015

MÉDICO PEDIATRA

1 + CR

*

40h

016

ODONTÓLOGO 3 + CR

*

40h

017

PSICÓLOGO

*

40h

Ampla Concorrência

1 + CR

PPD

ESCOLARISALÁRIO BASE DADE
(R$)
/ PRÉ-REQUISITOS
ENSINO
SUPERIOR E
R$ 3.136,49
REGISTRO NO
ÓRGÃO FISCALIZADOR.
ENSINO
SUPERIOR EM
PEDAGOGIA.
R$ 2.305,78
LETRAS, OU
EDUCAÇÃO
FÍSICA
ENSINO
SUPERIOR E
R$ 3.758,72
REGISTRO NO
ÓRGÃO FISCALIZADOR.
ENSINO
SUPERIOR E
R$ 3.136,49
REGISTRO NO
ÓRGÃO FISCALIZADOR.
ENSINO
SUPERIOR E
R$ 3.136,49
REGISTRO NO
ÓRGÃO FISCALIZADOR.
ENSINO
SUPERIOR E
R$ 12.033,84
REGISTRO NO
ÓRGÃO FISCALIZADOR.
ENSINO
SUPERIOR E
R$ 6.061,92
REGISTRO NO
ÓRGÃO FISCALIZADOR.
ENSINO
SUPERIOR E
R$ 12.033,84
REGISTRO NO
ÓRGÃO FISCALIZADOR.
ENSINO
SUPERIOR E
R$ 3.761,05
REGISTRO NO
ÓRGÃO FISCALIZADOR.
ENSINO
SUPERIOR E
R$ 3.136,49
REGISTRO NO
ÓRGÃO FISCALIZADOR.

INSCRIÇÃO
(R$)

R$ 70,00

R$ 70,00

R$ 70,00

R$ 70,00

R$ 70,00

R$ 70,00

R$ 70,00

R$ 70,00

R$ 70,00

R$ 70,00

CR = Cadastro de Reserva
* Não há reserva de vagas para provimento imediato aos candidatos PPD (Pessoas Portadoras de Deficiência) em virtude do quantitativo
oferecido ser inferior ao mínimo estipulado em Legislação, sendo mantido o cadastro de reserva.
11. DAS INSCRIÇÕES
12. O candidato poderá se inscrever somente para 01 (um) emprego. Verificando-se mais de uma inscrição do mesmo candidato, será considerada apenas a inscrição mais RECENTE, ou seja, a última inscrição realizada pelo candidato
13. As inscrições poderão ser realizadas a partir de 05/01/2021a15/01/2021 até as 12:00h (meio dia)
14. Para participar do Certame nº 001/2021 o candidato deverá inscrever-se e seguir estritamente as normas deste Edital e seus anexos
que declara conhecer e concordar com todos os requisitos necessários a habilitação no emprego público, bem como se compromete a
acompanhar e tomar conhecimento de quaisquer outros avisos, erratas ou comunicados publicados nos meios definidos neste Edital, dos
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quais não poderá alegar desconhecimento.
15. Serão permitidas apenas inscrições online, através do site da PS Concursos nos prazos estabelecidos no item 3.2 deste edital.Para a
realização da inscrição online o candidato deverá acessar o site www.psconcursos.com.br no período de inscrição, e seguir os seguintes
procedimentos:
a) Encontrar o Edital 001/2021 do Município de SÃO JOÃO DO SUL/SC(no site informado anteriormente)
b) Clicar em “Ver Detalhes do Edital”;
c) Clicar no link Área do Candidato;
d) Inserir o CPF, este é imprescindível para efetuar a inscrição;
e) Fazer o cadastro se for primeiro acesso, caso este já seja cadastrado somente realizar o login e realizar a inscrição;
f) Preencher integralmente o Requerimento de Inscrição, conferir atentamente os dados informados, seguindo as instruções;
g) Caso se enquadre no item 7 “Da Participação de Candidato Portador de Deficiência” o mesmo deverá assinalar o campo adequado no ato
da inscrição e seguir os procedimentos descritos no respectivo item, caso se enquadre em um deles;
h) Imprimir uma cópia do Requerimento de Inscrição;
i) Imprimir o Boleto Bancário referente à inscrição e efetuar o pagamento até a data máxima informada no Cronograma do ANEXO I deste
Edital.
16. Não haverá nenhum tipo de isenção na taxa de inscrição em face de total ausência legislativa de âmbito municipal.
17. O pagamento correspondente ao valor da taxa de inscrição poderá ser efetuado em qualquer agência bancária, internet banking ou
casas lotéricas, até a data de vencimento estipulada no boleto bancário.
18. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias na localidade em que se encontra o candidato, o boleto
deverá ser pago antecipadamente.
19. No caso de extravio do boleto original, uma segunda via poderá ser obtida no mesmo endereço, na área restrita do candidato
20. Não será aceito pagamento do valor da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, transferência, DOC, ordem de pagamento
ou depósito comum em conta corrente, condicional ou fora do período das inscrições ou por qualquer outro meio que não os especificados
neste Edital.
21. Verificando-se mais de uma inscrição do candidato para o mesmo período será considerada apenas a inscrição mais RECENTE, ou seja,
a última inscrição realizada pelo candidato, ainda que o mesmo tenha efetuado o pagamento da inscrição cancelada.
22. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará o cancelamento da inscrição do candidato, verificada
a irregularidade a qualquer tempo.
23. O candidato será responsável por qualquer erro, omissão e pelas informações prestadas no formulário de inscrição online.
24. Após a efetivação da inscrição, não será realizada devolução da importância paga em hipótese alguma, ainda que efetuada a mais ou
em duplicidade, seja qual for o motivo alegado.
25. A empresa organizadora do certame não se responsabiliza por solicitação de inscrição não concluída por motivo de ordem técnica dos
computadores, congestionamento das linhas de comunicação, bem como quaisquer outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a
transferência de dados ou conclusão da inscrição.
26. Após efetivação da inscrição, não serão aceitos pedidos de alteração de opção de função em hipótese alguma.
27. O candidato poderá obter informações técnicas referentes à utilização do portal das inscrições e preenchimento do formulário de inscrição online, através do e-mail: suporte@psconcursos.com.br.
28. As informações prestadas no Formulário de Inscrição online serão de inteira responsabilidade do candidato. Reserva-se à comissão
técnica do processo seletivo, o direito de não homologar a inscrição do candidato que não preencher o respectivo documento de forma
completa e correta, bem como, fornecer dados inverídicos ou falsos.
29. DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO:
30. A confirmação da inscrição ocorrerá após a confirmação do pagamento do boleto referente a taxa de inscrição.
31. O candidato deve verificar e imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DEFERIDA a partir da data de Homologação das Inscrições,
conforme ANEXO I, acessando a sua Área do Candidato.
32. O candidato poderá reimprimir o boleto bancário a qualquer momento acessando a Área do Candidato no portal das inscrições online
33. É de responsabilidade do candidato portar o seu COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DEFERIDA, pois havendo no local de realização da
prova qualquer eventualidade o candidato não poderá realizar a prova caso não esteja portando o mesmo, sendo automaticamente desclassificado.
34. Eventuais erros de digitação no nome, número/órgão expedidor, data de nascimento, endereço, sexo, ou qualquer outra informação
inconsistente informada no formulário de inscrição on-line, é de responsabilidade do candidato realizar as correções no prazo máximo de 1
(um) dia, após publicação da lista Provisória de Inscrições Deferidas, através da Área do Candidato.
35. Caso haja inconsistência nas publicações relativas aos empregos, ou a inscrição não esteja confirmada, os candidatos deverão entrar
em contato pelo e-mail suporte@psconcursos.com.br.
36. REQUISITOS BÁSICOS PARA ADMISSÃO NO CARGO
37. O candidato deve atender às seguintes condições, para sua admissão no cargo:
a) Ter sido aprovado e classificado no certame, na forma estabelecida neste Edital e em suas possíveis retificações e aditamentos;
b) Ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro que goze das prerrogativas do art. 12 e do Inciso I do art. 37 da Constituição da República;
c) Ter no mínimo 18 (dezoito) anos completos até a data da admissão;
d) Estar no gozo de direitos políticos e cíveis;
e) Estar em dia com as obrigações eleitorais.
f) Possuir quitação das obrigações militares, para os candidatos do sexo masculino.
g) Comprovar escolaridade exigida para o Cargo Público, conforme solicitado neste Edital;
h) Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo.
i) Não possuir antecedentes criminais
j) Firmar declaração de não possuir acúmulo de remuneração pública, exceto aquelas previstas em Lei
k) Apresentar Declaração de não ter sofrido no exercício da função pública nenhuma penalidade disciplinar, caso tenha trabalhado no ano
de 2020 em órgão público, onde o candidato (a) tenha tido vínculo empregatício. Esta declaração deve ser expedida pelo próprio órgão
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contratante.
l) Não receber proventos de aposentadoria civil ou militar ou remuneração de cargo, cargo ou função pública que caracterizem acumulação
ilícita de cargos na forma do inciso XVI e do parágrafo 10 do Artigo 37 da Constituição Federal do Brasil;
38. Os requisitos descritos no item 5.1 deste Edital deverão ser atendidos cumulativamente e a comprovação de atendimento deverá ser
feita na data da admissão através de documentação original, juntamente com fotocópia.
39. A falta de comprovação de qualquer um dos requisitos especificados no subitem 5.1 deste Edital impedirá a admissão do candidato ao
cargo público.
40. DAS LACTANTES OU CONDIÇÕES ESPECIAIS
41. Das lactantes:
a) A candidata lactante de filhos de até 6 meses que, necessitar amamentar durante a realização das provas deverá obrigatoriamente requerê-lo no ato da inscrição;
b) Nos horários previstos para amamentação, a mãe poderá retirar-se, temporariamente, da sala/local em que serão realizadas as provas,
para atendimento ao seu lactente, em sala especial a ser reservada pela Coordenação;
c) Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata;
d) Para a amamentação o lactente deverá permanecer no ambiente a ser determinado pela Coordenação;
e) O lactente deverá estar acompanhado obrigatoriamente por um adulto, e a permanência temporária desse adulto, em local apropriado,
será indicada pela Coordenação;
f) A candidata, durante o período de amamentação, será acompanhada por fiscal volante, sem a presença do responsável pela guarda da
criança;
g) A candidata nesta condição que não levar acompanhante, não realizará as provas;
h) A candidata é responsável pelos atos do adulto acompanhante, caso esse venha causar algum transtorno durante a realização das provas,
a candidata será automaticamente eliminada do certame.
42. Das outras condições:
a) O candidato que, necessitar de condições especiais para a realização das provas deverá requerê-lo no ato da inscrição indicando a condição especial de que necessita;
b) Os candidatos que não atenderem aos dispositivos mencionados neste item, não terão a prova e/ou condições especiais atendidas;
c) A solicitação de atendimento especial será atendida observados os critérios de viabilidade e razoabilidade.
43. DA CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO COMO CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - PPD
44. Das vagas destinadas a cada cargo e das que vieram a surgir dentro do prazo de validade do certame, será assegurada aos candidatos
portadores de deficiência, que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas pela Constituição Federal, artigo 37, inciso
VIII, Decreto Federal nº 3.298/99, artigo 4, incisos I a V, com modificações do Decreto nº 5.296/2004, que regulamenta a Lei Federal nº
7.853 de 24 de outubro de 1989, a reserva de vaga neste Concurso Público na proporção de 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas,
para preenchimento do cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a(s) deficiência(s) de que é portador.
Caso a aplicação do percentual de 5% (cinco por cento) resulte em número fracionário, este deverá ser elevado até o primeiro número
inteiro subsequente.
45. Somente haverá reserva imediata de vaga para os cargos com número de vagas igual ou superior a 5 (cinco).
46. A vaga deste Certame Público será preenchida pelo candidato que constar em primeiro lugar na lista geral, respeitando-se o percentual
estabelecido no subitem 7.1, deste Capítulo em caso de surgimento e/ou vacância de novas vagas e posterior a admissão.
47. No ato da inscrição, o candidato que necessite de tratamento diferenciado no dia das provas deverá requerê-lo indicando o tratamento
diferenciado de que necessita para a realização das provas, apresentando justificativas acompanhadas de parecer (original ou cópia autenticada), emitido por especialista na área de sua deficiência.
48. O candidato, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições do cargo, são compatíveis com a deficiência declarada.
49. Para efeitos deste Edital as pessoas com deficiência são aquelas conceituadas pela medicina especializada, de acordo com os padrões
mundialmente estabelecidos e legislação admissível, e que constituam inferioridade que implique em grau acentuado de dificuldade para
integração social, e que se enquadrarem nas categorias especificadas no Decreto Federal nº 3.298/99 e na Súmula nº 377, do Superior
Tribunal de Justiça.
50. Não serão considerados como deficiência os distúrbios passíveis de correção.
51. Os candidatos com deficiência participarão do Certame Público em igualdade de condições com os demais candidatos da lista geral, no
que diz respeito ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas e à nota
mínima exigida para todos os demais candidatos, nos termos do artigo 41 do Decreto nº 3.298/99.
52. O candidato deverá ainda, encaminhar pela internet, até o último dia de inscrição, os seguintes documentos:
a) Laudo médico original ou cópia autenticada, emitido nos últimos 06 (seis) meses a contar da publicação do edital, que ateste: 1) que o
candidato se enquadra dentro dos parâmetros de deficiência os efeitos legais. 2) A espécie da deficiência; 3) O grau ou nível de deficiência;
4) A expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças – CID; 5) A provável causa da deficiência. O
laudo médico deverá conter o nome completo do candidato, o CRM, o carimbo e a assinatura do profissional que emitiu o laudo;
b) ANEXO III - AUTO DECLARAÇÃO PPD preenchida, assinada e com firma reconhecida.
53. Para o envio da documentação digitalizada, mencionada no item anterior, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico: www.
psconcursos.com.br e seguir os seguintes passos:
a) Encontrar o Edital 001/2021 do Município de SÃO JOÃO DO SUL/SC;
b) Clicar em “Ver Detalhes do Edital”;
c) Clicar no link Área do Candidato;
d) Inserir o CPF e realizar o Login;
e) Selecionar a opção “Minhas Inscrições”;
f) Acessar a sua inscrição e Clicar em “Anexar Documentos”;
g) Anexar os arquivos informados no item 7.9, nos formatos aceitos e informados no item 7.11;
54. Somente serão aceitos, para envio de documentos vis formulário eletrônico, os arquivos digitalizados, e nos seguintes formatos: PDF,
DOC, DOCX, XLS, XLSX, JPG, PNG, JPEG, GIF, ZIP e RAR.
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55. O Laudo Médico deverá estar LEGÍVEL, sob pena de invalidação.
56. O candidato que, dentro do período das inscrições, não declarar ser deficiente ou aquele que se declarar, mas não atender aos dispositivos mencionados no item 7.9 deste Capítulo, não será considerado candidato com deficiência, para fins deste Certame Público, não terá
prova especial preparada e/ou condição específica para realização da prova atendida, seja qual for o motivo alegado.
57. Quando houver indeferimento do pedido para concorrer como candidato com deficiência, caberá recurso, conforme previsto no item
11 - dos Recursos, deste Edital.
58. O candidato que não interpor recurso no prazo mencionado neste Edital será responsável pelas consequências advindas de sua omissão.
59. Candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme disposto neste item, não poderá interpor recurso em favor de sua
condição, seja qual for o motivo alegado.
60. Após o período das inscrições, fica proibida qualquer inclusão de candidatos na lista especial de candidatos com deficiência.
61. O candidato com deficiência auditiva que necessitar utilizar aparelho auricular no dia das provas deverá enviar laudo médico (original ou
cópia autenticada) específico para esse fim, até o término das inscrições. Caso o candidato não envie o referido laudo, não poderá utilizar
o aparelho auricular.
62. No caso de deferimento da solicitação de participação como deficiente, se aprovado no certame, terá seu nome publicado na lista geral
de classificação e em lista específica, no caso de indeferimento o candidato irá constar apenas na lista de classificação geral.
63. O atendimento às condições solicitadas ficarão sujeitas à análise de viabilidade e razoabilidade do pedido.
64. Os requisitos descritos no item 7.9 deste Edital deverão ser atendidos cumulativamente, sendo passível de indeferimento.
65. O candidato poderá ser chamado, a qualquer tempo, pelo município de SÃO JOÃO DO SUL para avaliação de sua deficiência, a qual será
avaliada por uma equipe médica especialmente designada para tal fim, oportunidade em que, não sendo constatada a deficiência, poderá
ser excluído do certame.
66. O candidato fica ciente de que as declarações falsas constituem crime, previsto em Lei, sendo que verificada qualquer omissão ou declaração falsa, será devidamente encaminhado a autoridade policial competente.
67. Para efeito do prazo estipulado para envio dos documentos solicitados no item 7.9, informa-se que a opção de envio de documentação,
via área do candidato, só estará disponível durante os prazos estipulados no ANEXO I deste edital
68. Não serão considerados:
a) Documentos enviados via e-mail e qualquer outro meio que não informado no item 7 deste edital;
b) Documentos postados fora do prazo estipulado no ANEXO I deste edital;
c) ANEXO III - AUTO DECLARAÇÃO PPD enviada sem assinatura e firma reconhecida do candidato;
d) Laudo Médico enviado sem nome, assinatura e número do CRM do Médico responsável.
e) Documentos não digitalizados ou ilegíveis
69. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para este Certame Público e não será devolvido.
70. O candidato com deficiência, caso seja aprovado e convocado dentro das vagas destinadas à ampla concorrência, não serão considerados para efeito de preenchimento de sua classificação nas vagas reservadas aos deficientes.
71. Após todas as etapas do certame, caso não haja candidatos aprovados na lista de deficientes, ou não haja aprovados suficientes para
preencher todas as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência.
72. Conforme Decreto nº 3.298/1999, a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência apresentada pelo candidato será avaliada durante o período de experiência, caso apresente incompatibilidade será exonerado.
73. A realização das provas por estes candidatos, em condições especiais, ficará condicionada à possibilidade de fazê-las de forma que não
importe quebra de sigilo ou não enseje seu favorecimento.
74. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO
O Processo Seletivo constará de 02 (duas) etapas consistentes de:
a) Prova Objetiva, de conhecimentos gerais e de conhecimentos específicos de caráter classificatório (ressalvada a ausência do candidato à
prova ou zerá-la, casos em que será eliminado do processo seletivo);
b) Prova de Títulos, (escolaridade e cursos de aperfeiçoamento ou atualização), de caráter classificatório, para os candidatos deferidos.
75. DA PROVA OBJETIVA
A prova escrita será de caráter classificatório e eliminatório, que avaliará a aptidão funcional dos candidatos para o desempenho das funções
a serem executadas no exercício do cargo pretendido.
As provas objetivas serão organizadas conforme exigências do cargo pretendido e compostas conforme quadro(s) demonstrativo(s) a seguir:
COMPOSIÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS
CARGO

Cargos de Nível
Médio / Superior

Cargos de Nível
Fundamental

Nº DE QUESTÕES

PONTOS / QUESTÃO

Língua Portuguesa
Atualidades e/ou
Dados Históricos
Conhecimentos
Específicos

05

0,5

Nº MÍNIMO DE
ACERTOS P/ MATÉRIA
---

05

0,5

---

---

10

0,5

---

---

Língua Portuguesa

05

0,5

---

---

Atualidades e/ou
Dados Históricos

05

0,5

---

---

Matemática

05

0,5

---

---

Conhecimentos
Específicos

05

0,5

---

---

MATÉRIAS DAS
PROVAS
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A Prova Escrita será composta apenas com questões objetivas. Cada uma delas com 05 (cinco) alternativas, das quais, somente 01 (uma)
deverá ser assinalada como correta.
Os candidatos receberão um cartão resposta com 20 (vinte) questões.
O caderno de avaliações será composto pelas questões gerais e específicas de cada cargo;
As questões que o candidato deverá responder estarão explicitamente indicadas no cartão resposta através da identificação de sua disciplina/cargo e numeração de questões conforme caderno de avaliações.
As questões das provas versarão sobre os conteúdos programáticos constantes no Anexo II deste Edital.
Cada Candidato inscrito terá direito a apenas 01 (um) cartão de respostas, não sendo permitida, em hipótese alguma, a troca deste(s) por
outro(s).
O candidato deverá transpor os resultados das questões para grade correspondente no respectivo cartão de respostas de seu(s) cargo(s),
cujo preenchimento é de sua inteira responsabilidade.
Questões rasuradas ou com mais de uma alternativa marcada, na grade do cartão de respostas, serão consideradas como marcadas incorretamente pelo candidato.
Não serão consideradas:
a) As questões da prova assinaladas no cartão de respostas que contenham emendas e/ou rasuras, ainda que legíveis;
b) As questões da prova que não forem preenchidas totalmente no cartão de respostas;
c) As questões da prova que contenham mais de uma opção de resposta assinalada no cartão de respostas;
d) As questões da prova que não estiverem assinaladas no cartão de respostas;
e) A prova cujo cartão de respostas for preenchido fora das especificações contidas no mesmo ou nas instruções da prova;
f) Cartões de resposta (gabarito) sem assinatura do candidato.
Para fins de correção da prova, somente serão considerados os cartões resposta, sendo que os cadernos de prova não serão considerados,
sob quaisquer hipóteses.
Candidato deverá assinalar as respostas na folha própria (Cartão-Resposta) e assinar, no espaço devido, à caneta esferográfica preferencialmente de tinta PRETA fabricada em material transparente.
76. DA PROVA DE TÍTULOS
Haverá provas de títulos e cursos de aperfeiçoamento, de caráter exclusivamente classificatório, aos candidatos devidamente deferidos e
homologados na lista de inscrições deferidas definitiva e aprovados na prova escrita objetiva, conforme regras discriminadas abaixo neste
item e restante do edital.
A prova de títulos e cursos de aperfeiçoamento ocorrerá em duas etapas distintas
a) Cadastramento Online dos documentos e impressão de comprovante de cadastro.
b) Entrega de documentação e validação dos documentos presencialmente.
76.0.0.1 A fase de cadastramento consistirá da seguinte maneira: O candidato deverá acessar a área do candidato nos prazos previstos no
ANEXO I deste Edital, selecionar a opção “Cadastrar Títulos” disponível em sua inscrição. Após isto será redirecionado para o ambiente de
cadastro de Títulos onde poderá cadastrar sua documentação e imprimir comprovante de cadastro de títulos.
76.0.0.2 A fase de Entrega de documentação e validação dos documentos presencialmente será da seguinte maneira: O candidato deverá
comparecer no POSTO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL na Prefeitura Municipal de São João do Sul, Endereço: Av. Nereu Ramos, 50, Centro,
Município de São João do Sul - SC. Telefone: (48) 3539-0113, no período estabelecido no cronograma do ANEXO I deste Edital, com todos
os documentos comprobatórios de títulos (Pós-graduação e cursos de aperfeiçoamento), juntamente com o COMPROVANTE DE CADASTRO
DE TÍTULOS gerado e impresso na fase de cadastramento online a relação de todos os documentos a serem entregues.
Os documentos comprobatórios deverão, após o reconhecimento de “Confere com o original”, conforme item 8.2.15, ser entregues em
envelope devidamente LACRADO e IDENTIFICADO pelo próprio candidato, ao responsável pelo recebimento e conferência de documentos
disponibilizado pela organizadora do certame.
A identificação do envelope entregue para prova de títulos, deverá, obrigatoriamente, ser feita através do preenchimento correto dos dados
constantes no modelo a seguir:
PROCESSO SELETIVO 001/2021 – SÃO JOÃO DO SUL/SC
Nº Inscrição:

CPF:

Nome do Candidato:
Cargo Pretendido

Esta identificação deverá ser fixada no lado de fora do envelope a ser entregue. O não preenchimento destas informações no envelope
resultará no não recebimento dos documentos, e consequentemente na não contabilização para soma de pontos da prova de títulos.
Serão aceitas cópias impressas de certificados digitais que contenham a possibilidade da autenticação eletrônica, sendo que a PS Concursos
não se responsabiliza por títulos que não puderem ser autenticados no dia em que a Banca Examinadora se reunir para tal, por falhas de
ordem técnica no endereço eletrônico da instituição emissora do respectivo título.
Somente serão avaliados os títulos recebidos na(s) data(s) e horário(s) estabelecidos no cronograma do ANEXO I deste edital.
Apenas os documentos recebidos no local informado no item 8.2.2.2 deste edital, serão aceitos, sendo vedado quaisquer outras formas de
entrega.
Não serão aceitos, em hipótese alguma, documentos comprobatórios enviados por correspondência, por meios eletrônicos, ou outro meio
qualquer que não seja o informado no item 8.2.8 deste edital.
Os documentos poderão ser entregues, por outra pessoa, em nome do candidato, desde que apresente e entregue a procuração para tal
fim, devidamente registrada em cartório de notas. Será aceito apenas a procuração original, cópias não serão nesta situação.
A atribuição de pontuação aos títulos servirá apenas para efeito de classificação dos candidatos.
O preenchimento correto das informações no ambiente de cadastramento de títulos, e impressão do comprovante de cadastro de títulos
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atualizado é de inteira responsabilidade do candidato.
A escolaridade mínima exigida para provimento no cargo não será pontuada como título.
Não serão pontuados quaisquer títulos mencionados nos requisitos dos cargos deste Edital.
Os títulos, quando aplicável, deverão ser entregues em fotocópia devidamente autenticada, frente e verso,ou reconhecidos como “confere
com o original” pelo responsável para tal função, que será disponibilizado pela organização do certame no local e datas previstas para entrega de títulos no ANEXO I deste edital.
Não serão recebidos títulos fora do prazo estabelecido ou em desacordo com o previsto neste Edital.
Por ocasião de recursos referentes aos títulos, somente serão aceitos documentos que sirvam para esclarecer ou complementar dados relativos a títulos já entregues, caso a banca julgue procedente e necessário.
Os títulos deverão guardar relação direta com as atribuições do cargo correspondente à respectiva inscrição e serão avaliados conforme
previsto neste Edital.
Os documentos representativos de títulos, que não estiverem de acordo com os critérios estabelecidos neste Edital, ainda que entregues,
não serão avaliados ou serão desconsiderados.
Certificados de estágios e de cursos preparatórios não serão considerados como títulos.
Os títulos devem ser obtidos até a data de publicação deste Edital.
Se o nome do candidato nos documentos apresentados para a Prova de Títulos for diferente do nome que constar no Requerimento de
Inscrição, deverá ser anexado o comprovante da alteração do nome (Certidão de Casamento ou de Divórcio, ou de Retificação do respectivo
Registro Civil), sob pena de invalidação da pontuação ao candidato.
Não serão computados os títulos que excederem os valores máximos expressos na tabela de pontuação.
Todo e qualquer certificado de título em língua estrangeira somente será aceito se acompanhado da tradução por Tradutor Público Juramentado (tradução original) e, no caso de Graduação e Pós-Graduação, da revalidação de acordo com a Lei Federal nº 9.394/96, que estabelece
as Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
Os títulos de pós-graduação relativos a cursos de Especialização deverão ter carga mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas e concluído
até o último dia definido para a inscrição e devidamente registrado no órgão emissor.
Será aceito apenas 01 (um) título de pós-graduação (Especialização ou mestrado ou doutorado). Caso o candidato entregue mais do que 01
(um), será apenas considerado aquele que estiver cadastrado e informado no ambiente e no comprovante de cadastro de títulos e receberá
a pontuação referente aquele título.
Não será pontuado tempo de experiência profissional na função.
O candidato que estiver aguardando diplomas e/ou certificados de cursos concluídos até a data de publicação deste Edital, poderá apresentar Certidão de Conclusão expedida pela respectiva instituição.
Serão aceitos como comprovação de títulos de pós-graduação, as certidões, atestados, declarações, em papel timbrado da instituição devidamente assinado, e que conste claramente que o curso foi concluído e a justificativa para a não emissão do certificado, acompanhado do
histórico de disciplinas e carga horária.
Caso o certificado de conclusão de curso de pós-graduação, não conste as disciplinas e carga horária, deverá ser acompanhado de histórico
escolar emitido pela instituição de ensino.
Cada título será considerado e avaliado uma única vez, vedada a cumulatividade de pontos.
Caso, no mesmo documento, conste a comprovação de mais de um título referente ao mesmo evento, será considerado apenas o de maior
valoração para fins de pontuação.
Diplomas e certificados deverão estar devidamente registrados nos órgãos competentes.
76.0.0.3 Deverão ser entregues em fotocópia autenticada, ou reconhecida como “confere com o original” verso e anverso ou Declaração
Oficial, em papel timbrado da instituição de Ensino Superior, contemplando todos os requisitos para a obtenção do título.
Os documentos comprobatórios dos títulos, sob pena de não serem aceitos, não podem apresentar rasuras, emendas ou entrelinhas.
Os documentos entregues como títulos não serão devolvidos aos candidatos.
Comprovada, a qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos títulos apresentados, o candidato terá anulada a respectiva
pontuação; e, se comprovada a respectiva culpa, será excluído do Certame.
Todos os títulos apresentados devem ser relativos a cursos da área de formação do cargo pretendido.
Os títulos apresentados receberão pontuação unitária, conforme o demonstrativo a seguir:
QUADRO DEMONSTRATIVO DE PONTUAÇÕES DA PROVA DE TÍTULOS
TÍTULO

DESCRIÇÃO

MÁXIMO DE PONTOS

Certificado de Pós-Graduação relacionado à área
de atuação do candidato
Apenas 01 (um) e somente o de maior valor

Especialização (mínimo 360 h/a)
Mestrado
Doutorado

0,6
0,8
1,0

Certificados de Curso de aperfeiçoamento relacionados à área de conhecimento da vaga.

0,04 pontos para cada 08 horas completas de
curso, até no máximo 80 horas ou 0,4 pontos.

0,4

NOTA01: Os títulos de pós-graduação apenas são válidos para os cargos de Nível Superior.Para os demais cargos, deste edital, apenas serão
computados os títulos de horas de curso.
A pontuação máxima de títulos será de até 1,0 (um) ponto para os títulos de pós-graduação, e de 0,4 (zero virgula quatro) pontos para os
títulos (certificados) de cursos de aperfeiçoamento.O que exceder será desconsiderado.
Somente serão avaliados os títulos dos candidatos deferidos e homologados na lista de Inscrições deferidas definitivae aprovados na prova
teórico-objetiva, e que tenham acessado o ambiente virtual, cadastrado as informações e impresso o COMPROVANTE DE CADASTRO DE
TÍTULOS nos prazos estipulados no ANEXO I do edital.
Os títulos de Horas de Curso de Aperfeiçoamento só serão considerados se estiverem relacionados com o cargo no qual o candidato está
inscrito, com carga horária mínima de 08 (oito) horas. Cursos com quantidades menores de horas, não serão aceitos e nem pontuados.O
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candidato apenas receberá a pontuação a cada quantidade de horas informada no quadro demonstrativo de pontuações da Prova de Títulos,
quantidades menores que esta não serão consideradas e nem fracionadas.
Será aceita a quantidademáximade 10 (dez) certificados de títulos de horas de curso de Aperfeiçoamento, certificados excedentes serão
desconsiderados para pontuação
Apenas serão aceitos títulos de certificados de curso de aperfeiçoamento ministrados e concluídos dentre o período de01/01/2018 a
31/12/2020.
Só serão pontuados os certificados de cursos devidamente registrados no órgão emissor, exceto para os simpósios, feiras, congressos, oficinas, eventos, desde que contenha a carga horária.
Os títulos de Horas de Curso de Aperfeiçoamento só serão pontuados se o candidato tiver participado como ouvinte/aluno/professor/palestrante na apresentação de trabalho ou participação de projetos (coordenador ou bolsista).
Apenas poderão cadastrar os títulos, aqueles candidatos que obtiverem deferimento e homologação de sua respectiva inscrição
Para que a documentação seja verificada e validada, todos os documentos informados no ambiente virtual e comprovante de cadastro de
títulos deverão ser entregues e comprovados. Caso sejam encontradas divergências tanto na documentação entregue, quanto nas informações prestadas no ambiente virtual e comprovante de cadastro de títulos, a banca reserva o direito de não validar a documentação, até que
o candidato apresente de forma correta toda a documentação e informações prestadas.
O candidato poderá alterar informações no ambiente de cadastro de títulos e imprimir um novo comprovante durante os prazos para recebimento de títulos no anexo I, desde que já tenha cadastrado os mesmos nos prazos previsto para o cadastro também constante no anexo I.
Após a validação da documentação, o candidato não poderá mais alterar informações no ambiente virtual de cadastro de Títulos.
Após a verificação da documentação comprobatória, caso conste toda a documentação e informações de forma correta, será disponibilizado ao candidato um comprovante de validação de seus títulos e horas de curso, contando estimativa de pontuação e demais informações
pertinentes.
Por fim o candidato, e o representante responsável pelo recebimento e validação da documentação deverão assinar o comprovante de validação em uma via para o candidato e outra via para a organizadora do certame.
Mesmo após entrega e assinatura, toda a documentação do candidato ficará sujeita a reavaliação, caso conste informações falsas e não
comprovadas a qualquer tempo.
Para fins de conferência após entrega, apenas será considerado as informações constantes no comprovante de validação entregue e assinado pelo candidato, onde em nenhum momento poderá o candidato requerer alteração de informações.
Não serão pontuados os títulos:
a) Do candidato que não entregar o COMPROVANTE DE CADASTRO DE TÍTULOS acompanhado dos títulos, conforme item 8.2.15 e restantes regras deste edital.
b) De cursos não referenciados no ambiente virtual e COMPROVANTE DE CADASTRO DE TÍTULOS.
c) De carga horária inferior ao determinado neste Edital.
d) Sem descrição da data de realização.
e) Considerados requisitos de escolaridade do cargo.
f) Não apresentados em cópia autenticada ou sem apresentação do código de autenticidade eletrônica.
g) Sem relação direta com as atribuições do cargo.
h) De cursos preparatórios.
i) De estágios.
j) Concluídos fora do prazo determinado neste Edital.
k) Com nome diferente ao da inscrição sem a apresentação de documentos que comprove a alteração.
l) Sem tradução da língua estrangeira.
m) De disciplinas que fazem parte do programa curricular dos cursos de formação (técnicos, graduação e pós-graduação), caso se aplicar.
n) Do candidato que não tiver participado como ouvinte, aluno, professor, palestrante, apresentação de trabalho ou participação de projetos
de cunho social (coordenador ou bolsista).
o) De atuação como monitor, membro de comissão; coordenador ou execução/organização de eventos/cursos.
p) De cursos não concluídos; e/ou sem carga horária definida e devidamente impressa nos certificados.
q) Que não estiverem em conformidade com os parâmetros e regras deste edital.
77. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS
78. A provas objetivas serão realizadas no dia 07/02/2021, em local a ser definido e devidamente publicado nas datas previstas no item 9.2
e ANEXO I deste edital.
79. Os horários das provas serão divulgados até as 23h:59min do dia 02/02/2021, no portal www.psconcursos.com.br e no site www.saojoaodosul.sc.gov.br.
80. A prova terá duração máxima de 01 hora e 30 min.
81. Para fins de acesso à sala de realização da prova, será exigido o Documento de Identidade Original com Foto (Obrigatoriamente) e o
Comprovante de Inscrição Deferida (Facultativamente).
82. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, CPF, títulos eleitorais, carteira de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade. Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que
autenticada, nem protocolo do documento
83. Para realização da prova, somente será permitido ao candidato o uso de caneta esferográfica, de tinta azul ou preta, lápis ou lapiseira,
e borracha.
84. As provas terão um prazo mínimo de realização de 30 (trinta) minutos.
85. O candidato que, durante a realização da prova escrita, for encontrado e confirmado de posse, de qualquer tipo de relógio, telefone
celular, pager, beep, calculadora ou quaisquer outros componentes ou equipamentos eletrônicos, em funcionamento ou não, terá sua prova
anulada e, com isso, será automaticamente eliminado do Processo Seletivo.
86. Durante a realização das provas será vedado, também, o uso de carteiras, bolsas, livros, revistas, apostilas, resumos, dicionários, cadernos, etc.
87. É vedado também o uso de óculos escuros ou de quaisquer acessórios de chapelaria tais como chapéu, boné, gorro ou protetores auriculares ou qualquer outro acessório que cubra as orelhas do candidato.
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88. O candidato que necessitar usar os objetos citados no item anterior deverá apresentar justificativa médica e o(s) objeto(s) será(ão)
verificado(s) e aprovado(s) pela Coordenação.
89. A Equipe Organizadora do Processo Seletivo não se responsabilizará por perda, roubo ou dano dos referidos materiais e equipamentos
de candidatos.
90. A simples posse, mesmo que desligado, ou uso de qualquer material, objeto ou equipamento não permitido, no local da prova, corredor
ou banheiros, configura tentativa de fraude e implicarão na exclusão do candidato do Processo Seletivo, sendo atribuída nota zero a sua
prova já realizada.
91. Será automaticamente ELIMINADO do certame o candidato que, durante a realização da prova:
a) Usar ou tentar usar meios fraudulentos ou ilegais para a sua realização;
b) For surpreendido dando ou recebendo auxílio na resolução da prova;
c) Utilizar-se de anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta;
d) Utilizar-se ou deixar ligados quaisquer equipamentos eletrônicos que permitam o armazenamento ou a comunicação de dados e informações;
e) Faltar com o devido respeito e cordialidade para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, as autoridades presentes ou
demais candidatos;
f) Afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal;
g) Ausentar-se da sala, durante a prova, portando o Cartão de Respostas;
h) Não assinar o cartão de respostas (gabarito);
i) Não assinar a lista de presença.
j) Descumprir as instruções contidas no Caderno de Questões;
k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos.
l) Faltar a qualquer uma das fases do certame;
m) Não pontuar ou não atingir o quantitativo mínimo de pontuação na Avaliação Escrita Objetiva;
92. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização da prova escrita, documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar boletim de ocorrência expedido por órgão policial, há no máximo 30 (trinta) dias anteriores
em relação ao dia da realização da Prova.
93. A apresentação do comprovante de inscrição no dia da realização da prova escrita servirá também ao candidato como único documento
que possibilitará a garantia de poder realizar a prova em caso sua inscrição deferida e não constatação de seu nome nas listas de distribuições de locais de prova.
94. Ao concluir a sua prova, o candidato deverá retirar-se imediatamente do local de aplicação da prova sem comunicar-se com os demais
candidatos, ficando proibido inclusive de permanecer no pátio da escola, ou ligar o celular antes de se retirar da escola.
95. Será de inteira responsabilidade do candidato o preenchimento correto do cartão de respostas, que será o único documento válido para
efeito de correção da prova.
96. Não serão computadas as questões não assinaladas, assinaladas a lápis ou caneta de cor diferente da preta ou azul, assim como as
questões que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legíveis.
97. Em hipótese nenhuma haverá substituição do cartão de respostas em caso de erro, rasura ou preenchimento incorreto do candidato
conforme instruções contidas no mesmo.
98. Em caso de existirem tipos de cadernos de provas diferentes (para cargos diversos), estes serão identificados na lista de presença de
cada candidato e o cartão de respostas será devidamente identificado com o número do caderno de prova ou outra forma que auxilie o
candidato na identificação das questões correspondentes a sua área/cargo pretendido.
99. Em hipótese nenhuma haverá segunda chamada para realização da prova, seja qual for o motivo alegado pelo candidato, implicando a
ausência na sua eliminação do Processo Seletivo.
100. Os 03 (três) últimos candidatos permanecerão no local até a conclusão do último, para, após, assinarem o termo de recolhimento dos
cartões resposta juntamente com os fiscais (de sala e coordenador).
101. Por razões de ordem técnica e de segurança, a entidade responsável pela elaboração das provas, se reserva ao direito de não fornecer
exemplares dos Cadernos de Provas a candidatos ou a outras instituições, mesmo após o encerramento do certame, estando à disposição
dos candidatos uma cópia para download no mesmo endereço das inscrições em até 24 horas úteis após aplicação da prova.
102. A lactante que necessitar amamentar durante a realização da prova, poderá fazê-lo em sala reservada, desde que o requeira no momento da inscrição, para adoção das providências necessárias.
103. A lactante deverá apresentar-se, no respectivo horário para o qual foi convocada, com o acompanhante e a criança, onde deverá obedecer a todos as regras contidas no item 6 deste edital.
104. Constatando-se, durante a realização da prova, qualquer erro ou equívoco relacionado à edição ou impressão das provas, os organizadores tomarão a providência cabível, podendo inclusive determinar a anulação da questão ou questões afetadas.
105. Após a entrada na escola onde será realizada a prova, o candidato deverá se dirigir imediatamente para sua sala de realização de prova,
ficando vedada a permanência do mesmo nas outras dependências do prédio, salvo para os casos devidamente justificados e autorizados
pelos organizadores do certame.
106. Caberá à entidade organizadora do certame, juntamente com a Comissão, decidir sobre ocorrências verificadas durante a realização
das provas.
107. A Comissão e equipe organizadora do certame poderá, justificadamente, alterar as normas previstas no ITEM 9 e seus desdobramentos, desde que com a finalidade de preservar o bom andamento do Certame.
108. DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA EVITAR A PROPAGAÇÃO DA COVID
O Certame será regido nos termos da PORTARIA SES Nº. 714 de 18 de setembro de 2020.
Todas as pessoas que participarem do concurso, incluindo os candidatos, fiscais de prova e organização, devem usar máscaras descartáveis
de tecido não tecido (TNT) ou tecido de algodão, seguindo as recomendações de uso descritas na Portaria SES 224, de 03/04/2020.
Para realização da prova, todos os candidatos deverão trazer suas próprias máscaras para poder entrar no local da prova e também poder
fazer a mesma.
Na entrada dos locais onde serão realizadas as provas, a temperatura dos candidatos será aferida através de termômetros infravermelhos
ou outro instrumento correlato. Caso a temperatura aferida seja igual ou maior que 37,8°C, o candidato será encaminhado para realizar a
prova em sala separada dos demais candidatos e orientado a procurar assistência médica.
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Nas salas e nos locais de uso comum será disponibilizado álcool 70% que deverá ser utilizada
No local das provas deverá ser respeitado o distanciamento de 1,5 (um metro e cinquenta centímetros), devendo os candidatos evitarem
aglomerações e respeitarem a comunicação visual, como placas e sinalização no chão.
Os candidatos devem observar a etiqueta da tosse, bem como, a higienização de mãos quando do retorno dos banheiros ou manuseio de
coisas comuns.
109. Não haverá bebedouros disponíveis para consumo, sendo recomendado aos candidatos a trazerem água. Será permitida somente a
reposição de água em recipientes.
110. DA CLASSIFICAÇÃO
111. Os candidatos considerados aprovados serão ordenados e classificados pela área/cargo e pela habilitação mínima exigida em listagem,
de acordo com a sua inscrição no Processo Seletivo, seguindo a ordem decrescente de pontuação final, expressa em 03 (três) algarismos,
de acordo com a seguinte fórmula:
Para os cargos de Nível Superior:
PONTUAÇÃO FINAL = NOTA DA PROVA OBJETIVA + PONTUAÇÃO DE TÍTULO + PONTUAÇÃO DE HORAS DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO
Para oscargos de Nível Médio e Fundamental
PONTUAÇÃO FINAL = NOTA DA PROVA OBJETIVA + PONTUAÇÃO DE HORAS DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO
112. No caso de empate na classificação terá preferência para a nomeação, sucessivamente, o candidato que:
Com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, completados até o último dia da inscrição neste Concurso Público, de acordo com o previsto no parágrafo único do art. 27 da Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 e alterações – Estatuto do Idoso.
Para os Cargos Nível Superior:
a) Obtiver maior pontuação (número de acertos) na prova escrita (objetiva);
b) Obtiver o maior Título;
c) Obtiver maior pontuação de Horas de Curso de Aperfeiçoamento
d) Obtiver a maior idade;
Para osCargos de Nível Médio e Fundamental:
a) Obtiver maior pontuação (número de acertos) na prova escrita (objetiva);
b) Obtiver maior pontuação de Horas de Curso de Aperfeiçoamento;
c) Obtiver a maior idade;
113. Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados os critérios acima, o desempate dar-se-á através do sistema de sorteio
que, se necessário, será realizado em ato público, a ser divulgado por edital, e seu resultado fará parte da classificação final do certame.
114. As provas obedecerão aos critérios especificados por este edital e conteúdos programáticos constantes do ANEXO IIdo mesmo.
115. A chamada dos candidatos selecionados será efetuada obedecendo à ordem de classificação, mediante a existência de vagas.
116. A publicação da lista de classificação preliminar (parcial) será divulgada exclusivamente no portal www.psconcursos.com.br, conforme
data estipulada no cronograma do ANEXO I deste Edital.
117. A publicação da classificação final e definitiva, após apuração de recursos, será divulgada nos sites: www.psconcursos.com.br e www.
saojoaodosul.sc.gov.br, conforme data estipulada no cronograma do ANEXO I deste Edital.
118. DOS RECURSOS
119. O candidato poderá interpor recursos contra: Editais, Erratas, Provas Objetivas, Prova de Títulos (Títulos e Horas de Curso de Aperfeiçoamento) e Listas Provisórias, e tem até 2 (dois) dias corridos para fazê‐lo, a contar do dia da divulgação, acessando dentro da sua Área
do Candidato na mesma página em que realizou a sua inscrição.
120. Será aceito somente um único recurso por candidato, para cada evento mencionado no subitem 11.1 deste Edital, devidamente fundamentado.
121. O prazo para interposição de recurso é preclusivo e comum a todos os candidatos.
122. Os recursos deverão ser elaborados com argumentação lógica e consistentes e ainda obedecer as seguintes determinações quando se
tratar da prova objetiva:
a) Ser acrescido de indicação da bibliografia pesquisada pelo candidato para fundamentar seus questionamentos;
b) Serão automaticamente indeferidos recursos que não citarem referência ou apresentar fontes não confiáveis, como Wikipédia, Blogs e
similares;
c) Ser apresentado de forma independente para cada questão, ou seja, cada questão recorrida deverá ser apresentado um recurso.
123. Não será aceito recurso via postal, via fax, via correio eletrônico ou ainda fora do prazo, ou qualquer outro meio que não citado no
subitem 11.1.
124. O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s) será(ão) atribuído(s) a todos os candidatos presentes na prova,
independente de interposição de recurso.
125. Em caso de alteração de gabarito oficial pela Banca Examinadora da PS Concursos, por motivo de força de provimento de recurso, as
provas serão corrigidas de acordo com o novo gabarito.
126. Na ocorrência do disposto nos subitens 11.6, 11.7 deste Edital ou recurso contra lista provisória de classificação, poderá haver alteração
da classificação inicial obtida para uma classificação superior ou inferior, ou ainda, poderá ocorrer a desclassificação do candidato que não
obtiver a nota mínima exigida.
127. Após o julgamento dos recursos interpostos, os pontos correspondentes às questões porventura anuladas, serão atribuídos a todos os
candidatos, indistintamente, que não os obtiveram na correção inicial. Se resultar em alteração do gabarito, as provas de todos os candidatos serão corrigidas novamente, conforme essa alteração e seu resultado final divulgado de acordo com esse novo gabarito.
128. Os pedidos de revisão de provas e notas somente serão aceitos se feitos pelos próprios candidatos, com respeito somente às suas
próprias provas, ficando vedados, a qualquer tempo e condição, pedidos de revisão de provas e notas de terceiros.
129. Somente serão apreciados os recursos expressos em termos convenientes e que apontarem as circunstâncias que os justifiquem. Recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido.
130. A decisão final da Banca Examinadora será soberana e definitiva, não existindo desta forma recurso contra resultado de recurso e em
nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso de gabarito oficial definitivo.
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131. DO PROVIMENTO DO CARGO E ENTREGA DE DOCUMENTOS
132. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação dos candidatos aprovados desde que considerados aptos em inspeção de
saúde, de caráter eliminatório.
133. O candidato que vier a ser habilitado no Certame Público de que trata este Edital poderá ser contratado se atendidas, à época, todas
as exigências do cargo, e obedecido ao limite de vagas existentes.
134. Os candidatos aprovados e classificados no certame serão convocados através dos meios de comunicação informados, pelo candidato
no formulário de inscrição on-line deste certame.
135. Os exames médicos admissionais deverão emitir parecer de APTO ou NÃO APTO para o exercício do cargo, sendo este de caráter
eliminatório.
136. A critério do médico avaliador responsável pelo parecer referido no ITEM 12.4, poderão ser requisitados exames complementares.
137. O Município de SÃO JOÃO DO SUL/SC utilizará dos seguintes meios para convocação, nesta ordem: Telefone e e-mail, PUBLICAÇÃO
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO (IMPRENSA OFICIAL)
138. O candidato terá o prazo máximo de 02 (DOIS) dia para apresentação após a última forma de convocação.
139. O candidato que não comparecer no dia, hora e local de acordo com a convocação, será RECLASSIFICADO COMO ÚLTIMO CANDIDATO
DA RELAÇÃO HOMOLOGADA DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS.
140. O candidato convocado deverá apresentar, com no mínimo, 02 (dois) dias antes de iniciar seu trabalho, ao setor de Recursos Humanos
da Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DO SUL/SC, situada na Av. Nereu Ramos, nº 50 - Centro, a documentação necessária à sua admissão,
composta por:
a) Comprovação da idade mínima de 18 anos;
b) Prova de quitação das obrigações eleitorais e cópia do título de eleitor.
c) Prova de quitação das obrigações militares, para os candidatos do sexo masculino;
d) Comprovação da escolaridade exigida neste edital;
e) Declaração de não ter sofrido, no exercício de função pública, as penalidades previstas no art. 137 e seu parágrafo único da Lei nº
8.112/1990;
f) Atestado de médico declarando aptidão para exercer o respectivo cargo público;
g) Nacionalidade brasileira ou gozo das prerrogativas insertas nos decretos Nº. 70.391/1972 e Nº. 70.436/1972.
h) Não ser aposentado por invalidez e nem estar com idade de aposentadoria compulsória, ou seja, 70 anos.
i) Não receber proventos de aposentadoria oriundos de cargo público ou função exercida perante a União, Território, Estado, Distrito Federal, Município e suas Autarquias, Empresas ou Fundações, conforme preceitua o artigo 37, § 10º da Constituição Federal de 1988, com a
redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98, ressalvadas as acumulações permitidas pelo inciso XVI do citado dispositivo
constitucional, os cargos eletivos e os cargos em comissão.
j) Carteira de Identidade;
k) CPF;
l) PIS/PASEP;
m) Certidão de Casamento;
n) Certidão de Nascimento dos filhos e CPF.
o) (Uma) foto 3x4 recente;
p) Carteira Profissional Original e Cópia da mesma na foto e no verso;
q) Contato Telefônico;
r) Original e fotocópia do comprovante de residência atualizado, assim sendo considerado: Conta de luz, IPTU, água ou telefone fixo, em
nome do candidato, cônjuge ou de ascendente ou descendente direto;
s) CNH.
141. As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em Lei.
142. A perda ou suspensão do gozo dos direitos políticos será configurada, caso a Administração Municipal tome ciência da existência de
sentença, com trânsito em julgado de:
a) Cancelamento da naturalização;
b) Reconhecimento da incapacidade civil absoluta;
c) Condenação penal, enquanto durarem os seus efeitos;
d) Condenação em processo judicial instaurado por força de atos de improbidade administrativa.
e) O não cumprimento dos requisitos disciplinados no item 12.9 e 12.10 impede a contratação do candidato e gera a sua recondução à
última colocação neste certame.
143. DISPOSIÇÕES GERAIS
144. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das condições estabelecidas neste Edital e seus editais complementares, avisos e comunicados a serem publicados, bem como em eventuais aditamentos e instruções específicas para a realização do
Certame, acerca das quais não poderá alegar desconhecimento.
145. Os itens deste edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não consumada a providência ou
evento que lhes disser respeito, até a data da convocação para as provas correspondentes. Nesses casos, a alteração será mencionada em
edital complementar, retificação, aviso ou errata.
146. Caso este certame público, por força maior, seja impedido de ser realizado, em hipótese nenhuma será reembolsado o valor das inscrições aos candidatos e a data da realização da prova teórica será reagendada, caso seja possível.
147. Os locais de provas estarão disponíveis no endereço eletrônico www.psconcursos.com.br. É responsabilidade do candidato a verificação
prévia dos locais de provas, quanto ao dia, local e horário de sua realização, inclusive a observância de retificações.
148. Os candidatos que não atenderem aos requisitos exigidos neste Edital serão automaticamente eliminados do Processo Seletivo em
qualquer de suas fases.
149. Será excluído do certame o candidato que:
a) Faltar a qualquer uma das fases do certame;
b) Não pontuar na prova objetiva;
c) Portar-se de maneira inadequada nos locais de realização das provas, de modo a prejudicar o andamento normal do Processo Seletivo;
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d) Apresentar-se após o horário estabelecido para fechamento dos portões do prédio, inadmitindo-se qualquer tolerância;
e) Se enquadrar nos termos do item 9.15 deste Edital
f) Deixar de apresentar qualquer documento comprobatório dos requisitos exigidos neste Edital.
150. Se aprovado e convocado o candidato, por ocasião da contratação, deverá apresentar todos os documentos exigidos pelo presente
Edital bem como outros que lhe forem solicitados, acarretando, o descumprimento deste requisito, na perda do direito à vaga e consequentemente não contratação.
151. A aprovação no Processo Seletivo não gera direito à contratação, a qual se dará, a exclusivo critério do Município de SÃO JOÃO DO
SUL/SC, dentro do prazo de validade do certame em conformidade com a necessidade atual efutura da mesma.
152. O Município de SÃO JOÃO DO SUL/SC e a Empresa Organizadora do Certame não assumem qualquer responsabilidade quanto ao
transporte, alojamento e/ou alimentação dos candidatos, quando da realização das etapas deste certame.
153. O Município de SÃO JOÃO DO SUL/SC e a Empresa Organizadora do Certame, não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos,
apostilas e outras publicações referentes a este Processo Seletivo Simplificado e no que tange ao conteúdo programático.
154. Toda legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital, bem como alterações em dispositivos legais e normativos
a ele posteriores, não serão objeto de avaliação nas provas deste certame público.
155. O candidato que proceder a entrega de qualquer documentação via procurador, assume total responsabilidade pelas informações
prestadas por seu procurador, arcando com as consequências de eventuais erros de seu representante.
156. É de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações, editais, avisos e comunicados referentes
ao Processo Seletivo. Não serão prestadas por telefoneinformações relativas ao resultado do Processo Seletivo.
157. O candidato deverá manter atualizado seu endereço e contato telefônico, na área do candidato, no sitewww.psconcursos.com.br, atéa
publicação da classificação final do certame, e junto ao Departamento de Recursos Humanosda Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DO SUL/
SC, após a homologação do resultado do Processo Seletivo.
158. A inexatidão das afirmativas ou irregularidades de documentos ou outras constatadas no decorrer do Certame Público, verificadas a
qualquer tempo, acarretará a nulidade da inscrição, prova ou admissão do candidato, sem prejuízo das medidas de ordem administrativa,
cível ou criminal cabíveis.
159. Os casos omissos serão resolvidos pela empresa Organizadora do Certame e pela Comissão do Processo Seletivo no que tange a realização deste Processo Seletivo.
160. O regime jurídico adotado nas contratações temporárias é o estatutário, sob as regras do Direito Administrativo e sob o Regime Geral
de Previdência Social – RGPS. O Servidor Admitido em Caráter Temporário fará jus às especificações previstas no Art. 11 da Lei Municipal
nº. 1.616, de 2011.
161. O Município de SÃO JOÃO DO SUL/SC reserva-se o direito de anular o Processo Seletivo, bem como o de adotar providências que se
fizerem necessárias para garantir a correção dos procedimentos a ele relativos ou dele decorrentes.
162. Os candidatos que deixarem a sala de provas para ir ao banheiro poderão ser revistados por detectores de metais na entrada e na
saída. A revista pode, ainda, ser realizada a qualquer momento nas salas e nos corredores dos locais de aplicação das provas, na entrada e
na saída do local de realização da prova objetiva.
163. Medidas adicionais de segurança que visem o interesse coletivo poderão ser aplicadas a qualquer momento pela organização do Certame, sem prévia comunicação.
164. Os cadernos de provas (rascunho) serão incinerados após 30 (trinta) dias da aplicação das provas objetivas.
165. Fazem parte integrante deste Edital os anexos:
a) ANEXO I - CRONOGRAMA;
b) ANEXO II - CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS;
c) ANEXO III - AUTO DECLARAÇÃO PPD;
166. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
167. Revogam-se as disposições em contrário.
SÃO JOÃO DO SUL/SC, em 04 de JANEIRO de 2021.
TAÍSE DOS SANTOS ALVES
Presidente da Comissão de Processo Seletivo
Fica homologado o presente EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N.º 001/2021.
MOACIR FRANCISCO TEIXEIRA
Prefeito Municipal
ANEXO I
CRONOGRAMA DO CERTAME
ATIVIDADE
Publicação do Edital do Processo Seletivo
Período de Inscrições pela internet
Período de Envio (Entrega), pela internet, do Laudo Médico para os candidatos inscritos como PPD (Pessoas Portadoras de Deficiência)
Último dia para efetuar o Pagamento do Boleto Bancário referente a Inscrição
Divulgação da Lista Preliminar das Inscrições Deferidas (Geral e PPD)
Prazo para apresentação dos Recursos contra o indeferimento das inscrições
ASSINADO DIGITALMENTE

DATA
04/01/2021
De 05 até 15/01/2021
até as 12:00h (meio dia)
04 a 15/01/2021até as 23:59min
15/01/2021
até as 23:59min
19/01/2021
20 a 21/01/2021
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Divulgação da Lista Definitiva das Inscrições Deferidas
Divulgação dos horários e Locais de Prova
Período de cadastramento online de títulos e horas de curso de aperfeiçoamento no ambiente virtual de cadastro de títulos para os candidatos
deferidos e homologados
Período de recebimento dos envelopes e validação da documentação comprobatória para prova de títulos e horas de curso de aperfeiçoamento na
prefeitura municipal
Realização das Provas Objetivas
Divulgação dos Cadernos de Provas (Versão Digital) e Gabarito Oficial
Período de Recurso referente à Prova Objetiva/Gabarito Oficial
Divulgação da Classificação Preliminar (Geral e PPD)
OBS: Inclui na lista: a Nota da Prova Objetiva e os resultados obtidos com
Títulos e/ou Horas de Curso
Período de Recurso referente à Classificação Preliminar
Divulgação das Listas de Classificação Definitiva (Geral e PPD)
OBS: Inclui na lista: a Nota da Prova Objetiva e os resultados obtidos com
Títulos e/ou Horas de Curso

Página 3413

22/01/2021
Até 02/02/2021às 23:59min
23 à 28/01/2021
Até as 23:59min
25 à 29/01/2021
das 08:00 às 12:00
das 13:30 às 17:30 horas
07/02/2021
07/02/2021
após a prova e até as
23:59min
08 a 09/02/2021
18/02/2021
19 a 20/02/2021
23/02/2021

Nota 01: Todas as publicações serão divulgadas até as 23h59min, da data estipulada neste Cronograma, no endereço eletrônico www.
psconcursos.com.br.
Nota 02: O Cronograma de Execução do Certame poderá ser alterado pela Empresa Organizadora do Certame a qualquer momento, havendo justificadas razões, sem que caiba aos interessados qualquer direito de se opor, ou algo a reivindicar em razão de alguma alteração.
Será dada publicidade caso venha a ocorrer.
Nota 03: Na divulgação das Listas de Classificação Preliminar e Definitiva, também estarão expostas as pontuações obtidas na prova Objetiva e de Títulos (Títulos e Cursos de Aperfeiçoamento)
ANEXO II
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
1. CONHECIMENTOS GERAIS DE LÍNGUA PORTUGUESA
Cargos de Nível Fundamental
1. Leitura e interpretação de textos simples; 2. Ortografia; 3. Linguagem Formal e Informal; 4. Concordância Nominal e Verbal; 5. Classes
Gramaticais; 6. Alfabeto (ordem alfabética; reconhecimentos de vogais e de consoantes); 7. Sílaba: separação e classificação; 8. Emprego
de maiúsculas e minúsculas; 9. Pontuação. 10. Gêneros Textuais.
Cargos de Nível Médio e Superior
1. Leitura, Compreensão e interpretação de textos; 2. Características dos diversos gêneros textuais; 3. Tipologia textual, (sequências
narrativa, descritiva, argumentativa, expositiva, injuntiva e dialogal); 4. Elementos de coesão e coerência textual; 5. Léxico/Semântica; 6.
Funções da linguagem, 7. Concordância nominal e verbal; 8. Ortografia oficial; 9. Acentuação gráfica; 10. Emprego do sinal indicativo de
crase; 11. Pontuação; Emprego e descrição das classes de palavras; 12. Sintaxe da oração e do período (ênfase em concordância e regência); 13. Significação das palavras e inferência lexical através do contexto; 14. Fonética e Fonologia; 15. Fonema e Letra; 16. Ortografia; 17.
Recursos sonoros; 18. Vícios de linguagem; 19. Lexicologia; 20. Polissemia; 21. Sinônimos e antônimos; 22. Homônimos e parônimos; 23.
Morfologia; 24. Estrutura das palavras; 25. Formação das palavras; 26. Neologismos e Estrangeirismos; 27. Figuras de Linguagem e linguagem figurada; 28. Vozes verbais e sua conversação; 29. Coordenação e subordinação: emprego das conjunções, das locuções conjuntivas
e dos pronomes relativos
2. CONHECIMENTOS GERAIS DE MATEMÁTICA
Apenas para os Cargos de Nível Fundamental
1. Os números naturais: ordens e classes; 2. Escrita dos números naturais; números pares e ímpares; 3. Comparação de números naturais;
4. Operações com números naturais (adição, subtração, multiplicação e divisão); 5. Os números inteiros: Expressões numéricas; 6. Múltiplos; divisores; 7. Fatoração; números primos; máximo divisor comum; mínimo múltiplo comum; razões e proporções; 8. Porcentagem. 9.
Frações: comparação de frações; operação com frações; 10. Números decimais: operações com números decimais; relação entre frações e
números decimais; 11. Geometria plana: características das figuras geométricas planas (triângulos, quadriláteros, circunferência) e espaciais
(esfera, cone, pirâmide, paralelepípedo e cubo); 12. Áreas das figuras planas; 13. Medidas de tempo, massa e capacidade; 14. Sistema
monetário brasileiro; 15. Aplicação dos conteúdos acima listados em resolução de problemas.
3. CONHECIMENTOS GERAIS DE ATUALIDADES
Todos os cargos
1. Aspectos atuais e fatos históricos a nível mundial, nacional, estadual, regional e municipal, noticiados através de meios de comunicação
oficiais e publicações legítimas;
4. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (a cada Cargo).
Auxiliar de Serviços Gerais
1. Higiene corporal: uniforme e hábitos pessoais. 2. Limpeza e organização do ambiente de trabalho. 3. Utilização de materiais e utensílios,
armazenamento e manuseio de produtos de higiene. 4. Utilização de EPI (Equipamento de Proteção Individual) e equipamentos de proteção
coletiva (EPC) 5. Acidente de trabalho e prevenção de acidentes de trabalho. 6. Noções básicas de preparação de alimentos; 7. Trabalho
de Cozinha: preparo de café, lanches e refeições em geral; 8. Guarda e conservação de alimentos; 9. Controle de Estoque de Material
de cozinha; 10. Higiene pessoal e dos alimentos em diversas etapas: recebimento, armazenamento, pré-preparo e preparo de alimentos,
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distribuição. 11. Contaminação de alimentos. 12. Noções básicas de armazenamento de alimentos e produtos de limpeza. 13. Cuidados no
uso de produtos de limpeza. 14. Controle de estoque dos materiais de limpeza. 15. Remoção de lixo e detritos, destino e seleção do lixo. 16.
Cardápios; 17. Relação interpessoal e ética profissional. 18. Boas maneiras; 19. Comportamento no ambiente de trabalho; 20. Organização
do local de trabalho; 21. Atribuições inerentes às funções do cargo.
Motorista
1. Novo Código Nacional de Trânsito, abrangendo os seguintes tópicos: administração de trânsito, regras gerais para circulação de veículos,
sinalização de trânsito, registro e licenciamento de veículos, condutores de veículos, deveres e proibições, infrações à legislação de trânsito,
penalidades e recursos. 2. Noções de manutenção básica preventiva e corretiva. 3 Controle das condições de funcionamento do veículo:
troca de pneus, cinto de segurança, óleo, bomba d’água, circuito elétrico. 4. Direção defensiva. 5. Primeiros socorros. 6. Proteção ao meio
ambiente. 7. Utilização correta no transporte de materiais e pessoas. 8. Conservação e limpeza de veículo. 9. Relacionamento interpessoal;
10. Deveres e proibições, infrações e penalidades. 11. Atribuições inerentes às funções do cargo.
Operador de Equipamentos
1. Técnicas de operação, transporte, estabilização e manuseio dos equipamentos. 2.Segurança na operação. 3. Inspeção e manutenção diária do equipamento. 4. Conceitos básicos e funcionamento de componentes dos equipamentos. 5.Noções sobre funcionamento de máquinas
pesadas. 6. Transporte de carga. 7. Conservação e preservação do meio ambiente. 8. Noções de prevenção de acidentes no trabalho. 9. Uso
de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e equipamentos de proteção coletiva (EPC). 10. Regras básicas de comportamento profissional para o relacionamento diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. 11. Atribuições inerentes às funções do cargo.
Assistente Social
1. Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, e alterações; 2. Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990, e alterações; 3. Lei
12435 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS; 4. Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS (NOB-RH/SUAS); 5.
Conselho Nacional de Assistência Social; 6. ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente; 7. Declaração Universal dos Direitos das Crianças;
8. Política Nacional do Idoso (PNI); 9. Estatuto do Idoso, Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003;10. Lei 12.435 de 06 de Julho de 2011; 11.
Estatuto do Idoso, Lei no 10.741, de 1º de outubro de 2003 e alterações; 12. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 e alterações; 13. Código
de Ética do Assistente Social, aprovado pelo CFESS; 14. Família, Rede, Laços e Políticas Públicas; 15. Violência Doméstica; 16. Lei 8.662, de
7 de junho de 1993, que dispõe sobre a profissão de Assistente Social e dá outras providências; 17. Norma Operacional Básica de Recursos
Humanos do SUAS (NOB-RH/SUAS); 18. Programas Governamentais de Transferência de Renda. 19. O trabalho do assistente social com as
diferentes expressões da questão social apresentadas como demandas cotidianas. 20. A dimensão investigativa no exercício profissional do
assistente social. 21. Assessoria, consultoria, auditoria, supervisão técnica. 22. Diferentes espaços ocupacionais e as relações sociais que
são estabelecidas pelo Serviço Social. 23. A Questão Social, o contexto conjuntural. 24. O espaço sócio ocupacional do Serviço Social e as
diferentes estratégias de intervenção profissional. 25. A instrumentalidade como elemento da intervenção profissional. 26. O planejamento
da intervenção e a elaboração de planos, programas e projetos sociais. 27. Questão social e direitos. 28. Estudo, laudo e parecer social; 29.
Políticas Sociais. 30. Competências profissionais do assistente social nos diferentes espaços ocupacionais. 31. Contexto capitalista contemporâneo. 32. Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais.
Educador Social
1. Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, e alterações; 2. Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990, e alterações; 3. Lei 12435
- Sistema Único de Assistência Social - SUAS; 4. Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS (NOB-RH/SUAS); 5. Conselho
Nacional de Assistência Social; 6. ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente; 7. Declaração Universal dos Direitos das Crianças; 8. Política
Nacional do Idoso (PNI); 9. Estatuto do Idoso, Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003,10. Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
e alterações; 11.Parâmetros Curriculares Nacionais da Educação Básica; 12. Proposta Curricular do Estado de Santa Catarina; Resolução n.º
130, de 15 de julho de 2005, e alterações.
Psicólogo
1. Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, e alterações; 2. Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990, e alterações; 3. Lei
12435 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS; 4. Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS (NOB-RH/SUAS); 5.
Conselho Nacional de Assistência Social; 6. ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente; 7. Declaração Universal dos Direitos das Crianças;
8. Política Nacional do Idoso (PNI); 9. Estatuto do Idoso, Lei 10.741, de 1º de outubro de 200310. Código de ética profissional; 11. Família,
Rede, Laços e Políticas Públicas; 12. Violência Doméstica; 13. Proteção Social Básica; 14. Proteção social específica; 15. Programas Governamentais de Transferência de Renda; 16. Educação Especial; 17. Inclusão; 18. Infância, adolescência; 19. As inter-relações familiares:
casamento, conflito conjugal, separação, guarda dos filhos. 20. A criança e a separação dos pais. 21. A criança e o adolescente vitimizados.
22. Natureza e origens da tendência antissocial; 23. Os direitos fundamentais da criança e o do adolescente. 24. O trabalho do psicólogo
em equipe multiprofissional. 25. Psicodiagnóstico – técnicas utilizadas. 26. A entrevista psicológica. 27. Apoio ao Programa de Saúde da
Família. 28. Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA; 29. Testes psicrométricos e projetivos, Psicologia organizacional e do trabalho; 30.
Legislações pertinentes ao conselho de Classe (CFP). 31. Estratégia do Programa Saúde da Família; 32. Portaria Nº 154 de 24 de Janeiro
de 2008 - Criação do NASF; 33. Psicopatologias; 34. Legislação saúde mental; 35. Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais
– DSM; 36. História da Psicologia.
Farmacêutico
1. Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 – Lei do SUS (e suas alterações): Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção
e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências 2. Lei Federal Nº 8.142,
de 28 de dezembro de 1990 (e suas alterações): Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS)
e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. 3. Decreto 7.508 de 28
de Junho de 2011; 4. Portaria GM/MS nº 1.020, de 31 de maio de 2002 - Regulamentação da Programação Pactuada e Integrada da NOAS/
SUS 01/2002; 5. Pacto pela Saúde de 2006; 6. Portaria 399 de 22 de Fevereiro de 2006; 7. Portaria 699 de 30 de Março de 2006; 8. Portaria
nº 2.436, de 21 de setembro de 20179. Sistema Único de Saúde – SUS: Fundamentos e Práticas em Atenção Primária à Saúde e Medicina
de Família e Comunidade – Políticas Públicas de Saúde. 10. Bases Legais do Sistema Único de Saúde (SUS) 11. Lei Federal 8.142/90, de 28
de dezembro de 1990); 12. Atenção Primária a Saúde; 13. Política Nacional de Atenção Básica (Portaria MS 2.488/11, de 21 de outubro de
2011 e seus anexos); 14. Normas Operacionais Básicas – NOB-SUS de 1996; 15. Pacto pela vida em defesa do SUS e de gestão - Portaria MS
399/06; 16. Norma Operacional de Assistência à Saúde/SUS – NOAS-SUS 01/02; 17. Controle Social do SUS; 18. Lei complementar 141/12,
de 13 de janeiro de 2012; 19. Decreto n. 7.508/11, de 28 de junho de 2011. 20. Fármacos que atuam nos diversos sistemas orgânicos.
Farmacocinética. 21. Antimicrobianos / anti-inflamatórios / anti-neoplásicos, medicamentos controlados. 22. Manipulação de medicamentos / Produção de antissépticos e desinfetantes. 23. Dispensação de medicamentos. Doses. Vias de administração. 24. Padronização de
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medicamentos. 25. Noções de Vigilância Epidemiológica. 26. Inspeção em Vigilância Sanitária; legislação sanitária. 27. Controle de infecção
hospitalar. 28. Medicamentos genéricos, medicamentos excepcionais, medicamentos específicos. 29. Política nacional de medicamentos. 30.
Estratégia do Programa Saúde da Família; Portaria Nº 154 de 24 de Janeiro de 2008 - Criação do NASF 31. Código de Ética Profissional. 32.
Normas de armazenamento e transportes de produtos. 33. Abuso de drogas. 34.Manipulação de medicamentos oncológicos. 35. Validação
da prescrição médica. 36. Interação medicamentosa. 37. Interação medicamento-alimento. 38. Gerenciamento de resíduos farmacêuticos.
39. Fisiologia humana e principais patologias. 40. Receituário apropriado a cada classe de fármaco; 41. Atualidades relativas à profissão.
42. Resolução RDC n° 67 de 08 de outubro de 2007. Regulamento que institui as boas práticas de manipulação em farmácia – BPMF; 43.
Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial; 44. Legislação farmacêutica: Lei Federal n. 5.991/73.
Resolução n. 328/99, Portaria n. 344/98 e Lei Federal n. 6.437/77. 45. Protocolo COVID-19(vírus SARS-CoV-2) do ministério da saúde; 46.
Atualidades sistêmicas relacionadas ao COVID-19 (vírus SARS-CoV-2); 47. MANUAL DE ORIENTAÇÕES DA COVID-19 (vírus SARS-CoV-2)
estado de Santa Catarina.
Odontólogo
1. Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 – Lei do SUS (e suas alterações): Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências 2. Lei Federal Nº
8.142, de 28 de dezembro de 1990 (e suas alterações): Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde
(SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. 3. Decreto 7.508
de 28 de Junho de 2011; 4. Portaria GM/MS nº 1.020, de 31 de maio de 2002 - Regulamentação da Programação Pactuada e Integrada da
NOAS/SUS 01/2002; 5. Pacto pela Saúde de 2006; 6. Portaria 399 de 22 de Fevereiro de 2006; 7. Portaria 699 de 30 de Março de 2006;
8. Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 20179. Código de ética profissional; 10. Políticas de Saúde Bucal; 11. Organização da Saúde
Bucal na Atenção Básica; 12. Principais Agravos em Saúde Bucal; 13. Organização da Atenção à Saúde Bucal por Meio do Ciclo de Vida do
Indivíduo; 14. Fármacos mais utilizados em Odontologia: Analgésicos; antibióticos; anti-inflamatórios; fluoretos (uso tópico e sistêmico);
15. Técnicas clássicas e atuais; materiais restauradores; tratamento invasivo e não invasivo de lesões cariosas; 16. Exame do Paciente:
Anamnese; exame clínico; exames complementares laboratoriais (solicitação e interpretação dos resultados); radiologia intra e extra bucal
(técnica e interpretação); 17. Recomendações para Referência e Contra–Referência aos Centros de Especialidades Odontológicas – CEO; 18.
Noções de Trabalho em Equipe; 19. Portaria Nº 2.281, de 1º de outubro de 2009 - cria os NASF’s; 20. Legislações pertinentes ao conselho
de Classe (CFO); 21. Lei Federal Nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990 (e suas alterações): Dispõe sobre a participação da comunidade
na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá
outras providências; 22. Controle de infecções e a prática odontológica em tempos de AIDS; 23. Lesões bucais, feridas e seus tratamentos.
24. Atualidades relativas à profissão. 25. Atribuições dentro da equipe saúde de família. 26. Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011.
27. Lei nº 5.081/66 que regulamenta o exercício da Odontologia. 28. PSE – programa saúde na escola;29. Protocolo COVID-19(vírus SARS-CoV-2) do ministério da saúde; 30. Atualidades sistêmicas relacionadas ao COVID-19 (vírus SARS-CoV-2); 31. MANUAL DE ORIENTAÇÕES
DA COVID-19 (vírus SARS-CoV-2) estado de Santa Catarina.
Auxiliar de Consultório Dentário
1. Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 – Lei do SUS (e suas alterações): Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção
e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências 2. Lei Federal Nº 8.142,
de 28 de dezembro de 1990 (e suas alterações): Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS)
e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. 3. Decreto 7.508 de 28
de Junho de 2011; 4. Portaria GM/MS nº 1.020, de 31 de maio de 2002 - Regulamentação da Programação Pactuada e Integrada da NOAS/
SUS 01/2002; 5. Pacto pela Saúde de 2006; 6. Portaria 399 de 22 de Fevereiro de 2006; 7. Portaria 699 de 30 de Março de 2006; 8. Portaria
nº 2.436, de 21 de setembro de 20179. Política Nacional de Saúde Bucal; 10. Estrutura dentária e suas funções, esterilização e desinfecção, instrumentais, atribuições da função, noções de trabalho em equipe e ética profissional; 11. Saúde na escola. 12. Regulamentação do
exercício da profissão. 13. Código de Ética Odontológico. 14. Gerenciamento de Resíduos. 15. Radiologia Odontológica. 16. Recomendação
para o uso de Fluoretos no Brasil. 17. Lei Nº 8.142, de 28 de Dezembro de 1990 - Lei dos conselhos de saúde.18. Protocolo COVID-19(vírus
SARS-CoV-2) do ministério da saúde; 20. Atualidades sistêmicas relacionadas ao COVID-19 (vírus SARS-CoV-2); 21. MANUAL DE ORIENTAÇÕES DA COVID-19 (vírus SARS-CoV-2) estado de Santa Catarina.
Enfermeiro
1. Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 – Lei do SUS (e suas alterações): Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção
e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências 2. Lei Federal Nº 8.142,
de 28 de dezembro de 1990 (e suas alterações): Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e
sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. 3. Decreto 7.508 de 28 de
Junho de 2011; 4. Portaria GM/MS nº 1.020, de 31 de maio de 2002 - Regulamentação da Programação Pactuada e Integrada da NOAS/SUS
01/2002; 5. Pacto pela Saúde de 2006; 6. Portaria 399 de 22 de Fevereiro de 2006; 7. Portaria 699 de 30 de Março de 2006; 8. Portaria nº
2.436, de 21 de setembro de 20179. Ações em saúde. 10.Sistemas de informações, atribuições no PSF; 11. Abordagem social; 12. Noções
de trabalho em equipe, humanização e ética profissional; 13. Lei Nº 8.142, de 28 de Dezembro de 1990 - Lei dos conselhos de saúde;
14. PSE – programa saúde na escola; 15. Portaria Nº 104, de 25 de janeiro de 2011 regulamenta notificações compulsórias na saúde; 16.
Legislações pertinentes ao conselho de Classe (COFEN); 17. Doenças de Interesse Epidemiológico. 18. Sistematização da Assistência de
Enfermagem, 19. Administração de serviços; 20. Assistência de enfermagem em HIV, AIDS, hepatites virais e sífilis; 21. Assistência de enfermagem em prevenção e controle de infecção e em doenças infectocontagiosas; 22. Assistência de enfermagem em Pré-natal e Puerpério.
23. Cuidados de enfermagem: em administração de medicamentos, em uso de cateteres, drenos e sondas, em feridas, em terapia respiratória, conforto e sinais vitais; 24. Educação Permanente. 25. Legislação em enfermagem; 26. Limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização
de materiais; 27. Programa nacional de imunizações; 28. Estratégia de Saúde da Família e a Atenção Básica; 29. Vigilância epidemiológica.
30. Prevenção do câncer de colo e mamas; 31. Primeiros socorros; 32. Atualidades relativas à profissão.33. Protocolo COVID-19(vírus SARS-CoV-2) do ministério da saúde; 34. Atualidades sistêmicas relacionadas ao COVID-19 (vírus SARS-CoV-2); 35. MANUAL DE ORIENTAÇÕES
DA COVID-19 (vírus SARS-CoV-2) estado de Santa Catarina.
Técnico em Enfermagem
1. Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 – Lei do SUS (e suas alterações): Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção
e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências 2. Lei Federal Nº 8.142,
de 28 de dezembro de 1990 (e suas alterações): Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS)
e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. 3. Decreto 7.508 de 28
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de Junho de 2011; 4. Portaria GM/MS nº 1.020, de 31 de maio de 2002 - Regulamentação da Programação Pactuada e Integrada da NOAS/
SUS 01/2002; 5. Pacto pela Saúde de 2006; 6. Portaria 399 de 22 de Fevereiro de 2006; 7. Portaria 699 de 30 de Março de 2006; 8. Portaria
nº 2.436, de 21 de setembro de 20179. Atribuições no PSF; 10. Noções de trabalho em equipe, humanização; 11. Esquema de vacinação
Imunização – Vacinas, acondicionamento, Cadeia de frio(conservação), dosagens, aplicação, Calendário de vacinação); 12.Controle de
doenças sexualmente transmissíveis; 13. Orientação às gestantes no pré-natal; 14. Precauções Universais, desinfecção e uso de aparelhos
e utensílios; 15. Saúde Pública e saneamento básico; 16. Procedimentos em enfermagem; 17. Política Nacional de Imunização; 18. Saúde
Mental; 19. Doenças Crônicas: Hipertensão Arterial Sistêmica e Diabete Mellitus; 20. Triagem Neonatal; 21. Atenção à População em Situação de Rua; 22. Atenção Primária em Saúde; 23. Lei Nº 8.142, de 8 de Dezembro de 1990 - Lei dos conselhos de saúde; 24. PSE – programa
saúde na escola; 25. Portaria Nº 104, de 25 de janeiro de 2011 regulamenta notificações compulsórias na saúde; 26. Legislações pertinentes
ao conselho de Classe (COREN); 27. Doenças de Interesse Epidemiológico. 28. Princípios da administração de medicamentos: terapêutica
medicamentosa, noções de farmacoterapia; 29. Prevenção do câncer de colo e mamas; 30. Primeiros socorros; 31. Atualidades relativas
à profissão;32 Código de ética profissional;33. Protocolo COVID-19(vírus SARS-CoV-2) do ministério da saúde; 34. Atualidades sistêmicas
relacionadas ao COVID-19 (vírus SARS-CoV-2); 35. MANUAL DE ORIENTAÇÕES DA COVID-19 (vírus SARS-CoV-2) estado de Santa Catarina.
Fisioterapeuta
1. Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 – Lei do SUS (e suas alterações): Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção
e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências 2. Lei Federal Nº 8.142,
de 28 de dezembro de 1990 (e suas alterações): Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e
sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. 3. Decreto 7.508 de 28 de
Junho de 2011; 4. Portaria GM/MS nº 1.020, de 31 de maio de 2002 - Regulamentação da Programação Pactuada e Integrada da NOAS/SUS
01/2002; 5. Pacto pela Saúde de 2006; 6. Portaria 399 de 22 de Fevereiro de 2006; 7. Portaria 699 de 30 de Março de 2006; 8. Portaria nº
2.436, de 21 de setembro de 2017;8. Fisiologia e Anatomia do Corpo Humano; 9. Reabilitação de lesões, alterações ortopédicas traumatológicas, neurológicas e respiratórias; 10. Cuidados profiláticos com a terceira idade e população em geral; 11. Neurofisiologia: contração
muscular, receptores; músculos tendinosos, articulares e labirínticos; 12. Tônos e postura. 13. Biomecânica: dinâmica dos movimentos. 14.
Disfunções neurológicas da infância. 15. Eletroterapia. 16. Termoterapia. 17. Fototerapia. 18. Ergonomia. 19. Noções de trabalho em equipe
e ética profissional; 20. Portaria Nº 2.281, de 1º de outubro de 2009 cria os NASFs. 21. PSE – programa saúde na escola; 22. Lei Federal Nº
8.142, de 28 de dezembro de 1990 (e suas alterações): Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde
(SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. 23. Legislações
pertinentes ao conselho de Classe; 24. Fisioterapia Uroginecológica, Fisioterapia Geral (recursos eletrotermofototerápicos e manuais); 25.
Dispositivos auxiliares (órteses e próteses) e amputações; 26. Fisioterapia na Saúde do Trabalhador; 27. Atualidades relativas à profissão.28.
Protocolo COVID-19(vírus SARS-CoV-2) do ministério da saúde; 29. Atualidades sistêmicas relacionadas ao COVID-19 (vírus SARS-CoV-2);
30. MANUAL DE ORIENTAÇÕES DA COVID-19 (vírus SARS-CoV-2) estado de Santa Catarina.
Médico Clinico Geral
1. Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 – Lei do SUS (e suas alterações): Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção
e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências 2. Lei Federal Nº 8.142,
de 28 de dezembro de 1990 (e suas alterações): Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS)
e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. 3. Decreto 7.508 de 28
de Junho de 2011; 4. Portaria GM/MS nº 1.020, de 31 de maio de 2002 - Regulamentação da Programação Pactuada e Integrada da NOAS/
SUS 01/2002; 5. Pacto pela Saúde de 2006; 6. Portaria 399 de 22 de Fevereiro de 2006; 7. Portaria 699 de 30 de Março de 2006; 8. Portaria
nº 2.436, de 21 de setembro de 2017;9. Conhecimentos gerais sobre: prontuário do paciente, transferência de paciente, atestado médico
(legislação), sigilo médico e segredo profissional, remoção do paciente, responsabilidade do médico, indicadores de saúde pública; 10. Programa de Saúde da Família; 11. Internação domiciliar 12. Noções de medicina comunitária; 13. PSE – programa saúde na escola 14. Noções
de trabalho em equipe; 15. Visitas médicas domiciliares; 16. Clínica Médica Geral; 17. Portaria Nº 104, de 25 de janeiro de 2011 regulamenta
notificações compulsórias na saúde; 18. Legislações pertinentes ao conselho de Classe (CFM), 19. Doenças de Interesse Epidemiológico;
20. Portaria GM/MS n. º 3916, de 30 de outubro de 1998 - Define a Política Nacional de Medicamentos; 21. Exames diagnósticos, seleção
e interpretação de exames laboratoriais; 22. Problemas comuns de saúde na adolescência; 23. Acompanhamento da saúde da mulher na
atenção primária; 24. Atenção à gestante com problema crônico de saúde; 25. Saúde do Trabalhador; 26. Doenças infecciosas; 27. Urgências e emergências clínicas: abordagem do paciente grave. 28. Sinais e sintomas em emergência; 29. Urgências por causas externas; 30.
Problemas de saúde da população brasileira e seus determinantes. 31. Prevenção, atenção e controle em saúde mental. 32. Prevenção,
atenção e controle de doenças crônicas não transmissíveis. 33. Código de ética médica;34. Protocolo COVID-19(vírus SARS-CoV-2) do ministério da saúde; 35. Atualidades sistêmicas relacionadas ao COVID-19 (vírus SARS-CoV-2); 36. MANUAL DE ORIENTAÇÕES DA COVID-19
(vírus SARS-CoV-2) estado de Santa Catarina.
Médico Pediatra
1. Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 – Lei do SUS (e suas alterações): Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção
e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências 2. Lei Federal Nº 8.142,
de 28 de dezembro de 1990 (e suas alterações): Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e
sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. 3. Decreto 7.508 de 28 de
Junho de 2011; 4. Portaria GM/MS nº 1.020, de 31 de maio de 2002 - Regulamentação da Programação Pactuada e Integrada da NOAS/SUS
01/2002; 5. Pacto pela Saúde de 2006; 6. Portaria 399 de 22 de Fevereiro de 2006; 7. Portaria 699 de 30 de Março de 2006; 8. Portaria nº
2.436, de 21 de setembro de 2017;9. Conhecimentos gerais sobre: prontuário do paciente, transferência de paciente, atestado médico (legislação), sigilo médico e segredo profissional, remoção do paciente, responsabilidade do médico, indicadores de saúde pública; 10. Programa de Saúde da Família; 11. Internação domiciliar; 12. Noções de medicina comunitária; 13. PSE – programa saúde na escola; 14. Noções
de trabalho em equipe 15. Visitas médicas domiciliares; 16. Clínica Médica Geral; 17. Alimentação da criança. 18. Imunizações. 19. Crescimento e desenvolvimento. 20. Distúrbios da nutrição e metabolismo. 21. Aspectos da gestação, parto e cuidados com o recém-nascido.
22. Patologias do aparelho digestivo. 23. Doenças infecciosas e parasitárias em pediatria. 24. Doenças respiratórias agudas e crônicas. 25.
Anemias. 26. Problemas dermatológicos na infância. 27. Medicina do adolescente. 28. Urgências e emergências em pediatria. 29. Portaria Nº
104, de 25 de janeiro de 2011 regulamenta notificações compulsórias na saúde; 30. Legislações pertinentes ao conselho de Classe (CFM);
31. DOENÇAS DE INTERESSE EPIDEMIOLÓGICO. 32. LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente; 33.
RESOLUÇÃO CFM Nº 1.666/2003 Dispõe sobre a nova redação do Anexo II da Resolução CFM nº 1.634/2002, que celebra o convênio de
reconhecimento de especialidades médicas firmado entre o Conselho Federal de Medicina - CFM, a Associação Médica Brasileira - AMB e
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a Comissão Nacional de Residência Médica - CNRM. 32. Código de ética médica;33. Protocolo COVID-19(vírus SARS-CoV-2) do ministério
da saúde; 34. Atualidades sistêmicas relacionadas ao COVID-19 (vírus SARS-CoV-2); 35. MANUAL DE ORIENTAÇÕES DA COVID-19 (vírus
SARS-CoV-2) estado de Santa Catarina.
Médico Ginecologista
1. Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 – Lei do SUS (e suas alterações): Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências 2. Lei Federal Nº
8.142, de 28 de dezembro de 1990 (e suas alterações): Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde
(SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. 3. Decreto 7.508
de 28 de Junho de 2011; 4. Portaria GM/MS nº 1.020, de 31 de maio de 2002 - Regulamentação da Programação Pactuada e Integrada da
NOAS/SUS 01/2002; 5. Pacto pela Saúde de 2006; 6. Portaria 399 de 22 de Fevereiro de 2006; 7. Portaria 699 de 30 de Março de 2006; 8.
Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017;9. Conhecimentos gerais sobre: prontuário do paciente, transferência de paciente, atestado
médico (legislação), sigilo médico e segredo profissional, remoção do paciente, responsabilidade do médico, indicadores de saúde pública;
10. Programa de Saúde da Família; 11. Internação domiciliar; 12. Noções de medicina comunitária; 13. PSE – programa saúde na escola;
14 Noções de trabalho em equipe; 15. Visitas médicas domiciliares; 16. Clínica Médica Geral. 17. Portaria Nº 104, de 25 de janeiro de 2011
regulamenta notificações compulsórias na saúde; 18..Legislações pertinentes ao conselho de Classe (CFM); 19. Legislações pertinentes a
saúde da mulher, sexualidade e planejamento familiar; 20. LEI Nº 9.029, DE 13 DE ABRIL DE 1995; 21. LEI No 10.048, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2000; 21. DECRETO Nº 5.296 DE 2 DE DEZEMBRO DE 2004; 22. LEI No 10.516, DE 11 DE JULHO DE 2002; 2PORTARIA Nº 2.418,
de 02 DE DEZEMBRO DE 2005; 24. LEI Nº 9.263, DE 12 DE JANEIRO DE 1996; 25. Lei Federal Nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990 (e
suas alterações): Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. 26. RESOLUÇÃO CFM Nº 1.666/2003 Dispõe sobre a
nova redação do Anexo II da Resolução CFM nº 1.634/2002, que celebra o convênio de reconhecimento de especialidades médicas firmado
entre o Conselho Federal de Medicina - CFM, a Associação Médica Brasileira - AMB e a Comissão Nacional de Residência Médica - CNRM.
27. Consulta ginecológica. Desenvolvimento puberal normal e anormal. 28. Dismenorréia e tensão pré-menstrual. 29. Sangramento uterino
anormal. 30. Anovulação crônica. 31. Infertilidade. 32. Endometriose. 33. Vulvovaginites. 34 Doenças Sexualmente Transmissíveis. 35. Dor
pélvica crônica. 36. Incontinência urinária. 37. Planejamento familiar. 38. Urgências em ginecologia. 39. Neoplasias da vulva e vagina. 40.
Neoplasias de colo uterino. 41. Neoplasias de ovário. 42. Neoplasias de corpo uterino. 43. Patologia mamária benigna e maligna (diagnóstico
e tratamento). 44. Saúde da mulher. 45. Violência sexual contra a mulher. 46. Imunização – Vacinas, acondicionamento, dosagens, aplicação, Calendário de vacinação); 47. Atualidades relativas à profissão.48. Código de ética médica;49. Protocolo COVID-19(vírus SARS-CoV-2)
do ministério da saúde; 50. Atualidades sistêmicas relacionadas ao COVID-19 (vírus SARS-CoV-2); 51. MANUAL DE ORIENTAÇÕES DA COVID-19 (vírus SARS-CoV-2) estado de Santa Catarina.
Agente de Combate a Doenças Epidemiológicas
1. Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 – Lei do SUS (e suas alterações): Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção
e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências 2. Lei Federal Nº 8.142,
de 28 de dezembro de 1990 (e suas alterações): Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e
sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. 3. Decreto 7.508 de 28 de
Junho de 2011; 4. Portaria GM/MS nº 1.020, de 31 de maio de 2002 - Regulamentação da Programação Pactuada e Integrada da NOAS/SUS
01/2002; 5. Pacto pela Saúde de 2006; 6. Portaria 399 de 22 de Fevereiro de 2006; 7. Portaria 699 de 30 de Março de 2006; 8. Portaria nº
2.436, de 21 de setembro de 2017;7. Planejamento e organização de ações de proteção à saúde; 8. Desenvolvimento de atividades de promoção e de proteção à saúde, de vigilância em saúde ambiental e de controle de endemias e zoonoses; 9. Desenvolvimento de habilidades
para o trabalho em equipe, uma vez que, o seu trabalho possui uma natureza coletiva que envolve a família e outros profissionais e setores
da saúde; 10. Ética no trabalho; 11 Doenças e Agravos de interesse epidemiológico 12. Lei Federal nº 11.350, de 05 de outubro de 2006, e
alterações; 13. Aplicação de produtos Iarvicidas, conforme orientações técnicas; 14. Sinais e sintomas de doenças transmitidas pelo o Aedes
aegypti, Anopheles, Haemagogus, Sabethes e o Flebótomo; 15. Boletins de atividades com o serviço executado nas ruas, e demais documentos pertinentes ao serviço que se façam necessários. 16. Programas de erradicação e controle de doenças em execução. 17. Manuseio
de inseticida e uso de E.P.I. 18. Noções básicas de epidemiologia, meio ambiente e saneamento. 19. Noções básicas de Esquistossomose.
20. Leishmaniose: características epidemiológicas: ciclo, modo de transmissão, período de incubação, suscetibilidade e imunidade, aspectos
clínicos 21. Medidas preventivas dirigidas à população humana, ao vetor e à população canina. 22. Dengue: noções sobre a dengue, biologia
dos vetores, operações de campo, reconhecimento geográfico, tratamento focal, tratamento perifocal, bloqueio, equipamentos de proteção
individual, formas de controle. 23. Programa Nacional de Controle da Dengue; 24. Febre Chikungunya e Zika Vírus: o que é, significado do
nome, área de circulação, situação nas Américas, transmissão, notificação de caso e prevenção; 25.Controle ético da população de cães e
gatos: guarda responsável e controle populacional de cães e gatos. 26. Raiva: noções sobre a doença, vacinação antirrábica animal, controle
de morcegos em áreas urbanas. 27. Roedores/Leptospirose: controle e roedores em áreas urbanas; leptospirose: sintomas, transmissão,
prevenção. 28. Animais peçonhentos: ofídios, aracnídeos (aranhas e escorpiões) e lepidópteros (Lonomia oblíqua): noções básicas sobre
controle, prevenção de acidentes e primeiros socorros.29. Protocolo COVID-19(vírus SARS-CoV-2) do ministério da saúde; 30. Atualidades
sistêmicas relacionadas ao COVID-19 (vírus SARS-CoV-2); 31. MANUAL DE ORIENTAÇÕES DA COVID-19 (vírus SARS-CoV-2) estado de
Santa Catarina.
ANEXO III
AUTO DECLARAÇÃO PPD
(Pessoas Portadoras de Deficiência)
Eu,_____________________________________________________________________,
abaixo
assinado,
denacionalidade
_______________________, nascido em ___/___/______, no município de __________________________________________________
____, estado _______________________, filho de ______________________________________________________________________
_____ e de ______________________________________________________________________, estado civil _________________, residente e domiciliado à ________________________________________ _____________________________________________________
________________________________CEP nº ________________, portador da cédula de identidade nº ___________________, expedida
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em ___/___/____, órgão expedidor ____________, CPF nº ______________________, inscrito para o cargo de ____________________
_______________________________________________, com número de inscrição________________, declaro, sob as penas da lei, que
sou portador de deficiência e me enquadro na CID____________________, e desejo concorrer às vagas reservadas existentes, que vierem
a surgir ou que forem criadas no prazo de validade do PROCESSO SELETIVO.
Nestes termos, pede deferimento.
(SÃO JOÃO DO SUL/SC)__________________________________________, ____ de _______________ de 2021.
ASSINATURA DO CANDIDATO
(RECONHECER FIRMA)

PROCESSO SELETIVO Nº. 002/2021

Publicação Nº 2790096

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SUL/SC
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROCESSO SELETIVO Nº. 002/2021
EDITAL Nº 002/2021
O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SUL, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais torna público a abertura de inscrições
para o Processo Seletivo Simplificadocom intuito de selecionar candidatos para o provimento de cargos temporários por excepcional interesse público, no quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Educação e formação de cadastro reserva, conforme fundamentação legal
no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal tendo em vista as disposições contidas nas demais legislações pertinentes, de acordo com as
seguintes disposições deste Edital e seus anexos.
1. DISPOSIÇOES PRELIMINARES
2. O certame será regido pelo presente Edital sob responsabilidade da empresa AIR SOLUÇÕES EM PESQUISA E TECNOLOGIA (Através de
seu departamento de pesquisas PS Concursos).
3. O certame terá a supervisão da “Comissão Especial de Processo Seletivo Simplificado” nomeada pelo DecretoNº127, de 22de dezembro
de 2020.
4. As atribuições dos empregos são as constantes nas seguintes leis disponíveis no site oficial do município de São João do Sul/SC: Lei
Municipal Complementar nº. 005 de 23 de dezembro de 2009, e suas respectivas alterações posteriores, Lei Municipal n.º 1.063, de 01 de
novembro de 2002 e Lei Municipal n. 1.616 de 28 de dezembro de 2011.
5. A seleção será composta de avaliação da qualificação técnica dos candidatos, por meio de realização de provas objetivas de caráter
classificatório e eliminatório e de prova de títulos de caráter classificatório, sendo que as provas irão relacionar conhecimentos básicos e
específicos exigidos para o provimento de cada função e a sua singularidade.
6. O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SUL se reserva o direito de admitir os candidatos classificados, de acordo com a necessidade e disponibilidade de vagas que surgirem durante a vigência do Processo Seletivo, que será de 01 (um) ano, prorrogável por mais 01 (um) ano.
7. O Cronograma com as datas de cada fase do Processo seletivo, os conteúdos programáticos das provas e as atribuições dos cargos,
estarão disponibilizadas,respectivamente, nos Anexos I,II eIII,partes integrantes do presente Edital.
8. DAS VAGAS, CARGOS, CARGA HORÁRIA, REQUISITOS MÍNIMOS E REMUNERAÇÃO.
9. Poderão participar do Certame, os profissionais interessados em prestar serviço que atendam os requisitos deste Edital da legislação
vigente e alterações supervenientes, para os cargos relacionados a seguir:
10. Os cargos, quantidade de vagas reservadas para ampla concorrência, vagas reservadas à pessoa portadora de deficiência, vencimentos,
pré-requisitos, cargahorária semanal de trabalho e valor das inscrições são os estabelecidos na tabela que segue:
01 – CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL
VAGAS
ITEM
CARGO
Ampla Concorrência

001

SERVIÇOS GERAIS DA
EDUCAÇÃO

10+CR

PPD

*

SALÁRIO
CARGA HORÁRIA
BASE
SEMANAL
(R$)

ESCOLARIDADE
/ PRÉ-REQUISITOS

INSCRIÇÃO
(R$)

40h

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS
INICIAIS E CARTEIRA DE SAÚDE,
EMITIDA PELA
SECRETARIA DE
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA
DO CANDIDATO

R$ 30,00

ESCOLARIDADE
/ PRÉ-REQUISITOS

INSCRIÇÃO
(R$)

R$ 1.084,08

02 – CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
ITEM

CARGO

VAGAS
Ampla Concorrência

ASSINADO DIGITALMENTE

PPD

SALÁRIO
CARGA HORÁRIA
BASE
SEMANAL
(R$)

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
03 – CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
002

ITEM
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4+CR
VAGAS
Ampla Concorrência

CARGO

*

PPD

40h
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R$ 1.268,25

SALÁRIO
CARGA HORÁRIA
BASE
SEMANAL
(R$)

003

AUXILIAR DE SALA I

CR

*

20h

R$ 881,79

004

AUXILIAR DE SALA II

CR

*

20h

R$ 1.058,15

2+CR

*

20h

R$ 1.433,43

CR

*

20h

R$ 1.146,76

005

006

007

008

009

010

011

PROFESSOR DE MATEMÁTICA
(6º ao 9º Ano) e EJA
(HABILITADO)

PROFESSOR DE
MATEMÁTICA
(6º ao 9º Ano) e EJA
(NÃO HABILITADO)

PROFESSOR DE HISTÓRIA
(6º ao 9º Ano) e EJA
(HABILITADO)

PROFESSOR DE HISTÓRIA
(6º ao 9º Ano) e EJA
(NÃO HABILITADO)

PROFESSOR DE GEOGRAFIA
(6º ao 9º Ano) e EJA
(HABILITADO)

PROFESSOR DE GEOGRAFIA
(6º ao 9º Ano) e EJA
(NÃO HABILITADO)

PROFESSOR DE QUÍMICA
(EJA)
(HABILITADO)

1+CR

*

20h

CR

*

20h

R$ 1.433,43

R$ 1.146,76

CR

*

20h

R$ 1.433,43

CR

*

20h

R$ 1.146,76

CR

ASSINADO DIGITALMENTE

*

20h

R$ 1.433,43

CONCLUSÃO DO
ENSINO MÉDIO

R$ 50,00

ESCOLARIDADE
/ PRÉ-REQUISITOS

INSCRIÇÃO
(R$)

CONCLUSÃO DO
ENSINO MÉDIO E
ESTAR CURSANDO
ENSINO SUPERIOR
EM LICENCIATURAS
A PARTIR DO 3º
(TERCEIRO) SEMESTRE.
CONCLUSÃO DO
CURSO SUPERIOR
DE LICENCIATURA
PLENA
CONCLUSÃO DO
CURSO SUPERIOR
DE LICENCIATURA
PLENA NA ÁREA MATEMÁTICA
CERTIDÃO DE FREQUÊNCIA A PARTIR
DA 5ª FASE EM
CURSO SUPERIOR
DE LICENCIATURA
PLENA NA ÁREA MATEMATICA
CONCLUSÃO DO
CURSO SUPERIOR
DE LICENCIATURA
PLENA NA ÁREA HISTÓRIA
CERTIDÃO DE FREQUÊNCIA A PARTIR
DA 5ª FASE EM
CURSO SUPERIOR
DE LICENCIATURA
PLENA NA ÁREA HISTÓRIA
CONCLUSÃO DO
CURSO SUPERIOR
DE LICENCIATURA
PLENA NA ÁREA GEOGRAFIA
CERTIDÃO DE FREQUÊNCIA A PARTIR
DA 5ª FASE EM
CURSO SUPERIOR
DE LICENCIATURA
PLENA NA ÁREA GEOGRAFIA
CONCLUSÃO DO
CURSO SUPERIOR
DE LICENCIATURA
PLENA NA ÁREA QUÍMICA

R$ 70,00

R$ 70,00

R$ 70,00

R$ 70,00

R$ 70,00

R$ 70,00

R$ 70,00

R$ 70,00

R$ 70,00
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012

013

014

015

016

017

018

019

020

021

PROFESSOR DE QUÍMICA
(EJA)
(NÃO HABILITADO)

PROFESSOR DE SOCIOLOGIA
(EJA)
(HABILITADO)

PROFESSOR DE SOCIOLOGIA
(EJA)
(NÃO HABILITADO)

PROFESSOR DE FILOSOFIA
(EJA)
(HABILITADO)

PROFESSOR DE FILOSOFIA
(EJA)
(NÃO HABILITADO)

PROFESSOR DE FÍSICA
(EJA)
(HABILITADO)

PROFESSOR DE FÍSICA
(EJA)
(NÃO HABILITADO)

DOM/SC - Edição N° 3371

CR

20h

R$ 1.146,76

CR

*

20h

R$ 1.433,43

CR

*

20h

R$ 1.146,76

CR

*

20h

R$ 1.433,43

CR

*

20h

R$ 1.146,76

CR

*

20h

R$ 1.433,43

CR

*

20h

R$ 1.146,76

PROFESSOR DE BIOLOGIA
(EJA)
CR
(HABILITADO)

PROFESSOR DE BIOLOGIA
(EJA)
CR
(NÃO HABILITADO)

PROFESSOR DE ARTES
(Infantil ao 9º Ano e EJA)
(HABILITADO)

*

Página 3420

3+CR
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*

20h

R$ 1.433,43

*

20h

R$ 1.146,76

*

20h

R$ 1.433,43

CERTIDÃO DE FREQUÊNCIA A PARTIR
DA 5ª FASE EM
CURSO SUPERIOR
DE LICENCIATURA
PLENA NA ÁREA QUÍMICA
CONCLUSÃO DO
CURSO SUPERIOR
DE LICENCIATURA
PLENA NA ÁREA SOCIOLOGIA
CERTIDÃO DE FREQUÊNCIA A PARTIR
DA 5ª FASE EM
CURSO SUPERIOR
DE LICENCIATURA
PLENA NA ÁREA SOCIOLOGIA
CONCLUSÃO DO
CURSO SUPERIOR
DE LICENCIATURA
PLENA NA ÁREA FILOSOFIA
CERTIDÃO DE FREQUÊNCIA A PARTIR
DA 5ª FASE EM
CURSO SUPERIOR
DE LICENCIATURA
PLENA NA ÁREA FILOSOFIA
CONCLUSÃO DO
CURSO SUPERIOR
DE LICENCIATURA
PLENA NA ÁREA FÍSICA
CERTIDÃO DE FREQUÊNCIA A PARTIR
DA 5ª FASE EM
CURSO SUPERIOR
DE LICENCIATURA
PLENA NA ÁREA FÍSICA
CONCLUSÃO DO
CURSO SUPERIOR
DE LICENCIATURA
PLENA NA ÁREA BIOLOGIA
CERTIDÃO DE FREQUÊNCIA A PARTIR
DA 5ª FASE EM
CURSO SUPERIOR
DE LICENCIATURA
PLENA NA ÁREA –
BIOLOGIA
CONCLUSÃO DO
CURSO SUPERIOR
DE LICENCIATURA
EM ARTES, ARTES
VISUAIS, OU EDUCAÇÃO ARTÍSTICA

R$ 70,00

R$ 70,00

R$ 70,00

R$ 70,00

R$ 70,00

R$ 70,00

R$ 70,00

R$ 70,00

R$ 70,00

R$ 70,00
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022

023

024

025

026

027

028

029

030

PROFESSOR DE ARTES
(Infantil ao 9º Ano e EJA)
(NÃO HABILITADO)

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
(Infantil ao 9º Ano e EJA)
(HABILITADO)

PROFESSOR DE CIÊNCIAS
(6º ao 9º Ano) e EJA
(HABILITADO)

PROFESSOR DE
CIÊNCIAS
(6º ao 9º Ano) e EJA
(NÃO HABILITADO)

PROFESSOR DE PORTUGUÊS
(6º ao 9º Ano) e EJA
(HABILITADO)

PROFESSOR DE
PORTUGUÊS
(6º ao 9º Ano) e EJA
(NÃO HABILITADO)

PROFESSOR DE INGLÊS
(6º ao 9º Ano) e EJA
(HABILITADO)

PROFESSOR DE
INGLÊS
(6º ao 9º Ano) e EJA
(NÃO HABILITADO)
PROFESSOR DE INFORMÁTICA
(1º ao 9º Ano) e EJA
(HABILITADO)
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CR

*

20h

R$ 1.146,76

6+CR

*

20h

R$ 1.433,43

CR

*

20h

R$ 1.433,43

CR

*

20h

R$ 1.146,76

2+CR

*

20h

R$ 1.433,43

CR

*

20h

R$ 1.146,76

1+CR

*

20h

R$ 1.433,43

CR

*

20h

R$ 1.146,76

CR

*

20h

R$ 1.433,43

ASSINADO DIGITALMENTE

CERTIDÃO DE FREQUÊNCIA A PARTIR
DA 5ª FASE EM
CURSO SUPERIOR
DE LICENCIATURA
PLENA EM ARTES OU
ARTES VISUAIS
CONCLUSÃO DO
CURSO SUPERIOR
DE LICENCIATURA
PLENA NA ÁREA EDUCAÇÃO FÍSICA.
REGISTRO NO
ÓRGÃO FISCALIZADOR E CERTIDÃO
NEGATIVA DE
REGULARIDADE DO
CREF/SC.
CONCLUSÃO DO
CURSO SUPERIOR
DE LICENCIATURA
PLENA NA AREA CIÊNCIAS
CERTIDÃO DE FREQUÊNCIA A PARTIR
DA 5ª FASE EM
CURSO SUPERIOR
DE LICENCIATURA
PLENA NA ÁREA CIÊNCIAS

R$ 70,00

R$ 70,00

R$ 70,00

R$ 70,00

CONCLUSÃO DO
CURSO SUPERIOR
DE LICENCIATURA
R$ 70,00
PLENA NA AREA, LETRAS - PORTUGUÊS
CERTIDÃO DE FREQUÊNCIA A PARTIR
DA 5ª FASE EM
CURSO SUPERIOR
R$ 70,00
DE LICENCIATURA
PLENA NA ÁREA, LETRAS - PORTUGUÊS
CONCLUSÃO DO
CURSO SUPERIOR
DE LICENCIATURA
PLENA NA AREA,
LETRAS – INGLÊS
CERTIDÃO DE FREQUÊNCIA A PARTIR
DA 5ª FASE EM
CURSO SUPERIOR
DE LICENCIATURA
PLENA NA ÁREA,
LETRAS - INGLÊS
CONCLUSÃO DO
CURSO SUPERIOR
DE GRADUAÇÃO NA
AREA – INFORMÁTICA

R$ 70,00

R$ 70,00

R$ 70,00
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031

032

033

034

035

036

PROFESSOR DE
INFORMÁTICA
(1º ao 9º Ano) e EJA
(NÃO HABILITADO)

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
(HABILITADO)

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
(NÃO HABILITADO)

PROFESSOR DE ENSINO
FUNDAMENTAL
(1º ao 5º Ano)
(HABILITADO)

PROFESSOR DE ENSINO
FUNDAMENTAL
(1º ao 5º Ano)
(NÃO HABILITADO)

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
(HABILITADO)

DOM/SC - Edição N° 3371

CR

10+CR

CR

10+CR

CR

1+CR

*

*

*

*

*

*

20h

20h

20h

20h

20h

20h

037

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
(NÃO HABILITADO)

CR

*

20h

038

INTERPRETE DE LIBRAS

1+CR

*

20h

039

FONOAUDIÓLOGO

1+CR

*

20h

ASSINADO DIGITALMENTE
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R$ 1.146,76

CERTIDÃO DE FREQUÊNCIA A PARTIR
DA 5ª FASE EM
CURSO SUPERIOR
DE GRADUAÇÃO NA
ÁREA - INFORMÁTICA

R$ 70,00

R$ 1.433,43

CONCLUSÃO DO
CURSO SUPERIOR
DE LICENCIATURA
PLENA EM PEDAGOGIA

R$ 70,00

R$ 1.146,76

CERTIDÃO DE FREQUÊNCIA A PARTIR
DA 5ª FASE EM
CURSO SUPERIOR
DE LICENCIATURA
PLENA EM PEDAGOGIA

R$ 70,00

R$ 1.433,43

CONCLUSÃO DO
CURSO SUPERIOR
DE LICENCIATURA
PLENA EM PEDAGOGIA

R$ 70,00

CERTIDÃO DE FREQUÊNCIA A PARTIR
DA 5ª FASE EM
CURSO SUPERIOR
DE LICENCIATURA
PLENA EM PEDAGOGIA

R$ 70,00

CONCLUSÃO DO
CURSO SUPERIOR
DE LICENCIATURA
PLENA EM EDUCAÇÃO ESPECIAL

R$ 70,00

R$ 1.433,43

R$ 1.433,43

R$ 1.433,43

R$ 1.433,43

R$ 1.568,25

CERTIDÃO DE FREQUÊNCIA A PARTIR
DA 5ª FASE EM
CURSO SUPERIOR
R$ 70,00
DE LICENCIATURA
PLENA EM EDUCAÇÃO ESPECIAL
CONCLUSÃO DE
CURSO SUPERIOR
EM PEDAGOGIA
OU EDUCAÇÃO
ESPECIALCOM PÓS-GRADUAÇÃO EM
R$ 70,00
LIBRAS OU CURSO
DE QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL EM
LIBRAS COM CARGA
HORÁRIA DE 360
HORAS
CONCLUSÃO DE
CURSO SUPERIOR
EM FONOAUDIOLOR$ 70,00
GIA E REGISTRO NO
ÓRGÃO FISCALIZADOR
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040

041

042

NUTRICIONISTA

PSICÓLOGO
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1+CR

2+CR

ASSISTENTE SOCIAL

CR

*

*

*

20h

20h

30h
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R$ 1.568,25

CONCLUSÃO DE
CURSO SUPERIOR
EM NUTRIÇÃO E RE- R$ 70,00
GISTRO NO ÓRGÃO
FISCALIZADOR

R$ 1.568,25

CONCLUSÃO DE
CURSO SUPERIOR
EM PSICOLOGIA E
REGISTRO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR

R$ 70,00

R$ 3.136,49

ENSINO SUPERIOR
E REGISTRO NO
ÓRGÃO FISCALIZADOR.

R$ 70,00

CR = Cadastro de Reserva
* Não há reserva de vagas para provimento imediato aos candidatos PPD (Pessoas Portadoras de Deficiência) em virtude do quantitativo
oferecido ser inferior ao mínimo estipulado em Legislação, sendo mantido o cadastro de reserva.
NOTA 01: Em relação ao salário base de professor, registra-se que o vencimento constante da tabela acima é correspondente a 20h, sendo
o vencimento proporcional à carga horária contratada, que poderá ser de 10, 20, 30 ou 40 horas.
11. DAS INSCRIÇÕES
12. O candidato poderá se inscrever somente para 01 (um) emprego. Verificando-se mais de uma inscrição do mesmo candidato, será considerada apenas a inscrição mais RECENTE, ou seja, a última inscrição realizada pelo candidato
13. As inscrições poderão ser realizadas a partir de 05/01/2021 a 15/01/2021 até as 12:00h (meio dia)
14. Para participar do Certame nº 002/2021 o candidato deverá inscrever-se e seguir estritamente as normas deste Edital e seus anexos
que declara conhecer e concordar com todos os requisitos necessários a habilitação no emprego público, bem como se compromete a
acompanhar e tomar conhecimento de quaisquer outros avisos, erratas ou comunicados publicados nos meios definidos neste Edital, dos
quais não poderá alegar desconhecimento.
15. Serão permitidas apenas inscrições online, através do site da PS Concursos nos prazos estabelecidos no item 3.2 deste edital.Para a
realização da inscrição online o candidato deverá acessar o site www.psconcursos.com.br no período de inscrição, e seguir os seguintes
procedimentos:
a) Encontrar o Edital 002/2021 do Município de SÃO JOÃO DO SUL/SC(no site informado anteriormente)
b) Clicar em “Ver Detalhes do Edital”;
c) Clicar no link Área do Candidato;
d) Inserir o CPF, este é imprescindível para efetuar a inscrição;
e) Fazer o cadastro se for primeiro acesso, caso este já seja cadastrado somente realizar o login e realizar a inscrição;
f) Preencher integralmente o Requerimento de Inscrição, conferir atentamente os dados informados, seguindo as instruções;
g) Caso se enquadre no item 7 “Da Participação de Candidato Portador de Deficiência” o mesmo deverá assinalar o campo adequado no ato
da inscrição e seguir os procedimentos descritos no respectivo item, caso se enquadre em um deles;
h) Imprimir uma cópia do Requerimento de Inscrição;
i) Imprimir o Boleto Bancário referente à inscrição e efetuar o pagamento até a data máxima informada no Cronograma do ANEXO I deste
Edital.
16. Não haverá nenhum tipo de isenção na taxa de inscrição em face de total ausência legislativa de âmbito municipal.
17. O pagamento correspondente ao valor da taxa de inscrição poderá ser efetuado em qualquer agência bancária, internet banking ou
casas lotéricas, até a data de vencimento estipulada no boleto bancário.
18. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias na localidade em que se encontra o candidato, o boleto
deverá ser pago antecipadamente.
19. No caso de extravio do boleto original, uma segunda via poderá ser obtida no mesmo endereço, na área restrita do candidato
20. Não será aceito pagamento do valor da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, transferência, DOC, ordem de pagamento
ou depósito comum em conta corrente, condicional ou fora do período das inscrições ou por qualquer outro meio que não os especificados
neste Edital.
21. Verificando-se mais de uma inscrição do candidato para o mesmo período será considerada apenas a inscrição mais RECENTE, ou seja,
a última inscrição realizada pelo candidato, ainda que o mesmo tenha efetuado o pagamento da inscrição cancelada.
22. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará o cancelamento da inscrição do candidato, verificada
a irregularidade a qualquer tempo.
23. O candidato será responsável por qualquer erro, omissão e pelas informações prestadas no formulário de inscrição online.
24. Após a efetivação da inscrição, não será realizada devolução da importância paga em hipótese alguma, ainda que efetuada a mais ou
em duplicidade, seja qual for o motivo alegado.
25. A empresa organizadora do certame não se responsabiliza por solicitação de inscrição não concluída por motivo de ordem técnica dos
computadores, congestionamento das linhas de comunicação, bem como quaisquer outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a
transferência de dados ou conclusão da inscrição.
26. Após efetivação da inscrição, não serão aceitos pedidos de alteração de opção de função em hipótese alguma.
27. O candidato poderá obter informações técnicas referentes à utilização do portal das inscrições e preenchimento do formulário de inscrição online, através do e-mail: suporte@psconcursos.com.br.
28. As informações prestadas no Formulário de Inscrição online serão de inteira responsabilidade do candidato. Reserva-se à comissão
técnica do processo seletivo, o direito de não homologar a inscrição do candidato que não preencher o respectivo documento de forma
ASSINADO DIGITALMENTE
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completa e correta, bem como, fornecer dados inverídicos ou falsos.
29. DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO:
30. A confirmação da inscrição ocorrerá após a confirmação do pagamento do boleto referente a taxa de inscrição.
31. O candidato deve verificar e imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DEFERIDA a partir da data de Homologação das Inscrições,
conforme ANEXO I, acessando a sua Área do Candidato.
32. O candidato poderá reimprimir o boleto bancário a qualquer momento acessando a Área do Candidato no portal das inscrições online
33. É de responsabilidade do candidato portar o seu COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DEFERIDA, pois havendo no local de realização da
prova qualquer eventualidade o candidato não poderá realizar a prova caso não esteja portando o mesmo, sendo automaticamente desclassificado.
34. Eventuais erros de digitação no nome, número/órgão expedidor, data de nascimento, endereço, sexo, ou qualquer outra informação
inconsistente informada no formulário de inscrição on-line, é de responsabilidade do candidato realizar as correções no prazo máximo de 1
(um) dia, após publicação da lista Provisória de Inscrições Deferidas, através da Área do Candidato.
35. Caso haja inconsistência nas publicações relativas aos empregos, ou a inscrição não esteja confirmada, os candidatos deverão entrar
em contato pelo e-mail suporte@psconcursos.com.br.
36. REQUISITOS BÁSICOS PARA ADMISSÃO NO CARGO
37. O candidato deve atender às seguintes condições, para sua admissão no cargo:
a) Ter sido aprovado e classificado no certame, na forma estabelecida neste Edital e em suas possíveis retificações e aditamentos;
b) Ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro que goze das prerrogativas do art. 12 e do Inciso I do art. 37 da Constituição da República;
c) Ter no mínimo 18 (dezoito) anos completos até a data da admissão;
d) Estar no gozo de direitos políticos e cíveis;
e) Estar em dia com as obrigações eleitorais.
f) Possuir quitação das obrigações militares, para os candidatos do sexo masculino.
g) Comprovar escolaridade exigida para o Cargo Público, conforme solicitado neste Edital;
h) Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo.
i) Não possuir antecedentes criminais
j) Firmar declaração de não possuir acúmulo de remuneração pública, exceto aquelas previstas em Lei
k) Apresentar Declaração de não ter sofrido no exercício da função pública nenhuma penalidade disciplinar, caso tenha trabalhado no ano
de 2020 em órgão público, onde o candidato (a) tenha tido vínculo empregatício. Esta declaração deve ser expedida pelo próprio órgão
contratante.
l) Não receber proventos de aposentadoria civil ou militar ou remuneração de cargo, cargo ou função pública que caracterizem acumulação
ilícita de cargos na forma do inciso XVI e do parágrafo 10 do Artigo 37 da Constituição Federal do Brasil;
38. Os requisitos descritos no item 5.1 deste Edital deverão ser atendidos cumulativamente e a comprovação de atendimento deverá ser
feita na data da admissão através de documentação original, juntamente com fotocópia.
39. A falta de comprovação de qualquer um dos requisitos especificados no subitem 5.1 deste Edital impedirá a admissão do candidato ao
cargo público.
40. DAS LACTANTES OU CONDIÇÕES ESPECIAIS
41. Das lactantes:
a) A candidata lactante com filhos de até 6 meses de idade que necessitar amamentar durante a realização das provas deverá obrigatoriamente requerê-lo no ato da inscrição;
b) Nos horários previstos para amamentação, a mãe poderá retirar-se, temporariamente, da sala/local em que serão realizadas as provas,
para atendimento ao seu lactente, em sala especial a ser reservada pela Coordenação;
c) Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata;
d) Para a amamentação o lactente deverá permanecer no ambiente a ser determinado pela Coordenação;
e) O lactente deverá estar acompanhado obrigatoriamente por um adulto, e a permanência temporária desse adulto, em local apropriado,
será indicada pela Coordenação;
f) A candidata, durante o período de amamentação, será acompanhada por fiscal volante, sem a presença do responsável pela guarda da
criança;
g) A candidata nesta condição que não levar acompanhante, não realizará as provas;
h) A candidata é responsável pelos atos do adulto acompanhante, caso esse venha causar algum transtorno durante a realização das provas,
a candidata será automaticamente eliminada do certame.
42. Das outras condições:
a) O candidato que, necessitar de condições especiais para a realização das provas deverá requerê-lo no ato da inscrição indicando a condição especial de que necessita;
b) Os candidatos que não atenderem aos dispositivos mencionados neste item, não terão a prova e/ou condições especiais atendidas;
c) A solicitação de atendimento especial será atendida observados os critérios de viabilidade e razoabilidade.
43. DA CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO COMO CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - PPD
44. Das vagas destinadas a cada cargo e das que vieram a surgir dentro do prazo de validade do certame, será assegurada aos candidatos
portadores de deficiência, que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas pela Constituição Federal, artigo 37, inciso
VIII, Decreto Federal nº 3.298/99, artigo 4, incisos I a V, com modificações do Decreto nº 5.296/2004, que regulamenta a Lei Federal nº
7.853 de 24 de outubro de 1989, a reserva de vaga neste Concurso Público na proporção de 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas,
para preenchimento do cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a(s) deficiência(s) de que é portador.
Caso a aplicação do percentual de 5% (cinco por cento) resulte em número fracionário, este deverá ser elevado até o primeiro número
inteiro subsequente.
45. Somente haverá reserva imediata de vaga para os cargos com número de vagas igual ou superior a 5 (cinco).
46. A vaga deste Certame Público será preenchida pelo candidato que constar em primeiro lugar na lista geral, respeitando-se o percentual
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estabelecido no subitem 7.1, deste Capítulo em caso de surgimento e/ou vacância de novas vagas e posterior a admissão.
47. No ato da inscrição, o candidato que necessite de tratamento diferenciado no dia das provas deverá requerê-lo indicando o tratamento
diferenciado de que necessita para a realização das provas, apresentando justificativas acompanhadas de parecer (original ou cópia autenticada), emitido por especialista na área de sua deficiência.
48. O candidato, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições do cargo, são compatíveis com a deficiência declarada.
49. Para efeitos deste Edital as pessoas com deficiência são aquelas conceituadas pela medicina especializada, de acordo com os padrões
mundialmente estabelecidos e legislação admissível, e que constituam inferioridade que implique em grau acentuado de dificuldade para
integração social, e que se enquadrarem nas categorias especificadas no Decreto Federal nº 3.298/99 e na Súmula nº 377, do Superior
Tribunal de Justiça.
50. Não serão considerados como deficiência os distúrbios passíveis de correção.
51. Os candidatos com deficiência participarão do Certame Público em igualdade de condições com os demais candidatos da lista geral, no
que diz respeito ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas e à nota
mínima exigida para todos os demais candidatos, nos termos do artigo 41 do Decreto nº 3.298/99.
52. O candidato deverá ainda, encaminhar pela internet, até o último dia de inscrição, os seguintes documentos:
a) Laudo médico original ou cópia autenticada, emitido nos últimos 06 (seis) meses a contar da publicação do edital, que ateste: 1) que o
candidato se enquadra dentro dos parâmetros de deficiência os efeitos legais. 2) A espécie da deficiência; 3) O grau ou nível de deficiência;
4) A expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças – CID; 5) A provável causa da deficiência. O
laudo médico deverá conter o nome completo do candidato, o CRM, o carimbo e a assinatura do profissional que emitiu o laudo;
b) ANEXO III - AUTO DECLARAÇÃO PPD preenchida, assinada e com firma reconhecida.
53. Para o envio da documentação digitalizada, mencionada no item anterior, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico: www.
psconcursos.com.br e seguir os seguintes passos:
a) Encontrar o Edital 002/2021 do Município de SÃO JOÃO DO SUL/SC;
b) Clicar em “Ver Detalhes do Edital”;
c) Clicar no link Área do Candidato;
d) Inserir o CPF e realizar o Login;
e) Selecionar a opção “Minhas Inscrições”;
f) Acessar a sua inscrição e Clicar em “Anexar Documentos”;
g) Anexar os arquivos informados no item 7.9, nos formatos aceitos e informados no item 7.11;
54. Somente serão aceitos, para envio de documentos vis formulário eletrônico, os arquivos digitalizados, e nos seguintes formatos: PDF,
DOC, DOCX, XLS, XLSX, JPG, PNG, JPEG, GIF, ZIP e RAR.
55. O Laudo Médico deverá estar LEGÍVEL, sob pena de invalidação.
56. O candidato que, dentro do período das inscrições, não declarar ser deficiente ou aquele que se declarar, mas não atender aos dispositivos mencionados no item 7.9 deste Capítulo, não será considerado candidato com deficiência, para fins deste Certame Público, não terá
prova especial preparada e/ou condição específica para realização da prova atendida, seja qual for o motivo alegado.
57. Quando houver indeferimento do pedido para concorrer como candidato com deficiência, caberá recurso, conforme previsto no item
11 - dos Recursos, deste Edital.
58. O candidato que não interpor recurso no prazo mencionado neste Edital será responsável pelas consequências advindas de sua omissão.
59. Candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme disposto neste item, não poderá interpor recurso em favor de sua
condição, seja qual for o motivo alegado.
60. Após o período das inscrições, fica proibida qualquer inclusão de candidatos na lista especial de candidatos com deficiência.
61. O candidato com deficiência auditiva que necessitar utilizar aparelho auricular no dia das provas deverá enviar laudo médico (original ou
cópia autenticada) específico para esse fim, até o término das inscrições. Caso o candidato não envie o referido laudo, não poderá utilizar
o aparelho auricular.
62. No caso de deferimento da solicitação de participação como deficiente, se aprovado no certame, terá seu nome publicado na lista geral
de classificação e em lista específica, no caso de indeferimento o candidato irá constar apenas na lista de classificação geral.
63. O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e razoabilidade do pedido.
64. Os requisitos descritos no item 7.9 deste Edital deverão ser atendidos cumulativamente, sendo passível de indeferimento.
65. O candidato poderá ser chamado, a qualquer tempo, pelo município de SÃO JOÃO DO SUL para avaliação de sua deficiência, a qual será
avaliada por uma equipe médica especialmente designada para tal fim, oportunidade em que, não sendo constatada a deficiência, poderá
ser excluído do certame.
66. O candidato fica ciente de que as declarações falsas constituem crime, previsto em Lei, sendo que verificada qualquer omissão ou declaração falsa, será devidamente encaminhado a autoridade policial competente.
67. Para efeito do prazo estipulado para envio dos documentos solicitados no item 7.9, informa-se que a opção de envio de documentação,
via área do candidato, só estará disponível durante os prazos estipulados no ANEXO I deste edital
68. Não serão considerados:
a) Documentos enviados via e-mail e qualquer outro meio que não informado no item 7 deste edital;
b) Documentos postados fora do prazo estipulado no ANEXO I deste edital;
c) ANEXO III - AUTO DECLARAÇÃO PPD enviada sem assinatura e firma reconhecida do candidato;
d) Laudo Médico enviado sem nome, assinatura e número do CRM do Médico responsável.
e) Documentos não digitalizados ou ilegíveis
69. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para este Certame Público e não será devolvido.
70. O candidato com deficiência, caso seja aprovado e convocado dentro das vagas destinadas à ampla concorrência, não serão considerados para efeito de preenchimento de sua classificação nas vagas reservadas aos deficientes.
71. Após todas as etapas do certame, caso não haja candidatos aprovados na lista de deficientes, ou não haja aprovados suficientes para
preencher todas as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência.
72. Conforme Decreto nº 3.298/1999, a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência apresentada pelo candidato será avaliada durante o período de experiência, caso apresente incompatibilidade será exonerado.
73. A realização das provas por estes candidatos, em condições especiais, ficará condicionada à possibilidade de fazê-las de forma que não
importe quebra de sigilo ou não enseje seu favorecimento.
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74. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO
O Processo Seletivo constará de 02 (duas) etapas consistentes de:
a) Prova Objetiva, de conhecimentos gerais e de conhecimentos específicos de caráter classificatório (ressalvada a ausência do candidato à
prova ou zerá-la, casos em que será eliminado do processo seletivo);
b) Prova de Títulos, (escolaridade e cursos de aperfeiçoamento ou atualização), de caráter classificatório, para os candidatos deferidos.
75. DA PROVA OBJETIVA
A prova escrita será de caráter classificatório e eliminatório, que avaliará a aptidão funcional dos candidatos para o desempenho das funções
a serem executadas no exercício do cargo pretendido.
As provas objetivas serão organizadas conforme exigências do cargo pretendido e compostas conforme quadro(s) demonstrativo(s) a seguir:
COMPOSIÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS
CARGO

Cargos de Nível
Médio / Superior

Cargos de Nível
Fundamental

Nº DE QUESTÕES

PONTOS / QUESTÃO

Língua Portuguesa
Atualidades e/ou
Dados Históricos
Conhecimentos da
área da Educação
Conhecimentos
Específicos

05

0,5

Nº MÍNIMO DE
ACERTOS P/ MATÉRIA
---

05

0,5

---

---

05

0,5

---

---

05

0,5

---

---

Língua Portuguesa

05

0,5

---

---

Atualidades e/ou
Dados Históricos

05

0,5

---

---

Matemática

05

0,5

---

---

Conhecimentos
Específicos

05

0,5

---

---

MATÉRIAS DAS
PROVAS

Nº MINIMO DE
PONTOS

Nº TOTAL DE
PONTOS

---

10,0

10,0

A Prova Escrita será composta apenas com questões objetivas. Cada uma delas com 05 (cinco) alternativas, das quais, somente 01 (uma)
deverá ser assinalada como correta.
Os candidatos receberão um cartão resposta com 20 (vinte) questões.
O caderno de avaliações será composto pelas questões gerais e específicas de cada cargo;
As questões que o candidato deverá responder estarão explicitamente indicadas no cartão resposta através da identificação de sua disciplina/cargo e numeração de questões conforme caderno de avaliações.
As questões das provas versarão sobre os conteúdos programáticos constantes no Anexo II deste Edital.
Cada Candidato inscrito terá direito a apenas 01 (um) cartão de respostas, não sendo permitida, em hipótese alguma, a troca deste(s) por
outro(s).
O candidato deverá transpor os resultados das questões para grade correspondente no respectivo cartão de respostas de seu(s) cargo(s),
cujo preenchimento é de sua inteira responsabilidade.
Questões rasuradas ou com mais de uma alternativa marcada, na grade do cartão de respostas, serão consideradas como marcadas incorretamente pelo candidato.
Não serão consideradas:
a) As questões da prova assinaladas no cartão de respostas que contenham emendas e/ou rasuras, ainda que legíveis;
b) As questões da prova que não forem preenchidas totalmente no cartão de respostas;
c) As questões da prova que contenham mais de uma opção de resposta assinalada no cartão de respostas;
d) As questões da prova que não estiverem assinaladas no cartão de respostas;
e) A prova cujo cartão de respostas for preenchido fora das especificações contidas no mesmo ou nas instruções da prova;
f) Cartões de resposta (gabarito) sem assinatura do candidato.
Para fins de correção da prova, somente serão consideradosos cartões resposta, sendo que os cadernos de prova não serão considerados,
sob quaisquer hipóteses.
Candidato deverá assinalar as respostas na folha própria (Cartão-Resposta) e assinar, no espaço devido, à caneta esferográfica preferencialmente de tinta PRETA fabricada em material transparente.
76. DA PROVA DE TÍTULOS
Haverá provas de títulos e cursos de aperfeiçoamento, de caráter exclusivamente classificatório, aos candidatos devidamente deferidos e
homologados na lista de inscrições deferidas definitiva e aprovados na prova escrita objetiva, conforme regras discriminadas abaixo neste
item e restante do edital.
A prova de títulos e cursos de aperfeiçoamento ocorrerá em duas etapas distintas
a) Cadastramento Online dos documentos e impressão de comprovante de cadastro.
b) Entrega de documentação e validação dos documentos presencialmente.
76.0.0.1 A fase de cadastramento consistirá da seguinte maneira: O candidato deverá acessar a área do candidato nos prazos previstos no
ANEXO I deste Edital, selecionar a opção “Cadastrar Títulos” disponível em sua inscrição. Após isto será redirecionado para o ambiente de
cadastro de Títulos onde poderá cadastrar sua documentação e imprimir comprovante de cadastro de títulos.
76.0.0.2 A fase de Entrega de documentação e validação dos documentos presencialmente será da seguinte maneira: O candidato deverá
comparecer no POSTO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL na Prefeitura Municipal de São João do Sul, Endereço: Av. Nereu Ramos, 50, Centro,
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Município de São João do Sul - SC. Telefone: (48) 3539-0113, no período estabelecido no cronograma do ANEXO I deste Edital, com todos
os documentos comprobatórios de títulos (Pós-graduação e cursos de aperfeiçoamento), juntamente com o COMPROVANTE DE CADASTRO
DE TÍTULOS gerado e impresso na fase de cadastramento online a relação de todos os documentos a serem entregues.
Os documentos comprobatórios deverão, após o reconhecimento de “Confere com o original”, conforme item 8.2.15, ser entregues em
envelope devidamente LACRADO e IDENTIFICADO pelo próprio candidato, ao responsável pelo recebimento e conferência de documentos
disponibilizado pela organizadora do certame.
A identificação do envelope entregue para prova de títulos, deverá, obrigatoriamente, ser feita através do preenchimento correto dos dados
constantes no modelo a seguir:
PROCESSO SELETIVO 002/2021 – SÃO JOÃO DO SUL/SC
Nº Inscrição:

CPF:

Nome do Candidato:
Cargo Pretendido

Esta identificação deverá ser fixada no lado de fora do envelope a ser entregue. O não preenchimento destas informaçõesno envelope resultará no não recebimento dos documentos, e consequentemente na não contabilização para soma de pontos da prova de títulos.
Serão aceitas cópias impressas de certificados digitais que contenham a possibilidade da autenticação eletrônica, sendo que a PS Concursos
não se responsabiliza por títulos que não puderem ser autenticados no dia em que a Banca Examinadora se reunir para tal, por falhas de
ordem técnica no endereço eletrônico da instituição emissora do respectivo título.
Somente serão avaliados os títulos recebidos na(s) data(s) e horário(s) estabelecidos no cronograma do ANEXO I deste edital.
Apenas os documentos recebidos no local informado no item 8.2.2.2 deste edital, serão aceitos, sendo vedado quaisquer outras formas de
entrega.
Não serão aceitos, em hipótese alguma, documentos comprobatórios enviados por correspondência, por meios eletrônicos, ou outro meio
qualquer que não seja o informado no item 8.2.8 deste edital.
Os documentos poderão ser entregues, por outra pessoa, em nome do candidato, desde que apresente e entregue a procuração para tal
fim, devidamente registrada em cartório de notas. Será aceito apenas a procuração original, cópias não serão nesta situação.
A atribuição de pontuação aos títulos servirá apenas para efeito de classificação dos candidatos.
O preenchimento correto das informações no ambiente de cadastramento de títulos, e impressão do comprovante de cadastro de títulos
atualizado é de inteira responsabilidade do candidato.
A escolaridade mínima exigida para provimento no cargo não será pontuada como título.
Não serão pontuados quaisquer títulos mencionados nos requisitos dos cargos deste Edital.
Os títulos, quando aplicável, deverão ser entregues em fotocópia devidamente autenticada, frente e verso,ou reconhecidos como “confere
com o original” pelo responsável para tal função, que será disponibilizado pela organização do certame no local e datas previstas para entrega de títulos no ANEXO I deste edital.
Não serão recebidos títulos fora do prazo estabelecido ou em desacordo com o previsto neste Edital.
Por ocasião de recursos referentes aos títulos, somente serão aceitos documentos que sirvam para esclarecer ou complementar dados relativos a títulos já entregues, caso a banca julgue procedente e necessário.
Os títulos deverão guardar relação direta com as atribuições do cargo correspondente à respectiva inscrição e serão avaliados conforme
previsto neste Edital.
Os documentos representativos de títulos, que não estiverem de acordo com os critérios estabelecidos neste Edital, ainda que entregues,
não serão avaliados ou serão desconsiderados.
Certificados de estágios e de cursos preparatórios não serão considerados como títulos.
Os títulos devem ser obtidos até a data de publicação deste Edital.
Se o nome do candidato nos documentos apresentados para a Prova de Títulos for diferente do nome que constar no Requerimento de
Inscrição, deverá ser anexado o comprovante da alteração do nome (Certidão de Casamento ou de Divórcio, ou de Retificação do respectivo
Registro Civil), sob pena de invalidação da pontuação ao candidato.
Não serão computados os títulos que excederem os valores máximos expressos na tabela de pontuação.
Todo e qualquer certificado de título em língua estrangeira somente será aceito se acompanhado da tradução por Tradutor Público Juramentado (tradução original) e, no caso de Graduação e Pós-Graduação, da revalidação de acordo com a Lei Federal nº 9.394/96, que estabelece
as Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
Os títulos de pós-graduação relativos a cursos de Especialização deverão ter carga mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas e concluído
até o último dia definido para a inscrição e devidamente registrado no órgão emissor.
Será aceito apenas 01 (um) título de pós-graduação (Especialização ou mestrado ou doutorado). Caso o candidato entregue mais do que 01
(um), será apenas considerado aquele que estiver cadastrado e informado no ambiente e no comprovante de cadastro de títulos e receberá
a pontuação referente aquele título.
Não será pontuado tempo de experiência profissional na função.
O candidato que estiver aguardando diplomas e/ou certificados de cursos concluídos até a data de publicação deste Edital, poderá apresentar Certidão de Conclusão expedida pela respectiva instituição.
Serão aceitos como comprovação de títulos de pós-graduação, as certidões, atestados, declarações, em papel timbrado da instituição devidamente assinado, e que conste claramente que o curso foi concluído e a justificativa para a não emissão do certificado, acompanhado do
histórico de disciplinas e carga horária.
Caso o certificado de conclusão de curso de pós-graduação, não conste as disciplinas e carga horária, deverá ser acompanhado de histórico
escolar emitido pela instituição de ensino.
Cada título será considerado e avaliado uma única vez, vedada a cumulatividade de pontos.
Caso, no mesmo documento, conste a comprovação de mais de um título referente ao mesmo evento, será considerado apenas o de maior
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valoração para fins de pontuação.
Diplomas e certificados deverão estar devidamente registrados nos órgãos competentes.
76.0.0.3 Deverão ser entregues em fotocópia autenticada, ou reconhecida como “confere com o original” verso e anverso ou Declaração
Oficial, em papel timbrado da instituição de Ensino Superior, contemplando todos os requisitos para a obtenção do título.
Os documentos comprobatórios dos títulos, sob pena de não serem aceitos, não podem apresentar rasuras, emendas ou entrelinhas.
Os documentos entregues como títulos não serão devolvidos aos candidatos.
Comprovada, a qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos títulos apresentados, o candidato terá anulada a respectiva
pontuação; e, se comprovada a respectiva culpa, será excluído do Certame.
Todos os títulos apresentados devem ser relativos a cursos da área de formação do cargo pretendido.
Os títulos apresentados receberão pontuação unitária, conforme o demonstrativo a seguir:
QUADRO DEMONSTRATIVO DE PONTUAÇÕES DA PROVA DE TÍTULOS
TÍTULO

DESCRIÇÃO

MÁXIMO DE PONTOS

Certificado de Pós-Graduação relacionado à área
de atuação do candidato
Apenas 01 (um) e somente o de maior valor

Especialização (mínimo 360 h/a)
Mestrado
Doutorado

0,6
0,8
1,0

0,04 pontos para cada 08 horas completas de
curso, até no máximo 80 horas ou 0,4 pontos.

0,4

Certificados de Curso de aperfeiçoamento relacionados à área de conhecimento da vaga.

NOTA01: Os títulos de pós-graduação apenas são válidos para os cargos de Professor (Habilitado) e cargos de nível Superior.Para os professores não habilitados, e demais cargos, deste edital, apenas serão computados os títulos de horas de curso.
A pontuação máxima de títulos será de até 1,0 (um) ponto para os títulos de pós-graduação, e de 0,4 (zero virgula quatro) pontos para os
títulos (certificados) de cursos de aperfeiçoamento.O que exceder será desconsiderado.
Somente serão avaliados os títulos dos candidatos deferidos e homologados na lista de Inscrições deferidas definitivae aprovados na prova
teórico-objetiva, e que tenham acessado o ambiente virtual, cadastrado as informações e impresso o COMPROVANTE DE CADASTRO DE
TÍTULOS nos prazos estipulados no ANEXO I do edital.
Os títulos de Horas de Curo de Aperfeiçoamento só serão considerados se estiverem relacionados com o cargo no qual o candidato está
inscrito, com carga horária mínima de 08 (oito) horas. Cursos com quantidades menores de horas, não serão aceitos e nem pontuados.O
candidato apenas receberá a pontuação a cada quantidade de horas informada no quadro demonstrativo de pontuações da Prova de Títulos,
quantidades menores que esta não serão consideradas e nem fracionadas.
Será aceita a quantidademáximade 10 (dez) certificados de títulos de horas de curso de Aperfeiçoamento, certificados excedentes serão
desconsiderados para pontuação
Apenas serão aceitos títulos de certificados de curso de aperfeiçoamento ministrados e concluídos dentre o período de01/01/2018 a
31/12/2020.
Só serão pontuados os certificados de cursos devidamente registrados no órgão emissor, exceto para os simpósios, feiras, congressos, oficinas, eventos, desde que contenha a carga horária.
Os títulos de Horas de Curso de Aperfeiçoamento só serão pontuados se o candidato tiver participado como ouvinte/aluno/professor/palestrante na apresentação de trabalho ou participação de projetos (coordenador ou bolsista).
Apenas poderão cadastrar os títulos, aqueles candidatos que obtiverem deferimento e homologação de sua respectiva inscrição
Para que a documentação seja verificada e validada, todos os documentos informados no ambiente virtual e comprovante de cadastro de
títulos deverão ser entregues e comprovados. Caso sejam encontradas divergências tanto na documentação entregue, quanto nas informações prestadas no ambiente virtual e comprovante de cadastro de títulos, a banca reserva o direito de não validar a documentação, até que
o candidato apresente de forma correta toda a documentação e informações prestadas.
O candidato poderá alterar informações no ambiente de cadastro de títulos e imprimir um novo comprovante durante os prazos para recebimento de títulos no anexo I, desde que já tenha cadastrado os mesmos nos prazos previsto para o cadastro também constante no anexo I.
Após a validação da documentação, o candidato não poderá mais alterar informações no ambiente virtual de cadastro de Títulos.
Após a verificação da documentação comprobatória, caso conste toda a documentação e informações de forma correta, será disponibilizado ao candidato um comprovante de validação de seus títulos e horas de curso, contando estimativa de pontuação e demais informações
pertinentes.
Por fim o candidato, e o representante responsável pelo recebimento e validação da documentação deverão assinar o comprovante de validação em uma via para o candidato e outra via para a organizadora do certame.
Mesmo após entrega e assinatura, toda a documentação do candidato ficará sujeita a reavaliação, caso conste informações falsas e não
comprovadas a qualquer tempo.
Para fins de conferência após entrega, apenas será considerado as informações constantes no comprovante de validação entregue e assinado pelo candidato, onde em nenhum momento poderá o candidato requerer alteração de informações.
Não serão pontuados os títulos:
a) Do candidato que não entregar o COMPROVANTE DE CADASTRO DE TÍTULOS acompanhado dos títulos, conforme item 8.2.15 e restantes regras deste edital.
b) De cursos não referenciados no ambiente virtual e COMPROVANTE DE CADASTRO DE TÍTULOS.
c) De carga horáriainferior ao determinado neste Edital.
d) Sem descrição da data de realização.
e) Considerados requisitos de escolaridade do cargo.
f) Não apresentados em cópia autenticada ou sem apresentação do código de autenticidade eletrônica.
g) Sem relação direta com as atribuições do cargo.
h) De cursos preparatórios.
i) De estágios.
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j) Concluídos fora do prazo determinado neste Edital.
k) Com nome diferente ao da inscrição sem a apresentação de documentos que comprove a alteração.
l) Sem tradução da língua estrangeira.
m) De disciplinas que fazem parte do programa curricular dos cursos de formação (técnicos, graduação e pós-graduação), caso se aplicar.
n) Do candidato que não tiver participado como ouvinte, aluno, professor, palestrante, apresentação de trabalho ou participação de projetos
de cunho social (coordenador ou bolsista).
o) De atuação como monitor, membro de comissão; coordenador ou execução/organização de eventos/cursos.
p) De cursos não concluídos; e/ou sem carga horária definida e devidamente impressa nos certificados.
q) Que não estiverem em conformidade com os parâmetros e regras deste edital.
77. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS
78. A provasobjetivasserão realizadas no dia07/02/2021, em local a ser definido e devidamente publicado nas datas previstas no item 9.2
e ANEXO I deste edital.
79. Os horários das provas serão divulgados até as 23h:59min do dia02/02/2021, no portal www.psconcursos.com.br e no site www.saojoaodosul.sc.gov.br.
80. A prova terá duração máxima de 01 hora e 30 min.
81. Para fins de acesso à sala de realização da prova, será exigido o Documento de Identidade Original com Foto (Obrigatoriamente) e o
Comprovante de Inscrição Deferida (Facultativamente).
82. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, CPF, títulos eleitorais, carteira de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade. Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que
autenticada, nem protocolo do documento
83. Para realização da prova, somente será permitido ao candidato o uso de caneta esferográfica, de tinta azul ou preta, lápis ou lapiseira,
e borracha.
84. As provas terão um prazo mínimo de realização de 30 (trinta) minutos.
85. O candidato que, durante a realização da prova escrita, for encontrado e confirmado de posse, de qualquer tipo de relógio, telefone
celular, pager, beep, calculadora ou quaisquer outros componentes ou equipamentos eletrônicos, em funcionamento ou não, terá sua prova
anulada e, com isso, será automaticamente eliminado do Processo Seletivo.
86. Durante a realização das provas será vedado, também, o uso de carteiras, bolsas, livros, revistas, apostilas, resumos, dicionários, cadernos, etc.
87. É vedado também o uso de óculos escuros ou de quaisquer acessórios de chapelaria tais como chapéu, boné, gorro ou protetores auriculares ou qualquer outro acessório que cubra as orelhas do candidato.
88. O candidato que necessitar usar os objetos citados no item anterior deverá apresentar justificativa médica e o(s) objeto(s) será(ão)
verificado(s) e aprovado(s) pela Coordenação.
89. A Equipe Organizadora do Processo Seletivo não se responsabilizará por perda, roubo ou dano dos referidos materiais e equipamentos
de candidatos.
90. A simples posse, mesmo que desligado, ou uso de qualquer material, objeto ou equipamento não permitido, no local da prova, corredor
ou banheiros, configura tentativa de fraude e implicarão na exclusão do candidato do Processo Seletivo, sendo atribuída nota zero a sua
prova já realizada.
91. Será automaticamente ELIMINADO do certame o candidato que, durante a realização da prova:
a) Usar ou tentar usar meios fraudulentos ou ilegais para a sua realização;
b) For surpreendido dando ou recebendo auxílio na resolução da prova;
c) Utilizar-se de anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta;
d) Utilizar-se ou deixar ligados quaisquer equipamentos eletrônicos que permitam o armazenamento ou a comunicação de dados e informações;
e) Faltar com o devidorespeito e cordialidade para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, as autoridades presentes ou
demais candidatos;
f) Afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal;
g) Ausentar-se da sala, durante a prova, portando o Cartão de Respostas;
h) Não assinar o cartão de respostas (gabarito);
i) Não assinar a lista de presença.
j) Descumprir as instruções contidas no Caderno de Questões;
k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos.
l) Faltar a qualquer uma das fases do certame;
m) Não pontuar ou não atingir o quantitativo mínimo de pontuação na Avaliação Escrita Objetiva;
92. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização da prova escrita, documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar boletim de ocorrência expedido por órgão policial, há no máximo 30 (trinta) dias anteriores
em relação ao dia da realização da Prova.
93. A apresentação do comprovante de inscrição no dia da realização da prova escrita servirá também ao candidato como único documento
que possibilitará a garantia de poder realizar a prova em caso sua inscrição deferida e não constatação de seu nome nas listas de distribuições de locais de prova.
94. Ao concluir a sua prova, o candidato deverá retirar-se imediatamente do local de aplicação da prova sem comunicar-se com os demais
candidatos, ficando proibido inclusive de permanecer no pátio da escola, ou ligar o celular antes de se retirar da escola.
95. Será de inteira responsabilidade do candidato o preenchimento correto do cartão de respostas, que será o único documento válido para
efeito de correção da prova.
96. Não serão computadas as questões não assinaladas, assinaladas a lápis ou caneta de cor diferente da preta ou azul, assim como as
questões que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legíveis.
97. Em hipótese nenhuma haverá substituição do cartão de respostas em caso de erro, rasura ou preenchimento incorreto do candidato
conforme instruções contidas no mesmo.
98. Em caso de existirem tipos de cadernos de provas diferentes (para cargos diversos), estes serão identificados na lista de presença de
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cada candidato e o cartão de respostas será devidamente identificado com o número do caderno de prova ou outra forma que auxilie o
candidato na identificação das questões correspondentes a sua área/cargo pretendido.
99. Em hipótese nenhuma haverá segunda chamada para realização da prova, seja qual for o motivo alegado pelo candidato, implicando a
ausência na sua eliminação do Processo Seletivo.
100. Os 03 (três) últimos candidatos permanecerão no local até a conclusão do último, para, após, assinarem o termo de recolhimento dos
cartões resposta juntamente com os fiscais (de sala e coordenador).
101. Por razões de ordem técnica e de segurança, a entidade responsável pela elaboração das provas, se reserva ao direito de não fornecer
exemplares dos Cadernos de Provas a candidatos ou a outras instituições, mesmo após o encerramento do certame, estando à disposição
dos candidatos uma cópia para download no mesmo endereço das inscrições em até 24 horas úteis após aplicação da prova.
102. A lactante que necessitar amamentar durante a realização da prova, poderá fazê-lo em sala reservada, desde que o requeira no momento da inscrição, para adoção das providências necessárias.
103. A lactante deverá apresentar-se, no respectivo horário para o qual foi convocada, com o acompanhante e a criança, onde deverá obedecer a todos as regras contidas no item 6 deste edital.
104. Constatando-se, durante a realização da prova, qualquer erro ou equívoco relacionado à edição ou impressão das provas, os organizadores tomarão a providência cabível, podendo inclusive determinar a anulação da questão ou questões afetadas.
105. Após a entrada na escola onde será realizada a prova, o candidato deverá se dirigir imediatamente para sua sala de realização de prova,
ficando vedada a permanência do mesmo nas outras dependências do prédio, salvo para os casos devidamente justificados e autorizados
pelos organizadores do certame.
106. Caberá à entidade organizadora do certame, juntamente com a Comissão, decidir sobre ocorrências verificadas durante a realização
das provas.
107. A Comissão e equipe organizadora do certame poderá, justificadamente, alterar as normas previstas no ITEM 9 e seus desdobramentos, desde que com a finalidade de preservar o bom andamento do Certame.
108. DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA EVITAR A PROPAGAÇÃO DA COVID
O Certame será regido nos termos da PORTARIA SES Nº. 714 de 18 de setembro de 2020.
Todas as pessoas que participarem do concurso, incluindo os candidatos, fiscais de prova e organização, devem usar máscaras descartáveis
de tecido não tecido (TNT) ou tecido de algodão, seguindo as recomendações de uso descritas na Portaria SES 224, de 03/04/2020.
Para realização da prova, todos os candidatos deverão trazer suas próprias máscaras para poder entrar no local da prova e também poder
fazer a mesma.
Na entrada dos locais onde serão realizadas as provas, a temperatura dos candidatos será aferida através de termômetros infravermelhos
ou outro instrumento correlato. Caso a temperatura aferida seja igual ou maior que 37,8°C, o candidato será encaminhado para realizar a
prova em sala separada dos demais candidatos e orientado a procurar assistência médica.
Nas salas e nos locais de uso comum será disponibilizado álcool 70% que deverá ser utilizada
No local das provas deverá ser respeitado o distanciamento de 1,5 (um metro e cinquenta centímetros), devendo os candidatos evitarem
aglomerações e respeitarem a comunicação visual, como placas e sinalização no chão.
Os candidatos devem observar a etiqueta da tosse, bem como, a higienização de mãos quando do retorno dos banheiros ou manuseio de
coisas comuns.
109. Não haverá bebedouros disponíveis para consumo, sendo recomendado aos candidatos a trazerem água. Será permitida somente a
reposição de água em recipientes.
110. DA CLASSIFICAÇÃO
111. Os candidatos considerados aprovados serão ordenados e classificados pela área/cargo e pela habilitação mínima exigida em listagem,
de acordo com a sua inscrição no Processo Seletivo, seguindo a ordem decrescente de pontuação final, expressa em 03 (três) algarismos,
de acordo com a seguinte fórmula:
Para os cargos de Nível Superior ede Professor (Habilitado):
PONTUAÇÃO FINAL = NOTA DA PROVA OBJETIVA + PONTUAÇÃO DE TÍTULO + PONTUAÇÃO DE HORAS DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO
Para oscargos de Nível Fundamental, Nível Médio e de Professor (Não Habilitado):
PONTUAÇÃO FINAL = NOTA DA PROVA OBJETIVA + PONTUAÇÃO DE HORAS DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO
112. No caso de empate na classificação terá preferência para a nomeação, sucessivamente, o candidato que:
Com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, completados até o último dia da inscrição neste Concurso Público, de acordo com o previsto no parágrafo único do art. 27 da Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 e alterações – Estatuto do Idoso.
Para os cargos Nível Superior e Professor (Habilitado):
a) Obtiver maior pontuação (número de acertos) na prova escrita (objetiva);
b) Obtiver o maior Título;
c) Obtiver maior pontuação de Horas de Curso de Aperfeiçoamento
d) Obtiver a maior idade;
Para oscargos de Nível Fundamental, Nível Médioe de Professor (Não Habilitado)
a) Obtiver maior pontuação (número de acertos) na prova escrita (objetiva);
b) Obtiver maior pontuação de Horas de Curso de Aperfeiçoamento;
c) Obtiver a maior idade;
113. Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados os critérios acima, o desempate dar-se-á através do sistema de sorteio
que, se necessário, será realizado em ato público, a ser divulgado por edital, e seu resultado fará parte da classificação final do certame.
114. As provas obedecerão aos critérios especificados por este edital e conteúdos programáticos constantes do ANEXO IIdo mesmo.
115. A chamada dos candidatos selecionados será efetuada obedecendo à ordem de classificação, mediante a existência de vagas.
116. A publicação da lista de classificaçãopreliminar (parcial) serádivulgada exclusivamente no portal www.psconcursos.com.br, conforme
data estipulada no cronograma do ANEXO I deste Edital.
117. A publicação da classificação final e definitiva, após apuração de recursos, será divulgada nos sites: www.psconcursos.com.br e www.
saojoaodosul.sc.gov.br, conforme data estipulada no cronograma doANEXO I deste Edital.
118. DOS RECURSOS
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119. O candidato poderá interpor recursos contra: Editais, Erratas, Provas Objetivas, Prova de Títulos (Títulos e Horas de Curso de Aperfeiçoamento) e Listas Provisórias, e tem até 2 (dois) dias corridos para fazê‐lo, a contar do dia da divulgação, acessando dentro da sua Área
do Candidato na mesma página em que realizou a sua inscrição.
120. Será aceito somente um único recurso por candidato, para cada evento mencionado no subitem 11.1 deste Edital, devidamente fundamentado.
121. O prazo para interposição de recurso é preclusivo e comum a todos os candidatos.
122. Os recursos deverão ser elaborados com argumentação lógica e consistentes e ainda obedecer as seguintes determinações quando se
tratar da prova objetiva:
a) Ser acrescido de indicação da bibliografia pesquisada pelo candidato para fundamentar seus questionamentos;
b) Serão automaticamente indeferidos recursos que não citarem referência ou apresentar fontes não confiáveis, como Wikipédia, Blogs e
similares;
c) Ser apresentado de forma independente para cada questão, ou seja, cada questão recorrida deverá ser apresentado um recurso.
123. Não será aceito recurso via postal, via fax, via correio eletrônico ou ainda fora do prazo, ou qualquer outro meio que não citado no
subitem 11.1.
124. O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s) será(ão) atribuído(s) a todos os candidatos presentes na prova,
independente de interposição de recurso.
125. Em caso de alteração de gabarito oficial pela Banca Examinadora da PS Concursos, por motivo de força de provimento de recurso, as
provas serão corrigidas de acordo com o novo gabarito.
126. Na ocorrência do disposto nos subitens 11.6, 11.7 deste Edital ou recurso contra lista provisória de classificação, poderá haver alteração
da classificação inicial obtida para uma classificação superior ou inferior, ou ainda, poderá ocorrer a desclassificação do candidato que não
obtiver a nota mínima exigida.
127. Após o julgamento dos recursos interpostos, os pontos correspondentes às questões porventura anuladas, serão atribuídos a todos os
candidatos, indistintamente, que não os obtiveram na correção inicial. Se resultar em alteração do gabarito, as provas de todos os candidatos serão corrigidas novamente, conforme essa alteração e seu resultado final divulgado de acordo com esse novo gabarito.
128. Os pedidos de revisão de provas e notas somente serão aceitos se feitos pelos próprios candidatos, com respeito somente às suas
próprias provas, ficando vedados, a qualquer tempo e condição, pedidos de revisão de provas e notas de terceiros.
129. Somente serão apreciados os recursos expressos em termos convenientes e que apontarem as circunstâncias que os justifiquem. Recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido.
130. A decisão final da Banca Examinadora será soberana e definitiva, não existindo desta forma recurso contra resultado de recurso e em
nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso de gabarito oficial definitivo.
131. DO PROVIMENTO DO CARGO E ENTREGA DE DOCUMENTOS
132. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação dos candidatos aprovados desde que considerados aptos em inspeção de
saúde, de caráter eliminatório.
133. O candidato que vier a ser habilitado no Certame Público de que trata este Edital poderá ser contratado se atendidas, à época, todas
as exigências do cargo, e obedecido ao limite de vagas existentes.
134. Os exames médicos admissionais deverão emitir parecer de APTO ou NÃO APTO para o exercício do cargo, sendo este de caráter
eliminatório.
135. A Secretaria Municipal de Educação publicará no site do Município e no mural da Secretaria Municipal de Educação o cronograma,
informando o local, a data e o horário da escolha de vagas das disciplinas, referente à primeira chamada do processo seletivo, bem como
os todos os critérios a ser utilizados para a escolha de vagas, como prazo para apresentação do candidato após escolha da vaga, prazo de
entrega da documentação necessária para sua admissão, reclassificação, dentre outros.
136. Caberá à Secretaria Municipal de Educação publicar na página do Município e no mural da SME o local, data e o horário em que serão
realizadas as chamadas para as vagas remanescentes.
137. Eventualmente, os candidatos aprovados e classificados no certame serão convocados através dos meios de comunicação informados
pelo candidato no formulário de inscrição on-line deste certame, através de telefone, e-mail ou publicação no Diário Oficial do Município.
138. A escolha de vagas deverá ser efetuada pelo próprio candidato, não podendo ser realizada por meio de procuração. O candidato somente poderá escolher vaga mediante a apresentação de um dos Documentos de Identificação Oficial com foto, original.
139. O candidato que escolher vaga e desistir da mesma será excluído da listagem de classificação de escolha de vaga, ficando impedido
de escolher outra vaga durante o ano letivo que estiver em Curso.
140. A documentação mínima a ser apresentada para admissão, que deverá ser apresentada junto ao setor de Recursos Humanos do Município de SÃO JOÃO DO SUL/SC, situado na Av. Nereu Ramos, n.º 50, Centro, consiste em:
a) Comprovação da idade mínima de 18 anos;
b) Prova de quitação das obrigações eleitorais e cópia do título de eleitor.
c) Prova de quitação das obrigações militares, para os candidatos do sexo masculino;
d) Comprovação da escolaridade exigida neste edital;
e) Declaração de não ter sofrido, no exercício de função pública, as penalidades previstas no art. 137 e seu parágrafo único da Lei nº
8.112/1990;
f) Atestado de médico declarando aptidão para exercer o respectivo cargo público;
g) Nacionalidade brasileira ou gozo das prerrogativas insertas nos decretos Nº. 70.391/1972 e Nº. 70.436/1972.
h) Não ser aposentado por invalidez e nem estar com idade de aposentadoria compulsória, ou seja, 70 anos.
i) Não receber proventos de aposentadoria oriundos de cargo público ou função exercida perante a União, Território, Estado, Distrito Federal, Município e suas Autarquias, Empresas ou Fundações, conforme preceitua o artigo 37, § 10º da Constituição Federal de 1988, com a
redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98, ressalvadas as acumulações permitidas pelo inciso XVI do citado dispositivo
constitucional, os cargos eletivos e os cargos em comissão.
j) Carteira de Identidade;
k) CPF;
l) PIS/PASEP;
m) Certidão de Casamento;
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n) Certidão de Nascimento dos filhos e CPF..
o) (Uma) foto 3x4 recente;
p) Carteira Profissional Original e Cópiada mesma na foto e no verso;
q) Contato Telefônico;
r) Original e fotocópia do comprovante de residência atualizado, assim sendo considerado: Conta de luz, IPTU, água ou telefone fixo, em
nome do candidato, cônjuge ou de ascendente ou descendente direto;
s) CNH.
141. As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em Lei.
142. A perda ou suspensão do gozo dos direitos políticos será configurada, caso a Administração Municipal tome ciência da existência de
sentença, com trânsito em julgado de:
a) Cancelamento da naturalização;
b) Reconhecimento da incapacidade civil absoluta;
c) Condenação penal, enquanto durarem os seus efeitos;
d) Condenação em processo judicial instaurado por força de atos de improbidade administrativa.
143. DISPOSIÇÕES GERAIS
144. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das condições estabelecidas neste Edital e seus editais complementares, avisos e comunicados a serem publicados, bem como em eventuais aditamentos e instruções específicas para a realização do
Certame, acerca das quais não poderá alegar desconhecimento.
145. Os itens deste edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não consumada a providência ou
evento que lhes disser respeito, até a data da convocação para as provas correspondentes. Nesses casos, a alteração será mencionada em
edital complementar, retificação, aviso ou errata.
146. Caso este certame público, por força maior, seja impedido de ser realizado, em hipótese nenhuma será reembolsado o valor das inscrições aos candidatos e a data da realização da prova teórica será reagendada, caso seja possível.
147. Os locais de provas estarão disponíveis no endereço eletrônico www.psconcursos.com.br. É responsabilidade do candidato a verificação
prévia dos locais de provas, quanto ao dia, local e horário de sua realização, inclusive a observância de retificações.
148. Os candidatos que não atenderem aos requisitos exigidos neste Edital serão automaticamente eliminados do Processo Seletivo em
qualquer de suas fases.
149. Será excluído do certame o candidato que:
a) Faltar a qualquer uma das fases do certame;
b) Não pontuar na prova objetiva;
c) Portar-se de maneira inadequada nos locais de realização das provas, de modo a prejudicar o andamento normal do Processo Seletivo;
d) Apresentar-se após o horário estabelecido para fechamento dos portões do prédio, inadmitindo-se qualquer tolerância;
e) Se enquadrar nos termos do item 9.15 deste Edital
f) Deixar de apresentar qualquer documento comprobatório dos requisitos exigidos neste Edital.
150. Se aprovado e convocado o candidato, por ocasião da contratação, deverá apresentar todos os documentos exigidos pelo presente
Edital bem como outros que lhe forem solicitados, acarretando, o descumprimento deste requisito, na perda do direito à vaga e consequentemente não contratação.
151. A aprovação no Processo Seletivo não gera direito à contratação, a qual se dará, a exclusivo critério do Município de SÃO JOÃO DO
SUL/SC, dentro do prazo de validade do certame em conformidade com a necessidade atual efutura da mesma.
152. O Município de SÃO JOÃO DO SUL/SC e a Empresa Organizadora do Certame não assumem qualquer responsabilidade quanto ao
transporte, alojamento e/ou alimentação dos candidatos, quando da realização das etapas deste certame.
153. O Município de SÃO JOÃO DO SUL/SC e a Empresa Organizadora do Certame, não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos,
apostilas e outras publicações referentes a este Processo Seletivo Simplificado e no que tange ao conteúdo programático.
154. Toda legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital, bem como alterações em dispositivos legais e normativos
a ele posteriores, não serão objeto de avaliação nas provas deste certame público.
155. O candidato que proceder a entrega de qualquer documentação via procurador, assume total responsabilidade pelas informações
prestadas por seu procurador, arcando com as consequências de eventuais erros de seu representante.
156. É de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações, editais, avisos e comunicados referentes
ao Processo Seletivo. Não serão prestadas por telefoneinformações relativas ao resultado do Processo Seletivo.
157. O candidato deverá manter atualizado seu endereço e contato telefônico, na área do candidato, no sitewww.psconcursos.com.br, atéa
publicação da classificação final do certame, e junto ao Departamento de Recursos Humanosda Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DO SUL/
SC, após a homologação do resultado do Processo Seletivo.
158. A inexatidão das afirmativas ou irregularidades de documentos ou outras constatadas no decorrer do Certame Público, verificadas a
qualquer tempo, acarretará a nulidade da inscrição, prova ou admissão do candidato, sem prejuízo das medidas de ordem administrativa,
cível ou criminal cabíveis.
159. O regime jurídico adotado nas contratações temporárias é o estatutário, sob as regras do Direito Administrativo e sob o Regime Geral
de Previdência Social – RGPS. O Servidor Admitido em Caráter Temporário fará jus às especificações previstas no Art. 11 da Lei Municipal
nº. 1.616, de 2011.
160. Os casos omissos serão resolvidos pela empresa Organizadora do Certame e pela Comissão do Processo Seletivo no que tange a realização deste Processo Seletivo.
161. O Município de SÃO JOÃO DO SUL/SC reserva-se o direito de anular o Processo Seletivo, bem como o de adotar providências que se
fizerem necessárias para garantir a correção dos procedimentos a ele relativos ou dele decorrentes.
162. Os candidatos que deixarem a sala de provas para ir ao banheiro poderão ser revistados por detectores de metais na entrada e na
saída. A revista pode, ainda, ser realizada a qualquer momento nas salas e nos corredores dos locais de aplicação das provas, na entrada e
na saída do local de realização da prova objetiva.
163. Medidas adicionais de segurança que visem o interesse coletivo poderão ser aplicadas a qualquer momento pela organização do Certame, sem prévia comunicação.
164. Os cadernos de provas (rascunho) serão incinerados após 30 (trinta) dias da aplicação das provas objetivas.
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165. Fazem parte integrante deste Edital os anexos:
a) ANEXO I - CRONOGRAMA;
b) ANEXO II - CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS;
c) ANEXO III - AUTO DECLARAÇÃO PPD;
166. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
167. Revogam-se as disposições em contrário.
SÃO JOÃO DO SUL/SC, em 04 de JANEIRO de 2021.
TAÍSE DOS SANTOS ALVES
Presidente da Comissão de Processo Seletivo
Fica homologado o presente EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N.º 002/2021.
MOACIR FRANCISCO TEIXEIRA
Prefeito Municipal
ANEXO I
CRONOGRAMA DO CERTAME
ATIVIDADE
Publicação do Edital do Processo Seletivo
Período de Inscrições pela internet
Período de Envio (Entrega), pela internet, do Laudo Médico para os candidatos inscritos como PPD (Pessoas Portadoras de Deficiência)
Último dia para efetuar o Pagamento do Boleto Bancário referente a Inscrição
Divulgação da Lista Preliminar das Inscrições Deferidas (Geral e PPD)
Prazo para apresentação dos Recursos contra o indeferimento das inscrições
Divulgação da Lista Definitiva das Inscrições Deferidas
Divulgação dos horários e Locais de Prova
Período de cadastramento online de títulos e horas de curso de aperfeiçoamento no ambiente virtual de cadastro de títulos para os candidatos
deferidos e homologados
Período de recebimento dos envelopes e validação da documentação comprobatória para prova de títulos e horas de curso de aperfeiçoamento na
prefeitura municipal
Realização das Provas Objetivas
Divulgação dos Cadernos de Provas (Versão Digital) e Gabarito Oficial
Período de Recurso referente à Prova Objetiva/Gabarito Oficial
Divulgação da Classificação Preliminar (Geral e PPD)
OBS: Inclui na lista: a Nota da Prova Objetiva e os resultados obtidos com
Títulos e/ou Horas de Curso
Período de Recurso referente à Classificação Preliminar
Divulgação das Listas de Classificação Definitiva (Geral e PPD)
OBS: Inclui na lista: a Nota da Prova Objetiva e os resultados obtidos com
Títulos e/ou Horas de Curso

DATA
04/01/2020
De 05 até 15/01/2021
até as 12:00h (meio dia)
04 a 15/01/2021até as 23:59min
15/01/2021
até as 23:59min
19/01/2021
20 a 21/01/2021
22/01/2021
Até 02/02/2021às 23:59min
23 à 28/01/2021
Até as 23:59min
25 à 29/01/2021
das 08:00 às 12:00
das 13:00 às 17:00 horas
07/02/2021
07/02/2021
após a prova e até as
23:59min
08 a 09/02/2021
18/02/2021
19 a 20/02/2021
23/02/2021

Nota 01: Todas as publicações serão divulgadas até as 23h59min, da data estipulada neste Cronograma, no endereço eletrônico www.
psconcursos.com.br.
Nota 02: O Cronograma de Execução do Certame poderá ser alterado pela Empresa Organizadora do Certame a qualquer momento, havendo justificadas razões, sem que caiba aos interessados qualquer direito de se opor, ou algo a reivindicar em razão de alguma alteração.
Será dada publicidade caso venha a ocorrer.
Nota 03: Na divulgação das Listas de Classificação Preliminar e Definitiva, também estarão expostas as pontuações obtidas na prova Objetiva e de Títulos (Títulos e Cursos de Aperfeiçoamento)
ANEXO II
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
1. CONHECIMENTOS GERAIS DE LÍNGUA PORTUGUESA
Cargos de Nível Fundamental
1. Leitura e interpretação de textos simples; 2. Ortografia; 3. Linguagem Formal e Informal; 4. Concordância Nominal e Verbal; 5. Classes
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Gramaticais; 6. Alfabeto (ordem alfabética; reconhecimentos de vogais e de consoantes); 7. Sílaba: separação e classificação; 8. Emprego
de maiúsculas e minúsculas; 9. Pontuação. 10. Gêneros Textuais.
Cargos de Nível Médio e Superior
1. Leitura, Compreensão e interpretação de textos; 2. Características dos diversos gêneros textuais; 3. Tipologia textual, (sequências
narrativa, descritiva, argumentativa, expositiva, injuntiva e dialogal); 4. Elementos de coesão e coerência textual; 5. Léxico/Semântica; 6.
Funções da linguagem, 7. Concordância nominal e verbal; 8. Ortografia oficial; 9. Acentuação gráfica; 10. Emprego do sinal indicativo de
crase; 11. Pontuação; Emprego e descrição das classes de palavras; 12. Sintaxe da oração e do período (ênfase em concordância e regência); 13. Significação das palavras e inferência lexical através do contexto; 14. Fonética e Fonologia; 15. Fonema e Letra; 16. Ortografia; 17.
Recursos sonoros; 18. Vícios de linguagem; 19. Lexicologia; 20. Polissemia; 21. Sinônimos e antônimos; 22. Homônimos e parônimos; 23.
Morfologia; 24. Estrutura das palavras; 25. Formação das palavras; 26. Neologismos e Estrangeirismos; 27. Figuras de Linguagem e linguagem figurada; 28. Vozes verbais e sua conversação; 29. Coordenação e subordinação: emprego das conjunções, das locuções conjuntivas
e dos pronomes relativos
2. CONHECIMENTOS GERAIS DE MATEMÁTICA
Apenas para os Cargos de Nível Fundamental
1. Os números naturais: ordens e classes; 2. Escrita dos números naturais; números pares e ímpares; 3. Comparação de números naturais;
4. Operações com números naturais (adição, subtração, multiplicação e divisão); 5. Os números inteiros: Expressões numéricas; 6. Múltiplos; divisores; 7. Fatoração; números primos; máximo divisor comum; mínimo múltiplo comum; razões e proporções; 8. Porcentagem. 9.
Frações: comparação de frações; operação com frações; 10. Números decimais: operações com números decimais; relação entre frações e
números decimais; 11. Geometria plana: características das figuras geométricas planas (triângulos, quadriláteros, circunferência) e espaciais
(esfera, cone, pirâmide, paralelepípedo e cubo); 12. Áreas das figuras planas; 13. Medidas de tempo, massa e capacidade; 14. Sistema
monetário brasileiro; 15. Aplicação dos conteúdos acima listados em resolução de problemas.
3. CONHECIMENTOS GERAIS DE ATUALIDADES
Todos os cargos
1. Aspectos atuais e fatos históricos a nível mundial, nacional, estadual, regional e municipal, noticiados através de meios de comunicação
oficiais e publicações legítimas;
4. CONHECIMENTOS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO
Cargos de Nível Médio e Superior
1. Função social da escola, 2. Concepção de Currículo, 3. Concepção de Projeto Político Pedagógico; 4. Concepções de Ensino Aprendizagem; 5. Concepção histórico cultural (Vygotsky e Wallon); 6. Inclusão digital; 7. Teorias do conhecimento (Paulo Freire); 8. Educação
Inclusiva; 9. Planejamento e avaliação; 10. O lúdico nas atividades de aprendizagem e o cotidiano escolar; 11.Pluralidade cultural e inclusão
escolar; 12. Legislação da educação básica; 13. Didática Geral. Autores e teóricos da educação (Libâneo, Vasconcellos, Hoffmann, Morim,
Montessori, Antunes, etc); 14. Diversidade; 15. Avaliação da aprendizagem; 16. História da Educação. 17. Lei nº 9.394/96 que estabelece
as diretrizes e bases da educação nacional; 18. Lei nº 8.069/90 que dispõe sobre o estatuto da criança e do adolescente e dá outras providências. 19. Definição de educação escolar, papel do professor e do aluno; 20. Relação Educação e Sociedade; 21. Teorias educacionais e
concepções pedagógicas. 22. Tecnologia na Educação. 23. Base Nacional Comum Curricular. 24.Parecer CNE/CEB nº 7/2010, aprovado em
7 de abril de 2010 (Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica). 25. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Institui a Lei
Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. 26. Orientações e Ações para a Educação das Relações Étnico-Raciais. Brasília: SECAD. 27.
Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010 (Institui o Estatuto da Igualdade Racial).
4. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (a cada Cargo).
Monitor de Transporte Escolar
1. Higiene corporal: uniforme e hábitos pessoais. 2. Relações Humanas; 3. Relacionamento Interpessoal; 4. Cidadania: direitos e deveres
do cidadão; 5. Comunicação escrita: recados, anotações e bilhetes; 6. Procedimentos profissionais e padrões de atendimento; 7. Relacionamento com colegas e superiores; 8. Administração de conflitos: desenvolvimento de trabalho em equipe. 9. Métodos de atendimento ao
público. 10. Ética, postura e cidadania: o indivíduo e as características pessoais. 11. O papel do servidor. Interação com o público interno e
externo. 12. Conhecimento da estrutura e do funcionamento da administração pública do município: Órgãos, competências. 13. Prevenção
de Acidentes. 14. Noções de Primeiros Socorros. 15. Normas e cuidados com o transporte de crianças e adolescentes. 16. Cuidar, orientar
e acompanhar a bordo os alunos que utilizam o transporte escolar. 17.Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº.8.069, de 13 de Julho
de 1990; 18. Código de Trânsito Brasileiro (atualizado)
Professor de Artes
1. As implicações pedagógicas do processo de estruturação da prática de ensino em artes visuais. 2. Relação entre teoria e prática nas
aulas de arte. 3. Características, funções, limites e procedimentos no cotidiano escolar; 4. Conhecimentos artísticos, estéticos e culturais
produzidos historicamente e em produção pela humanidade; 5. História da Arte; 6. Conceitos de som, forma, cor, gesto, movimento, espaço
e tempo nas linguagens artísticas: musical, visual, cênica, articulados aos processos de contextualização, produção artística e leitura de
imagens e de obras de arte; 7. Arte em contextos não formais de ensino: ação educativa em museus, galerias, etc; 8. Processos de criação
Artística: Desenvolvimento do aparelho motor e da expressão criativa. 9. Introdução dos elementos formais e sintáticos do desenho: ponto;
linha, massa, textura, volume, composição, valor tonal, cor, luz e sombra; 10. Fundamentos da Arte na Educação; 11. Desenvolvimento da
competência estética e artística nas diversas formas de arte visuais (dança, música, teatro e cinema), na produção de trabalhos individuais
e em grupo, e progressivamente apreciar; desfrutar; valorizar e julgar os bens artísticos de tempos e culturas distintas; 12. Parâmetros curriculares nacionais: Arte; 13. Tendências Pedagógicas da Arte na Educação; 14. Metodologias e concepções do ensino de Arte. 15. Avaliação
em Arte. 16. Base Nacional Comum Curricular
Professor de Ciências
1. Educação em ciências: conteúdo e metodologia. Questões sócio-científicas e as implicações éticas. Alfabetização científica. 2. Origem da
vida. Principais teorias do processo evolutivo. 3.Seres vivos. Origem das espécies. Biodiversidade. Caracterização geral dos filos. Funções
vitais. Sistemas de classificação. 4. Biologia celular. Principais diferenças entre procariotas e eucariotas. Processos bioenergéticos: fundamentos, respiração e fotossíntese, biossíntese de proteínas. Reprodução celular: mitose e meiose. Desenvolvimento embrionário. Reprodução humana. 5. Genética. Fundamentos de citogenética. Código genético. Caracterização geral das biotecnologias e seus impactos sociais.
Organismos geneticamente modificados. 6. Ecologia. Conceitos fundamentais. Relações tróficas entre os seres vivos. O ecossistema e seus
componentes. Os principais biomas. Educação ambiental: princípios gerais. Ocupação histórica do meio ambiente pelo homem. Poluição e
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desequilíbrios ecológicos. 7. Ser humano e Saúde. Educação para a promoção da saúde. Conceitos de saúde. Sistemas do corpo humano.
Sexualidade. Doenças transmissíveis, meio ambiente e qualidade de vida. Implicações no contexto atual. 8. Universo, Sistema Solar e Planeta Terra. Teoria do Big Bang. Energia e suas transformações. Sol como fonte básica de energia. Elementos da natureza: ar, água e solo.
Ciclos biogeoquímicos e a vida na Terra. Importância e propriedades da água. 9. Matéria. Teoria atômica-molecular: evolução do conceito
de átomo. Estados físicos da matéria. Mudanças de estado. Aspectos macroscópicos: substâncias simples e compostas; misturas homogêneas e heterogêneas. Processos físicos de fracionamento das misturas. Soluções. Funções químicas inorgânicas: conceitos, classificações e
nomenclaturas de óxidos, ácidos, hidróxidos e sais. 10. Vida: Movimentos e Fenômenos. Transformações mecânicas, térmicas e eletromagnéticas. Fenômenos ondulatórios: acústicos e ópticos. 11. Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências.;12. Ensino de ciências – objetivos,
especificidades, tendências, pressupostos teórico-metodológicos, estratégias e conteúdos. 13. Base Nacional Comum Curricular
Professor de Educação Física
1. Origem e evolução da Educação Física, Educação Física na Concepção Histórico Cultural, 2. Educação Física Crítico Superadora; 3. Educação do corpo e do movimento humano; 4. O desenvolvimento motor na infância e adolescência; 5. Atividade física e saúde; 6. Inclusão
dos alunos com deficiência na Educação Física: principais características, implicações e considerações sobre a prática de atividades físicas;
7. Conceitos essenciais da Educação Física Escolar; 8. Corporeidade/Movimento: dança; jogos; ginástica, 9. Esporte e Lutas e Qualidade
de vida; 10. Órgãos regulamentadores da profissão. 11. Parâmetros curriculares nacionais: Educação Física. 12. Planejamento e Avaliação
em Educação Física Escolar. 13. Educação Física como componente curricular na Educação Básica; 14. Educação Física e suas Abordagens:
intenção, fundamentos, objetos de estudo e função na educação física escolar; 15. Esporte Escolar: O processo de Ensino-Aprendizagem;
16. Treinamento Esportivo no contexto escolar. 17. Lei nº 9.394/96 que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional; 18. Atividade
da Cultura Corporal: Jogo, Luta, Dança, Mímica, Ginástica Esportiva; 19. Base Nacional Comum Curricular
Professor de Educação Infantil
1. Concepção de Infância; concepções de atendimento educacional à infância; 2. Função Social da Educação Infantil; 3. Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, 4. Eixos Norteadores da Educação Infantil e o Papel do Professor; 5. Estatuto da Criança e do
Adolescente - Lei Federal nº 8.069/1990; 6. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996; 7.
Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil; 8. Parâmetro Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil; 9. Base Nacional
Comum Curricular 10. Projeto Político Pedagógico; 11. Legislação vigente da Educação, 12. Desenvolvimento psicológico e aprendizagem;
13. Espaços qualificados e temáticos para o desenvolvimento da infância; 14. A aprendizagem e desenvolvimento Infantil; 15. A importância
da Educação Infantil na Constituição da Identidade das crianças como sujeitos; 16. Atividade Lúdica no Contexto da Educação Infantil; 17.
Trabalho com Projetos; 18. Musicalidade na Infância; 19. Jogo e a Aprendizagem; 20. Fases do Desenvolvimento Psicomotor da criança e
transtornos; 21. A Criatividade e o Brincar; 22. Currículo na Educação Infantil; 23. A Avaliação na Educação Infantil; 24. Arte, Movimento
e Corporeidade. 25. Diferença entre brincar e o lúdico; 26. Desenvolvimento da linguagem oral e escrita. 27. Leitura e escrita na Educação
Infantil. 28. A promoção da leitura na Educação Infantil. 29. O cuidar e o ensinar na Educação Infantil; 30. Princípios que fundamentam as
práticas da Educação Infantil; 31. Pluralidade cultural e inclusão escolar. 32. Organização do cotidiano na Educação Infantil: tempo, espaço,
atividade. 32. Documentação Pedagógica (planejamento, registro, avaliação descritiva);
Professor de Ensino Fundamental (Anos Iniciais)
1. Aprendizagem e a construção do conhecimento; 2. O planejamento pedagógico e o ambiente de aprendizagem; 3. A proposta pedagógica realizada com o coletivo da escola; 4. Currículo: como organizar e o que ensinar; 5. A avaliação da aprendizagem; 6. A prática docente
frente as necessidades da sociedade atual; 7. Interação professor/aluno; 8. Alfabetização na perspectiva do letramento; 9. Alfabetização
como processo de apropriação das diferentes linguagens: apropriação inicial da leitura e da escrita; 10. Oralidade e escrita; 11. Perfil do
Professor Alfabetizador; 12. Letramento e a diversidade de Gêneros discursivos; 13. Ideia de representação, funções sociais da escrita; 14.
Texto: unidade da língua, tipologia textual, produção e reestruturação de textos, análise linguística; 15. Direitos de aprendizagem da Língua
Portuguesa; 16. Emília Ferreiro e o processo de construção da escrita; 17. Diferença entre alfabetização e letramento. 18. Métodos de alfabetização: analítico, sintético, analítico-sintético; 19. Conceito de lúdico nas atividades dos anos iniciais 20. Sequência didática (Schneuwly,
Dolz e colaboradores). 21. Elaboração de conceitos matemáticos: Campos Numéricos - Números Naturais, Números Racionais, 22. Análise
Combinatória; 23. Campos Geométricos - Geometria Espacial, Geometria Plana, 24. Sistema de Medidas; 25. Estatística - Gráficos estatísticos; 26. Direitos de aprendizagem da Matemática; 27. Elaboração de conceitos das Ciências Naturais: meio biótico e abiótico, recursos
tecnológicos, interdependências, saúde; 28. Elaboração de conceitos das Ciências humanas e sociais: tempo, tempo cronológico e histórico,
temporalidade, espaço, relações e interações, cotidiano, memória e identidade/grupo, paisagem, localização, orientação, representação; 29.
Parâmetros Curriculares Nacionais das Séries Iniciais. 30. Lei nº 9.394/96 que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 31.
Contribuição da brincadeira, das interações e das linguagens no processo de aprendizagem e desenvolvimento da criança. 32. Base Nacional
Comum Curricular 33. Projeto Político Pedagógico. 34. Dificuldades e Distúrbios de Aprendizagem
Professor de Biologia
1. Citologia: bioquímica celular, superfícies celulares, citoplasma, núcleo e divisão celular; 2. Histologia; 3. Anatomia e fisiologia humana:
digestão, respiração, excreção, reprodução sistemas de relação e sistemas de coordenação; 4. Embriologia animal; 5. Ecologia: conceitos
básicos, ecossistemas, pirâmides ecológicas, ciclos biogeoquímicos, ecologia de populações e comunidades e problemas ecológicos decorrentes do desequilíbrio ambiental. 6. Programa de saúde: doenças e agentes causadores. 7. Evolução: conceito, teorias evolucionistas,
provas da evolução e origem da vida. 8. Os Vírus. 9. Os cinco Reinos: Monera, Protistas, Fungi, Metazoa e Metáfita. 10. Zoologia. 11. Botânica; 12. Genética: a primeira e segunda leis de Mendel, teoria cromossômica da herança, herança ligada ao sexo, Sistema ABO, Fator RH;
13. Fisiologia. Bioquímica e ecologia; 14. Biodiversidade: nomenclatura e taxionomia; 15. Breve Histórico da Teoria Celular; 16. Unidades
Morfo-funcionais da Célula; 17. Reprodução Celular; 18. Introdução ao Estudo da Biodiversidade; 19. Metodologia da Ciência; 20. Práticas
de ensino de Biologia; 21. Ensino de biologia – objetivos, especificidades, tendências, pressupostos teórico-metodológicos, estratégias e
conteúdos. 22. Parâmetros Curriculares Nacionais de Biologia. 23. Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – Biologia 24.
Base Nacional Comum Curricular
Professor de Filosofia
1. Acepções do termo filosofia. 2. O surgimento da filosofia na Grécia antiga. 3. Mito e razão. 4. Relação e diferenciação do pensamento
empírico do filosófico. 5. Escolas filosóficas e principais representantes. 6. Concepção de mundo ou problema ontológico; 7. Concepção de
conhecimento ou problema epistemológico; 8. Concepção de homem ou problema antropológico; 9. Concepção de beleza e de ludicidade
ou problema estético; 10. Concepção de sociedade ou problema ético político: ética, política, moral, valores, poder e estado, legalidade e
legitimidade, liberdade, igualdade, justiça, direitos humanos, meios de comunicação de massa. 11. Parâmetros Curriculares Nacionais de
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Filosofia.; 12. Orientações Curriculares para o Ensino Médio: Filosofia. 13. O ensino de Filosofia e suas indagações na atualidade: a tradução
do saber filosófico para o aluno; as estratégias didáticas; a seleção de conteúdos. 14. O Ensino de Filosofia: avanços, limites e perspectivas
no contexto histórico atual. 15. A Filosofia como componente da área de Ciências Humanas no currículo. 16. Base Nacional Comum Curricular
Professor de Física
1. Noções de ordem de grandeza; 2. O movimento, o equilíbrio e as leis da física; 3. Energia, potência e trabalho; 4. Fenômenos elétricos
e magnéticos; 5. O calor e os fenômenos térmicos, transferência de calor; isolantes térmicos; dilatação dos corpos; 6. Mecânica e o funcionamento do universo - Leis de Kepler. 7. Medidas e unidades do SI; 8. Cinemática escalar e vetorial; 9. Dinâmica newtoniana; 10. Estática;
11. Gravitação; 12. Hidrostática; 13. Temperatura e calor; 14. Termodinâmica; 15. Ondas e óptica; 16. Eletricidade; 17. Eletromagnetismo;
18. Física moderna. 19. Grandezas físicas, Velocidade e aceleração; 20. Transferência de calor; isolantes térmicos; dilatação dos corpos; 21.
Eletricidade e magnetismo: cargas elétricas; eletrização dos corpos; tensão, corrente, potência e resistividade elétrica; circuitos elétricos;
associação de resistores; imãs e bobinas; 22. Parâmetros Curriculares Nacionais de Física 23. A construção de competências e habilidades
no ensino-aprendizagem da Física. 24. O sentido do aprendizado da Física 25. Base Nacional Comum Curricular
Professor de Química
1. Transformações químicas e energia; 2. Representações das transformações químicas; 3. Materiais, suas propriedades e usos; 4. Estrutura atômica; 5. Conservação da matéria; 6. Fenômenos físicos e fenômenos químicos; 7. Substância pura e mistura; substâncias simples
e compostas; 8. Teorias atômicas; 9. Tabela periódica; elementos químicos; 10. Isótopos, isóbaros e isótonos; 11. Reações químicas; 12.
Funções inorgânicas; 13. Compostos de carbono e suas interações sob os pontos de vista histórico; 14. Energias químicas no cotidiano;
15. Macro e microscópico, qualitativo, quantitativo e energético com a sociedade, a tecnologia e a sustentabilidade; 16. Propriedades da
Matéria; 17. Termoquímica; 18. Cinética Química; 19. Eletroquímica (pilhas e eletrólise); 20. Química Orgânica – O átomo do carbono e suas
hibridizações; 21. Cadeias Carbônicas; 22. Princípios da nomenclatura dos compostos e radicais orgânicos; 23. Hidrocarbonetos; principais
funções orgânicas oxigenadas, nitrogenadas e halogenadas; 24. Química Orgânica no cotidiano – Agrotóxicos, alimentos, medicamentos,
biodiesel, cosméticos e perfumes, decomposição da matéria orgânica 25. Parâmetros Curriculares Nacionais de Química. 26. Base Nacional
Comum Curricular
Professor de Sociologia
1. Formação e consolidação da sociedade capitalista e o desenvolvimento do pensamento social. 2. Teorias sociológicas clássicas COMTEMPORÂNEAS; DURKHEIN, ENGELS, MARX e WEBER. 3. O desenvolvimento da sociologia no Brasil; 4. O surgimento do pensamento sociológico: conceito de sociologia e de sociedade; 5. Os pensadores sociais e as novas condições de vida geradas pela Revolução Industrial;
6. As correntes filosóficas e suas influências na organização e comportamento social; 7. Movimentos sociais – Formas de organização da
sociedade: movimento de mulheres, negros, operários, índios, eclesiais de base, urbanos, trabalhadores rurais; 8. Instituições sociais; 9.
A família como uma instituição em mudança: gênero, casamento e sexualidade, o papel do homem e da mulher na sociedade atual; 10.
Escola: origem e função social, a escola na sociedade de classes, a escola pública, democrática e de qualidade social. 11. Parâmetros Curriculares Nacionais de Sociologia. 12.Orientações Curriculares Nacionais do Ensino Médio: Sociologia. 13. Base Nacional Comum Curricular
Professor de Geografia
1. A Geografia como conhecimento científico. O objeto de estudo da Geografia: o espaço geográfico. As diversas áreas da Geografia. Aplicações da Geografia. 2. Cartografia: Meios de orientação e de representação cartográfica; coordenadas geográficas; Sistemas de projeções;
fusos horários e escalas. 3. O planeta Terra: origem, formação e movimentos. Forma, estrutura e composição interna da Terra. Fenômenos
na crosta terrestre e a formação do solo. 4. A atmosfera terrestre. As camadas da atmosfera. Os elementos e fatores responsáveis pela
diversificação climática. O clima na vida do homem. Os fenômenos climáticos. 5. Os biomas terrestres e as formações vegetais. A questão
ambiental e as relações entre a natureza e a sociedade; As perspectivas e desafios da sociedade atual com relação ao meio ambiente; Mudanças climáticas globais. A desertificação do mundo. 6. Energia e meio ambiente. A produção mundial de energia e a produção de energia
no Brasil. 7. O relevo terrestre: fatores endógenos e exógenos. Os diversos tipos de relevo. As rochas e os solos. Problemas ambientais geomorfológicos. 8. O relevo submarino e a morfologia litorânea. 9. Os recursos hídricos e sua utilização pelo homem. Oceanos, mares, lagos
e rios: principais características. 10. A população mundial e brasileira: aspectos demográficos, estrutura, dinâmica, migrações e distribuição
da população. 11. As desigualdades de desenvolvimento econômico-social no mundo. O modo de produção capitalista. As experiências
socialistas no mundo. A globalização e seus efeitos sobre o espaço geográfico. A ordem geopolítica e econômica: do pós-segunda guerra
aos dias atuais. 12. Mundo contemporâneo: economia, geopolítica e sociedade. 13. Os conflitos armados no mundo atual. 14. Processo de
urbanização e a industrialização no mundo e no Brasil. 15. O espaço brasileiro. Os principais aspectos do quadro natural. Características do
processo de urbanização. O espaço agrário e os problemas agrários brasileiros. As atividades industriais. As fontes de energia. O comércio e
os serviços. Os transportes e as comunicações. 16. A organização regional no Brasil. As principais características naturais e socioeconômicas
das grandes regiões brasileiras. A população brasileira: aspectos demográficos, estrutura, dinâmica, migrações e distribuição da população.
17. Ensino de Geografia: Práticas de ensino de Geografia; 18. Parâmetros Curriculares Nacionais de Geografia. 19. A Educação Geográfica e
o Ensino Fundamental. 20. Orientações Curriculares Nacionais do Ensino Médio: Geografia. 21. Base Nacional Comum Curricular
Professor de História
1. Transformações e permanências: Tempo do indivíduo e o tempo social; tempo cronológico e tempo histórico, características dos sistemas
sociais e culturais, registro de tempo ao longo da história; 2. Diferenças socioculturais que caracterizam os espaços sociais (escola, a localidade, a cidade, o país e o mundo), reconhecimento, valorização e respeito aos direitos humanos e à diversidade cultural como fundamentos
da vida social; 3. HISTÓRIA ANTIGA: o surgimento das grandes civilizações; 4. HISTÓRIA MEDIEVAL: O Império Bizantino. Alta Idade
Média. Baixa Idade Média. As Cruzadas. A Cultura Medieval; 5. HISTÓRIA MODERNA: A Expansão Marítima Europeia; Revolução Comercial,
Formação das Monarquias Nacionais. Mercantilismo. Conquista e Colonização da América; O Renascimento Cultural, Reforma Religiosa; Contra-Reforma; 6. HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA: A Revolução Francesa; Era Napoleônica; Revolução Industrial; Doutrinas Sociais do século
XIX. O imperialismo e Neocolonialismo do século XIX; Revolução Russa; Primeira e Segunda Guerra Mundial; Período Entre-Guerras; Guerra
Fria; 7. Desintegração do Socialismo; 8. Formação histórica brasileira: o estudo e a análise de situações históricas – o período da colonização, processo de independência, período monárquico, a República, desenvolvimento e consolidação da democracia, inserção no mundo
globalizado – reconhecimento e valorização da diversidade, responsáveis pela construção das identidades individual e coletiva. 9. Influências
da História nas formas de convivência e organização social do tempo presente e do passado. 10. As relações sociais de trabalho ao longo
da história: impactos da tecnologia nas transformações dos processos de trabalho, relações entre trabalho e cidadania, trabalho urbano e
trabalho rural; 11. Os múltiplos caminhos para estudar, ensinar e compreender a história; 12. Conceitos de Práticas e propostas pedagógicas, relacionadas ao conteúdo de história; 13. Parâmetros Curriculares Nacionais de História.14. Didática e prática dos procedimentos de
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produção do conhecimento histórico; 15. Linguagem e ensino de História; 16. Orientações Curriculares Nacionais do Ensino Médio: História
17. Base Nacional Comum Curricular
Professor de Português
1. Leitura e compreensão de textos; 2. Estruturação do texto; 3. Ideias principais e secundárias; 4. Relação entre ideias; 5. Ideia central e
intenção comunicativa; 6. Identificação das características de composição e de função social de diferentes gêneros de texto; 7. Tipologia
Textual; 8. Dialogismo, intertextualidade, interdiscursividade e gêneros textuais; 9. Efeitos de sentido; 10. Figuras de Linguagem; 11. Concordância nominal e verbal; 12. Léxico; 13. Conceito de fonemas; 14. Relações entre fonemas e grafias; 15. O sistema ortográfico do português; 16. Acentuação gráfica de acordo com o atual Acordo Ortográfico; 17. Sintaxe de concordância e de regência nominal e verbal; 18.
Crase; 19. Coordenação e subordinação: emprego das conjunções, das locuções conjuntivas e dos pronomes relativos; 20. Reconhecimento
do uso significativo dos diferentes recursos gramaticais no texto escrito (níveis: morfológico, sintático, semântico e textual/discursivo);
21. Formação de palavras – significado e sentido de morfemas; 22. Emprego das diferentes classes gramaticais; 23. Flexão verbal – valor
semântico de tempos, modos e vozes verbais, locuções verbais, tempos compostos e formas nominais do verbo; 24. Elipse; Colocação de
termos na oração; 25. Relações de sentido entre orações e segmentos de texto – elementos de coesão e coerência textuais; 26. Emprego
dos sinais de pontuação; 27. Conotação e denotação; 28. Literatura: conceitos básicos; gêneros literários; movimentos literários; 29. Texto e
discurso; 30. A semântica textual: conteúdo e forma/estruturação frasal e textual; 31. Parâmetros Curriculares Nacionais Língua Portuguesa;
32. Base Nacional Comum Curricular
Professor de Inglês
1. Métodos e abordagens de ensino da língua inglesa e sua relação com os Parâmetros Curriculares Nacionais – língua estrangeira. 2.
Compreensão de textos: estratégias de leitura; conceito de gênero textual e de tipo de texto; leitura e gêneros textuais; identificação dos
mecanismos que conferem coesão e coerência ao texto; relação texto-contexto. 3. Léxicogramática: verbos: tempo, modo e voz; auxiliares
modais; ‘phrasalverbs’; substantivos, pronomes, artigos, adjetivos possessivos e numerais. 4. Advérbios e preposições expressando tempo,
modo e lugar; subordinação e coordenação. 5. Discurso: discurso direto, relatado, direto livre e relatado livre e sua função comunicativa
no texto. 6. Inglês escrito e falado, inclusive nas novas tecnologias de comunicação. 7. Compreensão escrita em Língua Inglesa. 8. Conhecimento do vocabulário, da literatura, aspectos culturais e expressões idiomáticas. 9. Elementos de linguagem: fonéticos-fonológicos,
morfológicos, sintáticos e semânticos. 10. Prática pedagógica do ensino da língua inglesa; 11. Competências para ensinar e aprender língua
inglesa.; 12. Interação em sala de aula e valorização do conhecimento prévio e de mundo do aluno. 13. Parâmetros Curriculares Nacionais:
Língua Estrangeira. 14. Base Nacional Comum Curricular
Professor de Matemática
1. Conjuntos e Subconjuntos: operações e problemas com conjuntos; 2. Conjuntos Numéricos: Conjunto dos números naturais, inteiros,
racionais, irracionais e reais; 3. Operações com números reais: Resolução de problemas envolvendo as operações de adição, subtração,
multiplicação, divisão e potenciação; 4. Múltiplos e Divisores; 5. Número, álgebra, geometria, medidas e estatística; 6. Número e suas
operações; 7. Sistemas de Medidas: comprimento, área, perímetro, volume, capacidade, massa, ângulo, tempo; 8. Regra de Três simples
e composta; 9. Divisão proporcional; 10. Proporcionalidade: Razão e proporção; 11. Cálculos algébricos: produtos notáveis, fatoração de
expressões algébricas; equações, inequações e sistemas polinomiais de 1º e 2º graus; 12. Estudo de Funções: 1° e 2° Graus, logarítmica,
exponencial, trigonométricas; 13. Geometria Plana e espacial; 14. Sequências e progressões; 15. Matrizes e Determinantes; 16. Sistemas
Lineares; 17. Análise Combinatória; 18. Matemática Financeira: Juros simples e compostos, juros e funções; 19. Trigonometria: no triângulo
retângulo e triângulos quaisquer. 20. Teorema de Pitágoras e suas aplicações; 21. Geometria Analítica: ponto e reta, circunferência, secções
cônicas; 22. Estatística: termos de uma pesquisa estatística, Representação Gráfica, medidas de tendência central, medidas de dispersão,
testes de significância; Polinômios e Equações Algébricas; 23. Noções de limites, derivadas e integrais; 24. Porcentagem; 25. Volumes dos
principais sólidos geométricos 26. Princípio Multiplicativo; 27. Conservação, redução e ampliação de perímetros e áreas das principais figuras
planas usando malhas quadriculadas; 28. Arestas, vértices e faces de um sólido geométrico; 29. Parâmetros curriculares nacionais: Matemática. 30. Os objetivos da Matemática na Educação Básica. 31. Seleção e organização dos conteúdos para o Ensino Fundamental e Médio.
31. Base Nacional Comum Curricular
Serviços Geraisda Educação
1. Higiene corporal: uniforme e hábitos pessoais. 2. Limpeza e organização do ambiente de trabalho. 3. Utilização de materiais e utensílios,
armazenamento e manuseio de produtos de higiene. 4. Utilização de EPI (Equipamento de Proteção Individual) e equipamentos de proteção
coletiva (EPC) 5. Acidente de trabalho e prevenção de acidentes de trabalho. 6. Noções básicas de preparação de alimentos; 7. Trabalho
de Cozinha: preparo de café, lanches e refeições em geral; 8. Guarda e conservação de alimentos; 9. Controle de Estoque de Material de
cozinha; 10. Higiene pessoal e dos alimentos em diversas etapas: recebimento, armazenamento, pré-preparo e preparo de alimentos, distribuição. 11. Contaminação de alimentos. 12. Noções básicas de armazenamento de alimentos e produtos de limpeza. 13. Cuidados no uso
de produtos de limpeza. 14. Controle de estoque dos materiais de limpeza. 15. Remoção de lixo e detritos, destino e seleção do lixo. 16.
Cardápios; 17. Relação interpessoal e ética profissional. 18. Boas maneiras; 19. Comportamento no ambiente de trabalho; 20. Organização
do local de trabalho; 21. Atribuições inerentes às funções do cargo.
Professor de Educação Especial
1. Atendimento às pessoas com necessidades especiais; 2. Conceitos de deficiências; condutas típicas e altas habilidades; 3. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva; 4. Auxílio em atividades escolares que promovam o desenvolvimento
físico, mental, emocional e social; 5. Inclusão escolar; 6. Áreas da educação especial e suas especificidades: deficiência auditiva, deficiência
física, deficiência mental, deficiência visual, deficiência múltipla e surdocegueira; 7. Metodologia do atendimento. 8. Processo de construção
sociocultural das necessidades educacionais especiais. 9. Base Nacional Comum Curricular 10. Parâmetros Curriculares Nacionais de Educação Especial. 11. Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica; 12. Processo ensino-aprendizagem; 13. Diversidade
Cultural; 14. Processo de construção sociocultural das necessidades educacionais especiais; 15. Política Nacional de Educação Especial na
Perspectiva da Educação Inclusiva; 16. Plano Nacional da Educação 17. Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil; 18. Legislação
Básica da Educação Inclusiva: Lei 10.436/2002; 19. Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).
Auxiliar de Sala I e II
1. Recepção às crianças; 2. Banho e higiene; 3. Fornecimento de alimentação; 4. Vigilância a saúde e alimentação; 5. Lei nº 8.069/90 que
dispõe sobre o estatuto da criança e do adolescente e dá outras providências. 6. Diretrizes Curriculares Para Educação Infantil; 7. Auxílio
em atividades escolares que promovam o desenvolvimento físico, mental, emocional e social; 8. Auxílio ao docente em todas as atividades
de atendimento às crianças; 9. Inclusão escolar; 10. Processo ensino-aprendizagem; 11. Direitos da infância e a relação creche-família; 12.
Diversidade Cultural; 13. A educação infantil e seu papel social; 14. Os dois grandes eixos da educação infantil - educar e cuidar; 15. As
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características da criança de 0 a 5 anos (Piaget, Vygotsky); 16. Base Nacional Curricular – Educação Infantil. 17. 16. Base Nacional Curricular – Ensino Fundamental; 18. Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil 19. Portaria Interministerial nº 1010, de 8 de maio de
2006, institui as diretrizes para a Promoção da Alimentação Saudável nas Escolas de educação infantil, fundamental e nível médio das redes
públicas e privadas, em âmbito nacional. 20. Parâmetros Curriculares Nacionais
Fonoaudiólogo
1. Audiologia adulto e infantil; 2. Avaliação audiológica de bebês: métodos eletrofisiológicos, triagem neonatal; 3. Conhecimento teórico
sobre Deficiência e reabilitação auditivas: próteses auditivas e implante coclear; 4. Desenvolvimento auditivo em crianças normais e de
risco; 5. Prática de audiologia clínica; 6. Disfagia: Fisiologia da deglutição; Disfagia mecânica e neurogênica no neonato, criança, adulto e
idoso. 7. Linguagem: Linguagem infantil (oral e escrita); Reabilitação de linguagem ligada a patologias neurológicas. 8. Voz: Produção vocal;
Prevenção e tratamento na infância e idade adulta. 9. Motricidade Orofacial: Fissuras labiopalatinas, doenças neuromusculares, neoplasias e
síndromes com repercussões fonoaudiológicas; 10. Alterações de respiração, mastigação e deglutição: diagnóstico e tratamento. 11. Saúde
Coletiva: Atuação em saúde materno-infantil, aleitamento materno, saúde do escolar, saúde do trabalhador, saúde do idoso. 12. Portaria Nº
2.281, de 1º de outubro de 2009 - cria os NASFs.
Nutricionista
1. Necessidades nutricionais nas diferentes etapas da vida; 2. Administração de Unidades de Alimentação e Nutrição; 3. Anatomia; Anatomia
dos Sistemas; 4. Antropologia da Alimentação; 5. Políticas de Nutrição e Alimentação na Saúde; 6. Práticas Educativas em Saúde; 7. Legislações pertinentes ao conselho de Classe (CFN); 8. Doenças Relacionadas ao Sistema Digestório; 9. Critérios para elaboração de cardápios;
10. Seleção e preparo dos alimentos; 11. Seleção, conservação, pré-preparo, preparo e distribuição dos alimentos; 12. Nutrição nos ciclos
da vida; 13. Terapia de Nutrição Enteral: indicação, técnica de administração, preparo, distribuição, seleção e classificação das fórmulas
enterais; 14. Terapia Nutricional em condições específicas: Desnutrição, Doenças Gastrointestinais, Doenças Crônicas Não transmissíveis
(Diabetes, Hipertensão e Obesidade), Doenças Renais, Doenças Hepáticas, HIV/AIDS e Neoplasias, Síndromes de Má Absorção, Alergias e
Intolerâncias alimentares. 15. Interação entre medicamentos e nutrientes; 16. Interpretação de exames laboratoriais; 17. Política Nacional
de Alimentação e Nutrição. 18. Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional – SISVAN; 19. Código de Ética Profissional do Nutricionista.
Psicólogo
1. Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, e alterações; 2. Código de ética profissional; 3. Família, Rede, Laços e Políticas Públicas;
4. Violência Doméstica; 5. Proteção Social Básica; 6. Proteção social específica; 7. Programas Governamentais de Transferência de Renda; 8.
Educação Especial; 9. Inclusão; 10. Infância, adolescência; 11. As inter-relações familiares: casamento, conflito conjugal, separação, guarda
dos filhos. 12. A criança e a separação dos pais. 13. A criança e o adolescente vitimizados. 14. Natureza e origens da tendência antissocial;
15. Os direitos fundamentais da criança e o do adolescente. 16. O trabalho do psicólogo em equipe multiprofissional. 17. Psicodiagnóstico
– técnicas utilizadas. 18. A entrevista psicológica. 19. Apoio ao Programa de Saúde da Família. 20. Estatuto da Criança e do Adolescente
– ECA; 21. Testes psicrométricos e projetivos, Psicologia organizacional e do trabalho22. Legislações pertinentes ao conselho de Classe
(CFP).23. Estratégia do Programa Saúde da Família; 24. Portaria Nº 154 de 24 de Janeiro de 2008 - Criação do NASF; 25. Psicopatologias;
26. Legislação saúde mental; 27. Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais – DSM; 28. História da Psicologia
Intérprete de Libras
1. Decreto 5.626/2005; 2. Lei 12.319/2010 (Regulamenta a profissão de Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS); 3.
Surdez: conceitos, história, identidade e cultura da comunidade surda; 4. Literatura Surda; 5. Pedagogia Surda; 6. Aspectos linguísticos da
Libras (fonologia, morfologia, sintaxe, semântica e pragmática da Libras); 7. Educação Bilíngue para Surdos; 8. Interpretação de língua de
sinais: papéis e responsabilidades do intérprete, questões profissionais e éticas; 9. Atendimento às pessoas com necessidades especiais; 10.
Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva; 11. Auxílio em atividades escolares que promovam o desenvolvimento físico, mental, emocional e social; 12. Inclusão escolar; 13. Áreas da educação especial e suas especificidades: deficiência auditiva,
deficiência física, deficiência mental, deficiência visual, deficiência múltipla e surdocegueira; 14. Processo de construção sociocultural das
necessidades educacionais especiais. 15. Base Nacional Comum Curricular 16. Parâmetros Curriculares Nacionais de Educação Especial.
17. Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica; 18. Processo ensino-aprendizagem; 19. Diversidade Cultural; 20.
Processo de construção sociocultural das necessidades educacionais especiais; 21. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva
da Educação Inclusiva; 22. Plano Nacional da Educação 23. Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil; 24. Legislação Básica da
Educação Inclusiva: Lei 10.436/2002; 25. Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).
Professor de Informática
1. Tecnologia de informação e comunicação (TIC) na educação; TIC na educação brasileira, Limites e possibilidades das TICs na Educação;
2. Microsoft Word; 3. Microsoft Excel; 4. Microsoft PowerPoint; 5. Tecnologia Educativa; 6. Jogos Pedagógicos Informatizados; 7. A Internet
como recurso pedagógico;8. A Informática na construção do conhecimento; 9 A informática nos projetos eduacionais; 10. Fundamentos da
Informática; 11. Conhecimentos sobre sistemas operacionais; 12. Softwares, Hardwares e Tecnologias Mobile;
Assistente Social
1. Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, e alterações; 2. Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990, e alterações; 3. Lei
12435 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS; 4. Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS (NOB-RH/SUAS); 5.
Conselho Nacional de Assistência Social; 6. ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente; 7. Declaração Universal dos Direitos das Crianças;
8. Política Nacional do Idoso (PNI); 9. Estatuto do Idoso, Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003;10. Lei 12.435 de 06 de Julho de 2011; 11.
Estatuto do Idoso, Lei no 10.741, de 1º de outubro de 2003 e alterações; 12. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 e alterações; 13. Código
de Ética do Assistente Social, aprovado pelo CFESS; 14. Família, Rede, Laços e Políticas Públicas; 15. Violência Doméstica; 16. Lei 8.662, de
7 de junho de 1993, que dispõe sobre a profissão de Assistente Social e dá outras providências; 17. Norma Operacional Básica de Recursos
Humanos do SUAS (NOB-RH/SUAS); 18. Programas Governamentais de Transferência de Renda. 19. O trabalho do assistente social com as
diferentes expressões da questão social apresentadas como demandas cotidianas. 20. A dimensão investigativa no exercício profissional do
assistente social. 21. Assessoria, consultoria, auditoria, supervisão técnica. 22. Diferentes espaços ocupacionais e as relações sociais que
são estabelecidas pelo Serviço Social. 23. A Questão Social, o contexto conjuntural. 24. O espaço sócio ocupacional do Serviço Social e as
diferentes estratégias de intervenção profissional. 25. A instrumentalidade como elemento da intervenção profissional. 26. O planejamento
da intervenção e a elaboração de planos, programas e projetos sociais. 27. Questão social e direitos. 28. Estudo, laudo e parecer social; 29.
Políticas Sociais. 30. Competências profissionais do assistente social nos diferentes espaços ocupacionais. 31. Contexto capitalista contemporâneo. 32. Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais.
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ANEXO III
AUTO DECLARAÇÃO PPD
(Pessoas Portadoras de Deficiência)
Eu,_____________________________________________________________________,
abaixo
assinado,
denacionalidade
_______________________, nascido em ___/___/______, no município de __________________________________________________
____, estado _______________________, filho de ______________________________________________________________________
_____ e de ______________________________________________________________________, estado civil _________________, residente e domiciliado à ________________________________________ _____________________________________________________
________________________________CEP nº ________________, portador da cédula de identidade nº ___________________, expedida
em ___/___/____, órgão expedidor ____________, CPF nº ______________________, inscrito para o cargo de ____________________
_______________________________________________, com número de inscrição________________, declaro, sob as penas da lei, que
sou portador de deficiência e me enquadro na CID____________________, e desejo concorrer às vagas reservadas existentes, que vierem
a surgir ou que forem criadas no prazo de validade do PROCESSO SELETIVO.
Nestes termos, pede deferimento.
(SÃO JOÃO DO SUL/SC)__________________________________________, ____ de _______________ de 2021.
ASSINATURA DO CANDIDATO
(RECONHECER FIRMA)
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São Joaquim
Prefeitura
PORTARIA N° 001/2021

Publicação Nº 2789665

PORTARIANº 001/2021
O Prefeito Municipal de São Joaquim, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;
RESOLVE:
Art. 1º - Ficam concedidas FÉRIAS aos seguintes servidores: – ANA DAS GRAÇAS DUTRA HASCKEL, ocupante do cargo de Agente Administrativo, referente ao exercício de 2019/2020, a contar do dia 04/01/2021 à 02/02/2021. – BENTA DE FATIMA FURTADO, ocupante
do cargo de Técnico Administrativo, referente ao exercício de 2019/2020, a contar do dia 04/01/2021 à 02/02/2021. – CLAUDIO MATOS
GOULART, ocupante do cargo de Agente Administrativo, referente ao exercício de 2019/2020, a contar do dia 04/01/2021 à 02/02/2021. –
DONATO PADILHA NETO, ocupante do cargo de Fiscal de Obras e Serviços Públicos, referente ao exercício de 2019/2020, a contar do dia
04/01/2021 à 23/01/2021. – EUGENIO HUGEN PAGANI, ocupante do cargo de Advogado, referente ao exercício de 2019/2020, a contar do
dia 04/01/2021 à 02/02/2021. – GRAZIELA COSTA, ocupante do cargo de Técnica em Enfermagem, referente ao exercício de 2019/2020, a
contar do dia 04/01/2021 à 18/01/2021. – LUCIANI PADILHA MACEDO, ocupante do cargo de Agente Administrativo, referente ao exercício
de 2019/2020, a contar do dia 04/01/2021 à 02/02/2021.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de
São Joaquim, 04 de janeiro de 2021.
GIOVANI NUNES
Prefeito Municipal

PORTARIA N° 002/2021

Publicação Nº 2789691

PORTARIANº 002/2021
O Prefeito Municipal de São Joaquim, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;
RESOLVE:
Art. 1º - Ficam concedidas FÉRIAS aos seguintes servidores: – LUCIANO BROERING ALVES, ocupante do cargo de Engenheiro Civil, referente ao exercício de 2018/2019, a contar do dia 04/01/2021 à 18/01/2021. – MARCOS CARDOSO, ocupante do cargo de Agente de
Serviços Gerais, referente ao exercício de 2019/2020, a contar do dia 04/01/2021 à 02/02/2021. – NELCI HEMENEGILDA AMARAL TOMAZ,
ocupante do cargo de Agente Administrativo, referente ao exercício de 2019/2020, a contar do dia 04/01/2021 à 02/02/2021. – RITA DE
CASSIA SOUZA, ocupante do cargo de Fiscal de Obras e Serviços Públicos, referente ao exercício de 2019/2020, a contar do dia 04/01/2021
à 22/01/2021. – TATIANA DA SILVA SOUZA, ocupante do cargo de Técnico Administrativo, referente ao exercício de 2018/2019, a contar
do dia 04/01/2021 à 18/01/2021. – VITORIA PEREIRA CARDOSO, ocupante do cargo de Telefonista, referente ao exercício de 2019/2020,
a contar do dia 04/01/2021 à 02/02/2021. – ZILDA TAVARES DE JESUS, ocupante do cargo de Agente Administrativo Auxiliar, referente ao
exercício de 2019/2020, a contar do dia 04/01/2021 à 02/02/2021.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de
São Joaquim, 04 de janeiro de 2021.
GIOVANI NUNES
Prefeito Municipal
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PORTARIA N° 003/2021

Publicação Nº 2789696

PORTARIANº 003/2021
O Prefeito Municipal de São Joaquim, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;
RESOLVE:
Art. 1º - Ficam concedidas FÉRIAS aos seguintes servidores: – CARLA MEIRELLES ORSINI, ocupante da função de Médica - ESF, referente
ao exercício de 2019/2020, a contar do dia 04/01/2021 à 18/01/2021. – DANIELA MATOS SANTOS BECKHAUSER, ocupante da função de
Enfermeira - ESF, referente ao exercício de 2019/2020, a contar do dia 04/01/2021 à 18/01/2021. – ELIZETE HUGEN NUNES, ocupante
da função de Agente Comunitário de Saúde - ESF, referente ao exercício de 2019/2020, a contar do dia 04/01/2021 à 18/01/2021. – FERNANDA HANNAH DA SILVA COPELLI, ocupante do cargo de Enfermeira, referente ao exercício de 2019/2020, a contar do dia 04/01/2021
à 02/02/2021. – GUILHERME CARVALHO PADILHA, ocupante da função de Odontólogo - ESF, referente ao exercício de 2019/2020, a
contar do dia 04/01/2021 à 18/01/2021. – IVANDINA DE FATIMA PEREIRA, ocupante da função de Agente Comunitário de Saúde - ESF,
referente ao exercício de 2019/2020, a contar do dia 04/01/2021 à 18/01/2021. – JANAINA APARECIDA DA SILVA, ocupante da função de
Agente Comunitário de Saúde - ESF, referente ao exercício de 2019/2020, a contar do dia 04/01/2021 à 18/01/2021. – JUÇARA DE FATIMA
PEREIRA, ocupante da função de Agente Comunitário de Saúde - ESF, referente ao exercício de 2019/2020, a contar do dia 04/01/2021 à
02/02/2021. – LENITA APARECIDA SEIFERT, ocupante do cargo de Agente Administrativo, referente ao exercício de 2019/2020, a contar
do dia 04/01/2021 à 02/02/2021. – RAFAELA SAMARA FARIAS SILVA, ocupante da função de Técnica em Enfermagem - ESF, referente ao
exercício de 2019/2020, a contar do dia 04/01/2021 à 18/01/2021. – TATIANE APARECIDA DE ANDRADE, ocupante da função de Agente
Comunitário de Saúde - ESF, referente ao exercício de 2019/2020, a contar do dia 04/01/2021 à 18/01/2021.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de
São Joaquim, 04 de janeiro de 2021.
GIOVANI NUNES
Prefeito Municipal

TERMO DE POSSE - PREFEITO E VICE-PREFEITA MUNICIPAL

Publicação Nº 2789190

TERMO DE POSSE DO CARGO DE PREFEITO E
VICE-PREFEITO MUNICIPAL
Ao primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às 16:00 horas, tendo como local o Centro de Eventos Newton Stélio
Fontanella, neste Município de São Joaquim - Santa Catarina, compareceram o senhor Giovani Nunes – Prefeito Eleito e a senhora Ana Melo
Arruda – Vice-Prefeita Eleita no Pleito Eleitoral de 2020, e perante os senhores Vereadores eleitos e empossados da Câmara Municipal de
Vereadores, autoridades e demais presentes, procedeu-se a Posse no Cargo de Prefeito e Vice-Prefeita, senhor Giovani Nunes e senhora Ana
Melo Arruda, respectivamente, pela Câmara Municipal de Vereadores para o Exercício 2021 á 2024 e, se tratando de candidato a Prefeito
reeleito onde não há transmissão de cargo, o Prefeito ora empossado recebeu da até então Secretária Municipal da Fazenda, senhora Lara
Aparecida Schmidt todos os documentos que se fazem necessários ao cumprimento a Lei, ficando os mesmos a disposição na Secretaria
Municipal da Fazenda. Assim sendo o Prefeito Eleito e a Vice-Prefeita Eleita ambos diplomados perante a Justiça Eleitoral e empossados
pela Câmara Municipal de São Joaquim – SC, assinam o presente Termo de Posse nos cargos de Prefeito Municipal, senhor Giovani Nunes
e Vice-Prefeita, senhora Ana Melo Arruda, para o Exercício de 2021 á 2024 e, para constar, eu Jamile Maria de Andrade Santos – Técnica
Administrativa da Secretaria de Gabinete do Prefeito, lavrei o presente Termo de Posse do Cargo de Prefeito e Vice-Prefeito Municipal que
passo a assinar juntamente com os Empossados, Prefeito e Vice-Prefeita, Vereadores e os demais presentes que assim o desejarem.
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São José
Prefeitura
CONTRATO CT Nº 130/2020

Publicação Nº 2788997

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Contrato/CT: n° 130/2020 – PR N° 119/2019 – Processo n.º 472/2019 – Proc. Adm. 8381/2019 – Contratado: ONITUR TURISMO E TRANSPORTE LTDA. Objeto: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) ÔNIBUS, TIPO URBANO, COM NO MÍNIMO 45 (QUARENTA E CINCO) LUGARES, DEVENDO POSSUIR DATA DE FABRICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR AO ANO DE 2009, COM ACESSIBILIDADE E
PLATAFORMA ELEVATÓRIA, INCLUINDO MOTORISTAS E MONITORES, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DE SANTA CATARINA, RESIDENTES EM SÃO JOSÉ/SC”. Valor do Contrato: O valor
do presente contrato é R$ 446.000,00 (quatrocentos e quarenta e seis mil reais). Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da
sua assinatura. Data da Assinatura: 28 de dezembro de 2020.

DECRETO N° 14104/2021

Publicação Nº 2789804

DECRETO N° 14104/2021
DEFINE OS VALORES DA TARIFA DE COLETA DE LIXO PARA 2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições conferidas pelo inciso III do art. 21 e Inciso
IV do art. 62, todos da Lei Orgânica, considerando o disposto nos arts. 9º e 13 da Lei Federal nº 8.987/95; a Lei Complementar Municipal
nº 88 de 12/12/2018, que trata do regime de Concessão para a prestação dos serviços de Limpeza Urbana; a Decisão do Poder Judiciário,
transitada em julgado, que homologou o Acordo firmado entre o Município e o Consórcio Ambiental São José para a retomada dos serviços
de Limpeza Urbana objeto do Contrato de Concessão nº 001/2004; o referido Contrato em especial os itens 5.1.2 e 5.2 a 5.7 da Cláusula 5ª
e os Aditivos; a criteriosa avaliação da Administração Municipal que aprovou as planilhas de formação de preço dos serviços apresentados
pelo Concessionário no Ofício SJ-53/2020 de 02 de dezembro de 2020; e, considerando o interesse público, Decreta:
Art. 1º - O Concessionário, a partir de 1º de janeiro de 2021, cobrará diretamente dos usuários dos serviços de Coleta e Disposição Final de
Resíduos Domiciliares e dos serviços de Coleta Seletiva, Tarifa identificada como Tarifa de Coleta de Lixo - TCL.
Parágrafo 1º - O valor anual da Tarifa de Coleta de Lixo – TCL é obtido através da aplicação da seguinte fórmula: TCL = URM x Ac x Fu, onde:
TCL = Tarifa de Coleta de Lixo anual.
URM = Unidade de Referência Municipal definida para o exercício de 2021.
Ac = Área construída do imóvel em m2 (metro quadrado).
Fu = Fator de utilização do imóvel, conforme a seguinte tabela:
Tipo do Imóvel
Residencial
Comercial
Industrial
Prestação de Serviço
Outros

Fu – Fator de utilização do imóvel
1,05%
2,10
2,10
2,10
1,75

Parágrafo 2º - O valor anual da Tarifa de Coleta de Lixo – TCL será igual a 100 (cem) vezes o valor da URM, sempre que o resultado do
cálculo superar este montante (100 x URM).
Parágrafo 3º - O Município Concedente, com base no cadastro municipal, informará o Concessionário, em tempo hábil, a relação dos usuários, os dados necessários para a sua completa identificação e os valores individuais que deverão ser cobrados pelo Concessionário a título
de Tarifa de Coleta de Lixo – TCL, diretamente dos usuários dos serviços.
Art. 2º - O Município Concedente estabelece a aplicação de desconto de 15% (quinze por cento) para pagamento integral da TCL em cota
única ou em até duas parcelas, sendo 6% assumido pelo Concessionário e 9% pelo Concedente.
Art. 3º - Os riscos de inadimplência quanto ao pagamento da Tarifa de Coleta de Lixo – TCL, cobrada diretamente dos usuários dos serviços
pelo Concessionário, serão por ele assumidos, que buscará na forma do Contrato de Concessão nº 001/2004 e na Lei, solucionar a questão.
Parágrafo Único – O Concessionário poderá efetuar a cobrança judicial da Tarifa de Coleta de Lixo – TCL não quitada, acrescentando-se as
sanções cabíveis, entre elas a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor principal em atraso, acrescido de juros de mora de 1,0 % (um por
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cento) ao mês, a partir do vencimento, atualizado monetariamente pelo INPC-IBGE ou outro índice que vier a substituí-lo.
Art. 4º - Fica mantida a suspensão do lançamento e cobrança da Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos instituída nos arts. 336 a 341 da Lei
Complementar Municipal nº 21/2005 e suas alterações, enquanto ocorrer o lançamento e a cobrança da Tarifa de Coleta de Lixo – TCL.
Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal em São José (SC), 01 de janeiro de 2021.
ORVINO COELHO DE ÁVILA
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 14102/2021

Publicação Nº 2789147

DECRETO Nº 14102/2021
DEFINE O PERCENTUAL DE DESCONTO NO IPTU QUITADO EM COTA ÚNICA OU EM ATÉ DUAS PARCELAS BEM COMO O DESCONTO PARA
CONTRIBUINTES ADIMPLENTES PARA O EXERCÍCIO DE 2021, DENTRO DOS LIMITES AUTORIZADOS PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 48, DE
25 DE NOVEMBRO DE 2010.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 62, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal;
DECRETA:
Art. 1º - O percentual de desconto para pagamento integral do IPTU em cota única ou em até duas parcelas fica estabelecido em 20% (vinte
por cento) para o exercício de 2021.
Art. 2º - O desconto adicional para os contribuintes que estiverem perfeitamente adimplentes até a data do Edital de Lançamento do IPTU
2021 e que efetuarem o pagamento em cota única ou em até duas parcelas fica estabelecido em 5% (cinco por cento) do saldo encontrado
após a aplicação do cálculo decorrente da norma do art. 1º deste Decreto.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data da sua assinatura, produzindo os seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021.
Paço Municipal em São José (SC), 01 de janeiro de 2021.
ORVINO COELHO DE ÁVILA
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 14105/2021

Publicação Nº 2789182

DECRETO Nº 14105/2021
NOMEIA CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.62, inciso I, da Lei Orgânica Municipal,
DECRETA:
Art. 1º - Fica nomeado LUIZ FERNANDO VERDINE SALOMON para exercer o cargo de Secretário da Casa Civil – SM, nos termos da Lei
Complementar N.º 075, de 27 de abril de 2017.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021.
Paço Municipal em São José (SC), 1º de janeiro de 2021.
ORVINO COELHO DE ÁVILA
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 14106/2021

Publicação Nº 2789185

DECRETO Nº 14106/2021
NOMEIA CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.62, inciso I, da Lei Orgânica Municipal,
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DECRETA:
Art. 1º - Fica designado o Sr. LUIZ FERNANDO VERDINE SALOMON, Secretário da Casa Civil, para exercer COMULATIVAMENTE o cargo de
Secretário da Receita – SM, nos termos da Lei Complementar N.º 075, de 27 de abril de 2017.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021.
Paço Municipal em São José (SC), 1º de janeiro de 2021.
ORVINO COELHO DE ÁVILA
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 14107/2021

Publicação Nº 2789203

DECRETO Nº 14107/2021
NOMEIA CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.62, inciso I, da Lei Orgânica Municipal,
DECRETA:
Art. 1º - Fica nomeado VÂNIO LUIZ DALMARCO para exercer o cargo de Secretário de Administração – SMA, com lotação na Secretaria de
Administração, nos termos da Lei Complementar nº 075, de 27 de abril de 2017.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021.
Paço Municipal em São José (SC), 1º de janeiro de 2021.
ORVINO COELHO DE ÁVILA
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 14108/2021

Publicação Nº 2789204

DECRETO Nº 14108/2021
NOMEIA CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.62, inciso I, da Lei Orgânica Municipal,
DECRETA:
Art. 1º - Fica nomeado MICHEL DA SILVA SCHLEMPER para exercer o cargo de Secretário de Urbanismo e Serviços Públicos, com lotação na
Secretaria de Secretaria de Urbanismo e Serviços Públicos, nos termos da Lei Complementar nº 075, de 27 de abril de 2017.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021.
Paço Municipal em São José (SC), 1º de janeiro de 2021.
ORVINO COELHO DE ÁVILA
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 14109/2021

Publicação Nº 2789205

DECRETO Nº 14109/2021
NOMEIA CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.62, inciso I, da Lei Orgânica Municipal,
DECRETA:
Art. 1º - Fica nomeada SINARA REGINA LANDT SIMIONI para exercer o cargo de Secretária de Saúde – SM, com lotação na Secretaria da
Saúde, nos termos da Lei Complementar nº 075, de 27 de abril de 2017.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021.
Paço Municipal em São José (SC), 1º de janeiro de 2021.
ORVINO COELHO DE ÁVILA
Prefeito Municipal
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Publicação Nº 2789208

DECRETO Nº 14110/2021
NOMEIA CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.62, inciso I, da Lei Orgânica Municipal,
DECRETA:
Art. 1º - Fica nomeada a Sra. LILIAN SANDIN BOEING para exercer o cargo de Secretária da Educação – SM, com lotação na Secretaria da
Educação, nos termos da Lei Complementar nº 075, de 27 de abril de 2017.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021.
Paço Municipal em São José (SC), 1º de janeiro de 2021.
ORVINO COELHO DE ÁVILA
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 14111/2021

Publicação Nº 2789210

DECRETO Nº 14111/2021
NOMEIA CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.62, inciso I, da Lei Orgânica Municipal,
DECRETA:
Art. 1º - Fica nomeado RODRIGO JOÃO MACHADO para exercer o cargo Procurador Geral do Município – SM, com lotação na Procuradoria-Geral nos termos da Lei Complementar N.º 075, de 27 de abril de 2017.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021.
Paço Municipal em São José (SC), 1º de janeiro de 2021.
ORVINO COELHO DE ÁVILA
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 14112/2021

Publicação Nº 2789211

DECRETO Nº 14112/2021
NOMEIA CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.62, inciso I, da Lei Orgânica Municipal,
DECRETA:
Art. 1º - Fica nomeado LÉDIO COELHO para exercer o cargo de Secretário da Assistência Social – SM, com lotação na Secretaria da Assistência Social, nos termos da Lei Complementar N.º 075, de 27 de abril de 2017.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021.
Paço Municipal em São José (SC), 1º de janeiro de 2021.
ORVINO COELHO DE ÁVILA
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 14113/2021

Publicação Nº 2789212

DECRETO Nº 14113/2021
NOMEIA CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.62, inciso I, da Lei Orgânica Municipal,
DECRETA:
Art. 1º - Fica nomeado PEDRO PAULO DUARTE DA SILVA para exercer o cargo de Secretário de Infraestrutura – SM, com lotação na Secretaria de Infraestrutura, nos termos da Lei Complementar N.º 075, de 27 de abril de 2017.
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Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021.
Paço Municipal em São José (SC), 1º de janeiro de 2021.
ORVINO COELHO DE ÁVILA
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 14114 /2021

Publicação Nº 2789214

DECRETO Nº 14114 /2021
NOMEIA CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.62, inciso I, da Lei Orgânica Municipal,
DECRETA:
Art. 1º - Fica nomeado GERVASIO JOSÉ DA SILVA JÚNIOR para exercer o cargo em comissão de Secretário de Finanças – SM, com lotação
na Secretaria de Finanças, nos termos da Lei Complementar nº 075, de 27 de abril de 2017.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021.
Paço Municipal em São José (SC), 1º de janeiro de 2021.
ORVINO COELHO DE ÁVILA
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 14115/2021

Publicação Nº 2789216

DECRETO Nº 14115/2021
NOMEIA CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.62, inciso I, da Lei Orgânica Municipal,
DECRETA:
Art. 1º - Fica nomeado MARCELO FETT ALVES para exercer o cargo de SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO SM, com lotação na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, nos termos da Lei Complementar nº 075, de 27 de abril de 2017.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021.
Paço Municipal em São José (SC), 1º de janeiro de 2021.
ORVINO COELHO DE ÁVILA
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 14116/2021

Publicação Nº 2789219

DECRETO Nº 14116/2021
NOMEIA CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.62, inciso I, da Lei Orgânica Municipal,
DECRETA:
Art. 1º - Fica nomeado VÂNIO LUIZ DALMARCO, Secretário de Administração, para exercer COMULATIVAMENTE o cargo de Secretário de
Segurança Defesa Civil e Trânsito – SM, com lotação na Secretaria de Segurança Defesa Civil e Trânsito, nos termos da Lei Complementar
nº 075, de 27 de abril de 2017.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021.
Paço Municipal em São José (SC), 1º de janeiro de 2021.
ORVINO COELHO DE ÁVILA
Prefeito Municipal
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Publicação Nº 2789145

EDITAL 001/2021/SMR
Edital de Lançamento do IPTU relativo ao Exercício de 2021.
O Secretário Municipal da Receita, no uso das atribuições que lhe confere o inciso II do art. 66 da Lei Orgânica do Município (Lei nº 2.132,
de 04/04/90), combinado com os artigos 48, 240 e 244, inciso I, do Código Tributário Municipal (Lei Complementar nº 21, de 20/12/05),
torna público o lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) – incidente sobre a propriedade, o domínio útil ou a posse a qualquer título de bens imóveis localizados no Município relativo ao exercício de 2021, atualizado com o índice de
3,92% correspondente ao IPCA acumulado do período de novembro/2019 a outubro/2020. A Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos (TCRS)
será cobrada na forma de tarifa pela empresa Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento Ltda nos termos da Lei Complementar nº 088, de
12/12/2018). A NOTIFICAÇÃO direta se dará pelo recebimento da notificação de lançamento do IPTU 2021, contendo a identificação do
imóvel com suas características e dados cadastrais, a identificação e qualificação do sujeito passivo, a determinação da base de cálculo e da
alíquota aplicável, o valor do imposto apurado e sua fundamentação legal juntamente com o documento de arrecadação para pagamento
em cota única com desconto, em duas parcelas com desconto e as duas primeiras das onze parcelas. Os contribuintes que não estiverem
com seus dados cadastrais atualizados não receberão as guias para pagamento, devendo comparecer ao Centro de Atendimento ao Contribuinte - CAC para atualização cadastral. A entrega será efetuada pelos Correios, a partir de 04/01/2021, pelo Município no Centro de
Atenção à Terceira Idade - CATI ou em postos de entrega nos bairros onde houver a inexistência dos serviços do Correio ou ainda pelo site:
www.saojose.sc.gov.br. Não recebendo a NOTIFICAÇÃO até a data limite de 29/01/2021, o contribuinte deverá requerê-la junto ao Centro
de Atendimento ao Contribuinte - CAC localizado na Sede do Município. DO PAGAMENTO – O tributo a que se refere este Edital poderá ser
pago: (a) integralmente em cota única com vencimento em 12/02/2021 ou em duas parcelas, a primeira em 12/02/2021 e a segunda em
12/03/2021, com desconto de 20%, e mais o
desconto de 5% sobre o saldo remanescente para os contribuintes que se encontrarem adimplentes até a data de publicação deste edital.
O contribuinte que optar pelo pagamento em duas parcelas com desconto e não o fizer estritamente nas respectivas datas de vencimento
perderá o direito aos referidos descontos, sendo que o pagamento efetuado será deduzido do total devido; (b) em 11 (onze) parcelas
mensais e consecutivas, sem desconto, vencendo-se a primeira em 12/02/2021 e a última em 12/12/2021. O contribuinte que optar pelo
pagamento parcelado, após o pagamento da primeira e segunda parcelas, receberá em seu domicílio as demais impressas. Caso não receba,
deverá comparecer à sede do Município para receber as 09 (nove) guias restantes. DO ATRASO NO PAGAMENTO – O não pagamento do
IPTU nas datas previstas neste Edital sujeita o contribuinte, na forma da Lei, à atualização monetária, multa, juros de mora, antecipação
das parcelas vincendas e inscrição do saldo devedor em Dívida Ativa para posterior cobrança judicial. DA RECLAMAÇÃO – O contribuinte
poderá, até o vencimento da quota única ou primeira parcela, apresentar Reclamação para contestar os dados e/ou valores que serviram
de base para o cálculo do IPTU lançado, junto ao Centro de Atendimento ao Contribuinte - CAC localizado na Sede da Prefeitura Municipal
sita à Avenida Acioni Souza Filho, nº 403, Praia Comprida (Av. Beira Mar), CEP: 88103-790, São José/SC, ou solicitar abertura de processo
administrativo pelo endereço www.saojose.sc.gov.br, aba “cidadão”, opção “serviços CAC”. A Reclamação somente suspende a exigibilidade
do crédito tributário, na parte questionada. A suspensão se extingue com a decisão administrativa. Em face do disposto neste edital, ficam
os contribuintes formalmente notificados do lançamento do IPTU do exercício de 2021.
São José (SC), 04 de janeiro de 2021
LUIZ FERNANDO VERDINE SALOMON
Secretário da Receita

PORTARIA SME/PMSJ N°0899/2020

Publicação Nº 2789007

PORTARIA SME/PMSJ nº 0899, de 30 de DEZEMBRO de 2020.
DESIGNA FISCAL DE CONTRATO, DECORRENTE DE LICITAÇÃO PÚBLICA, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 8.666/1993.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 2.132, de 04
de abril de 1990 e tendo em vista o disposto no art. nº 65, da Lei Ordinária nº 2.248, de 20 de março de 1991,
RESOLVE:
Art. 1º – Designar o Servidor, Renato Joaquim da Silva matrícula n° 15365-6, para efetuar a fiscalização do Contrato nº 130/2020 decorrentes do Pregão Presencial nº 119/2019, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/1993, devendo desempenhar as seguintes funções:
I. Acompanhar toda a execução contratual;
II. Manter cópias legíveis do Contrato, Edital de Licitação, seus anexos e da proposta vencedora;
III. Ter pleno conhecimento dos termos contratuais;
IV. Esclarecer dúvidas da contratada quanto à execução;
V. Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato;
VI. Exigir da contratada o fiel cumprimento de todas as obrigações contratuais;
VII. Solicitar a substituição de qualquer funcionário da contratada que embarace a atividade fiscalizatória;
VIII. Determinar a regularização de faltas, defeitos ou incoerências;
IX. Adotar medidas para que a fiscalização garanta a qualidade do produto final e/ou o pagamento apenas dos serviços efetivamente
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executados
X. Verificar a conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de acordo com o objeto do contrato;
XI. Atestar as notas fiscais e/ou faturas correspondentes à prestação dos serviços;
XII. Prestar informações a respeito da execução do objeto e de eventuais glosas nos pagamentos devidos à contratada;
XIII. Solicitar à autoridade superior as providências que extrapolem a sua competência;
XIV. Documentar e motivar todas as alterações e prorrogações contratuais;
XV. Conhecer os limites e as regras para alterações contratuais previstos nas normas licitatórias
Art. 2º – Na ausência do servidor designado no artigo anterior ficará automaticamente designada a Servidor, Carlos Eduardo Andrade - matrícula n.º 23357-9, pelo período que durar o afastamento, devendo obedecer aos mesmos deveres.
Art. 3º – Ocorrendo o afastamento de ambos os fiscais designados, o órgão gestor do contrato designará, por intermédio de portaria, outro
que os substitua, pelo período do afastamento.
Art. 4º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Lilian Sandin Boeing
Secretária Municipal de Educação

RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 099/2020

Publicação Nº 2789052

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 099/2020 – Processo nº 384/2020 – Proc. Adm. 5473/2020. Fornecedores: PLANETA COMERCIAL
LTDA – ME, ZITYS DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, MAYCON WILL EIRELI EPP, GAMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO EIRELI
EPP, RC TEIVE COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP, VINICIUS MATOS KUSSYM – ME, R.S VAREJO EIRELI, COMERCIAL KS EIRELI, AWB
LOGISTICA E TRANSPORTE EIRELI, FRANK ROGÉRIO HOMEM ME, R.S COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTRICOS LTDA E ELF SUPRIMENTOS
PARA ESCRITÓRIO LTDA. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS E PERMANENTES, COMPREENDENDO QUADRO BRANCO, ESTANTE DE AÇO, BEBEDOURO DE COLUNA, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER DIVERSOS
ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA DE SÃO JOSÉ/SC. Valor Total: R$ 2.052.000,88 (dois milhões, cinq-enta e dois mil e oitenta e oito
centavos). Vera Suely de Andrade – Secretaria de Administração. Data da homologação: 28/12/2020

RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/2020

Publicação Nº 2789043

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/2020 – Processo nº 392/2020 – Proc. Adm. 5230/2020. Fornecedores: L.MOHR EIRELI E T
NAVA SERVIÇOS DE ASSEC. EM PREGÕES ELET. E COM. DE ELET. EIRELI ME. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO
DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGIA, CONSIDERANDO A AMPLIAÇÃO DA EQUIPE AMBULATORIAL DO CAPSi E DO NASF, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ/SC. Valor Total:
R$ 25.083,43 (vinte e cinco mil, oitenta e três reais e quarenta e três centavos). Vera Suely de Andrade – Secretaria de Administração. Data
da homologação: 28/12/2020

TERMO DE CESSÃO DE USO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÈ, E O ESTADO DE SANTA
CATARINA, ATRAVÉS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Publicação Nº 2789217

TERMO DE CESSÃO DE USO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÈ, E O ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA.
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ E 1ª DELEGACIA REGIONAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA.
OBJETO: Este Termo de Cessão tem por objeto a formalização de parceria entre o município de São José que fornecerá para utilização
exclusiva da 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil, sediada no Município de São José, os seguintes bens:
· 40 (quarenta) processadores INTEL CORE I3-9100F COFFEE LAKE, CACHE 6MB 4.2GHZ MAX TURBO MAX TURBO, LGA 1151, SEM VID;
· 40 (quarenta) Placa mãe Biostar DDR4 Socket LGA 1151 Chipset Intel H310;
· 40 (quarenta) Placa de microprocessamento Afox montada em circuito impresso RX350, memória de 2GB GDDRS – AFRX 550-2048D5114;
· 40 (quarenta) SSDHik Vision SATA C100 240GB PN#HS-SSD-C100/240G;
· 40 (quarenta) Fonte KMEX PCWells PK550 400WTS atx;
· 40 (quarenta) Gabinete KMEX micro ATX GMRi 27 Sfonte preto;
· 40 (quarenta) Teclado KMEX multimídia KM2928 preto;
· 40 (quarenta) Mouse KMEX MOM833;
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(quarenta) Mouse pad em pvc;
(quarenta) Soft FQC- 08932 Windows 10 Professional OEM;
(vinte) Mem OEM Micron 8GB DDR-4 2666MHz;
(quarenta) Monitor Led 21,5 LG IPS 22BN550V
(vinte) Memória Desktop Micron OEM 8GB DDR4.

BASE LEGAL: Os bens objeto do presente Termo estão com todos os equipamentos obrigatórios, e foram adquiridos através do Convênio
de Trânsito n. 2016TN002001.
VIGÊNCIA: A Cessão objeto deste termo tem prazo indeterminado a título precário, de forma que poderá ser revogado pelo Cedente a qualquer tempo e sem prejuízo de forma onerosa, caso o Cessionário descumpra as obrigações contidas no artigo 3º da Lei Ordinária Municipal
n. 5097/2011.
ASSINAM: Adeliana Dal Pont (Prefeita Municipal), Gisele de Faria Jerônimo (delegada Regional da 1ª DRP/SJ
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São José do Cedro
Prefeitura
DECRETO Nº 276/2020/SF

Publicação Nº 2789854

DECRETO Nº 276/2020 - SF
O Prefeito de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e nos termos do inciso II do Art. 9º, da Lei Municipal
nº 4.852/2019 LOA;
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto um Crédito Suplementar no Orçamento Geral do Município de São José do Cedro, no valor de R$ 6.841,23 (seis mil
oitocentos e quarenta e um reais e vinte e três centavos), destinados ao programa e verba a seguir discriminados:
10 SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS
10.03 DEPTO. DE TRANSPORTES E DO INTERIOR
1.039 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS E RURAIS
“125”4.4.90.00.00.1.0044 Aplicações Diretas .............................................. R$6.841,23
Art. 2º. Para a cobertura das despesas mencionadas no artigo anterior, fica reduzido o valor de R$ 6.841,23 (seis mil oitocentos e quarenta
e um reais e vinte e três centavos), Recursos Fundo Especial do Petróleo, Fonte 1.0044, das verbas a seguir discriminadas:
10 SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS
10.03 DEPTO. DE TRANSPORTES E DO INTERIOR
1.039 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS E RURAIS
“122”3.3.90.00.00.1.0044 Aplicações Diretas .............................................. R$6.841,23
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CEDRO, ESTADO DE SANTA CATARINA, 30 de dezembro de 2020.
ANTONIO PLINIO DE CASTRO SILVA,
Prefeito Municipal.
Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM.
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Charlise Barato dos Santos,
Agente Administrativo.

DECRETO Nº 277/2020/SF

Publicação Nº 2789855

DECRETO Nº 277/2020 - SF
O Prefeito de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e nos termos do inciso I do Art. 9º, da Lei Municipal
nº 4.852/2019 LOA;
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto um Crédito Suplementar no Orçamento Geral do Município de São José do Cedro, no valor de R$ 66.516,28 (sessenta e
seis mil quinhentos e dezesseis reais e vinte e oito centavos), destinados ao programa e verba a seguir discriminados:
06 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
06 DEPARTAMENTO DE CULTURA
1.101 CONSTRUIR CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS - CTG
“91” 4.4.90.00.00.1.0000 Aplicações Diretas ............................................... R$66.516,28
Art. 2º. Para a cobertura das despesas mencionadas no artigo anterior, serão utilizados os recursos relativos ao Excesso de Arrecadação, no
valor R$ 66.516,28 (sessenta e seis mil quinhentos e dezesseis reais e vinte e oito centavos), Recursos Ordinários, fonte 1.0000.
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Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CEDRO, ESTADO DE SANTA CATARINA, 30 de dezembro de 2020.
ANTONIO PLINIO DE CASTRO SILVA,
Prefeito Municipal.
Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM.
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Charlise Barato dos santos,
Agente Administrativo.

DECRETO Nº 278/2020/SF

Publicação Nº 2789859

DECRETO Nº 278/2020 - SF
O Prefeito de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e nos termos do inciso I do Art. 9º, da Lei Municipal
nº 4.852/2019 LOA;
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto um Crédito Suplementar no Orçamento Geral do Município de São José do Cedro, no valor de R$ 3.000,00 (três mil
reais), destinados ao programa e verba a seguir discriminados:
10 SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS
10.03 DEPTO. DE TRANSPORTES E DO INTERIOR
1.039 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS E RURAIS
“123”4.4.90.00.00.1.0000 Aplicações Diretas .............................................. R$3.000,00
Art. 2º. Para a cobertura das despesas mencionadas no artigo anterior, serão utilizados os recursos relativos ao Excesso de Arrecadação, no
valor R$ 3.000,00 (três mil reais), Recursos Ordinários, fonte 1.0000.
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CEDRO, ESTADO DE SANTA CATARINA, 30 de dezembro de 2020.
ANTONIO PLINIO DE CASTRO SILVA,
Prefeito Municipal.
Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM.
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Charlise Barato dos santos,
Agente Administrativo.

DECRETO Nº 6909/2020

Publicação Nº 2789782

DECRETO Nº 6.909, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020.
“DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA ÁREA DE TERRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
ANTONIO PLINIO DE CASTRO SILVA, Prefeito Municipal de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais
e de acordo com os incisos VIII e IX, Artigo 69, da Lei Orgânica do Município, promulgada em 21 de junho de 1990,
CONSIDERANDO as dicções do Decreto-Lei n. 3.365/41, em especial, o artigo n. 5º, alínea “i”;
DECRETA:
Artº. 1º Fica Declarada de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, uma área de terra de aproximadamente 1.296,00m² (um mil
duzentos e noventa e seis metros quadrados), pertencentes às matriculas nº 1.271, nº 6.311 e nº 14.424, de propriedade dos Senhores
Eloir Schneider e Dilso João Dessanti, sem acessões, situado na Linha São Vendelino, no Município de São José do Cedro, Estado de Santa
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Catarina, registradas no Ofício de Registro de Imóveis desta Comarca, para fins de abertura de Travessa para dar acesso ao Município de
Palma Sola.
Art. 2º Ficam os servidores públicos municipais autorizados a adentrar no imóvel declarado de utilidade pública a fim de promoverem medições e levantamentos que se fizerem necessários, para fins de regularização da área.
Art. 3º As despesas com a execução deste Decreto correrão à conta do Orçamento Geral do Município.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, 30 de dezembro de 2020
ANTONIO PLINIO DE CASTRO SILVA,
Prefeito Municipal.
Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM.
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Charlise Barato dos Santos,
Agente Administrativo.

DECRETO Nº 6910/2021

Publicação Nº 2789787

DECRETO Nº 6.910, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
“NOMEIA SERVIDOR PÚBLICO”
JOÃO LUIZ DE ANDRADE, Prefeito de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições conferidas pelo Artigo 69,
IX e XI, da Lei Orgânica do Município, promulgada em 21 de junho de 1990, combinado com o Art. 12, Inciso I, da Lei Complementar nº
083, de 29 de novembro de 2019, Estatuto dos Servidores Públicos e Art. 8º, § 1º da Lei Complementar nº 073, de 05 de junho de 2018;
DECRETA:
Art. 1. Fica NOMEADO como servidor público municipal, OSVALDIR BOFF, para exercer o cargo comissionado de DIRETOR GERAL DO SEMAE, de livre nomeação e exoneração, regido pelo Regime Jurídico Estatutário, conforme Lei Complementar nº 083, de 29 de novembro de
2019, com os vencimentos e atribuições previstos em Lei, a partir de 04 de janeiro de 2021.
Art. 2º. As despesas com a execução do presente decreto correrão por conta dos recursos orçamentários vigentes.
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO, ESTADO DE SANTA CATARINA, 04 DE JANEIRO DE 2021.
JOÃO LUIZ DE ANDRADE,
Prefeito Municipal.
Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM.
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Charlise Barato dos Santos,
Agente Administrativo

DECRETO Nº 6911/2021

Publicação Nº 2789790

DECRETO Nº 6.911, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
“NOMEIA SERVIDOR PÚBLICO”
JOÃO LUIZ DE ANDRADE, Prefeito de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições conferidas pelo Artigo 69,
IX e XI, da Lei Orgânica do Município, promulgada em 21 de junho de 1990, combinado com o Art. 12, Inciso I, da Lei Complementar nº
083, de 29 de novembro de 2019, Estatuto dos Servidores Públicos;
DECRETA:
Art. 1. Fica NOMEADA a funcionária pública municipal, MÉLODI PAOLA TERNUS, para exercer o cargo comissionado de ASSESSOR DE GABINETE DO PREFEITO, de livre nomeação e exoneração, regida pelo Regime Jurídico Estatutário, conforme Lei Complementar nº 083, de 29
de novembro de 2019, com os vencimentos e atribuições previstos em Lei, a partir de 04 de janeiro de 2021.
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Art. 2º. As despesas com a execução do presente decreto correrão por conta dos recursos orçamentários vigentes.
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO, ESTADO DE SANTA CATARINA, 04 DE JANEIRO DE 2021.
JOÃO LUIZ DE ANDRADE,
Prefeito Municipal.
Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM.
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Charlise Barato dos Santos,
Agente Administrativo

DECRETO Nº 6912/2021

Publicação Nº 2789809

DECRETO Nº 6.912, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
“NOMEIA SERVIDOR PÚBLICO”
JOÃO LUIZ DE ANDRADE, Prefeito de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições conferidas pelo Artigo 69,
IX e XI, da Lei Orgânica do Município, promulgada em 21 de junho de 1990, combinado com o Art. 12, Inciso I, da Lei Complementar nº
083, de 29 de novembro de 2019, Estatuto dos Servidores Públicos;
DECRETA:
Art. 1. Fica NOMEADA a funcionária pública municipal, ELIZETE SERAFINI, para exercer o cargo comissionado de CHEFE DE DEPARTAMENTO DE SECRETARIA, de livre nomeação e exoneração, regida pelo Regime Jurídico Estatutário, conforme Lei Complementar nº 083, de 29
de novembro de 2019, com os vencimentos e atribuições previstos em Lei, a partir de 04 de janeiro de 2021.
Art. 2º. As despesas com a execução do presente decreto correrão por conta dos recursos orçamentários vigentes.
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO, ESTADO DE SANTA CATARINA, 04 DE JANEIRO DE 2021.
JOÃO LUIZ DE ANDRADE,
Prefeito Municipal.
Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM.
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Charlise Barato dos Santos,
Agente Administrativo

DECRETO Nº 6915/2021

Publicação Nº 2789815

DECRETO Nº 6.915, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
“NOMEIA SERVIDOR PÚBLICO”
JOÃO LUIZ DE ANDRADE, Prefeito de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições conferidas pelo Artigo 69,
IX e XI, da Lei Orgânica do Município, promulgada em 21 de junho de 1990, combinado com o Art. 12, Inciso I, da Lei Complementar nº
083, de 29 de novembro de 2019, Estatuto dos Servidores Públicos;
DECRETA:
Art. 1. Fica NOMEADA a funcionária pública municipal, ALEXANDRA SEHN HECK, para exercer o cargo comissionado de CHEFE DE GABINETE
DE SECRETÁRIO, de livre nomeação e exoneração, regida pelo Regime Jurídico Estatutário, conforme Lei Complementar nº 083, de 29 de
novembro de 2019, com os vencimentos e atribuições previstos em Lei, a partir de 04 de janeiro de 2021.
Art. 2º. As despesas com a execução do presente decreto correrão por conta dos recursos orçamentários vigentes.
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
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GABINETE DO PREFEITO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO, ESTADO DE SANTA CATARINA, 04 DE JANEIRO DE 2021.
JOÃO LUIZ DE ANDRADE,
Prefeito Municipal.
Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM.
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Charlise Barato dos Santos,
Agente Administrativo

DECRETO Nº 6932/2021

Publicação Nº 2789844

DECRETO Nº 6.932, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
“NOMEIA SERVIDOR PÚBLICO”
JOÃO LUIZ DE ANDRADE, Prefeito de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições conferidas pelo Artigo 69,
IX e XI, da Lei Orgânica do Município, promulgada em 21 de junho de 1990, combinado com o Art. 12, Inciso I, da Lei Complementar nº
083, de 29 de novembro de 2019, Estatuto dos Servidores Públicos;
DECRETA:
Art. 1. Fica NOMEADO o funcionário público municipal, FERNANDO BATISTA ESCHER, para exercer o cargo comissionado de DIRETOR DISTRITAL, de livre nomeação e exoneração, regido pelo Regime Jurídico Estatutário, conforme Lei Complementar nº 083, de 29 de novembro
de 2019, com os vencimentos e atribuições previstos em Lei, a partir de 04 de janeiro de 2021.
Art. 2º. As despesas com a execução do presente decreto correrão por conta dos recursos orçamentários vigentes.
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO, ESTADO DE SANTA CATARINA, 04 DE JANEIRO DE 2021.
JOÃO LUIZ DE ANDRADE,
Prefeito Municipal.
Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM.
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Charlise Barato dos Santos,
Agente Administrativo

DECRETO Nº6913/2021

Publicação Nº 2789812

DECRETO Nº 6.913, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
“NOMEIA SERVIDOR PÚBLICO”
JOÃO LUIZ DE ANDRADE, Prefeito de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições conferidas pelo Artigo 69,
IX e XI, da Lei Orgânica do Município, promulgada em 21 de junho de 1990, combinado com o Art. 12, Inciso I, da Lei Complementar nº
083, de 29 de novembro de 2019, Estatuto dos Servidores Públicos;
DECRETA:
Art. 1. Fica NOMEADA a funcionária pública municipal, EDUARDA GRENDENE, para exercer o cargo comissionado de CHEFE DE GABINETE
DE SECRETÁRIO, de livre nomeação e exoneração, regida pelo Regime Jurídico Estatutário, conforme Lei Complementar nº 083, de 29 de
novembro de 2019, com os vencimentos e atribuições previstos em Lei, a partir de 04 de janeiro de 2021.
Art. 2º. As despesas com a execução do presente decreto correrão por conta dos recursos orçamentários vigentes.
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO, ESTADO DE SANTA CATARINA, 04 DE JANEIRO DE 2021.
JOÃO LUIZ DE ANDRADE,
Prefeito Municipal.
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Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM.
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Charlise Barato dos Santos,
Agente Administrativo

DECRETO Nº6914/2021

Publicação Nº 2789814

DECRETO Nº 6.914, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
“NOMEIA SERVIDOR PÚBLICO”
JOÃO LUIZ DE ANDRADE, Prefeito de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições conferidas pelo Artigo 69,
IX e XI, da Lei Orgânica do Município, promulgada em 21 de junho de 1990, combinado com o Art. 12, Inciso I, da Lei Complementar nº
083, de 29 de novembro de 2019, Estatuto dos Servidores Públicos;
DECRETA:
Art. 1. Fica NOMEADA a funcionária pública municipal, TAJANA SOLANGE BOFF DOS SANTOS, para exercer o cargo comissionado de CHEFE
DE GABINETE DE SECRETÁRIO, de livre nomeação e exoneração, regida pelo Regime Jurídico Estatutário, conforme Lei Complementar nº
083, de 29 de novembro de 2019, com os vencimentos e atribuições previstos em Lei, a partir de 04 de janeiro de 2021.
Art. 2º. As despesas com a execução do presente decreto correrão por conta dos recursos orçamentários vigentes.
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO, ESTADO DE SANTA CATARINA, 04 DE JANEIRO DE 2021.
JOÃO LUIZ DE ANDRADE,
Prefeito Municipal.
Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM.
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Charlise Barato dos Santos,
Agente Administrativo

DECRETO Nº6916/2021

Publicação Nº 2789817

DECRETO Nº 6.916, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
“NOMEIA SERVIDOR PÚBLICO”
JOÃO LUIZ DE ANDRADE, Prefeito de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições conferidas pelo Artigo 69,
IX e XI, da Lei Orgânica do Município, promulgada em 21 de junho de 1990, combinado com o Art. 12, Inciso I, da Lei Complementar nº
083, de 29 de novembro de 2019, Estatuto dos Servidores Públicos;
DECRETA:
Art. 1. Fica NOMEADA a funcionária pública municipal, PATRICIA AGOSTINI DOSSIATI, para exercer o cargo comissionado de DIRETOR
DE SECRETARIA, de livre nomeação e exoneração, regida pelo Regime Jurídico Estatutário, conforme Lei Complementar nº 083, de 29 de
novembro de 2019, com os vencimentos e atribuições previstos em Lei, a partir de 04 de janeiro de 2021.
Art. 2º. As despesas com a execução do presente decreto correrão por conta dos recursos orçamentários vigentes.
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO, ESTADO DE SANTA CATARINA, 04 DE JANEIRO DE 2021.
JOÃO LUIZ DE ANDRADE,
Prefeito Municipal.
Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM.
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Charlise Barato dos Santos,
Agente Administrativo
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DECRETO Nº6917/2021

Publicação Nº 2789819

DECRETO Nº 6.917, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
“NOMEIA SERVIDOR PÚBLICO”
JOÃO LUIZ DE ANDRADE, Prefeito de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições conferidas pelo Artigo 69,
IX e XI, da Lei Orgânica do Município, promulgada em 21 de junho de 1990, combinado com o Art. 12, Inciso I, da Lei Complementar nº
083, de 29 de novembro de 2019, Estatuto dos Servidores Públicos;
DECRETA:
Art. 1. Fica NOMEADA a funcionária pública municipal, RENECI LUIZA EBERHARDT, para exercer o cargo comissionado de DIRETOR GERAL
DE SECRETARIA, de livre nomeação e exoneração, regida pelo Regime Jurídico Estatutário, conforme Lei Complementar nº 083, de 29 de
novembro de 2019, com os vencimentos e atribuições previstos em Lei, a partir de 04 de janeiro de 2021.
Art. 2º. As despesas com a execução do presente decreto correrão por conta dos recursos orçamentários vigentes.
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO, ESTADO DE SANTA CATARINA, 04 DE JANEIRO DE 2021.
JOÃO LUIZ DE ANDRADE,
Prefeito Municipal.
Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM.
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Charlise Barato dos Santos,
Agente Administrativo

DECRETO Nº6918/2021

Publicação Nº 2789820

DECRETO Nº 6.918, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
“NOMEIA SERVIDOR PÚBLICO”
JOÃO LUIZ DE ANDRADE, Prefeito de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições conferidas pelo Artigo 69,
IX e XI, da Lei Orgânica do Município, promulgada em 21 de junho de 1990, combinado com o Art. 12, Inciso I, da Lei Complementar nº
083, de 29 de novembro de 2019, Estatuto dos Servidores Públicos;
DECRETA:
Art. 1. Fica NOMEADA a funcionária pública municipal, ANA PAULA BECKENKAMP, para exercer o cargo comissionado de PROCURADOR
GERAL, de livre nomeação e exoneração, regida pelo Regime Jurídico Estatutário, conforme Lei Complementar nº 083, de 29 de novembro
de 2019, com os vencimentos e atribuições previstos em Lei, a partir de 04 de janeiro de 2021.
Art. 2º. As despesas com a execução do presente decreto correrão por conta dos recursos orçamentários vigentes.
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO, ESTADO DE SANTA CATARINA, 04 DE JANEIRO DE 2021.
JOÃO LUIZ DE ANDRADE,
Prefeito Municipal.
Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM.
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Charlise Barato dos Santos,
Agente Administrativo
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DECRETO Nº6919/2021

Publicação Nº 2789822

DECRETO Nº 6.919, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
“NOMEIA SERVIDOR PÚBLICO”
JOÃO LUIZ DE ANDRADE, Prefeito de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições conferidas pelo Artigo 69,
IX e XI, da Lei Orgânica do Município, promulgada em 21 de junho de 1990, combinado com o Art. 12, Inciso I, da Lei Complementar nº
083, de 29 de novembro de 2019, Estatuto dos Servidores Públicos;
DECRETA:
Art. 1. Fica NOMEADA a funcionária pública municipal, CARLA PATRÍCIA SILVESTRE, para exercer o cargo comissionado de COORDENADOR
DO CRAS, de livre nomeação e exoneração, regida pelo Regime Jurídico Estatutário, conforme Lei Complementar nº 083, de 29 de novembro
de 2019, com os vencimentos e atribuições previstos em Lei, a partir de 04 de janeiro de 2021.
Art. 2º. As despesas com a execução do presente decreto correrão por conta dos recursos orçamentários vigentes.
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO, ESTADO DE SANTA CATARINA, 04 DE JANEIRO DE 2021.
JOÃO LUIZ DE ANDRADE,
Prefeito Municipal.
Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM.
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Charlise Barato dos Santos,
Agente Administrativo

DECRETO Nº6920/2021

Publicação Nº 2789823

DECRETO Nº 6.920, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
“NOMEIA SERVIDOR PÚBLICO”
JOÃO LUIZ DE ANDRADE, Prefeito de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições conferidas pelo Artigo 69,
IX e XI, da Lei Orgânica do Município, promulgada em 21 de junho de 1990, combinado com o Art. 12, Inciso I, da Lei Complementar nº
083, de 29 de novembro de 2019, Estatuto dos Servidores Públicos;
DECRETA:
Art. 1. Fica NOMEADA a funcionária pública municipal, SILVANA LUCIA LAZZARI, para exercer o cargo comissionado de COORDENADOR DO
PROCON, de livre nomeação e exoneração, regida pelo Regime Jurídico Estatutário, conforme Lei Complementar nº 083, de 29 de novembro
de 2019, com os vencimentos e atribuições previstos em Lei, a partir de 04 de janeiro de 2021.
Art. 2º. As despesas com a execução do presente decreto correrão por conta dos recursos orçamentários vigentes.
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO, ESTADO DE SANTA CATARINA, 04 DE JANEIRO DE 2021.
JOÃO LUIZ DE ANDRADE,
Prefeito Municipal.
Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM.
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Charlise Barato dos Santos,
Agente Administrativo
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DECRETO Nº6921/2021

Publicação Nº 2789826

DECRETO Nº 6.921, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
“NOMEIA SERVIDOR PÚBLICO”
JOÃO LUIZ DE ANDRADE, Prefeito de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições conferidas pelo Artigo 69,
IX e XI, da Lei Orgânica do Município, promulgada em 21 de junho de 1990, combinado com o Art. 12, Inciso I, da Lei Complementar nº
083, de 29 de novembro de 2019, Estatuto dos Servidores Públicos;
DECRETA:
Art. 1. Fica NOMEADA a funcionária pública municipal, SONIA INEZ VOLKWEIS FERNANDES, para exercer o cargo comissionado de COORDENADOR GERAL DOS ESF’S, de livre nomeação e exoneração, regida pelo Regime Jurídico Estatutário, conforme Lei Complementar nº 083,
de 29 de novembro de 2019, com os vencimentos e atribuições previstos em Lei, a partir de 04 de janeiro de 2021.
Art. 2º. As despesas com a execução do presente decreto correrão por conta dos recursos orçamentários vigentes.
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO, ESTADO DE SANTA CATARINA, 04 DE JANEIRO DE 2021.
JOÃO LUIZ DE ANDRADE,
Prefeito Municipal.
Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM.
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Charlise Barato dos Santos,
Agente Administrativo

DECRETO Nº6922/2021

Publicação Nº 2789828

DECRETO Nº 6.922, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
“NOMEIA SERVIDOR PÚBLICO”
JOÃO LUIZ DE ANDRADE, Prefeito de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições conferidas pelo Artigo 69,
IX e XI, da Lei Orgânica do Município, promulgada em 21 de junho de 1990, combinado com o Art. 12, Inciso I, da Lei Complementar nº
083, de 29 de novembro de 2019, Estatuto dos Servidores Públicos;
DECRETA:
Art. 1. Fica NOMEADO o funcionário público municipal, JANDIR JOSÉ HARTMANN, para exercer o cargo comissionado de CHEFE DE DEPARTAMENTO DE SECRETARIA, de livre nomeação e exoneração, regida pelo Regime Jurídico Estatutário, conforme Lei Complementar nº 083,
de 29 de novembro de 2019, com os vencimentos e atribuições previstos em Lei, a partir de 04 de janeiro de 2021.
Art. 2º. As despesas com a execução do presente decreto correrão por conta dos recursos orçamentários vigentes.
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO, ESTADO DE SANTA CATARINA, 04 DE JANEIRO DE 2021.
JOÃO LUIZ DE ANDRADE,
Prefeito Municipal.
Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM.
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Charlise Barato dos Santos,
Agente Administrativo
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DECRETO Nº6923/2021

Publicação Nº 2789831

DECRETO Nº 6.923, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
“NOMEIA SERVIDOR PÚBLICO”
JOÃO LUIZ DE ANDRADE, Prefeito de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições conferidas pelo Artigo 69,
IX e XI, da Lei Orgânica do Município, promulgada em 21 de junho de 1990, combinado com o Art. 12, Inciso I, da Lei Complementar nº
083, de 29 de novembro de 2019, Estatuto dos Servidores Públicos;
DECRETA:
Art. 1. Fica NOMEADO o funcionário público municipal, GILMAR PONTIN, para exercer o cargo comissionado de DIRETOR DE SECRETARIA,
de livre nomeação e exoneração, regida pelo Regime Jurídico Estatutário, conforme Lei Complementar nº 083, de 29 de novembro de 2019,
com os vencimentos e atribuições previstos em Lei, a partir de 04 de janeiro de 2021.
Art. 2º. As despesas com a execução do presente decreto correrão por conta dos recursos orçamentários vigentes.
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO, ESTADO DE SANTA CATARINA, 04 DE JANEIRO DE 2021.
JOÃO LUIZ DE ANDRADE,
Prefeito Municipal.
Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM.
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Charlise Barato dos Santos,
Agente Administrativo

DECRETO Nº6924/2021

Publicação Nº 2789832

DECRETO Nº 6.924, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
“NOMEIA SERVIDOR PÚBLICO”
JOÃO LUIZ DE ANDRADE, Prefeito de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições conferidas pelo Artigo 69,
IX e XI, da Lei Orgânica do Município, promulgada em 21 de junho de 1990, combinado com o Art. 12, Inciso I, da Lei Complementar nº
083, de 29 de novembro de 2019, Estatuto dos Servidores Públicos;
DECRETA:
Art. 1. Fica NOMEADO o funcionário público municipal, EVANDRO DE VARGAS, para exercer o cargo comissionado de DIRETOR DE SECRETARIA, de livre nomeação e exoneração, regida pelo Regime Jurídico Estatutário, conforme Lei Complementar nº 083, de 29 de novembro
de 2019, com os vencimentos e atribuições previstos em Lei, a partir de 04 de janeiro de 2021.
Art. 2º. As despesas com a execução do presente decreto correrão por conta dos recursos orçamentários vigentes.
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO, ESTADO DE SANTA CATARINA, 04 DE JANEIRO DE 2021.
JOÃO LUIZ DE ANDRADE,
Prefeito Municipal.
Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM.
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Charlise Barato dos Santos,
Agente Administrativo
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DECRETO Nº6925/2021

Publicação Nº 2789834

DECRETO Nº 6.925, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
“NOMEIA SERVIDOR PÚBLICO”
JOÃO LUIZ DE ANDRADE, Prefeito de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições conferidas pelo Artigo 69,
IX e XI, da Lei Orgânica do Município, promulgada em 21 de junho de 1990, combinado com o Art. 12, Inciso I, da Lei Complementar nº
083, de 29 de novembro de 2019, Estatuto dos Servidores Públicos;
DECRETA:
Art. 1. Fica NOMEADO o funcionário público municipal, LUIZ VALGOI, para exercer o cargo comissionado de DIRETOR DE SECRETARIA, de
livre nomeação e exoneração, regida pelo Regime Jurídico Estatutário, conforme Lei Complementar nº 083, de 29 de novembro de 2019,
com os vencimentos e atribuições previstos em Lei, a partir de 04 de janeiro de 2021.
Art. 2º. As despesas com a execução do presente decreto correrão por conta dos recursos orçamentários vigentes.
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO, ESTADO DE SANTA CATARINA, 04 DE JANEIRO DE 2021.
JOÃO LUIZ DE ANDRADE,
Prefeito Municipal.
Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM.
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Charlise Barato dos Santos,
Agente Administrativo

DECRETO Nº6926/2021

Publicação Nº 2789835

DECRETO Nº 6.926, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
“NOMEIA SERVIDOR PÚBLICO”
JOÃO LUIZ DE ANDRADE, Prefeito de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições conferidas pelo Artigo 69,
IX e XI, da Lei Orgânica do Município, promulgada em 21 de junho de 1990, combinado com o Art. 12, Inciso I, da Lei Complementar nº
083, de 29 de novembro de 2019, Estatuto dos Servidores Públicos;
DECRETA:
Art. 1. Fica NOMEADO o funcionário público municipal, CLEONEI EICH, para exercer o cargo comissionado de DIRETOR DE SECRETARIA,
de livre nomeação e exoneração, regida pelo Regime Jurídico Estatutário, conforme Lei Complementar nº 083, de 29 de novembro de 2019,
com os vencimentos e atribuições previstos em Lei, a partir de 04 de janeiro de 2021.
Art. 2º. As despesas com a execução do presente decreto correrão por conta dos recursos orçamentários vigentes.
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO, ESTADO DE SANTA CATARINA, 04 DE JANEIRO DE 2021.
JOÃO LUIZ DE ANDRADE,
Prefeito Municipal.
Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM.
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Charlise Barato dos Santos,
Agente Administrativo
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DECRETO Nº6927/2021

Publicação Nº 2789836

DECRETO Nº 6.927, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
“NOMEIA SERVIDOR PÚBLICO”
JOÃO LUIZ DE ANDRADE, Prefeito de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições conferidas pelo Artigo 69,
IX e XI, da Lei Orgânica do Município, promulgada em 21 de junho de 1990, combinado com o Art. 12, Inciso I, da Lei Complementar nº
083, de 29 de novembro de 2019, Estatuto dos Servidores Públicos;
DECRETA:
Art. 1. Fica NOMEADO o funcionário público municipal, EDIMILSON LUIZ DALMAGRO, para exercer o cargo comissionado de SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, de livre nomeação e exoneração, regido pelo Regime Jurídico Estatutário, conforme Lei Complementar nº
083, de 29 de novembro de 2019, com os vencimentos e atribuições previstos em Lei, a partir de 04 de janeiro de 2021.
Art. 2º. As despesas com a execução do presente decreto correrão por conta dos recursos orçamentários vigentes.
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO, ESTADO DE SANTA CATARINA, 04 DE JANEIRO DE 2021.
JOÃO LUIZ DE ANDRADE,
Prefeito Municipal.
Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM.
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Charlise Barato dos Santos,
Agente Administrativo

DECRETO Nº6928/2021

Publicação Nº 2789837

DECRETO Nº 6.929, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
“NOMEIA SERVIDOR PÚBLICO”
JOÃO LUIZ DE ANDRADE, Prefeito de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições conferidas pelo Artigo 69,
IX e XI, da Lei Orgânica do Município, promulgada em 21 de junho de 1990, combinado com o Art. 12, Inciso I, da Lei Complementar nº
083, de 29 de novembro de 2019, Estatuto dos Servidores Públicos;
DECRETA:
Art. 1. Fica NOMEADO o funcionário público municipal, IRONI FEDRIZZI, para exercer o cargo comissionado de SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, de livre nomeação e exoneração, regido pelo Regime Jurídico Estatutário, conforme Lei
Complementar nº 083, de 29 de novembro de 2019, com os vencimentos e atribuições previstos em Lei, a partir de 04 de janeiro de 2021.
Art. 2º. As despesas com a execução do presente decreto correrão por conta dos recursos orçamentários vigentes.
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO, ESTADO DE SANTA CATARINA, 04 DE JANEIRO DE 2021.
JOÃO LUIZ DE ANDRADE,
Prefeito Municipal.
Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM.
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Charlise Barato dos Santos,
Agente Administrativo
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DECRETO Nº6929/2021

Publicação Nº 2789839

DECRETO Nº 6.929, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
“NOMEIA SERVIDOR PÚBLICO”
JOÃO LUIZ DE ANDRADE, Prefeito de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições conferidas pelo Artigo 69,
IX e XI, da Lei Orgânica do Município, promulgada em 21 de junho de 1990, combinado com o Art. 12, Inciso I, da Lei Complementar nº
083, de 29 de novembro de 2019, Estatuto dos Servidores Públicos;
DECRETA:
Art. 1. Fica NOMEADO o funcionário público municipal, IRONI FEDRIZZI, para exercer o cargo comissionado de SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, de livre nomeação e exoneração, regido pelo Regime Jurídico Estatutário, conforme Lei
Complementar nº 083, de 29 de novembro de 2019, com os vencimentos e atribuições previstos em Lei, a partir de 04 de janeiro de 2021.
Art. 2º. As despesas com a execução do presente decreto correrão por conta dos recursos orçamentários vigentes.
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO, ESTADO DE SANTA CATARINA, 04 DE JANEIRO DE 2021.
JOÃO LUIZ DE ANDRADE,
Prefeito Municipal.
Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM.
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Charlise Barato dos Santos,
Agente Administrativo

DECRETO Nº6930/2021

Publicação Nº 2789840

DECRETO Nº 6.930, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
“NOMEIA SERVIDOR PÚBLICO”
JOÃO LUIZ DE ANDRADE, Prefeito de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições conferidas pelo Artigo 69,
IX e XI, da Lei Orgânica do Município, promulgada em 21 de junho de 1990, combinado com o Art. 12, Inciso I, da Lei Complementar nº
083, de 29 de novembro de 2019, Estatuto dos Servidores Públicos;
DECRETA:
Art. 1. Fica NOMEADO o funcionário público municipal, GERALDO WILLE, para exercer o cargo comissionado de DIRETOR GERAL DE SECRETARIA, de livre nomeação e exoneração, regido pelo Regime Jurídico Estatutário, conforme Lei Complementar nº 083, de 29 de novembro
de 2019, com os vencimentos e atribuições previstos em Lei, a partir de 04 de janeiro de 2021.
Art. 2º. As despesas com a execução do presente decreto correrão por conta dos recursos orçamentários vigentes.
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO, ESTADO DE SANTA CATARINA, 04 DE JANEIRO DE 2021.
JOÃO LUIZ DE ANDRADE,
Prefeito Municipal.
Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM.
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Charlise Barato dos Santos,
Agente Administrativo
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DECRETO Nº6931/2021

Publicação Nº 2789842

DECRETO Nº 6.931, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
“NOMEIA SERVIDOR PÚBLICO”
JOÃO LUIZ DE ANDRADE, Prefeito de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições conferidas pelo Artigo 69,
IX e XI, da Lei Orgânica do Município, promulgada em 21 de junho de 1990, combinado com o Art. 12, Inciso I, da Lei Complementar nº
083, de 29 de novembro de 2019, Estatuto dos Servidores Públicos;
DECRETA:
Art. 1. Fica NOMEADO o funcionário público municipal, JACSON LUIZ LAZARETTI, para exercer o cargo comissionado de DIRETOR DISTRITAL, de livre nomeação e exoneração, regido pelo Regime Jurídico Estatutário, conforme Lei Complementar nº 083, de 29 de novembro de
2019, com os vencimentos e atribuições previstos em Lei, a partir de 04 de janeiro de 2021.
Art. 2º. As despesas com a execução do presente decreto correrão por conta dos recursos orçamentários vigentes.
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO, ESTADO DE SANTA CATARINA, 04 DE JANEIRO DE 2021.
JOÃO LUIZ DE ANDRADE,
Prefeito Municipal.
Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM.
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Charlise Barato dos Santos,
Agente Administrativo

DECRETO Nº6933/2021

Publicação Nº 2789853

DECRETO Nº 6.933, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
“NOMEIA SERVIDOR PÚBLICO”
JOÃO LUIZ DE ANDRADE, Prefeito de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições conferidas pelo Artigo 69,
IX e XI, da Lei Orgânica do Município, promulgada em 21 de junho de 1990, combinado com o Art. 12, Inciso I, da Lei Complementar nº
083, de 29 de novembro de 2019, Estatuto dos Servidores Públicos e Art. 8º, § 1º da Lei Complementar nº 073, de 05 de junho de 2018;
DECRETA:
Art. 1. Fica NOMEADA como servidora pública municipal, ANDREIA COLLE, para exercer o cargo comissionado de DIRETOR ADMINISTRATIVO DO SEMAE, de livre nomeação e exoneração, regido pelo Regime Jurídico Estatutário, conforme Lei Complementar nº 083, de 29 de
novembro de 2019, com os vencimentos e atribuições previstos em Lei, a partir de 04 de janeiro de 2021.
Art. 2º. As despesas com a execução do presente decreto correrão por conta dos recursos orçamentários vigentes.
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO, ESTADO DE SANTA CATARINA, 04 DE JANEIRO DE 2021.
JOÃO LUIZ DE ANDRADE,
Prefeito Municipal.
Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM.
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Charlise Barato dos Santos,
Agente Administrativo
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Publicação Nº 2789556

Termo de Posse e Transferência de Cargo de
Prefeito e Vice Prefeito Municipal
Ao primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às onze horas, no Gabinete do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal
de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, presentes no ato solene as autoridades: Antonio Plínio de Castro Silva, Zaira da Silva Camara Castro, Elandir João Zanardi, vereadores eleitos, autoridades locais, servidores e demais presentes para a posse e transferência dos
cargos de prefeito e vice-prefeito para a gestão 2021/2024. O Senhor Antonio Plinio de Castro Silva que deixa o cargo, apresenta ao seu
sucessor, Senhor João Luiz de Andrade o rol de documentos sugeridos pela Confederação Nacional dos Municípios – CNM, Tribunal de Contas
do Estado de Santa Catarina – TCE/SC e equipe de transição, conforme segue: Demonstrativos dos créditos do município; LDO, LOA, PPA;
balancetes mensais e balanços gerais, demonstrativo da dívida ativa; relação de convênios, termos de fomento, acordos e contratos; relação
de patrimônio; relação de ações cíveis, trabalhistas, precatórios; relação de obras em andamento e projetos; relação de projetos de lei em
curso na Câmara Municipal de Vereadores; lista de frota de veículos, relação de servidores públicos municipais; demonstrativo das disponibilidades; relação de termos de ajuste de conduta e gestão; identificação das chaves dos departamentos, veículos e equipamentos; relação
de processos administrativos em andamento; relatório da controladoria e ouvidoria municipal. Após relato da situação em que se encontra o
Município, o Senhor Antonio Plinio de Castro Silva transfere o cargo de Prefeito Municipal ao seu sucessor, Senhor João Luiz de Andrade e ao
seu Vice-Prefeito Elmar José Hentz que assumem a administração do Município de São José do Cedro no período de 2021/2024, desejando
êxito em sua gestão. Os empossados assumem seus cargos sabedores do compromisso com o progresso e desenvolvimento de São José
do Cedro, cumprindo com as leis que regem a Administração Pública. Nada mais a tratar, foi encerrado o presente ato solene e lavrada a
presente ata que segue assinada por todos os presentes.

Câmara Municipal
PORTARIA 001/2021 - NOMEIA ASSESSORA JURÍDICA EDINA GRASIELA TREMEA SPIRONELLO

Publicação Nº 2789851

PORTARIA Nº 01/2021.
ENIO CAROSSI, Presidente da Câmara de Vereadores de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e
regimentais,
CONSIDERANDO a necessidade da mantença dos serviços de assessoria jurídica para o bom e regular andamento dos trabalhos do Poder
Legislativo, mormente quanto ao controle da legalidade e constitucionalidade dos atos típicos e demais orientações aos legisladores;
CONSIDERANDO que o cargo de Assessor Jurídico é de natureza comissionada, ou seja, livre nomeação e exoneração, de acordo com a Lei
Municipal nº 3.513 de 06 de maio de 2008;
CONSIDERANDO que o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, através do Prejulgado 0418 admite que o cargo de Assessor Jurídico
seja de natureza comissionada;
RESOLVE,
Art. 1º. NOMEAR, a partir de 01 de janeiro de 2021, a Advogada Edina Grasiela Tremea Spironello, inscrita na OAB/SC 21448 para exercer
o cargo de Assessora Jurídica, de natureza comissionada, previsto na Lei Municipal nº 3.513 de 06 de maio de 2008.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na presente data, com efeitos retroativos à 01.01.2021, revogando-se eventuais disposições em contrário.
Câmara de Vereadores de São José do Cedro, 04 de janeiro de 2021.
___________________________
ENIO CAROSSI
Presidente da Câmara de Vereadores
MARLENE SALETE ALBERT
Secretária Executiva
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São Lourenço do Oeste
Prefeitura
DECRETO Nº 6.973, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789021

DECRETO Nº 6.973, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Fixa horário de expediente e de atendimento ao público dos órgãos da Administração Pública Municipal direta e indireta, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO ESTE, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo
55, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal,
CONSIDERANDO a queda na arrecadação do ICMS e consequentemente no repasse da quota parte pertencente aos municípios catarinenses;
CONSIDERANDO o início da gestão e a necessidade de preenchimento de cargos de confiança;
CONSIDERANDO a necessidade de gerar economia devido à queda das receitas e com vistas ao cumprimento da Lei de Responsabilidade
Fiscal;
DECRETA:
Art. 1º Fica fixado para turno único, o horário de expediente e de atendimento ao público dos órgãos da Administração Pública Municipal
direta e indireta, os quais cumprirão jornada de trabalho de 06 (seis) horas ininterruptas, das 07h00min às 13h00min, de segunda à sexta-feira, no período de 05 a 29 de janeiro de 2021.
Parágrafo único. Excetuam-se do cumprimento do horário previsto no caput os órgãos, abaixo relacionados, que permanecerão com seus
horários de funcionamento inalterados:
I - Secretaria Municipal de Saúde e suas unidades;
II - Centro de Referência de Assistência Social (CRAS);
III - Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS);
IV - Conselho Tutelar;
V - Estação de Tratamento de Esgoto.
Art. 2º Fica proibida a permanência de qualquer servidor municipal nas dependências dos prédios públicos após o horário de expediente de
seus respectivos órgãos.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Lourenço do Oeste - SC, 04 de janeiro de 2021.
RAFAEL CALEFFI
Prefeito Municipal

EDITAL DE CHAMAMENTO PARA INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS REGISTROS CADASTRAIS DE FORNECEDORES

Publicação Nº 2772369

EDITAL DE CHAMAMENTO PARA INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS REGISTROS CADASTRAIS DE FORNECEDORES
O Prefeito Municipal de SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, RAFAEL CALEFFI, TORNA PÚBLICo a todos os interessados,
que na conformidade do art. 34, da Lei n° 8666/93 e demais normas de Direito Público aplicáveis, se encontra aberta a possibilidade geral
e irrestrita para proceder ao REGISTRO CADASTRAL como Fornecedor e/ou Prestador de Serviços da Administração Pública Municipal de
São Lourenço do Oeste - SC.
Maiores informações poderão ser obtidas junto à Prefeitura Municipal, na Gerência de Licitações e Compras, no horário das 07h30min às
11h30min e 13h30min às 17h30min, pelo fone (49) 3344-8502 ou no site www.saolourenco.sc.gov.br.
São Lourenço do Oeste - SC, 04 de janeiro de 2021.
RAFAEL CALEFFI
Prefeito Municipal
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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 06.3/2020

Publicação Nº 2789304

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 06.3/2020.
Dispõe acerca da retificação do Edital de Processo Seletivo nº 06.1/2020, de 28 de dezembro de 2020, que homologa as inscrições deferidas
no Processo Seletivo nº 06/2020.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso das suas atribuições legais que lhe confere o
artigo 55, inciso IX, da Lei Orgânica do Município e de acordo com a Lei Municipal nº 1.742, de 09 de abril de 2008 e demais disposições
legais aplicáveis à espécie;
CONSIDERANDO o acolhimento, pela Comissão Coordenadora, de recursos interpostos, bem como a constatação de equívoco decorrente
da análise da documentação de alguns candidatos inscritos no Processo Seletivo;
Resolve tornar pública a RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 06.1/2020, que homologa as inscrições deferidas no Processo Seletivo nº 06/2020, destinado à formação de cadastro de reserva de Professores e de Assistentes Técnico Pedagógicos (ATPs), em
caráter temporário e excepcional, para o ano letivo de 2021, na Rede Municipal de Ensino, conforme segue:
1. DA RETIFICAÇÃO
1.1. Fica retificado o Edital de Processo Seletivo nº 06.1/2020, de 28 de dezembro de 2020, nos termos seguintes:
a) O item 1, subitem 1.1, do Edital de Processo Seletivo nº 06.1/2020, que trata da homologação das inscrições, passa a constar com as
seguintes alterações:
“1. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
1.1 ....................................................................................................................................................................................................
..
.........................................................................................................................................................................................................
...
DISCIPLINA: ANOS INICIAIS - HABILITADO
NOME

Inscrição

ESCOLARIDADE

SITUAÇÃO

............................................

...........

...............................................

...............

VANESA APARECIDA VIEIRA KORT

77

PEDAGOGIA/ESPECIALIZAÇÃO

DEFERIDA

............................................

...........

...............................................

...............

.........................................................................................................................................................................................................
...
DISCIPLINA: INGLÊS - HABILITADO
NOME

Inscrição

ESCOLARIDADE

SITUAÇÃO

............................................

...........

...............................................

...............

MATHEUS VINICIUS COSSA

766

LETRAS PORTUGUÊS-INGLÊS

DEFERIDA

............................................

...........

...............................................

...............

.........................................................................................................................................................................................................
...
DISCIPLINA: PORTUGUÊS - HABILITADO
NOME

Inscrição

.........................
...........
...................
MATHEUS VINICIUS COSSA

SITUAÇÃO

ESCOLARIDADE
...............................................
767

.........................
...........
...................

...............

LETRAS PORTUGUÊS-INGLÊS
...............................................

DEFERIDA

...............

.........................................................................................................................................................................................................
...
DISCIPLINA: MATEMÁTICA - HABILITADO
NOME

Inscrição

ESCOLARIDADE

SITUAÇÃO

AURI BATISTA VIEIRA MECABO

69

MATEMÁTICA

DEFERIDA

ASSINADO DIGITALMENTE
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b) O item 2, subitem 2.1, do Edital de Processo Seletivo nº 06.1/2020, que trata das inscrições indeferidas, passa a constar com as seguintes
alterações:
“2. DO INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÕES
2.1 ....................................................................................................................................................................................................
..
.........................................................................................................................................................................................................
...
DISCIPLINA: ANOS INICIAIS - HABILITADO
InscriNOME
ESCOLARIDADE
ção

SITUAÇÃO

ADRIELI DE ILAZARI DE
OLIVEIRA

921

ENSINO SUPERIOR COMPLETO

INDEFERIDA

AKASSIO VIEIRA DE SOUSA

608

ENSINO SUPERIOR COMPLETO

INDEFERIDA

CARLA MARIOTT ECHER

911

ESPECIALISTA

INDEFERIDA

CLAUDIA LUCIANE PEREIRA

934

ESPECIALISTA

INDEFERIDA

CLAUDIA PAGNONCELLI

851

MESTRADO

INDEFERIDA

CLEUSA DO NASCIMENTO

471

ENSINO SUPERIOR COMPLETO

INDEFERIDA

DEBORA ODIMARCIA DOS
SANTOS GANSKE

563

ESPECIALISTA

INDEFERIDA

ELIANE DE LIMA

765

ENSINO SUPERIOR COMPLETO

INDEFERIDA

FRANCIELE FERREIRA RIOS

949

ENSINO SUPERIOR COMPLETO

INDEFERIDA

GISLAINE ALVES BORGES
CORREA

854

ENSINO SUPERIOR COMPLETO

INDEFERIDA

GRASIELE DOS SANTOS
LUNARDI

532

MBA

INDEFERIDA

IARA APARECIDA MEIRA DA
VEIGA

675

ESPECIALISTA

INDEFERIDA

ILIETE APARECIDA BALBINOTTI

402

ESPECIALISTA

INDEFERIDA

JANDIRA ROSARIA MOREIRAS CAUS

775

ESPECIALISTA

INDEFERIDA

JOSEANE SCHMITT SILVEIRA 459

ENSINO SUPERIOR COMPLETO

INDEFERIDA

LAURA FREZZA LUZ

84

ENSINO MÉDIO COMPLETO

INDEFERIDA

LEONI FERREIRA

507

ENSINO SUPERIOR COMPLETO

INDEFERIDA

LINDAIR JAKELINE GOMES
GUEDES

407

ESPECIALISTA

INDEFERIDA

LUCICLEIDE SANTIAGO
COUTO DE ALMEIDA

789

MESTRADO

INDEFERIDA

ASSINADO DIGITALMENTE

MOTIVO
NÃO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA
VALIDAÇÃO DA INSCRIÇÃO, CONFORME ITEM 1.
/1.1.3.
NÃO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA
VALIDAÇÃO DA INSCRIÇÃO, CONFORME ITEM 1.
/1.1.3.
NÃO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA
VALIDAÇÃO DA INSCRIÇÃO, CONFORME ITEM 1.
/1.1.3.
NÃO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA
VALIDAÇÃO DA INSCRIÇÃO, CONFORME ITEM 1.
/1.1.3.
NÃO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA
VALIDAÇÃO DA INSCRIÇÃO, CONFORME ITEM 1.
/1.1.3.
AUSÊNCIA DE FORMULÁRIO DE TÍTULOS, CONFORME
ITEM 1 / 1.1.3 - 3 / 3.1
NÃO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA
VALIDAÇÃO DA INSCRIÇÃO, CONFORME ITEM 1.
/1.1.3.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTO - COMPROVANTE DE
ESCOLARIDADE EM PEDAGOGIA CONFORME ITEM
3/3.1.1. “i.2”
NÃO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA
VALIDAÇÃO DA INSCRIÇÃO, CONFORME ITEM 1.
/1.1.3.
NÃO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA
VALIDAÇÃO DA INSCRIÇÃO, CONFORME ITEM 1.
/1.1.3.
AUSÊNCIA DE FORMULÁRIO DE TÍTULOS, CONFORME
ITEM 1 / 1.1.3 - 3 / 3.1
NÃO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA
VALIDAÇÃO DA INSCRIÇÃO, CONFORME ITEM 1.
/1.1.3.
NÃO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA
VALIDAÇÃO DA INSCRIÇÃO, CONFORME ITEM 1.
/1.1.3.
NÃO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA
VALIDAÇÃO DA INSCRIÇÃO, CONFORME ITEM 1.
/1.1.3.
AUSÊNCIA DE ÚLTIMA QUITAÇÃO ELEITORAL, CONFORME ITEM 3/3.1.1 “d”.
NÃO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA
VALIDAÇÃO DA INSCRIÇÃO, CONFORME ITEM 1.
/1.1.3.
AUSÊNCIA DE FORMULÁRIO DE TÍTULOS, CONFORME
ITEM 1 / 1.1.3 - 3 / 3.1
NÃO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA
VALIDAÇÃO DA INSCRIÇÃO, CONFORME ITEM 1.
/1.1.3.
DOCUMENTOS ENVIADOS POR CORRESPONDENCIA –
VEDAÇÃO – CONFORME ITEM 2. / 2.3 DO EDITAL
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MARCIELI ANA PAULI

340

ESPECIALISTA

INDEFERIDA

MARIANA HOCHMANN
NARCISO

241

ENSINO SUPERIOR COMPLETO

INDEFERIDA

MARIZA ACKER

511

ENSINO SUPERIOR COMPLETO

INDEFERIDA

MARTA JAQUELINE ARAUJO

568

ESPECIALISTA

INDEFERIDA

MATHEUS HENRIQUE BESSEGATTO

477

ENSINO SUPERIOR COMPLETO

INDEFERIDA

MERIHEM VIEIRA PEREZ

351

ENSINO SUPERIOR COMPLETO

INDEFERIDA

MICHELLE MORAIS DE
ARAÚJO

884

ESPECIALISTA

INDEFERIDA

NILTON HOLDEFER CHAGAS

633

ENSINO SUPERIOR INCOMPLETO

INDEFERIDA

PEDRO DA CONCEICAO
FRANCA JUNIOU

481

ESPECIALISTA

INDEFERIDA

794

ESPECIALISTA

INDEFERIDA

529

ESPECIALISTA

INDEFERIDA

SILMARA WALKER MOTER

740

ESPECIALISTA

INDEFERIDA

SILMARA WALKER MOTER

741

ESPECIALISTA

INDEFERIDA

SIMARA DE MATTOS

690

ENSINO SUPERIOR COMPLETO

INDEFERIDA

SUZAMARA CRESCENCIO
DA LUZ

149

ENSINO SUPERIOR INCOMPLETO

INDEFERIDA

TAINÁ DOS SANTOS ROCHA

133

ENSINO SUPERIOR INCOMPLETO

INDEFERIDA

THAIS ALINE MORAIS

895

ENSINO SUPERIOR INCOMPLETO

INDEFERIDA

VANDERLEIA GOULART
RAMBO

223

ENSINO SUPERIOR COMPLETO

INDEFERIDA

VANIA ANTUNES CORDEIRO
PIASSA

121

ENSINO SUPERIOR COMPLETO

INDEFERIDA

ROSELI BERNADETE WOLFART
SENI ANTONIA BRUM DALZÓCHIO
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AUSÊNCIA DE ÚLTIMA QUITAÇÃO ELEITORAL, CONFORME ITEM 3/3.1.1 “d”.
NÃO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA
VALIDAÇÃO DA INSCRIÇÃO, CONFORME ITEM 1.
/1.1.3.
NÃO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA
VALIDAÇÃO DA INSCRIÇÃO, CONFORME ITEM 1.
/1.1.3.
NÃO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA
VALIDAÇÃO DA INSCRIÇÃO, CONFORME ITEM 1.
/1.1.3.
AUSÊNCIA DE FORMULÁRIO DE TÍTULOS, CONFORME
ITEM 1 / 1.1.3 - 3 / 3.1
NÃO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA
VALIDAÇÃO DA INSCRIÇÃO, CONFORME ITEM 1.
/1.1.3.
NÃO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA
VALIDAÇÃO DA INSCRIÇÃO, CONFORME ITEM 1.
/1.1.3.
NÃO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA
VALIDAÇÃO DA INSCRIÇÃO, CONFORME ITEM 1.
/1.1.3.
NÃO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA
VALIDAÇÃO DA INSCRIÇÃO, CONFORME ITEM 1.
/1.1.3.
AUSÊNCIA DE FORMULÁRIO DE TÍTULOS, CONFORME
ITEM 1 / 1.1.3 - 3 / 3.1
AUSÊNCIA DE ÚLTIMA QUITAÇÃO ELEITORAL, CONFORME ITEM 3/3.1.1 “d”.
NÃO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA
VALIDAÇÃO DA INSCRIÇÃO, CONFORME ITEM 1.
/1.1.3.
NÃO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA
VALIDAÇÃO DA INSCRIÇÃO, CONFORME ITEM 1.
/1.1.3.
NÃO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA
VALIDAÇÃO DA INSCRIÇÃO, CONFORME ITEM 1.
/1.1.3.
NÃO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA
VALIDAÇÃO DA INSCRIÇÃO, CONFORME ITEM 1.
/1.1.3.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTO - COMPROVANTE DE
ESCOLARIDADE EM PEDAGOGIA CONFORME ITEM
3/3.1.1. “i.2”
NÃO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA
VALIDAÇÃO DA INSCRIÇÃO, CONFORME ITEM 1.
/1.1.3.
NÃO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA
VALIDAÇÃO DA INSCRIÇÃO, CONFORME ITEM 1.
/1.1.3.
NÃO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA
VALIDAÇÃO DA INSCRIÇÃO, CONFORME ITEM 1.
/1.1.3.

.........................................................................................................................................................................................................
...
DISCIPLINA: INGLÊS - HABILITADO
NOME

Inscrição

ESCOLARIDADE

SITUAÇÃO

MOTIVO

JOSIANE HEINEN WENTZ

538

ENSINO SUPERIOR COMPLETO

INDEFERIDA

AUSÊNCIA DE FORMULÁRIO DE TÍTULOS, CONFORME
ITEM 1 / 1.1.3 - 3 / 3.1

MICHELLY BOTTEGA

823

MESTRADO

INDEFERIDA

DUPLICIDE DE INSCRIÇÃO

PATRICIA JANAINA BADILUK

116

ENSINO SUPERIOR COMPLETO

INDEFERIDA

NÃO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA
VALIDAÇÃO DA INSCRIÇÃO, CONFORME ITEM 1.
/1.1.3.
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41

ESPECIALISTA

INDEFERIDA
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AUSÊNCIA DE FORMULÁRIO DE TÍTULOS, CONFORME
ITEM 1 / 1.1.3 - 3 / 3.1

.........................................................................................................................................................................................................
...
DISCIPLINA: PORTUGUÊS - HABILITADO
NOME

Inscrição

ESCOLARIDADE

SITUAÇÃO

MOTIVO

ALICE ALVES DE REZENDE
TARSO

786

ENSINO SUPERIOR COMPLETO

INDEFERIDA

AUSÊNCIA DE FORMULÁRIO DE TÍTULOS, CONFORME
ITEM 1 / 1.1.3 - 3 / 3.1

ALINY TATIELI KORT

192

ESPECIALISTA

INDEFERIDA

AUSÊNCIA DE DOCUMENTO - PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO - CONFORME ITEM 1 / 1.1.3 - 3 / 3.1.1. “a”

ANA MARIA DE COL

254

ESPECIALISTA

INDEFERIDA

NÃO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA VALIDAÇÃO DA INSCRIÇÃO, CONFORME ITEM 1. /1.1.3.

CLAUDIA PAGNONCELLI

850

MESTRADO

INDEFERIDA

NÃO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA VALIDAÇÃO DA INSCRIÇÃO, CONFORME ITEM 1. /1.1.3.

DANIEL FELIPE ZABOT

543

ESPECIALISTA

INDEFERIDA

NÃO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA VALIDAÇÃO DA INSCRIÇÃO, CONFORME ITEM 1. /1.1.3.

JÉSSICA DE OLIVEIRA

930

ENSINO SUPERIOR COMPLETO

INDEFERIDA

NÃO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA VALIDAÇÃO DA INSCRIÇÃO, CONFORME ITEM 1. /1.1.3.

JOSIANE HEINEN WENTZ

539

ENSINO SUPERIOR COMPLETO

INDEFERIDA

AUSÊNCIA DE FORMULÁRIO DE TÍTULOS, CONFORME
ITEM 1 / 1.1.3 - 3 / 3.1

KEILA AVILA ELY

620

ESPECIALISTA

INDEFERIDA

DUPLICIDADE DE INSCRIÇÃO

NETIELE CARRER FIOR

871

ESPECIALISTA

INDEFERIDA

NÃO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA VALIDAÇÃO DA INSCRIÇÃO, CONFORME ITEM 1. /1.1.3.

NEUSA LUCI NASCIMENTO
LOUREIRO

779

ENSINO SUPERIOR COMPLETO

INDEFERIDA

NÃO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA VALIDAÇÃO DA INSCRIÇÃO, CONFORME ITEM 1. /1.1.3.

OLGA MAGNABOSCO

72

ESPECIALISTA

INDEFERIDA

NÃO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA VALIDAÇÃO DA INSCRIÇÃO, CONFORME ITEM 1. /1.1.3.

PATRICIA JANAINA BADILUK

117

ENSINO SUPERIOR COMPLETO

INDEFERIDA

NÃO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA VALIDAÇÃO DA INSCRIÇÃO, CONFORME ITEM 1. /1.1.3.

REGINA LOIDE LENHART
SOLIGO

898

ESPECIALISTA

INDEFERIDA

AUSÊNCIA DE FORMULÁRIO DE TÍTULOS, CONFORME
ITEM 1 / 1.1.3 - 3 / 3.1

ROSICLER LAZZAROTTO DE
LIMA

126

ENSINO SUPERIOR COMPLETO

INDEFERIDA

NÃO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA VALIDAÇÃO DA INSCRIÇÃO, CONFORME ITEM 1. /1.1.3.

STÉFANI PELISSON ZEMBRANI

876

ENSINO SUPERIOR COMPLETO

INDEFERIDA

AUSÊNCIA DE FORMULÁRIO DE TÍTULOS, CONFORME
ITEM 1 / 1.1.3 - 3 / 3.1

STELIA LUCIENNE SOROKA

256

ESPECIALISTA

INDEFERIDA

AUSÊNCIA DE FORMULÁRIO DE TÍTULOS, CONFORME
ITEM 1 / 1.1.3 - 3 / 3.1

.........................................................................................................................................................................................................
...
DISCIPLINA: MATEMÁTICA - HABILITADO
NOME

Inscrição

ESCOLARIDADE

SITUAÇÃO

MOTIVO

ADRIANA SAUGO TREVELIN

600

ESPECIALISTA

INDEFERIDA

AUSÊNCIA DE FORMULÁRIO DE TÍTULOS, CONFORME
ITEM 1 / 1.1.3 - 3 / 3.1

AURI BATISTA VIEIRA
MECABO

68

ENSINO SUPERIOR COMPLETO

INDEFERIDA

AUSÊNCIA DE FORMULÁRIO DE TÍTULOS, CONFORME
ITEM 1 / 1.1.3 - 3 / 3.1

BRUNA CRISTINA VERGUTZ

555

ESPECIALISTA

INDEFERIDA

NÃO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA VALIDAÇÃO DA INSCRIÇÃO, CONFORME ITEM 1. /1.1.3.

DENIZE DE CONTO

146

ESPECIALISTA

INDEFERIDA

NÃO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA VALIDAÇÃO DA INSCRIÇÃO, CONFORME ITEM 1. /1.1.3.

DIANE CASAGRANDE

760

ENSINO SUPERIOR COMPLETO

INDEFERIDA

AUSÊNCIA DE FORMULÁRIO DE TÍTULOS, CONFORME
ITEM 1 / 1.1.3 - 3 / 3.1

ELIVELTON CASANOVA

370

ENSINO SUPERIOR COMPLETO

INDEFERIDA

NÃO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA VALIDAÇÃO DA INSCRIÇÃO, CONFORME ITEM 1. /1.1.3.

EVELYN DOS SANTOS CATARINA

572

ESPECIALISTA

INDEFERIDA

NÃO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA VALIDAÇÃO DA INSCRIÇÃO, CONFORME ITEM 1. /1.1.3.
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EVELYN DOS SANTOS CATARINA

573

ESPECIALISTA

INDEFERIDA

NÃO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA VALIDAÇÃO DA INSCRIÇÃO, CONFORME ITEM 1. /1.1.3.

JOSIANE RODRIGUES DOS
SANTOS

227

ESPECIALISTA

INDEFERIDA

NÃO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA VALIDAÇÃO DA INSCRIÇÃO, CONFORME ITEM 1. /1.1.3.

LUCIANO GAZOLA

688

ESPECIALISTA

INDEFERIDA

NÃO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA VALIDAÇÃO DA INSCRIÇÃO, CONFORME ITEM 1. /1.1.3.

LUCIANO GAZOLA

689

ESPECIALISTA

INDEFERIDA

NÃO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA VALIDAÇÃO DA INSCRIÇÃO, CONFORME ITEM 1. /1.1.3.

SOLANGE APARECIDA PEREI332
RA MARTINELLI

ESPECIALISTA

INDEFERIDA

NÃO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA VALIDAÇÃO DA INSCRIÇÃO, CONFORME ITEM 1. /1.1.3.

VAGNER LUIZ CADORIN
BOESE

ENSINO SUPERIOR COMPLETO

INDEFERIDA

NÃO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA VALIDAÇÃO DA INSCRIÇÃO, CONFORME ITEM 1. /1.1.3.

552

................................................................................................................................................................................................”
(NR)

.

2. DA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES
2.1. Ficam mantidas as demais disposições constantes no Edital de Processo Seletivo nº 06.1/2020, de 28 de dezembro de 2020.
São Lourenço do Oeste - SC, 05 de janeiro de 2021.
RAFAEL CALEFFI
Prefeito Municipal

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 06.4/2020

Publicação Nº 2789307

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 06.4/2020.
Dispõe acerca da retificação do Edital de Processo Seletivo nº 06.2/2020, de 28 de dezembro de 2020, que divulga a classificação preliminar
obtida pelos candidatos inscritos no Processo Seletivo nº 06/2020.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso das suas atribuições legais que lhe confere o
artigo 55, inciso IX, da Lei Orgânica do Município e de acordo com a Lei Municipal nº 1.742, de 09 de abril de 2008 e demais disposições
legais aplicáveis à espécie;
CONSIDERANDO o acolhimento, pela Comissão Coordenadora, de recursos interpostos, bem como a constatação de equívoco decorrente
da análise da documentação de alguns candidatos inscritos no Processo Seletivo;
Resolve tornar pública a RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 06.2/2020, que divulgou a classificação preliminar obtida
pelos candidatos inscritos no Processo Seletivo nº 06/2020, de 20 de novembro de 2020, destinado à formação de cadastro de reserva de
Professores e de Assistentes Técnico Pedagógicos (ATPs), em caráter temporário e excepcional, para o ano letivo de 2021, na Rede Municipal de Ensino, conforme segue:
1. DA RETIFICAÇÃO
1.1. Fica retificado o Edital de Processo Seletivo nº 06.2/2020, de 28 de dezembro de 2020, nos termos seguintes:
a) O item 1, subitem 1.1, do Edital de Processo Seletivo nº 06.2/2020, que trata da classificação preliminar obtida pelos candidatos inscritos
no Processo Seletivo nº 06/2020, passa a constar com as seguintes alterações:
“1. DA CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR
1.1 ....................................................................................................................................................................................................
..
.........................................................................................................................................................................................................
...
ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - HABILITADO
CLASSIF. GERAL

TOTAL GERAL

PONTO CURSO

TEMPO SERVIÇO

....

.......

......

......

25º

117,00

15,00

102,00

26º

115,00

13,00

102,00

ASSINADO DIGITALMENTE

NOME

INSCRIÇÃO

.............................
......
...........................
VANESA APARECI77
DA VIEIRA KORT
UIARA GEOVANA
220
THIBES ZENI

GRADUAÇÃO
.............................
......................
PEDAGOGIA/ESPECIALIZAÇÃO
PEDAGOGIA/ESPECIALIZAÇÃO
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27º

112,00

2,00

110,00

28º

112,00

15,00

97,00

29º

111,00

15,00

96,00

30º

105,00

15,00

90,00

31º

103,00

15,00

88,00

32º

102,00

15,00

87,00

33º

101,40

13,40

88,00

34º

100,10

13,10

87,00

35º

100,00

15,00

85,00

36º

96,00

0,00

96,00

37º

91,00

12,00

79,00

38º

87,00

15,00

72,00

39º

82,00

15,00

67,00

40º

80,00

15,00

65,00

41º

80,00

15,00

65,00

42º

78,00

0,00

78,00

43º

75,00

15,00

60,00

44º

70,00

15,00

55,00

45º

64,20

0,20

64,00

46º

64,00

15,00

49,00

47º

63,00

15,00

48,00

48º

60,15

6,15

54,00

49º

60,00

15,00

45,00

50º

58,00

15,00

43,00

51º

54,00

15,00

39,00

52º

50,50

1,50

49,00

53º

45,00

15,00

30,00

54º

42,00

15,00

27,00

55º

41,00

15,00

26,00

56º

41,00

15,00

26,00

57º

35,05

2,05

33,00
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IZIS DE COL ACORSI GOULART
ELAINE APARECIDA DE MELO DE
BITENCOURT
JOCELEI LUDWIG
SANTIN
AOERICA MOSCHEN RODRIGUES
JUDITE NETTO DE
OLIVEIRA
GRAZIELE SILVEIRA
CAMPANHA
INES BOZIM DOS
SANTOS
JANIA RAMOS
CASAGRANDE
ELIGIANI MÔNICA
CARDOSO
FRANCIELY NAYANA CORDEIRO
CARDOSO
ANDREIA LIMA
DOS SANTOS
WINTER
ADAIANE QUADRI
LÉIAMAR SALETE
GOS
KEITI GOMES
SUZIN
MARÍLIA ELZA MINOSSO PRESTES
JULIANA VEIGA
ESTELA REGINA
KUMER
CLEONICE GONCALVES FRITH
LILIANE GONCALVES MENDES
EDUARDA GUIMARÃES DE QUADROS
KÁTIA COMIN
BEGNINI
SIMONE HRENECZEN
LORECI BRUM
KAREN LUANA DOS
SANTOS DIAS
SILVIA LORENZETTI CAVANHOL
MARIA APARECIDA
ROLDAO BIAZUS
JULIANA WERLE
GUARDA
ANA CAROLINA
BERTUZZI
JUVILDE JOSÉ MARIA FORTUNATO
ELIZETE BOTTIN
CARVALHO
GÉSSICA MARIA
KASSBURG
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388

PEDAGOGIA/ESPECIALIZAÇÃO

852

PEDAGOGIA/ESPECIALIZAÇÃO

205
369
763
200
946
233
450

PEDAGOGIA/ESPECIALIZAÇÃO
PEDAGOGIA/ESPECIALIZAÇÃO
PEDAGOGIA/ESPECIALIZAÇÃO
PEDAGOGIA/ESPECIALIZAÇÃO
PEDAGOGIA/ESPECIALIZAÇÃO
PEDAGOGIA/ESPECIALIZAÇÃO
PEDAGOGIA/ESPECIALIZAÇÃO

638

PEDAGOGIA/ESPECIALIZAÇÃO

428

PEDAGOGIA/ESPECIALIZAÇÃO

504
264
261
143
408
305
671
814
137
512
586
567
790
299
837
64
144
316
844
213

PEDAGOGIA/ESPECIALIZAÇÃO
PEDAGOGIA/ESPECIALIZAÇÃO
PEDAGOGIA/ESPECIALIZAÇÃO
PEDAGOGIA/ESPECIALIZAÇÃO
PEDAGOGIA/ESPECIALIZAÇÃO
PEDAGOGIA/ESPECIALIZAÇÃO
PEDAGOGIA/ESPECIALIZAÇÃO
PEDAGOGIA/ESPECIALIZAÇÃO
PEDAGOGIA/ESPECIALIZAÇÃO
PEDAGOGIA/ESPECIALIZAÇÃO
PEDAGOGIA/ESPECIALIZAÇÃO
PEDAGOGIA/ESPECIALIZAÇÃO
PEDAGOGIA/ESPECIALIZAÇÃO
PEDAGOGIA/ESPECIALIZAÇÃO
PEDAGOGIA/ESPECIALIZAÇÃO
PEDAGOGIA/ESPECIALIZAÇÃO
PEDAGOGIA/ESPECIALIZAÇÃO
PEDAGOGIA/ESPECIALIZAÇÃO
PEDAGOGIA/ESPECIALIZAÇÃO
PEDAGOGIA/ESPECIALIZAÇÃO
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DANILU CAMILA
FOSSATTI
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58º

35,00

15,00

20,00

59º

35,00

15,00

20,00

60º

35,00

15,00

20,00

61º

34,00

15,00

19,00

62º

34,00

14,00

20,00

63º

33,00

15,00

18,00

64º

32,00

15,00

17,00

65º

32,00

10,00

22,00

66º

31,00

15,00

16,00

67º

29,50

3,50

26,00

68º

29,00

4,00

25,00

69º

26,30

10,30

16,00

70º

25,00

15,00

10,00

71º

25,00

15,00

10,00

72º

22,00

15,00

7,00

73º

19,00

15,00

4,00

74º

12,00

12,00

0,00

TAYANE POTRATZ

733

75º

10,50

1,50

9,00

JULIANA VIEDA

129

76º

3,60

3,60

0,00

MARINEZ BRISIDA

104

77º

0,00

0,00

0,00

78º

0,00

0,00

0,00

79º

139,00

15,00

124,00

THAIS SMANIOTTO
ANDREIA JOSE
MARIA FERREIRA
VERONICA FRANCISCA STANG
EDINA MARIA
DIESEL
IVANIA SMANIOTTO COAN
DÉBORA FREZZA
ANALIR RAVARENA
DOS SANTOS
DENIZE REGINA
MAGGI
PÂMELA WAGNER
KUHN
NILZA MENESES DE
BARROS
CRISTIA REGINA
MICHELETTO ZIEM
SUZANA BOLZAN
SCHVANS
TAIS FERNANDA
BIANCHETTI
LUCIANE GAMBETTA DA SILVA

GENILCE GASPARETTTO HERMES
ESTEFANI VERONICA GUERRA
PATRICIA ERBES
EDNA TURMINA DE
OLIVEIRA
FERNANDA GAVA
PEREIRA
DÉBORA QUEIROZ
DA SILVA
ELIDE DA SILVA
PAZ MIALN
TAIS RODRIGUES
FORTES BENDER

326
882
334
427
626
291
188
659
263
541
293
457
253
243
367
736

571
746

PEDAGOGIA/ESPECIALIZAÇÃO
PEDAGOGIA/ESPECIALIZAÇÃO
PEDAGOGIA/ESPECIALIZAÇÃO
PEDAGOGIA/ESPECIALIZAÇÃO
PEDAGOGIA/ESPECIALIZAÇÃO
PEDAGOGIA/ESPECIALIZAÇÃO
PEDAGOGIA/ESPECIALIZAÇÃO
PEDAGOGIA/ESPECIALIZAÇÃO
PEDAGOGIA/ESPECIALIZAÇÃO
PEDAGOGIA/ESPECIALIZAÇÃO
PEDAGOGIA/ESPECIALIZAÇÃO
PEDAGOGIA/ESPECIALIZAÇÃO
PEDAGOGIA/ESPECIALIZAÇÃO
PEDAGOGIA/ESPECIALIZAÇÃO
PEDAGOGIA/ESPECIALIZAÇÃO
PEDAGOGIA/ESPECIALIZAÇÃO
PEDAGOGIA/ESPECIALIZAÇÃO
PEDAGOGIA/ESPECIALIZAÇÃO
PEDAGOGIA/ESPECIALIZAÇÃO
PEDAGOGIA/ESPECIALIZAÇÃO
PEDAGOGIA/ESPECIALIZAÇÃO

663

PEDAGOGIA

386

PEDAGOGIA

271

PEDAGOGIA

207

PEDAGOGIA

150

PEDAGOGIA

319

PEDAGOGIA

80º

15,00

15,00

0,00

81º

14,75

14,75

0,00

82º

11,50

11,50

0,00

83º

11,50

11,50

0,00

84º

7,00

7,00

0,00

85º

2,50

2,50

0,00

JANETE PRAUSE

757

PEDAGOGIA

86º

0,00

0,00

0,00

ELIZIANE SIMAO

235

PEDAGOGIA

0,00

KELI MARIA DO
PRADO DE OLIVEIRA

475

PEDAGOGIA

87º

0,00

0,00

.........................................................................................................................................................................................................
...
INGLÊS - HABILITADO
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CLASSIF. GERAL

TOTAL GERAL

PONTO CURSO

TEMPO SERVIÇO

NOME

INSCRIÇÃO

GRADUAÇÃO

....

.......

......

......

.............................
......
...........................

.............................
.....................

6º

106,40

3,40

103,00

MATHEUS VINICIUS
766
COSSA

LETRAS PORTUGUÊS -INGLÊS

7º

34,60

13,60

21,00

MATHEUS ANIECEVSKI

276

LETRAS PORTUGUÊS -INGLÊS

8º

34,00

15,00

19,00

KAROLINE APARECIDA DE OLIVEIRA
RIBAS

96

LETRAS PORTUGUÊS -INGLÊS

.........................................................................................................................................................................................................
...
PORTUGUÊS - HABILITADO
CLASSIF. GERAL

TOTAL GERAL

PONTO CURSO

TEMPO SERVIÇO

....

.......

......

......

13º

106,40

3,40

103,00

14º

40,30

1,30

39,00

15º

34,60

13,60

21,00

16º

34,00

15,00

19,00

17º

3,00

3,00

0,00

NOME
.............................
...........................
MATHEUS VINICIUS
COSSA
ANA PAULA SCHULZ
NILSSON
MATHEUS ANIECEVSKI
KAROLINE APARECIDA DE OLIVEIRA
RIBAS
MARISA PASQUALIN MORETTO

INSCRIÇÃO
......
767
516
277

GRADUAÇÃO
.............................
.....................
LETRAS PORTUGUÊS-INGLÊS
LETRAS PORTUGUÊS
LETRAS PORTUGUÊS-INGLÊS

97

LETRAS PORTUGUÊS-INGLÊS

522

LETRAS PORTUGUÊS

.........................................................................................................................................................................................................
...
MATEMÁTICA - HABILITADO
CLASSIF. GERAL

TOTAL GERAL

PONTO CURSO

TEMPO SERVIÇO

....

.......

......

......

14º

12,00

12,00

0,00

15º

7,15

7,15

0,00

16º

5,40

5,40

0,00

17º

0,00

0,00

0,00

18º

0,00

0,00

0,00

NOME

INSCRIÇÃO

GRADUAÇÃO

.............................
......
...........................
AURI BATISTA
69
VIEIRA MECABO
EMERSON JOSÉ
50
VIZENTIM

.............................
.....................

NATHALIA DEON

726

MATEMÁTICA

440

MATEMÁTICA

553

MATEMÁTICA

JIAN PAULO CADORIM
VAGNER LUIZ CADORIN BOESE

MATEMÁTICA
MATEMÁTICA

................................................................................................................................................................................................”
(NR)

.

2. DA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES
2.1. Ficam mantidas as demais disposições constantes no Edital de Processo Seletivo nº 06.2/2020, de 28 de dezembro de 2020.
3. DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO
3.1. Em virtude da alteração na classificação dos candidatos, constante neste Edital, o resultado final será homologado, a partir do dia 06
de janeiro de 2021, por meio de Decreto, a ser publicado no site oficial do Município: www.saolourenco.sc.gov.br e no Diário Oficial dos
Municípios: www.diariomunicipal.sc.gov.br.
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São Lourenço do Oeste - SC, 05 de janeiro de 2021.
RAFAEL CALEFFI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 026, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789255

PORTARIA Nº 026, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais e com base no inciso V
do Art. 55, e ao inciso II, letra “a”, do Art. 75, da Lei Orgânica do Município e da Lei Complementar nº 154, de 09 de setembro de 2013,
RESOLVE:
Art.1º NOMEAR, a partir de 05 de janeiro de 2021, a Senhora GISIELI CARLOS CAVALHEIRO, para exercer o Cargo em Comissão de GERENTE DE CONTROLE AMBULATORIAL E FARMACOLÓGICO, Nível AGA-1, em conformidade com a Lei Complementar Nº 154, de 09 de
setembro de 2013.
Parágrafo único: Pelo exercício da função a servidora receberá Adicional de Responsabilidade nível 3 (AR-3).
Art.2º As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta das dotações específicas do Orçamento em execução.
Art.3ºEsta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
São Lourenço do Oeste - SC, 04 de janeiro de 2021.
RAFAEL CALEFFI
Prefeito Municipal
Publicado no DOM/SC:
______/________/2021.

PORTARIA Nº 027, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789257

PORTARIA Nº 027, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais e com base no inciso V
do Art. 55, e ao inciso II, letra “a”, do Art. 75, da Lei Orgânica do Município e da Lei Complementar nº 154, de 09 de setembro de 2013,
RESOLVE:
Art.1º NOMEAR a partir de 05 de janeiro de 2021, o Senhor JOSÉ GOBBI, para exercer o Cargo em Comissão de Gerente de Infraestrutura
do Distrito de Frederico Wastner, Nível AGA-1, em conformidade com a Lei Complementar nº 154, de 09 de setembro de 2013.
Parágrafo único: Pelo exercício da função o servidor receberá Adicional de Responsabilidade nível 3 (AR-3).
Art.2ºAs despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta das dotações específicas do Orçamento em execução.
Art.4ºEsta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
São Lourenço do Oeste - SC, 04 de janeiro de 2021.
RAFAEL CALEFFI
Prefeito Municipal
Publicado no DOM/SC em:
______/________/2021.

PORTARIA Nº 028, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789258

PORTARIA Nº 028, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais e com base no inciso V
do Art. 55, e ao inciso II, letra “a”, do Art. 75, da Lei Orgânica do Município e da Lei Complementar nº 154, de 09 de setembro de 2013,
RESOLVE:
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Art.1º NOMEAR a partir de 05 de janeiro de 2021, o Senhor JOÃO MARIA LEITE, para exercer o Cargo em Comissão de Gerente de Infraestrutura Urbana, Nível AGA-1, em conformidade com a Lei Complementar nº 154, de 09 de setembro de 2013.
Parágrafo único: Pelo exercício da função o servidor receberá Adicional de Responsabilidade nível 3 (AR-3).
Art.2ºAs despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta das dotações específicas do Orçamento em execução.
Art.4ºEsta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
São Lourenço do Oeste - SC, 04 de janeiro de 2021.
RAFAEL CALEFFI
Prefeito Municipal
Publicado no DOM/SC em:
______/________/2021.

PORTARIA Nº 029, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789262

PORTARIA Nº 029, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais e com base no inciso V
do Art. 55, e ao inciso II, letra “a”, do Art. 75, da Lei Orgânica do Município e da Lei Complementar nº 154, de 09 de setembro de 2013,
RESOLVE:
Art.1º NOMEAR a partir de 05 de janeiro de 2021, a Senhora VANIA ANTONIA GARBIN BALDISSERA, para exercer o cargo em comissão de
Secretário Municipal de Assistência Social, Nível AGS-1, em conformidade com a Lei Complementar nº 154, de 09 de setembro de 2013.
Art.2º As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta das dotações específicas do Orçamento em execução.
Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
São Lourenço do Oeste- SC, 04 de Janeiro de 2021.
RAFAEL CALEFFI
Prefeito Municipal
Publicado no DOM/SC:
______/________/2021.

PORTARIA Nº 030, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789267

PORTARIA Nº 030, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais e com base no inciso V
do Art. 55, e ao inciso II, letra “a”, do Art. 75, da Lei Orgânica do Município e da Lei Complementar nº 154, de 09 de setembro de 2013,
RESOLVE:
Art.1º NOMEAR a partir de 05 de janeiro de 2021, o Senhor DASIO MIGUEL FRANZ, para exercer o cargo em comissão de Secretário Municipal de Agricultura, Nível AGS-1, em conformidade com a Lei Complementar nº 154, de 09 de setembro de 2013.
Art.2º As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta das dotações específicas do Orçamento em execução.
Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
São Lourenço do Oeste- SC, 04 de Janeiro de 2021.
RAFAEL CALEFFI
Prefeito Municipal
Publicado no DOM/SC:
______/________/2021.
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Publicação Nº 2789290

PORTARIA Nº 031, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais e com base no inciso V
do Art. 55, e ao inciso II, letra “a”, do Art. 75, da Lei Orgânica do Município e da Lei Complementar nº 154, de 09 de setembro de 2013,
RESOLVE:
Art.1º NOMEAR a partir de 05 de janeiro de 2021, o Senhor GUILHERME MAXIMILIANO NEGRI, para exercer o cargo em comissão de Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano, Nível AGS-1, em conformidade com a Lei Complementar nº 154, de 09 de setembro de 2013.
Art.2º As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta das dotações específicas do Orçamento em execução.
Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
São Lourenço do Oeste- SC, 04 de Janeiro de 2021.
RAFAEL CALEFFI
Prefeito Municipal
Publicado no DOM/SC:
______/________/2021.

PORTARIA Nº 032, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789299

PORTARIA Nº 032, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais e com base no inciso V
do Art. 55, e ao inciso II, letra “a”, do Art. 75, da Lei Orgânica do Município e da Lei Complementar nº 154, de 09 de setembro de 2013,
RESOLVE:
Art.1º NOMEAR a partir de 05 de janeiro de 2021, a senhora ROCHELER CARLA DALAZEN DOS SANTOS, para exercer o Cargo em Comissão
de Diretor Geral de Educação Nível AGD-1, em conformidade com a Lei Complementar nº 154, de 09 de setembro de 2013.
Parágrafo único: Pelo exercício da função a servidora receberá Adicional de Responsabilidade nível 2 (AR-2).
Art.2º As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta das dotações específicas do Orçamento em execução.
Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
São Lourenço do Oeste- SC, 04 de janeiro de 2021.
RAFAEL CALEFFI
Prefeito Municipal
Publicado no DOM/SC:
______/________/2021.

PORTARIA Nº 033, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789301

PORTARIA Nº 033, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais e com base no inciso V
do Art. 55, e ao inciso II, letra “a”, do Art. 75, da Lei Orgânica do Município e da Lei Complementar nº 154, de 09 de setembro de 2013,
RESOLVE:
Art.1º NOMEAR a partir de 05 de janeiro de 2021, o Senhor ARNO BESSEGATTO, para exercer o Cargo em Comissão de Gerente Manutenção
de Veículos e Equipamentos, Nível AGA-1, em conformidade com a Lei Complementar nº 154, de 09 de setembro de 2013.
Parágrafo único: Pelo exercício da função o servidor receberá Adicional de Responsabilidade nível 3 (AR-3).
Art.2ºAs despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta das dotações específicas do Orçamento em execução.
Art.4ºEsta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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São Lourenço do Oeste - SC, 04 de janeiro de 2021.
RAFAEL CALEFFI
Prefeito Municipal
Publicado no DOM/SC em:
______/________/2021.

PORTARIA Nº 034, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789303

PORTARIA Nº 034, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais e com base no inciso V
do Art. 55, e ao inciso II, letra “a”, do Art. 75, da Lei Orgânica do Município e da Lei Complementar nº 154, de 09 de setembro de 2013,
RESOLVE:
Art.1º NOMEAR, a partir de 05 de janeiro de 2021, o senhor SERGIO PEDERSSETTI, para exercer o Cargo em Comissão de Diretor de Serviços Urbanos, Nível AGD-1, em conformidade com a Lei Complementar nº 154, de 09 de setembro de 2013.
Parágrafo único: Pelo exercício da função o servidor receberá Adicional de Responsabilidade nível 2 (AR-2).
Art.2º As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta das dotações específicas do Orçamento em execução.
Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
São Lourenço do Oeste- SC, 04 de janeiro de 2021.
RAFAEL CALEFFI
Prefeito Municipal
Publicado no DOM/SC:
______/________/2021.

PORTARIA Nº 035, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789313

PORTARIA Nº 035, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais e com base no inciso V
do Art. 55, e ao inciso II, letra “a”, do Art. 75, da Lei Orgânica do Município e da Lei Complementar nº 154, de 09 de setembro de 2013,
RESOLVE:
Art.1º NOMEAR, a partir de 05 de janeiro de 2021, a Senhora CARLA ECKER, para exercer o Cargo em Comissão de GERENTE DE INSPEÇÃO
ANIMAL E VEGETAL, Nível AGA-1, em conformidade com a Lei Complementar Nº 154, de 09 de setembro de 2013.
Parágrafo único: Pelo exercício da função a servidora receberá Adicional de Responsabilidade nível 3 (AR-3).
Art.2º As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta das dotações específicas do Orçamento em execução.
Art.3ºEsta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
São Lourenço do Oeste - SC, 04 de janeiro de 2021.
RAFAEL CALEFFI
Prefeito Municipal
Publicado no DOM/SC:
______/________/2021.

PORTARIA Nº 036, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789326

PORTARIA Nº 036, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o
artigo 55, incisos VII e IX, da Lei Orgânica do Município, em conformidade com o artigo 98 da Lei Complementar nº 118,
RESOLVE:
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Art.1º Interromper, no período de 04 de janeiro a 02 de fevereiro de 2021, por motivos de superior interesse público, nas condições do art.
98 da Lei Complementar nº 118, de 23 de junho de 2010, as férias da servidora pública municipal ALINI CRISTINA CADORIM BONETTI,
ocupante do cargo de Professor de Anos Iniciais do Ensino Fundamental, matrícula nº 3127/03, férias concedidas através da Portaria nº
1.223/2020.
Parágrafo único. Pela interrupção dos dias de férias, a servidora terá direito de gozar 30 (trinta) dias em outro período.
Art.2° As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta das dotações específicas do orçamento municipal em execução.
Art.3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
São Lourenço do Oeste- SC, 04 de janeiro de 2021.
RAFAEL CALEFFI
Prefeito Municipal
Publicado no DOM/SC:
______/________/2021.

PORTARIA Nº 037, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789332

PORTARIA Nº 037, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o
artigo 55, incisos V e IX, da Lei Orgânica do Município, com base no artigo 58 da Lei Complementar nº 118, de 23 de junho de 2010, combinado a Lei Complementar nº 170, de 26 de dezembro de 2014,
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR, a partir de 05 de janeiro de 2021, a senhora ALINI CRISTINA CADORIM BONETTI, para exercer o cargo em comissão de
Presidente da Autarquia do Instituto Cultural de São Lourenço.
§1º Pelo exercício do cargo a servidora receberá a remuneração prevista no anexo único da Lei Complementar nº 170, de 26 de dezembro
de 2014.
§2º Pela referida nomeação, a servidora fica cedida sem ônus ao município.
Art. 2º As despesas decorrentes desta Portaria, correrão por conta das dotações específicas do Orçamento municipal em execução.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
São Lourenço do Oeste- SC, 04 de janeiro de 2021.
RAFAEL CALEFFI
Prefeito Municipal
Publicado no DOM/SC em:
______/________/2021.

PORTARIA Nº 038, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789335

PORTARIA Nº 038, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o
artigo 55, incisos V e IX, da Lei Orgânica do Município, com base no artigo 58 da Lei Complementar nº 118, de 23 de junho de 2010, combinado a Lei Complementar nº 170, de 26 de dezembro de 2014,
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR, a partir de 05 de janeiro de 2021, o senhor ADIRLEI CARLOS SANTIAN, para exercer o cargo em comissão de Presidente
da Autarquia do Comitê Desportivo Municipal.
§1º Pelo exercício do cargo o servidor receberá a remuneração prevista no anexo único da Lei Complementar nº 170, de 26 de dezembro
de 2014.
§2º Pela referida nomeação, o servidor fica cedido sem ônus ao município.
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Art. 2º As despesas decorrentes desta Portaria, correrão por conta das dotações específicas do Orçamento municipal em execução.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
São Lourenço do Oeste- SC, 04 de janeiro de 2021.
RAFAEL CALEFFI
Prefeito Municipal
Publicado no DOM/SC em:
______/________/2021.

PORTARIA Nº 039, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789346

PORTARIA Nº 039, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais e com base no inciso V
do Art. 55, e ao inciso II, letra “a”, do Art. 75, da Lei Orgânica do Município e da Lei Complementar nº 154, de 09 de setembro de 2013,
RESOLVE:
Art.1º NOMEAR a partir de 05 de janeiro de 2021, a senhora SIMONE CRISTINA DE MARCO, para exercer o Cargo em Comissão de Diretor
de Administração Financeira Nível AGD-1, em conformidade com a Lei Complementar nº 154, de 09 de setembro de 2013.
Parágrafo único: Pelo exercício da função a servidora receberá Adicional de Responsabilidade nível 2 (AR-2).
Art.2º As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta das dotações específicas do Orçamento em execução.
Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
São Lourenço do Oeste- SC, 04 de janeiro de 2021.
RAFAEL CALEFFI
Prefeito Municipal
Publicado no DOM/SC:
______/________/2021.

PORTARIA Nº 040, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789359

PORTARIA Nº 040, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o
artigo 55, incisos VII e IX, da Lei Orgânica Municipal e com base no art. 96, da Lei Complementar nº 118, de 23 de Junho de 2010,
RESOLVE:
Art.1° Conceder férias, a servidora pública municipal PAULA RAFAELA DANIELLI, matrícula nº 3008/01, ocupante do cargo de Enfermeiro,
de 04 a 18 de janeiro de 2021, referente ao período aquisitivo de 2019/2020.
Art.2° As despesas decorrentes desta Portaria, correrão por conta das dotações específicas do Orçamento Municipal em execução.
Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
São Lourenço do Oeste - SC, 04 de janeiro de 2021.
RAFAEL CALEFFI
Prefeito Municipal
Publicado no DOM/SC:
______/________/2021.
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PORTARIA Nº 041, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789364

PORTARIA Nº 041, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem os
incisos IV e IX do artigo 55 da Lei Orgânica Municipal e com base no artigo 100, inciso I, da Lei Complementar nº 118, de 23 de junho de
2010.
RESOLVE:
Art.1º Conceder, a Servidora Pública Municipal SELEZIA TEREZINHA SCHERER, ocupante do cargo de Técnico de Apoio Administrativo,
matrícula nº 3321/01, licença por motivo do falecimento de seu pai, no período de 28 de dezembro de 2020 a 01 de janeiro de 2021, sem
prejuízo de seus direitos.
Art.2º As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta das dotações específicas do Orçamento em execução.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 28 de dezembro de 2020.
São Lourenço do Oeste - SC, 04 de janeiro de 2021.
RAFAEL CALEFFI
Prefeito Municipal
Publicado no DOM/SC:
______/________/2021.

PORTARIA Nº 042, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789425

PORTARIA Nº 042, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o
artigo 55, incisos VII e IX, da Lei Orgânica do Município, de acordo com o artigo 110, §4º da Lei Complementar nº 118 de 23 de junho de
2010 e de acordo com o Decreto nº 4.166, de 11 de fevereiro de 2011,
RESOLVE:
Art.1º Conceder licença para tratamento de saúde, a Servidora Pública Municipal RUBIA MARIA TREVISOL, ocupante do cargo de Enfermeiro, matrícula nº 3001/58, carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, de 26 a 29 de dezembro de 2020.
Art.2º As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta das dotações especificas do Orçamento em execução.
Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 26 de dezembro de 2020.
São Lourenço do Oeste - SC, 04 de janeiro de 2021.
RAFAEL CALEFFI
Prefeito Municipal
Publicado no DOM/SC:
______/________/2021.

PORTARIA Nº 043, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789428

PORTARIA Nº 043, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o
artigo 55, incisos VII e IX, da Lei Orgânica do Município, de acordo com o artigo 110, §4º da Lei Complementar nº 118 de 23 de junho de
2010 e de acordo com o Decreto nº 4.166, de 11 de fevereiro de 2011,
RESOLVE:
Art.1º Conceder licença para tratamento de saúde, a Servidora Pública Municipal ANDRESSA PERON, ocupante do cargo de Enfermeiro,
matrícula nº 3001/84, carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, de 04 a 08 de janeiro de 2021.
Art.2º As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta das dotações especificas do Orçamento em execução.
Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 04 de janeiro de 2021.
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São Lourenço do Oeste - SC, 04 de janeiro de 2021.
RAFAEL CALEFFI
Prefeito Municipal
Publicado no DOM/SC:
______/________/2021.

PORTARIA Nº 044, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789489

PORTARIA Nº 044, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art.
55, incisos V do Art. 55, e ao inciso II, letra “a”, do Art. 75 da Lei Orgânica do Município e artigo 100-C da Lei Complementar nº 154, de 09
de setembro de 2013, com redação determinada pela Lei Complementar nº 243 de 08 de agosto de 2019,
RESOLVE:
Art. 1º ATRIBUIR, ao Senhor ALEXSANDRO MEZZOMO, ocupante do cargo efetivo de Engenheiro Civil, matrícula 3206/01, 40 (quarenta) horas semanais, a Função Técnica de ENGENHEIRO FISCALIZADOR, Nível AGE-1, em conformidade com o artigo 100-C da Lei Complementar
nº 154, de 09 de setembro de 2013, com redação determinada pela Lei Complementar nº 243 de 08 de agosto de 2019.
Parágrafo único. Pelo exercício da função o servidor receberá Adicional de Responsabilidade nível 1 (AR-1).
Art. 2º As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta das dotações específicas do orçamento em execução.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
São Lourenço do Oeste - SC, 04 de janeiro de 2021.
RAFAEL CALEFFI
Prefeito Municipal
Publicado no DOM/SC:
______/________/2021.

PORTARIA Nº 045, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789495

PORTARIA Nº 045, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art.
55, incisos V do Art. 55, e ao inciso II, letra “a”, do Art. 75 da Lei Orgânica do Município e artigo 100-C da Lei Complementar nº 154, de 09
de setembro de 2013, com redação determinada pela Lei Complementar nº 243 de 08 de agosto de 2019,
RESOLVE:
Art.1º ATRIBUIR, a Senhora FRANCIELLE HONESKO, ocupante do cargo efetivo de Engenheiro Civil, matrícula nº 3293/01 para exercer a
Função Técnica de ENGENHEIRO SUPERVISOR, Nível AGE-1, em conformidade com o artigo 100-C da Lei Complementar nº 154, de 09 de
setembro de 2013, com redação determinada pela Lei Complementar nº 243 de 08 de agosto de 2019.
Parágrafo único. Pelo exercício da função o servidor receberá Adicional de Responsabilidade nível 1 (AR-1).
Art.2º As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta das dotações específicas do orçamento em execução.
Art.3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
São Lourenço do Oeste - SC, 04 de janeiro de 2021.
RAFAEL CALEFFI
Prefeito Municipal
Publicado no DOM/SC:
______/________/2021.
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Publicação Nº 2790335

PORTARIA Nº 046, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o
artigo 55, incisos V e IX, da Lei Orgânica do Município, com base no artigo 58 da Lei Complementar nº 118, de 23 de junho de 2010, combinado com o artigo 119 da Lei Complementar nº 154, de 09 de Setembro de 2013,
RESOLVE:
Art. 1º Atribuir, a partir de 05 de janeiro de 2021, a servidora pública municipal VIVIANE DO NASCIMENTO ERBES DA MAIA, ocupante do
cargo efetivo de Psicólogo, matrícula nº 1882/03, o Adicional de Responsabilidade nível 5 – AR 5, por exercer função com qualificação diferenciada de COORDENADOR do CRAS, além das previstas para o exercício do cargo de que é titular.
Art 1º As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta das dotações específicas do Orçamento em execução.
Art 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
São Lourenço do Oeste - SC, 04 de janeiro de 2021.
RAFAEL CALEFFI
Prefeito Municipal
Publicado no DOM/SC:
______/________/2021.

PORTARIA Nº 047, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2790354

PORTARIA Nº 047, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o
artigo 55, incisos V e IX, da Lei Orgânica do Município, com base no artigo 58 da Lei Complementar nº 118, de 23 de junho de 2010, combinado com o artigo 119 da Lei Complementar nº 154, de 09 de Setembro de 2013,
RESOLVE:
Art. 1º Atribuir, a partir de 05 de janeiro de 2021, a servidora pública municipal DEBORA MOSCHEN, ocupante do cargo efetivo de Psicólogo,
matrícula nº 3000/96, o Adicional de Responsabilidade nível 5 – AR 5, por exercer função com qualificação diferenciada de COORDENADOR
do CREAS, além das previstas para o exercício do cargo de que é titular.
Art 1º As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta das dotações específicas do Orçamento em execução.
Art 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
São Lourenço do Oeste - SC, 04 de janeiro de 2021.
RAFAEL CALEFFI
Prefeito Municipal
Publicado no DOM/SC:
______/________/2021.

PORTARIA Nº 048, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2790382

PORTARIA Nº 048, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe conferem os Incisos V e IX, art. 55 da Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Art.1° DESIGNAR, a Servidora Pública Municipal, CLAUDIA LAGO GARLET, ocupante do cargo de Técnico de Apoio Administrativo, matrícula
3065/01, carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, para atuar 20 horas no CREAS – Centro de Referência e Especialização de Assistência Social, e 20 horas no CRAS – Centro de Referência de Assistência Social por tempo indeterminado.
Art.2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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São Lourenço do Oeste - SC, 04 de janeiro de 2021.
RAFAEL CALEFFI
Prefeito Municipal
Publicado no DOM/SC:
______/________/2021.

PORTARIA Nº 049, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2790403

PORTARIA Nº 049, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe conferem os Incisos V e IX, art. 55 da Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Art.1º DESIGNAR, o servidor público municipal, CESAR AUGUSTO CENCI, matricula 3702/01, ocupante do cargo efetivo de Técnico de Apoio
Administrativo, carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, para exercer 20 horas semanais suas atribuições junto à Secretaria Municipal
de Assistência Social, e 20 horas semanais no CRAS – Centro de Referência e Assistência Social por tempo indeterminado.
Art.2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
São Lourenço do Oeste - SC, 04 de janeiro de 2021.
RAFAEL CALEFFI
Prefeito Municipal
Publicado no DOM/SC:
______/________/2021.

PORTARIA Nº 050, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2790557

PORTARIA Nº 050, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe conferem os Incisos V e IX, art. 55 da Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Art.1º DESIGNAR a servidora pública municipal, SOLANGE BAUER DA ROSA CENCI, matricula 346/02, ocupante do cargo efetivo de Analista Administrativo, carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, para exercer suas atribuições junto ao CREAS – Centro de Referência
Especializado e Assistência Social por tempo indeterminado.
Art.2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
São Lourenço do Oeste - SC, 04 de janeiro de 2021.
RAFAEL CALEFFI
Prefeito Municipal
Publicado no DOM/SC:
______/________/2021.

PORTARIA Nº 051, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2790578

PORTARIA Nº 051, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe conferem os Incisos V e IX, art. 55 da Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Art.1º DESIGNAR a servidora pública municipal, JULIANE PERUZZO TARTAS, matricula 185/02, ocupante do cargo efetivo de Agente de
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Apoio Operacional, carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, para exercer suas atribuições junto ao CREAS – Centro de Referência
Especializado e Assistência Social por tempo indeterminado.
Art.2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
São Lourenço do Oeste - SC, 04 de janeiro de 2021.
RAFAEL CALEFFI
Prefeito Municipal
Publicado no DOM/SC:
______/________/2021.

PORTARIA Nº 053, DE 05 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2790598

PORTARIA Nº 053, DE 05 DE JANEIRO DE 2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art.
55, inc. VII, da Lei Orgânica do Município, considerando o disposto no artigo 46, da Lei Complementar nº 154, de 09 de setembro de 2013
e no art. 27, da Lei nº 2.010, de 23 de maio de 2012, alterada pela Lei nº 2.274, de 20 de abril de 2016;
RESOLVE:
Art. 1º Designar a servidora pública municipal, Sra. Simone Cristina de Marco, ocupante do cargo de Diretor de Administração Financeira,
nomeada pela Portaria nº 39, de 04 de janeiro de 2021, para em conjunto com o chefe do Poder Executivo Municipal, efetuar as movimentações dos recursos das seguintes contas correntes:
I - Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ nº 83.021.873/0001-08;
II - Fundo Municipal de Saúde, CNPJ nº 11.359.214/0001-75;
III - Fundo Municipal de Assistência Social, CNPJ nº 13.631.597/0001-14;
IV - Instituto Cultural de São Lourenço, CNPJ nº 08.806.043/0001-70 e;
V - Comitê Desportivo Municipal de São Lourenço, CNPJ nº 08.806.026/0001-33.
§ 1º As mencionadas contas bancárias encontram-se aberturas junto à Agência nº 1884, da Caixa Econômica Federal e à Agência nº 0777-3,
do Banco do Brasil S/A, ambas de São Lourenço do Oeste/SC.
§ 2º À servidora mencionada no caput deste artigo fica outorgada, no que concerne às referidas contas bancárias, dos poderes abaixo
especificados:
I - emitir cheques;
II - abrir contas de depósito;
III - autorizar cobranças;
IV - receber, passar recibo e dar quitação;
V - solicitar saldos e extratos;
VI - requisitar talonários de cheques;
VII - autorizar débito em conta relativo a operações;
VIII - retirar cheques devolvidos;
IX - endossar cheque;
X - assinar instr. de crédito;
XI - emitir duplicatas;
XII - assinar propostas de empréstimo/financiamento;
XIII - assinar orçamento;
XIV - assinar aditivo de qualquer espécie;
XV - emitir título de crédito comercial;
XVI - emitir título de crédito industrial;
XVII - assinar contrato de abertura de crédito;
XVIII - assinar a apólice de seguro;
XIX - endossar títulos de crédito;
XX - sustar/contraordenar cheques;
XXI - cancelar cheques;
XXII - baixar cheques;
XXIII - efetuar resgates/aplicações financeiras;
XXIV - cadastrar, alterar e desbloquear senhas;
XXV - efetuar saques na conta corrente;
XXVI - efetuar saques na conta poupança;
XXVII - efetuar pagamentos por meio eletrônico;
XXVIII - efetuar transferências por meio eletrônico;
XXIX - receber ordens de pagamento;
XXX - liberar arquivos de pagamento no Ger. Financeiro/AASP
XXXI - solicitar saldos/extratos de investimentos;
XXXII - solicitar saldos/extratos de operações de crédito;
ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 3485

XXXIII - emitir comprovantes;
XXIV - efetuar transferência para mesma titularidade meio eletrônico;
XXXV - encerrar contas de depósito;
XXXVI - consultar obrigações do débito direto autorizado DDA.
Art. 2º Fica revogada a Portaria nº 238, de 30 de janeiro de 2017 e demais disposições em contrário.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
São Lourenço do Oeste - SC, 05 de janeiro de 2021.
RAFAEL CALEFFI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 054, DE 05 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2790605

PORTARIA Nº 054, DE 05 DE JANEIRO DE 2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o
artigo 55, inciso VII, da Lei Orgânica do Município, considerando o disposto no artigo 46, da Lei Complementar nº 154, de 09 de setembro
de 2013 e nos artigos 2º e 3º, I, da Lei nº 1.318, de 12 de setembro de 2001,
RESOLVE:
Art. 1º Designar a servidora pública municipal, Sra. Camila Lorenzet, ocupante do cargo de Secretário Municipal de Saúde, nomeada pela
Portaria nº 3, de 04 de janeiro de 2021, para em conjunto com a Sra. Simone Cristina de Marco, ocupante do cargo de Diretor de Administração Financeira, designada pela Portaria nº 39, de 04 de janeiro de 2021, efetuar as movimentações dos recursos de contas bancárias do
Fundo Municipal de Saúde, CNPJ nº 11.359.214/0001-75.
Parágrafo único. As servidoras mencionadas no caput deste artigo ficam outorgados, no que concerne à contas bancárias, dos poderes
abaixo especificados:
I - emitir cheques;
II - abrir contas de depósito;
III - autorizar cobranças;
IV - receber, passar recibo e dar quitação;
V - solicitar saldos e extratos;
VI - requisitar talonários de cheques;
VII - autorizar débito em conta relativo a operações;
VIII - retirar cheques devolvidos;
IX - endossar cheque;
X - assinar instr. de crédito;
XI - emitir duplicatas;
XII - assinar propostas de empréstimo/financiamento;
XIII - assinar orçamento;
XIV - assinar aditivo de qualquer espécie;
XV - emitir título de crédito comercial;
XVI - emitir título de crédito industrial;
XVII - assinar contrato de abertura de crédito;
XVIII - assinar a apólice de seguro;
XIX - endossar títulos de crédito;
XX - sustar/contraordenar cheques;
XXI - cancelar cheques;
XXII - baixar cheques;
XXIII - efetuar resgates/aplicações financeiras;
XXIV - cadastrar, alterar e desbloquear senhas;
XXV - efetuar saques na conta corrente;
XXVI - efetuar saques na conta poupança;
XXVII - efetuar pagamentos por meio eletrônico;
XXVIII - efetuar transferências por meio eletrônico;
XXIX - receber ordens de pagamento;
XXX - liberar arquivos de pagamento no Ger. Financeiro/AASP
XXXI - solicitar saldos/extratos de investimentos;
XXXII - solicitar saldos/extratos de operações de crédito;
XXXIII - emitir comprovantes;
XXIV - efetuar transferência para mesma titularidade meio eletrônico;
XXXV - encerrar contas de depósito;
XXXVI - consultar obrigações do débito direto autorizado DDA.
Art. 2º Fica revogada a Portaria nº 934, de 1º de setembro de 2020.
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Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
São Lourenço do Oeste - SC, 05 de janeiro de 2021.
RAFAEL CALEFFI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 055, DE 05 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2790618

PORTARIA Nº 055, DE 05 DE JANEIRO DE 2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art.
55, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal, de acordo com o disposto na Lei Municipal nº 1.827, de 25 de setembro de 2009 e suas alterações
posteriores,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear como Gestora do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FIA), em conformidade com o disposto no artigo
11, da Lei Municipal nº 1.827, de 25 de setembro de 2009, a Sra. Vânia Antonia Garbin Baldissera, ocupante do cargo de provimento em
comissão de Secretária Municipal de Assistência Social, nomeada pela Portaria nº 29, de 04 de janeiro de 2021.
Art. 2º Fica revogada a Portaria nº 534, de 13 de abril de 2020.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
São Lourenço do Oeste - SC, 05 de janeiro de 2021.
RAFAEL CALEFFI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 056, DE 05 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2790638

PORTARIA Nº 056, DE 05 DE JANEIRO DE 2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o
artigo 55, inciso VII, da Lei Orgânica do Município, considerando o disposto no artigo 46, da Lei Complementar nº 154, de 09 de setembro
de 2013,
RESOLVE:
Art. 1º Designar a servidora pública municipal, Vânia Antonia Garbin Baldissera, ocupante do cargo de provimento em comissão de Secretário Municipal de Assistência Social, nomeada pela Portaria nº 29, de 04 de janeiro de 2021, para em conjunto com a Sra. Simone
Cristina de Marco, ocupante do cargo de Diretor de Administração Financeira, designada pela Portaria nº 39, de 04 de janeiro de 2021,
efetuar as movimentações dos recursos de contas bancárias do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FIA), CNPJ nº
21.454.264/0001-95.
Parágrafo único. Às servidoras mencionadas no caput deste artigo ficam outorgadas, no que concerne às contas bancárias, dos poderes
abaixo especificados:
I - emitir cheques;
II - abrir contas de depósito;
III - autorizar cobranças;
IV - receber, passar recibo e dar quitação;
V - solicitar saldos e extratos;
VI - requisitar talonários de cheques;
VII - autorizar débito em conta relativo a operações;
VIII - retirar cheques devolvidos;
IX - endossar cheque;
X - assinar instr. de crédito;
XI - emitir duplicatas;
XII - assinar propostas de empréstimo/financiamento;
XIII - assinar orçamento;
XIV - assinar aditivo de qualquer espécie;
XV - emitir título de crédito comercial;
XVI - emitir título de crédito industrial;
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XVII - assinar contrato de abertura de crédito;
XVIII - assinar a apólice de seguro;
XIX - endossar títulos de crédito;
XX - sustar/contraordenar cheques;
XXI - cancelar cheques;
XXII - baixar cheques;
XXIII - efetuar resgates/aplicações financeiras;
XXIV - cadastrar, alterar e desbloquear senhas;
XXV - efetuar saques na conta corrente;
XXVI - efetuar saques na conta poupança;
XXVII - efetuar pagamentos por meio eletrônico;
XXVIII - efetuar transferências por meio eletrônico;
XXIX - receber ordens de pagamento;
XXX - liberar arquivos de pagamento no Ger. Financeiro/AASP
XXXI - solicitar saldos/extratos de investimentos;
XXXII - solicitar saldos/extratos de operações de crédito;
XXXIII - emitir comprovantes;
XXIV - efetuar transferência para mesma titularidade meio eletrônico;
XXXV - encerrar contas de depósito;
XXXVI - consultar obrigações do débito direto autorizado DDA.
Art. 2º Fica revogada a Portaria nº 535, de 13 de abril de 2020.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
São Lourenço do Oeste - SC, 05 de janeiro de 2021.
RAFAEL CALEFFI
Prefeito Municipal

Câmara Municipal
RESOLUÇÃO N. 200/2021

Publicação Nº 2790043

RESOLUÇÃO N. 200, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre o repasse financeiro a Associação de Câmaras Municipais do Noroeste de Santa Catarina - ACANOR, para o exercício financeiro
2021.
O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Lourenço do Oeste, Estado de Santa Catarina, nos termos regimentais, e de acordo
com o Decreto Legislativo n. 513, de 23 de abril de 2002, RESOLVE:
Art. 1º O repasse financeiro a Associação de Câmaras Municipais do Noroeste de Santa Catarina - ACANOR, para o exercício financeiro
2021, será na ordem R$ 12.000,00 (doze mil reais), fracionado em 12 parcelas iguais e sucessivas no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).
Parágrafo único. O valor foi aprovado em reunião da Acanor realizada no dia 25 de novembro de 2020, Anexo Único a esta Resolução.
Art. 2º Os valores a serem repassados, de forma mensal, serão utilizados pela Acanor na execução de suas finalidades e manutenção de
suas atividades, especialmente no que dispõe os artigos 3º e 4º do Estatuto Social.
Art. 3º A Diretoria da Acanor prestará contas anuais, na forma prevista em seu Estatuto e em observância a legislação vigente.
Art. 4º Para cobertura das despesas decorrentes desta Resolução serão utilizados recursos constantes no Orçamento da Câmara Municipal
de Vereadores, exercício de 2021, na seguinte classificação: 1-01.01.2.001.2.3.3.50.41.99.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 02 de janeiro de 2021.
São Lourenço do Oeste, SC, 04 de janeiro de 2021.
Vereador Edilso Paulo Ranzan
Presidente da Câmara de Vereadores
ANEXO ÚNICO
RESOLUÇÃO N. 200, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Ata/ACANOR (25/11/2020)
São Lourenço do Oeste, SC, 04 de janeiro de 2021.
Vereador Edilso Paulo Ranzan
Presidente da Câmara de Vereadores
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Publicação Nº 2790047

Termo de Posse Legislativo e Executivo Municipal mandato 2021/2024
Termo de posse dos vereadores da 16ª Legislatura e do prefeito e do vice-prefeito, mandato 2021/2024, de São Lourenço do Oeste, SC,
realizada em Sessão Solene no dia 01 de janeiro de 2021, às 09h, no Teatro Professor Arno Ignácio Etges, anexo ao Centro de Eventos Governador Luiz Henrique da Silveira, em São Lourenço do Oeste, em conformidade com o art. 24, § 4º da Lei Orgânica do município e art. 12
§§ 3º e 4º do Regimento Interno. “Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica do Município, observar
as leis, desempenhar o mandato que me foi confiado e trabalhar pelo progresso do município e pelo bem estar de seu povo”.
Vereadores:
Adílio Carubin;
Adilson Sperança;
Edilso Paulo Ranzan;
Edson Ferrari;
Gilmar de Camargo;
José Deon;
Marlice Villani Perazoli;
Rennã Higor Fedrigo; e
Silvian Requiel Hents.
Prefeito: Rafael Caleffi; e
Vice-prefeito: Agustinho Assis Menegatti.
Eleição e posse da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores para o biênio 2021/2022, nos termos dos art. 18 a 20 do Regimento Interno:
Presidente: Edilso Paulo Ranzan;
Vice-presidente: Adilson Sperança;
1ª Secretária: Marlice Villani Perazoli; e
2º Secretário: José Deon.
São Lourenço do Oeste, SC, 01 de janeiro de 2021.
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São Miguel da Boa Vista
Câmara Municipal
ATA DE POSSE 01/2021

Publicação Nº 2788397

ATA Nº 01/2021 SESSÃO SOLENE DE POSSE
Termo de Compromisso de Posse dos Vereadores Senhores: Aleri Risso, Cassio Roque Signor, Dieison Júlio Muller, Edson César Rigotti, Evandro Ceser Pape, Gilberto João Bloss, Gilmar Bonfanti, Itacir Claúdio Ribicki e João Laerte dos Santos. Prefeito Municipal Senhor: Vanderlei
Bonaldo e Vice-Prefeito Municipal Senhor: Jairo Antonio Luft todos eleitos em 15 de novembro de 2020 e diplomados em 16 de dezembro
de 2020.
No primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às 9h:00min, nas dependências do Ginásio Municipal situado na Rua
João Hugo Hoss, no Centro da Cidade de São Miguel da Boa Vista, Estado de Santa Catarina, reuniu-se em Sessão Solene os Senhores
Vereadores eleitos em quinze de novembro de dois mil e vinte, para solenidade de Posse dos Senhores Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito
eleitos para o pleito 2021/2024. Sob a Presidência do Vereador João Laerte dos Santos, Vereador mais idoso entre os diplomados. Os trabalhos preliminares foram conduzidos pela Senhora Adriane Lenir Formehl, Mestre de Cerimônia designada pela instituição. Para dar inicio
aos trabalhos passou-se a formação da Mesa de honra que foi composta pelas seguintes autoridades: Ex-Prefeito Municipal Vilmar Schmaedecke, Ex-Vice-Prefeito Jonas Signor, Comandante da Polícia Militar Sargento Antonio Carlos de Oliveira e o Diretor da Escola de Educação
Básica Oscar Majolo Pedro Ademir dos Santos. Na sequência passou-se a formação da mesa dos trabalhos onde estiveram presentes os
Senhores Vereadores: Aleri Risso, Cassio Roque Signor, Dieison Júlio Muller, Edson César Rigotti, Evandro Ceser Pape, Gilberto João Bloss,
Gilmar Bonfanti, Itacir Claúdio Ribicki e João Laerte dos Santos. Prefeito Municipal Vanderlei Bonaldo e Vice-Prefeito Municipal Jairo Antonio
Luft. Em seguida a Mestre de Cerimonia em um ato de respeito a nossa Pátria convidou para que todos se colocassem em pé, de frente para
o pavilhão Nacional para cantar o Hino Nacional Brasileiro. Encerrado a apresentação do Hino Nacional baseando-se nos termos do artigo
31 da Lei Orgânica Municipal e artigo 15 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, a Mestre de Cerimônia passou a palavra ao Ilustríssimo Senhor João Laerte dos Santos, Vereador mais idoso entre os eleitos, para conduzir interinamente a presente Sessão Solene da
Câmara Municipal de Vereadores. Fazendo uso da palavra o Presidente interino oficialmente declarou abertos os trabalhos da Sessão Solene,
cumprimentando aos Ilustríssimos colegas Vereadores, aos Excelentíssimos Prefeito e ex-Prefeito Municipal, Vice-Prefeito e ex-Vice-Prefeito,
demais autoridades e público presente. Prosseguindo os trabalhos o Senhor Presidente levou em pauta a Sessão, informando que o objetivo desta é dar posse aos Ilustríssimos Senhores Vereadores, Ilustríssimos Prefeito e Vice-Prefeito Municipal e instalar a oitava legislatura
municipal. O Senhor Presidente com permissão das autoridades presentes, com base no artigo 15 do Regimento Interno da Câmara de
Vereadores, convidou a Secretária da Câmara de Vereadores Senhora Marizete Sandrin, para secretariar os trabalhos da Sessão Solene. Na
sequência dando continuidade aos trabalhos da Sessão Solene, o Senhor Presidente com base no artigo 10, parágrafo único do Regimento
Interno da Câmara de Vereadores, comunicou que os ilustríssimos Senhores Vereadores já apresentaram junto a Secretaria da Casa as suas
declarações de bens e os respectivos diplomas expedidos pela 58ª Zona Eleitoral de Maravilha, Estado de Santa Catarina, para serem arquivados no Parlamento Municipal e para dar o devido cumprimento a Legislação em vigor. Em seguida cumpridas as formalidades legais e nos
termos do artigo 16 § 2º do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, os Vereadores foram convidados a fazer o juramento para tomar
posse prestando o seguinte compromisso: PROMETO manter, defender e cumprir a Lei Orgânica Municipal, observar as Leis da União, do
Estado e do Município, desempenhando leal e sinceramente o mandato a mim conferido, trabalhando pelo engrandecimento do nosso Município. Após leitura do compromisso os Senhores Vereadores assumiram individualmente o compromisso respondendo: “Assim o Prometo”.
Em seguida o Senhor Presidente declarou empossados os nobres pares para a Legislatura 2021/2024 (dois mil e vinte e um a dois mil e
vinte e quatro) e declarou instalada a oitava legislatura municipal. O Senhor Presidente solicitou aos Vereadores para que se dirigissem a
mesa para assinar o Termo de Posse e o livro de presença. Prosseguindo os trabalhos o Senhor Presidente com base no artigo 18 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, comunicou que o Excelentíssimo Prefeito Municipal Senhor Vanderlei Bonaldo e o Excelentíssimo
Senhor Vice-Prefeito Jairo Antonio Luft, já apresentaram suas declarações de bens e seus respectivos diplomas expedidos pela 58ª Zona
Eleitoral de Maravilha, Estado de Santa Catarina junto a Secretaria da Câmara de Vereadores. Em seguida baseando-se no artigo 55 da Lei
Orgânica Municipal e no §1º do artigo 18 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores os mesmos prestaram o seguinte compromisso:
PROMETO cumprir a Lei Orgânica do Município, a Constituição Federal e Estadual, defendendo a justiça social, a paz e a equidade entre
todos os cidadãos municipais. Após o juramento o Prefeito e o Vice-Prefeito assumiram individualmente o compromisso respondendo: “Assim o Prometo”. Em seguida o Senhor Presidente os declarou empossados nos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito do Município de São Miguel
da Boa Vista, para a gestão 2021/2024 (dois mil e vinte e um a dois mil e vinte e quatro). Dando sequência aos trabalhos o Presidente
Senhor João, passou a palavra a Mestre de Cerimonia que conduzindo os trabalhos passou a palavra ao digníssimo Ex-Prefeito Municipal
Vilmar Schmaedecke para seu pronunciamento. O mesmo procedeu aos cumprimentos formais ao Prefeito e Vice-Prefeito, aos vereadores,
autoridades, público presente e os que assistem pelas redes sociais e fez um relato de seu trabalho como Prefeito Municipal junto ao Poder
Executivo Municipal nos últimos 04 (quatro) anos, destacando os trabalhos realizados por cada secretaria municipal, REURBS e projetos em
andamento para que o Prefeito Vanderlei de continuidade. Prestou contas dos valores deixados em caixa que são entre vinculados, próprios
e convênios um valor aproximado de R$ 3.700.000,00. Agradeceu a Deus, a família e a todos que lhe confiaram voto para que fosse Prefeito Municipal. Aos Secretários Municipais, funcionários e terceirizados que lhe acompanharam nesta trajetória e aos Vereadores que fizeram
parte do Poder Legislativo. Pediu desculpas pelas faltas cometidas, geralmente por falta de conhecimento e não por falta de vontade de
fazer acontecer. E entregou a Lei Orçamentária, o balancete e as chaves da prefeitura ao Prefeito Vanderlei. Deixou sua mensagem de encerramento, agradeceu e encerrou seu pronunciamento. A mestre de cerimônia agradeceu ao ex Prefeito pelo uso da palavra e passou a
palavra ao digníssimo Vice-Prefeito Senhor Jairo Antonio Luft, para o mesmo se manifestar e fazer suas considerações de início de mandato. O Vice-Prefeito iniciou cumprimentando as autoridades da mesa de honra e de trabalhos, público presente e os que assistem pelas redes
sociais. Agradeceu a Deus por estar vice-prefeito e fez um relato de sua trajetória em seus 08 (oito) anos de vereança e reassumiu o compromisso que usou em campanha junto ao Prefeito Vanderlei. Se comprometendo em cumprir este compromisso. Deixou sua mensagem de
agradecimento a familiares, desejou sucesso a todos em 2021 e um excelente trabalho aos mandatários e encerrou seu pronunciamento. A
mestre de cerimônia agradeceu ao Vice-Prefeito e passou a palavra ao digníssimo Prefeito Municipal Senhor Vanderlei Bonaldo, para o
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mesmo fazer suas considerações de início de mandato. O Prefeito iniciou seu pronunciamento saudando a todas as autoridades das mesas
de honra, de trabalho e público presente, bem como os munícipes que assistem via Facebook. Agradeceu a Deus, familiares, amigos e comunidade que acreditou em si por estar aqui neste momento, pois cada um fez sua parte. Agradeceu ao Vice Jairo e família pela confiança
em trabalhar juntos. Destacou a trajetória de sua campanha, não apenas durante a campanha, mas ao longo de vários anos. Reassumiu
seu compromisso de campanha e quebrando o protocolo em agradecimento ao ex vice-prefeito Jonas o convidou para deixar seu pronunciamento. O Senhor Jonas procedeu aos cumprimentos formais e destacou que a atitude do Prefeito Vanderlei já mostra que seu trabalho
será diferenciado. Estendeu cumprimentos especiais a Professora Lorena Morschbacher para deixar mensagem para a importância do Professor. Destacou que o Prefeito tem o compromisso de abraçar o vice-prefeito para fazer um bom trabalho, que busque sempre estar presente junto ao Legislativo. Saudou a todos os partidos políticos que fizeram a diferença no Município. Agradeceu ao Prefeito por conceder-lhe
palavra, agradeceu e encerrou seu pronunciamento. O Prefeito Vanderlei enalteceu que hoje iniciou-se um novo ciclo e que pretende seguir
como é, apenas tendo mais responsabilidades dentro do Município. Se dirigindo ao Ex-Prefeito disse ao mesmo que ele será lembrado como
o Prefeito que não assinou um convênio de quase R$ 500.000,00 sem motivo. O Prefeito Vanderlei solicitou que conste em ata que não teve
acesso aos dados patrimoniais em tempo hábil para conferência e se reserva ao direito de fazer a conferencia quando assumir o cargo.
Pediu aos Vereadores e amigos que o corrijam enquanto está no trabalho, para não o cobrar depois e disse que pretende trabalhar junto ao
legislativo e espera que o mesmo trabalhe dentro da Constituição Federal e da Lei Orgânica Municipal. Agradeceu a todos, desejou um ano
de sucesso e muitas realizações e encerrou seu pronunciamento. A Mestre de Cerimônia agradeceu ao Prefeito pelo seu pronunciamento e
passou a palavra ao Presidente interino Senhor João Laerte que dando continuidade aos trabalhos e baseando-se nos termos do artigo 21
do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, comunicou que a Sessão deveria ser suspensa por um período de 30 minutos, para fins
de preparação da eleição da Mesa Diretora para o ano de 2021, porém conforme o parágrafo único do artigo 26 do Regimento Interno, até
o dia 10 de dezembro o Presidente deve fazer Resolução Administrativa para discriminar dia, hora e orientações para eleição da Mesa Diretora, desta forma as chapas foram apresentadas na reunião preparatória no dia 22 de dezembro de 2020 e homologadas pela Resolução
Administrativa Legislativa nº 37/2020 e assim não há necessidade de suspender a Sessão e por tanto deu-se continuidade aos trabalhos e
o Senhor Presidente solicitou a Secretária para fazer a apresentação da Resolução que homologou as chapas, para dar conhecimento das
mesmas a todos. Conforme a Resolução Administrativa Legislativa nº 37/2020, estão aptas a concorrer a eleição da mesa diretora 02 (duas)
chapas que estão assim constituídas: A chapa apresentada pelo Vereador Edson César Rigotti, que a partir deste ato será denominada
chapa nº “01”. Presidente Edson César Rigotti, Vice-Presidente Gilmar Bonfanti, Primeiro Secretário Cássio Roque Signor e Segundo Secretário Evandro Ceser Pape e a chapa apresentada pelo Vereador João Laerte dos Santos denominada chapa nº “02”, tem como Presidente
Gilberto João Bloss, Vice-Presidente Aleri Risso, Primeiro Secretário Itacir Claúdio Ribiki e Segundo Secretário João Laerte dos Santos. O
Senhor Presidente baseando-se no artigo 31 da Lei Orgânica Municipal informou que a eleição será em votação aberta, solicitando aos
Senhores Vereadores que conforme nominados se pronunciem e declarem seu voto nominando o número da chapa ao qual pretendem
votar. Após votação de todos os Vereadores apurou-se o seguinte resultado. A chapa de nº “01” recebeu os votos dos Vereadores: Edson
César Rigotti, Gilmar Bonfanti, Cássio Roque Signor, Evandro Ceser Pape e Dieison Júlio Muller. A chapa de nº “02” recebeu os votos dos
Vereadores: Gilberto João Bloss, Aleri Risso, Itacir Claúdio Ribiki e João Laerte dos Santos. Desta forma a chapa de nº “01” formada pelos
Vereadores: Presidente Edson César Rigotti, Vice-Presidente Gilmar Bonfanti, Primeiro Secretário Cássio Roque Signor e Segundo Secretário
Evandro Ceser Pape, foi declarada eleita por maioria absoluta de votos e com base no artigo 31, §1º da Lei Orgânica Municipal o Senhor
Presidente declarou automaticamente empossada a mesma a partir desta data, a qual estará a frente dos trabalhos legislativos no ano de
dois mil e vinte e um. Em seguida o Presidente interino Senhor João Laerte dos Santos agradeceu a oportunidade de poder conduzir os
trabalhos da Sessão Solene de Posse e passou a palavra e os trabalhos ao Presidente eleito Senhor Edson César Rigotti, que iniciou agradecendo aos colegas pela confiança depositada em seu nome para atuar como Presidente no ano de 2021 (dois mil e vinte e um) e passou
a palavra a Mestre de Cerimônia, que conduzindo os trabalhos passou a palavra ao digníssimo Presidente Senhor Edson César Rigotti para
o mesmo fazer seu pronunciamento. O Presidente Senhor Edson convidou o Ilustríssimo Vice-Presidente Senhor Gilmar Bonfanti, para assumir interinamente a presidência para que ele pudesse se pronunciar. O Vice-Presidente assumiu a presidência e passou a palavra ao Vereador Edson César que Procedeu aos cumprimentos formais a mesa de honra, mesa de trabalho, em especial aos suplentes de Vereadores,
presidentes e vice-presidentes do MDB e PSDB, a sua família que é a base de tudo, funcionários da Câmara de Vereadores, imprensa escrita e falada e público presente e aos que assistem via Facebook e destacou o trabalho dos Vereadores dentro do Poder Legislativo Municipal
e dos compromissos assumidos. A Câmara de Vereadores é do povo e não do Vereador, bem como a Prefeitura é do povo e não do Prefeito.
Devemos legislar para o povo. Agradeceu aos colegas pela confiança em depositar seus votos em sua pessoa para conduzir os trabalhos do
legislativo em 2021. Citou uma frase de Che Guevara para ressaltar a grandeza de cada um. Desejou a todos sucesso no próximo ano e um
ano iluminado com muitas conquistas, agradeceu e encerrou seu pronunciamento. O Vice-Presidente Gilmar devolveu a presidência ao
Senhor Edson César, que assumiu novamente a presidência agradecendo ao Vice-Presidente pela condução dos trabalhos enquanto o mesmo se pronunciava. Na sequência a Mestre de Cerimonias convidou a todos para em posição de sentido cantar o Hino do Município. Em
seguida o Presidente solicitou a Secretária da Câmara para que fizesse a leitura da Ata da Sessão Solene para discussão, aprovação, votação
e subscrição da mesma. Após lida a Ata foi aprovada e assinada por todos os Vereadores. O Senhor Presidente agradeceu a presença das
autoridades e audiência dos internautas que assistiram via Facebook, desejou felicidades e sucesso a todos em 2021 (dois mil e vinte e um)
e encerrou a presente Sessão Solene.

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO N.º 01/2018

Publicação Nº 2788390

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO N.º 01/2018, CELEBRADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO
MIGUEL DA BOA VISTA E O SR. ILCON LUIS MULLER
A Câmara de Vereadores de São Miguel da Boa Vista-SC, com sede na Avenida São Miguel, 568, inscrita no CNPJ 11.331.812/0001-36, neste
ato representado pela Presidente, Sra. Adriane Lenir Formehl, e de outro lado o Sr.Ilcon Luis Muller, brasileiro, casado, residente e domiciliado na cidade de São Miguel da Boa Vista, estado de Santa Catarina, inscrito no CPF N.º.469.381.769-49, RG.nº.1.492.574, neste ato
representado por sua procuradora CLECI MULLER, conforme procuração anexa, celebram o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2018,
firmado em 04 de janeiro de 2018.
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Cláusula Primeira: Por razões de interesse público fica alterada a Cláusula Terceira do contrato nº 01/2018, para prorrogar a vigência do
contrato até 31 de dezembro de 2021.
Cláusula Segunda: O presente Termo Aditivo tem amparo legal no art. 57, inciso II, da lei 8.666/93, atualizada, e Cláusula Terceira do contrato 01/2018.
Cláusula Terceira: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original ora aditado.
E por estarem justos e acordes, lavrou-se o presente Termo Aditivo, que vai assinado pelas partes juntamente com duas testemunhas.
São Miguel da Boa Vista, SC, 17 de dezembro de 2020.
Adriane Lenir Formehl
Presidente da Câmara Municipal de Vereador
ILCON LUIS MULLER CLECI MULLER
Locadores
TESTEMUNHAS: ______________________ _______________________
SILVANE ZAMBIAZI 		
MARIZETE SANDRIN
CPF: 054.885.999-08 		
CPF: 863.768.379-72
Assessoria Jurídica
Tânia Maria F. Begrow
OAB/SC 22.353

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 005/2018

Publicação Nº 2788358

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 005/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BOA
VISTA E A EMPRESA BETHA SISTEMAS LTDA.
A Câmara Municipal de Vereadores do Município de São Miguel da Boa Vista, Estado de Santa Catarina, com sede na Avenida São Miguel, 568,
inscrito no CNPJ 11.331.812/0001-36, neste ato representado pela Presidente da Câmara Municipal de Vereadores Sra. Adriane Lenir Formehl, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa Betha Sistemas LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 00.456.865/000167, com sede à Rua João Pessoa, nº 134, 1º andar, centro, Criciúma/SC, neste ato representada pelo Sr. Ernesto Muniz de Souza Jr., Advogado, portador da cédula de identidade profissional n.º 24.757 OAB/SC e inscrito no CPF sob n.º 004.770.259-19 e Sr.ª Daniela Ramos
Silva, Advogada, portadora da cédula de identidade profissional 38.394 OAB/SC, inscrita no CPF sob o n.º 007.395.609-05,denominada
simplesmente CONTRATADA, resolvem, entre si e na melhor forma de direito aditar o contrato nº 05/2018 conforme as cláusulas a seguir:
Cláusula Primeira - DA VIGÊNCIA
O prazo Contratual fica prorrogado até 31 de dezembro de 2021.
Cláusula Segunda – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
O presente termo aditivo tem fundamento legal no art. 57, incisos II e IV da Lei 8666/93 e cláusula segunda do contrato 05/2018, firmado
em 02 de maio de 2018.
Cláusula Terceira - DO VALOR
Os valores contratados são os estabelecidos no Contrato originário.
Cláusula Quarta - DAS DEMAIS CLÁUSULAS
As demais cláusulas e condições do contrato ora aditado permanecem em vigor.
E por estarem acordados, assinam o presente Termo, em duas vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, obrigando seus
sucessores legais, a cumpri-lo mutuamente.
São Miguel da Boa Vista, 17 de dezembro de 2020.
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA BETHA SISTEMAS LTDA
CONTRATANTE 					CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
____________________________ _____________________________
SILVANE ZAMBIAZI 				
MARIZETE SANDRIN
CPF 054.885.999-08 				
CPF: 863.768.379-72
Assessoria Jurídica
Visto em ___/___/___
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Publicação Nº 2788376

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2018, CELEBRADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO MIGUEL DA
BOA VISTA E A EMPRESA INFOPOINT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
A Câmara Municipal de Vereadores de São Miguel da Boa Vista, Estado de Santa Catarina, com sede na Av. São Miguel, n.º 568, inscrita
no CNPJ 11.331.812/0001-36, neste ato representada pela Presidente Sra. Adriane Lenir Formehl, CONTRATANTE, e a empresa Infopoint
Comércio De Equipamentos Ltda, com sede nesta, na Av. Anita Garibaldi, nº 340, sala 01, inscrita no CNPJ sob o nº 06.159.070/0001-73,
neste ato representada por Delvir Gheno, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF nº 893.651.519-53, residente e domiciliado na
Linha Poleto, interior do Município de Maravilha - SC denominada CONTRATADA, celebram o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2018,
firmado em 01 de fevereiro de 2018.
Cláusula Primeira: Por razões de interesse público fica alterada a Cláusula Segunda do contrato nº 02/2018, para prorrogar a vigência do
contrato até 31 de dezembro de 2021.
Cláusula Segunda: O presente Termo Aditivo tem amparo legal no art. 57, incisos II e IV, da lei 8.666/93, atualizada, e Cláusula Segunda
do contrato 02/2018.
Cláusula Terceira: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original ora aditado.
E por estarem justos e acordes, lavrou-se o presente Termo Aditivo, que vai assinado pelas partes juntamente com duas testemunhas.
São Miguel da Boa Vista, SC, 17 de dezembro de 2020.
Adriane Lenir Formehl 				
Infopoint Com. e Equip. Ltda
Presidente da Câmara Municipal de Vereador
Contratada
TESTEMUNHAS: ______________________ 		
SILVANE ZAMBIAZI 				
CPF: 054.885.999-08 				

_______________________
MARIZETE SANDRIN
CPF: 863.768.379-72

Assessoria Jurídica
Tânia Maria F. Begrow
OAB/SC 22.353

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2018

Publicação Nº 2788382

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2018, CELEBRADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO MIGUEL DA
BOA VISTA E A EMPRESA MHNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
A Câmara Municipal de Vereadores do Município de São Miguel da Boa Vista, Estado de Santa Catarina, com sede na Avenida São Miguel,
568, inscrito no CNPJ 11.331.812/0001-36, neste ato representado pela Presidente, Sra. Adriane Lenir Formehl, CONTRATANTE, e a empresa Mhnet Telecomunicações EIRELI, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob n.05.245.502/0001-04, com sede na Av.
Presidente Kennedy, 527, centro, Maravilha, SC, neste ato representado por seu sócio gerente Sr. PATRICK CANTON, brasileiro, empresário,
residente e domiciliado em Maravilha, inscrito no CPF 023.318.399-05, CONTRATADA, celebram o presente Termo Aditivo ao Contrato nº
03/2018, firmado em 01 de fevereiro de 2018.
Cláusula Primeira: Por razões de interesse público fica alterada a Cláusula Quarta do contrato nº 03/2018, para prorrogar a vigência do
contrato até 31 de dezembro de 2021.
Cláusula Segunda: O presente Termo Aditivo tem amparo legal no art. 57, inciso II e IV, da lei 8.666/93, atualizada, e Cláusula Quarta do
contrato 03/2018.
Cláusula Terceira: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original ora aditado.
E por estarem justos e acordes, lavrou-se o presente Termo Aditivo, que vai assinado pelas partes juntamente com duas testemunhas.
São Miguel da Boa Vista, SC, 17 de dezembro de 2020.
Adriane Lenir Formehl 				
Mhnet Telecomunicações EIRELI
Presidente da Câmara Municipal de Vereador
Contratada
TESTEMUNHAS: ______________________ _______________________
SILVANE ZAMBIAZI 		
MARIZETE SANDRIN
CPF: 054.885.999-08 		
CPF: 863.768.379-72
Assessoria Jurídica
Tânia Maria F. Begrow
OAB/SC 22.353
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São Miguel do Oeste
Prefeitura
CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL - PROTOCOLO Nº 1.135/2020 CONDER

Publicação Nº 2789655

PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE - SANTA CATARINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
DIRETORIA AMBIENTAL
EDITAL DE PUBLICIDADE DE CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL - CCA - PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº
1.135/2020 CONDER
O município de São Miguel do Oeste - Santa Catarina SMO/CONDER, com endereço na Rua Marcílio Dias 1199, nos termos da RESOLUÇÃO
CONAMA Nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (Art. 10, VIII), no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar
Federal n° 140, de 08 de dezembro de 2011, Lei Estadual n° 14.675, de 13 de abril de 2009, Lei 6.938 de 31 de agosto de 1981, Resolução
CONAMA Nº 237, de 19 de dezembro de 1997, Resolução CONSEMA n° 117, de 01 de dezembro de 2017 e Resoluções CONSEMA n° 98/17,
99/17, 162/2019 e suas alterações, e na Lei Municipal n. 4.873/2001, Lei Complementar Municipal n. 0097/2019, Decretos Municipais nºs
9.201/2019, 9.202/2019, 9.203/2019 e 9.117/2019 torna público que o município concedeu Certidão de Conformidade Ambiental - CCA,
com prazo de validade até 23/03/2021, para a empresa WK LOTEAMENTOS SPE LTDA, CNPJ: 28.078.615/0001 - 50, localizado na Rua Waldemar Rangrab, s/nº, Bairro São Jorge na cidade de São Miguel do Oeste - SC, coordenadas geográficas: Latitude e Longitude: 26°45'03.9"S
- 53°30'35.3"W, para a atividade: 33.13.00 - Reservatórios artificiais para usos múltiplos que não decorram de barramento ou represamento
de cursos d’água naturais, sendo que o processo de licenciamento encontra-se disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental
do CONDER, localizado na Rua Oswaldo Cruz, 167 - Centro, São Miguel do Oeste, SC e no sítio eletrônico do Diário Oficial dos Municípios .
Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA, nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
São Miguel do Oeste, 10 de dezembro de 2020.
VALMOR ADÃO POVALA
DIRETOR AMBIENTAL/SMO - SC

LAI - PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 1.057/2020 CONDER

Publicação Nº 2789700

PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE - SANTA CATARINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
DIRETORIA AMBIENTAL
EDITAL DE PUBLICIDADE DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO - LAI - PROCESSO DE LICENCIAMENTO
PROTOCOLO Nº 1.057/2020 CONDER
O município de São Miguel do Oeste - Santa Catarina SMO/CONDER, com endereço na Rua Marcílio Dias 1199, nos termos da RESOLUÇÃO
CONAMA Nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (Art. 10, VIII), no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar
Federal n° 140, de 08 de dezembro de 2011, Lei Estadual n° 14.675, de 13 de abril de 2009, Lei 6.938 de 31 de agosto de 1981, Resolução
CONAMA Nº 237, de 19 de dezembro de 1997, Resolução CONSEMA n° 117, de 01 de dezembro de 2017 e Resoluções CONSEMA n° 98/17,
99/17, 162/2019 e suas alterações, e na Lei Municipal n. 4.873/2001, Lei Complementar Municipal n. 0097/2019, Decretos Municipais nºs
9.201/2019, 9.202/2019, 9.203/2019 e 9.117/2019 torna público que o município concedeu Licenciamento Ambiental de Instalação - LAI,
com prazo de validade de 48 (quarenta e oito) meses, para a empresa BOLFE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - EDIFÍCIO
COMERCIAL E RESIDENCIAL, CNPJ: 86.252.046/0001 - 13, localizado na Rua Clóvis Beviláqua, Lote Urbano nº. 12 - Quadra “B”, Rodovia SC 386, Bairro São Gotardo na cidade de São Miguel do Oeste - SC, coordenadas geográficas: Latitude e Longitude: 26°44'00.2"S
53°30'34.7"W, para a atividade: 71.11.07 - Condomínios de edifícios de uso misto (comercial, residencial, serviços), sendo que o processo
de licenciamento encontra-se disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CONDER, localizado na Rua Oswaldo Cruz,
167 - Centro, São Miguel do Oeste, SC e no sítio eletrônico do Diário Oficial dos Municípios . Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do
CONAMA, nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
São Miguel do Oeste, 07 de dezembro de 2020.
VALMOR ADÃO POVALA
DIRETOR AMBIENTAL/SMO - SC
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LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO - LAI - PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº
1.059/2020
Publicação Nº 2789730

PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE - SANTA CATARINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
DIRETORIA AMBIENTAL
EDITAL DE PUBLICIDADE DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO - LAI - PROCESSO DE LICENCIAMENTO
PROTOCOLO Nº 1.059/2020 CONDER
O município de São Miguel do Oeste - Santa Catarina SMO/CONDER, com endereço na Rua Marcílio Dias 1199, nos termos da RESOLUÇÃO
CONAMA Nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (Art. 10, VIII), no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar
Federal n° 140, de 08 de dezembro de 2011, Lei Estadual n° 14.675, de 13 de abril de 2009, Lei 6.938 de 31 de agosto de 1981, Resolução
CONAMA Nº 237, de 19 de dezembro de 1997, Resolução CONSEMA n° 117, de 01 de dezembro de 2017 e Resoluções CONSEMA n° 98/17,
99/17, 162/2019 e suas alterações, e na Lei Municipal n. 4.873/2001, Lei Complementar Municipal n. 0097/2019, Decretos Municipais nºs
9.201/2019, 9.202/2019, 9.203/2019 e 9.117/2019 torna público que o município concedeu Licenciamento Ambiental de Instalação - LAI,
com prazo de validade de 48 (quarenta e oito) meses, para a empresa CAMARA S/A CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS - EDIFÍCIO YOU, CNPJ: 09.615.143/0001 - 82, localizado na Rua Marquês do Herval - Esquina com a Rua Rio Branco, Centro da cidade
de São Miguel do Oeste - SC, coordenadas geográficas: Latitude e Longitude: 26°43'27.3"S 53°30'56.7"W, para a atividade: 71.11.07 - Condomínios de edifícios de uso misto (comercial, residencial, serviços), sendo que o processo de licenciamento encontra-se disponível para
consulta junto ao Departamento Ambiental do CONDER, localizado na Rua Oswaldo Cruz, 167 - Centro, São Miguel do Oeste, SC e no sítio
eletrônico do Diário Oficial dos Municípios . Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA, nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do
CONSEMA/SC.
São Miguel do Oeste, 08 de dezembro de 2020.
VALMOR ADÃO POVALA
DIRETOR AMBIENTAL/SMO - SC

LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE OPERAÇÃO CORRETIVO - LAO CORRETIVA - PROCESSO DE LICENCIAMENTO
PROTOCOLO Nº 992/2020

Publicação Nº 2789711

PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE - SANTA CATARINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
DIRETORIA AMBIENTAL
EDITAL DE PUBLICIDADE DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE OPERAÇÃO CORRETIVO - LAO CORRETIVA - PROCESSO DE
LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 992/2020 CONDER
O município de São Miguel do Oeste - Santa Catarina SMO/CONDER, com endereço na Rua Marcílio Dias 1199, nos termos da RESOLUÇÃO
CONAMA Nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (Art. 10, VIII), no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar
Federal n° 140, de 08 de dezembro de 2011, Lei Estadual n° 14.675, de 13 de abril de 2009, Lei 6.938 de 31 de agosto de 1981, Resolução
CONAMA Nº 237, de 19 de dezembro de 1997, Resolução CONSEMA n° 117, de 01 de dezembro de 2017 e Resoluções CONSEMA n° 98/17,
99/17, 162/2019 e suas alterações, e na Lei Municipal n. 4.873/2001, Lei Complementar Municipal n. 0097/2019, Decretos Municipais nºs
9.201/2019, 9.202/2019, 9.203/2019 e 9.117/2019 torna público que o município concedeu Licenciamento Ambiental de Operação Corretivo
- LAO CORRETIVA, com prazo de validade de 48 (quarenta e oito) meses, para a empresa ANGELICA TELLES DA SILVA - SMO RECICLAGEM DE ELETRONICOS, CNPJ: 35.567.605/0001 - 43, localizado na Rua João Antônio Simioni, s/nº, Bairro São Gotardo na cidade de São
Miguel do Oeste - SC, coordenadas geográficas: Latitude e Longitude: 26°43'56.80"S 53°29'48.80"W, para a atividade: 71.30.03 - Unidade
de reciclagem de eletroeletrônicos e eletrodomésticos pós consumo, sendo que o processo de licenciamento encontra-se disponível para
consulta junto ao Departamento Ambiental do CONDER, localizado na Rua Oswaldo Cruz, 167 - Centro, São Miguel do Oeste, SC e no sítio
eletrônico do Diário Oficial dos Municípios . Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA, nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do
CONSEMA/SC.
São Miguel do Oeste, 07 de dezembro de 2020.
VALMOR ADÃO POVALA
DIRETOR AMBIENTAL/SMO - SC

LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE OPERAÇÃO – LAO - PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº
1.176/2020 CONDER

Publicação Nº 2789674

PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE - SANTA CATARINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
DIRETORIA AMBIENTAL
EDITAL DE PUBLICIDADE DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE OPERAÇÃO – LAO - PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 1.176/2020 CONDER
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O município de São Miguel do Oeste - Santa Catarina SMO/CONDER, com endereço na Rua Marcílio Dias 1199, nos termos da RESOLUÇÃO
CONAMA Nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (Art. 10, VIII), no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar
Federal n° 140, de 08 de dezembro de 2011, Lei Estadual n° 14.675, de 13 de abril de 2009, Lei 6.938 de 31 de agosto de 1981, Resolução
CONAMA Nº 237, de 19 de dezembro de 1997, Resolução CONSEMA n° 117, de 01 de dezembro de 2017 e Resoluções CONSEMA n° 98/17,
99/17, 162/2019 e suas alterações, e na Lei Municipal n. 4.873/2001, Lei Complementar Municipal n. 0097/2019, Decretos Municipais nºs
9.201/2019, 9.202/2019, 9.203/2019 e 9.117/2019 torna público que o município concedeu Licenciamento Ambiental de Operação - LAO,
com prazo de validade de 48 (quarenta e oito) meses, para a empresa MARCELO FIOR TERRES & CIA LITDA, CNPJ: 09.343.396/0001 – 44,
localizado na Linha Caxias, zona rural da cidade de São Miguel do Oeste - SC, coordenadas geográficas: Latitude e Longitude: 26°43'42.3"S
53°33'06.6"W, para a atividade: 15.10.00 – Serrarias e beneficiamento de madeiro, exceto quando realizado somente por equipamento
móvel – Atividade secundária: sob o código 15.11.00 – Desdobramento secundário de madeiras, sendo que o processo de licenciamento
encontra-se disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CONDER, localizado na Rua Oswaldo Cruz, 167 - Centro, São
Miguel do Oeste, SC e no sítio eletrônico do Diário Oficial dos Municípios. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA, nº 237/97
do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
São Miguel do Oeste, 14 de dezembro de 2020.
VALMOR ADÃO POVALA
DIRETOR AMBIENTAL/SMO - SC

LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA - LAP - PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 1.006/2020 CONDER

Publicação Nº 2789662

PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE - SANTA CATARINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
DIRETORIA AMBIENTAL
EDITAL DE PUBLICIDADE DE LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA - LAP - PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 694/2020 CONDER
O município de São Miguel do Oeste - Santa Catarina SMO/CONDER, com endereço na Rua Marcílio Dias 1199, nos termos da RESOLUÇÃO
CONAMA Nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (Art. 10, VIII), no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar
Federal n° 140, de 08 de dezembro de 2011, Lei Estadual n° 14.675, de 13 de abril de 2009, Lei 6.938 de 31 de agosto de 1981, Resolução
CONAMA Nº 237, de 19 de dezembro de 1997, Resolução CONSEMA n° 117, de 01 de dezembro de 2017 e Resoluções CONSEMA n° 98/17,
99/17, 162/2019 e suas alterações, e na Lei Municipal n. 4.873/2001, Lei Complementar Municipal n. 0097/2019, Decretos Municipais nºs
9.201/2019, 9.202/2019, 9.203/2019 e 9.117/2019 torna público que o município concedeu Licença Ambiental Prévia - LAP, com prazo de
validade de 12 (doze) meses, para o empreendedor EVANDRO RECH, CPF: 829.062.209 - 06, localizado na Linha Alto Guamerim , zona rural
do município de São Miguel do Oeste - SC, coordenadas geográficas Latitude e Longitude: 26°45'19.5"S 53°32'33.3"W, para a atividade:
01.51.00 - Criação de animais confinados de grande porte (bovinos, equinos, bubalinos, muares, etc), sendo que o processo de licenciamento encontra-se disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CONDER, localizado na Rua Oswaldo Cruz, 167 - Centro,
São Miguel do Oeste, SC e no sítio eletrônico do Diário Oficial dos Municípios . Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA, nº
237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
São Miguel do Oeste, 01 de setembro de 2020.

LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA - LAP - PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 1.152/2020 CONDER

Publicação Nº 2789689

PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE - SANTA CATARINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
DIRETORIA AMBIENTAL
EDITAL DE PUBLICIDADE DE LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA - LAP - PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 1.152/2020 CONDER
O município de São Miguel do Oeste - Santa Catarina SMO/CONDER, com endereço na Rua Marcílio Dias 1199, nos termos da RESOLUÇÃO
CONAMA Nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (Art. 10, VIII), no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar
Federal n° 140, de 08 de dezembro de 2011, Lei Estadual n° 14.675, de 13 de abril de 2009, Lei 6.938 de 31 de agosto de 1981, Resolução
CONAMA Nº 237, de 19 de dezembro de 1997, Resolução CONSEMA n° 117, de 01 de dezembro de 2017 e Resoluções CONSEMA n° 98/17,
99/17, 162/2019 e suas alterações, e na Lei Municipal n. 4.873/2001, Lei Complementar Municipal n. 0097/2019, Decretos Municipais nºs
9.201/2019, 9.202/2019, 9.203/2019 e 9.117/2019 torna público que o município concedeu Licença Ambiental Prévia - LAP, com prazo de
validade de 12 (doze) meses, para a Entidade CENTRO DE APOIO A PESSOA IDOSA DE SÃO MIGUEL DO OESTE – CEAPI SÃO MIGUEL,
CNPJ: 23.686.759/0001 - 75, localizado na Rua Hélio Anjos Ortiz, s/nº - Parte do Lote Urbano nº 88, no Bairro São Jorge no município de São
Miguel do Oeste - SC, coordenadas geográficas Latitude e Longitude: 26°44'42.4"S 53°30'33.5"W, para a atividade: 71.11.02 – Atividades
de Hotelaria, sendo que o processo de licenciamento encontra-se disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CONDER,
localizado na Rua Oswaldo Cruz, 167 - Centro, São Miguel do Oeste, SC e no sítio eletrônico do Diário Oficial dos Municípios. Este edital
atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA, nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
São Miguel do Oeste, 17 de dezembro de 2020.
VALMOR ADÃO POVALA
DIRETOR AMBIENTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC.
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Publicação Nº 2789779

PORTARIA Nº 0001/2021
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE REPRESENTANTE DO MERCADO IMOBILIÁRIO PARA FINS DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO DE PESSOAS DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO
DE SANTA CATARINA, usando da competência que lhe confere o Inciso I, do Art. 1º, do Decreto nº 8.803/2017, alterado pelo Decreto nº
9.343/2020, que delega ao Secretário Municipal de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas as atribuições do Inciso VIII do Art. 72,
da Lei Orgânica Municipal, de 05 de Abril de 1990, e
CONSIDERANDO o requerimento protocolado sob nº 16705/2020, no qual a Associação Atlética Banco do Brasil solicita avaliação do imóvel
matriculado no CRISMO sob nº 32.528;
CONSIDERANDO o memorando interno nº 040/2020 da Comissão Permanente de Avaliação de Bens Imóveis, o qual solicita nomeação de
perito avaliador representante do mercado imobiliário.
RESOLVE:
Art. 1º Nomear como Perito avaliador representante do Mercado Imobiliário, para compor a Comissão Permanente de Avaliação de Bens
Imóveis, a empresa PROBST IMÓVEIS LTDA, CRECI/SC nº 4150-J, para aferição do valor para fins de compra e venda do imóvel:
I – Parte do Lote Urbano nº 79, com área de 5.472,43m² e Parte do Lote Urbano nº 10 com área de 160,58m² não edificável (Área de
Preservação Permanente – APP), sem construções, matriculado no CRISMO sob nº 32.528, localizados no bairro Estrela, no município de
São Miguel do Oeste, de propriedade de Olzira Flamia Paganini.
Parágrafo único. Ao final dos trabalhos a empresa ora nomeada deverá emitir laudo técnico da avaliação.
Art. 2º O trabalho desempenhado pela empresa ora nomeada será remunerado mediante pagamento do valor de R$ 415,92 (quatrocentos
e quinze reais e noventa e dois centavos).
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, publique-se, comunique-se e cumpra-se na forma da lei.
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC
Em, 01 de janeiro de 2021.
ALENCAR BARBIERI
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas
Barbara Casales Giongo Rodrigues
Procuradora Geral do Município
Esta Portaria foi publicada no Portal da Transparência e no Diário Oficial dos Municípios
de Santa Catarina em conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

PORTARIA SAFGP/DDP Nº 1449/2020

Publicação Nº 2789358

PORTARIA SAFGP/DDP Nº 1449/2020
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO DE PESSOAS DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA
CATARINA, usando da competência que lhe confere o Inciso II, do Art. 1º, do Decreto 8.803/2017, alterado pelo Decreto 8.951/2017, que
delega ao Secretário Municipal de Gestão de Pessoas e Transparência as atribuições dos Incisos VIII, X e XLIV do Art. 72, da Lei Orgânica
Municipal, de 05 de Abril de 1990;
Considerando o memorando 6854/2020, no qual a Secretária Municipal de Educação solicita a nomeação da servidora Dalvana Gallina Mulinari, para o cargo de Diretor de Unidade Escolar;
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR a servidora pública municipal efetiva DALVANA GALLINA MULINARI, brasileira, residente e domiciliada neste Município,
portadora do CPF 061.379.359-57, RG 5175599 SSP/SC, para exercer o cargo de provimento em comissão de DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR, 40 horas semanais, junto a EMEIEF Atílio Luiz Calza, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 04 de janeiro de 2021.
Art. 2º As atribuições do titular da Pasta referida no “caput” do artigo anterior são aquelas estabelecidas na Lei Complementar 024/2013,
de 10 de outubro de 2013.
Art. 3º A remuneração mensal será a prevista em conformidade com o estabelecido na Lei Complementar 024/2013, de 10 de outubro de
2013.
Registre-se, publique-se e comunique-se.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE,
Em 30 de dezembro de 2020.
ALENCAR BARBIERI
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas
Esta Portaria foi publicada
na presente data.
Daniela Aparecida Menegat
Técnico Administrativo

PORTARIA SAFGP/DDP Nº 1450/2020

Publicação Nº 2789361

PORTARIA SAFGP/DDP Nº 1450/2020
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO DE PESSOAS DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA
CATARINA, usando da competência que lhe confere o Inciso II, do Art. 1º, do Decreto 8.803/2017, alterado pelo Decreto 8.951/2017, que
delega ao Secretário Municipal de Gestão de Pessoas e Transparência as atribuições dos Incisos VIII, X e XLIV do Art. 72, da Lei Orgânica
Municipal, de 05 de Abril de 1990;
Considerando o memorando 6841/2020, no qual a Secretária Municipal de Educação solicita a nomeação da servidora Claudia Regina Melz,
para o cargo de Diretor de Unidade Escolar;
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR a servidora pública municipal efetiva CLAUDIA REGINA MELZ, brasileira, residente e domiciliada neste Município, portadora do CPF 075.797.909-20, RG 5450076 SSP/SC, para exercer o cargo de provimento em comissão de DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR,
40 horas semanais, junto ao CEI Jardim Encantado, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 04 de janeiro de 2021.
Art. 2º As atribuições do titular da Pasta referida no “caput” do artigo anterior são aquelas estabelecidas na Lei Complementar 024/2013,
de 10 de outubro de 2013.
Art. 3º A remuneração mensal será a prevista em conformidade com o estabelecido na Lei Complementar 024/2013, de 10 de outubro de
2013.
Registre-se, publique-se e comunique-se.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE,
Em 30 de dezembro de 2020.
ALENCAR BARBIERI
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas
Esta Portaria foi publicada
na presente data.
Daniela Aparecida Menegat
Técnico Administrativo

PORTARIA SAFGP/DDP Nº 1452/2020

Publicação Nº 2789369

PORTARIA SAFGP/DDP Nº 1452/2020
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO DE PESSOAS DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA
CATARINA, usando da competência que lhe confere o Inciso II, do Art. 1º, do Decreto 8.803/2017, alterado pelo Decreto 8.951/2017, que
delega ao Secretário Municipal de Gestão de Pessoas e Transparência as atribuições dos Incisos VIII, X e XLIV do Art. 72, da Lei Orgânica
Municipal, de 05 de Abril de 1990;
Considerando o Edital de Remoção e Alteração de Carga Horária 003/2020, da Secretaria Municipal de Educação.
RESOLVE:
Art. 1º REMOVER a servidora pública municipal efetiva DALVANA GALLINA MULINARI, ocupante do cargo de Professor, 40 horas semanais,
passando a atuar 10 horas semanais junto ao CEI Pequeno Polegar, 10 horas semanais junto a EMEIEF Amália Daltoé Agostini e permanecendo 20 horas semanais junto a EMEIEF Atílio Luiz Calza, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 04 de janeiro de 2021.
Registre-se, publique-se e comunique-se.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE,
Em 30 de dezembro de 2020.
ALENCAR BARBIERI
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas
Esta Portaria foi publicada
na presente data.
Daniela Aparecida Menegat
Técnico Administrativo

PORTARIA SAFGP/DDP Nº 1453/2020

Publicação Nº 2789398

PORTARIA SAFGP/DDP Nº 1453/2020
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, usando da competência que lhe confere o Inciso IX, do
Art. 72, da Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990, Lei Complementar nº 009 de 02 de abril de 2012 e Lei Complementar 026/2013
de 10 de outubro de 2013, e;
Considerando os termos do artigo 19 da Lei Complementar Municipal 009/2012 (Estatuto do Servidor), que a nomeação é o ato pelo qual
o cargo efetivo de classe inicial de carreira, ou cargo em comissão, é atribuído a uma pessoa;
Considerando o disposto no artigo 21 da LCM 009/2012, que a nomeação para cargo de provimento efetivo depende de prévia habilitação
em concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecidos à ordem de classificação e o prazo de validade;
Considerando o artigo 22 da LCM 009/2012, que a posse é a aceitação expressa do cargo identificado no ato de nomeação, com o compromisso de bem servir, formalizada com a assinatura do Termo de Posse pelo Chefe do Poder Executivo Municipal e pelo empossado;
Considerando os termos que artigo 26 da LCM 009/2012, que o exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da
função de confiança.
Considerando o Poder Discricionário da Administração Pública, o qual reserva uma margem de liberdade para que a Administração, diante
da situação concreta, possa selecionar a opção mais apropriada para defender o interesse público;
Considerando a vacância para os cargos a serem preenchidos;
Considerando que a partir do dia 25 de janeiro de 2021 terão início as formações pedagógicas com sistema de ensino adotado pelo Município;
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR para o cargo de provimento efetivo de Professor de Educação Infantil, pelo regime Estatutário, com lotação junto a Secretaria Municipal de Educação, na forma do artigo 47 da Lei Complementar 009/2012, em razão de aprovação em concurso público do Edital
nº 008/2019, homologado em 14 de novembro de 2019:”
34º–Nara Carolina Scherer, inscrição 415;
35º–Carlise Inês Schneider, inscrição 1098;
36º–Ana Paula Pecin, inscrição 190;
37º–Cleide De Fatima Netto Isoton, inscrição 250;
38º–Denise Vicentini, inscrição 952;
39º–Cristiane Paula Frohlich Belló, inscrição 146;
40º–Estefani Araceli Zanini, inscrição 354;
41º-Simoni Bergamini, inscrição 207;
42º-Salete Andretta, inscrição 478;
43º-Margarete Wommer Schraegle, inscrição 1090;
44º-Carine Taube Vivian, inscrição 1178;
45º-Rosiane Dal Magro, inscrição 554;
46º-Claudiane Pauli, inscrição 934;
47º-Sirlei Schafer Seger, inscrição 47.
Art. 2º NOMEAR para o cargo de provimento efetivo de Professor de Ensino Fundamental Anos Iniciais, pelo regime Estatutário, com lotação junto a Secretaria Municipal de Educação, na forma do artigo 47 da Lei Complementar 009/2012, em razão de aprovação em concurso
público do Edital nº 008/2019, homologado em 14 de novembro de 2019:”
29º – Andressa Ferronatto, inscrição 719;
30º – Marilva Rita Maziero Giacomelli, inscrição 768;
Art. 3º NOMEAR para o cargo de provimento efetivo de Professor de Artes, pelo regime Estatutário, com lotação junto a Secretaria Municipal
de Educação, na forma do artigo 47 da Lei Complementar 009/2012, em razão de aprovação em concurso público do Edital nº 008/2019,
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homologado em 14 de novembro de 2019:”
6º – Franciele Carla de Valle, inscrição 173;
Art. 4º NOMEAR para o cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Creche, pelo regime Estatutário, com lotação junto a Secretaria Municipal
de Educação, na forma do artigo 47 da Lei Complementar 009/2012, em razão de aprovação em concurso público do Edital nº 008/2019,
homologado em 14 de novembro de 2019::
31º
32º
33º
34º
35º
36º

–
–
–
–
–
–

Daiane Aparecida Weiss, inscrição 201;
Ana Paula Minetto De Pellegrin, inscrição 962;
Kelen Luccheta Battisti, inscrição 759;
Jessica Degani Tatsch, inscrição 1241;
Luana De Oliveira Souza Flores, inscrição 269;
Ivone Alvina D Ambros Scheibler, Inscrição 294.

Art. 5º Os candidatos nomeados deverão tomar posse no dia 20/01/2021, nos termos do artigo 24, §1º da LCM 009/2012, sendo que esta
dar-se-á pela assinatura do respectivo termo de posse, juntamente com a escolha do local de lotação nos termos do Art. 7 desta portaria.
Será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo previsto e sendo o caso, nomeado imediatamente o próximo
classificado no concurso.
§ 1º. Os candidatos para tomar posse do cargo deverão passar pelo exame admissional no local indicado pelo Município.
§ 2º. O candidato portador de deficiência convocado para nomeação e posse, será submetido à junta médica municipal que terá decisão
terminativa sobre a sua qualificação como portador de deficiência, atestando o grau de deficiência, capacitante ou incapacitante, para exercer as atividades do cargo reservado, nos termos do artigo 8º, §3º da LCM 009/2012.
Art. 6 Os servidores que tomarem posse deverão entrar em exercício no dia 25 de janeiro de 2021, sendo que o servidor será exonerado se
não entrar em exercício na data determinada.
Art. 7 A sessão pública de escolha do local de lotação em uma unidade escolar, conforme quadro de vagas do ANEXO I, nos termos do
“caput” do artigo 47 da LCM 009/2019, acontecerá no dia 20 de janeiro de 2021, com início às 8h30min, no auditório da Secretaria Municipal
de Educação, localizado na rua Sete de Setembro, 2045, centro, São Miguel do Oeste – SC (antiga Câmara de Vereadores).
I - A escolha obedecerá a ordem de classificação do Concurso Público do Edital 008/2019, homologado em 14 de novembro de 2019.
II – O servidor poderá fazer representar-se por procurador constituído e de posse da procuração.
III – O servidor ausente na escolha será lotado nas vagas remanescentes, não escolhidas pelos presentes.
Registre-se, publique-se e comunique-se.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE,
Em 30 de dezembro de 2020.
WILSON TREVISAN
Prefeito Municipal
ALENCAR BARBIERI
Secretário de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas
JAQUELINE GABOARDI
Secretária Municipal de Educação
ANEXO I
DO QUADRO DE VAGAS
Professor de Educação Infantil
1
2
3
4
5
6
7
8
ASSINADO DIGITALMENTE

EMEIEF Aurélio Pedro Vicari
EMEIEF Waldemar Antônio Von Dentz
EMEIEF José Veronese
CEI Tio Patinhas
CEI Jardim Encantado
EMEIEF José Veronese
EMEIEF Teonísio Wagner
EMEIEF Attílio Luiz Calza
CEI Primeiros Passos
CEI Mundo Novo
CEI Mundo Mágico
CEI Criança Feliz
EMEIEF Waldemar Antônio Von Dentz

40
10
10
10
10
40
40
40
30
10
20
10
20

horas semanais
horas semanais
horas semanais
horas semanais
horas semanais
horas semanais
horas semanais
horas semanais
Horas Semanais
Horas Semanais
Horas Semanais
Horas Semanais
Horas Semanais
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Jardim Encantado
Criança Cidadã.
Criança Cidadã
Criança Cidadã.
Criança Cidadã.
Mundo Novo
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9
10
11
12
13
14

CEI
CEI
CEI
CEI
CEI
CEI

40
40
40
40
40
40

Horas Semanais
Horas Semanais
Horas Semanais
Horas Semanais
horas semanais
Horas Semanais

Professor Ensino Fundamental Anos Iniciais
1

EMEIEF Teonísio Wagner

40 horas semanais

2

EMEIEF Attílio Luiz Calza

20 horas semanais

Professor de Artes
1

EMEIEF José Veronese/ CEI Tio Patinhas

10 horas semanais

Auxiliar de Creche
1
2
3
4
5
6

CEI Jardim Encantado
CEI Criança Cidadã
CEI Criança Cidadã
CEI Criança Cidadã
CEI Mundo Novo
EMEIEF Aurélio Pedro Vicari

40
40
40
40
40
40

horas
horas
horas
horas
horas
horas

semanais
semanais
semanais
semanais
semanais
semanais

ANEXO II
DO CRONOGRAMA
CRONOGRAMA

DATA

Publicação da portaria de nomeação.

30/12/2020

Entrega de documentação do anexo III

04/01/2021 à 13/01/2021
14/01/2021 à 15/01/2021

Exame Admissional.
Sessão pública de escolha do local de votação; e
Tomada de Posse

20/01/2021

Publicação do ato de posse

20/01/2021

Entrada em exercício no cargo

25/01/2021

OBSERVAÇÃO
Diário Oficial dos Municípios do Estado de Santa Catarina e no Site Oficial da Prefeitura Municipal de São Miguel do Oeste.
Secretaria Administração, Finanças e Gestão de Pessoas.
Os exames devem ser agendados com a Técnica de Segurança do Trabalho do Município no momento da entrega da documentação.
A sessão pública de escolha do local de lotação em uma unidade escolar,
conforme quadro de vagas do ANEXO I, nos termos do “caput” do artigo
47 da LCM 009/2019, acontecerá às 8h 30min, no auditório da Secretaria Municipal de Educação, localizado na rua Sete de Setembro, 2045,
centro, São Miguel do Oeste – SC (antiga Câmara de Vereadores).
Após a sessão pública e assinatura dos termos de posse.
A entrada em exercício dar-se-á no local de lotação escolhido pelo
servidor.

ANEXO III
DA DOCUMENTAÇÃO
INSTRUÇÕES:
Os documentos em cópia deverão ser apresentados com os originais para autenticação. Anotar o número de telefone para contato no comprovante de residência.
1-Cópia, frente e verso, da identidade (RG);
2-Cópia, frente e verso, do Título de Eleitor;
3-Cópia do Certificado Militar (se homem);
4-Cópia do Cartão PIS/PASEP;
5-Cópia Certidão de Casamento ou Nascimento;
6- Cópia comprovante de residência (água, luz, telefone fixo ou contrato de locação no nome do candidato, cônjuge, pai ou mãe) se não
tiver comprovante no nome, apresentar declaração do proprietário com cópia da Identidade do mesmo ou firma reconhecida;
7-Cópia certificado de escolaridade exigida para o cargo
8-Cópia Certidão Nascimento (filhos menores de 24 anos) + Cópia do CPF;
9- Declaração de Bens e Rendimentos (especificar qual tipo de bens, localização, modelo, placa... e o valor avaliado);
10-Declaração de não acúmulo de cargos ou funções públicas;
11-Declaração de não ter sofrido penalidades no exercício da função pública;
12-Certidão de antecedentes criminais da Justiça Estadual da cidade/município onde reside.
Obs.: para os candidatos que residem no estado de Santa Catarina a declaração estará disponíveis em: https://www.tjsc.jus.br/certidoes.
Devendo ser entregue pelos candidatos as declarações de PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, dos modelos SAJ e EPROC.
13-Certidão de Quitação Eleitoral. Disponível em: (http://www.tse.jus.br);
14-Comprovante de Situação Cadastral no CPF. Disponível em: (www.receita.fazenda.gov.br);
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15-Consulta Qualificação Cadastral – e-Social: disponível em: http://portal.esocial.gov.br/institucional/consulta-qualificacao-cadastral;
16-01 Foto 3x4.
17-Providenciar, após a entrega da documentação, abertura de conta-salário junto ao Bradesco, localizado junto ao Centro Administrativo
da Prefeitura Municipal de São Miguel do Oeste.
Obs.: As declarações dos itens 9, 10 e 11 estão disponíveis em: https://www.saomiguel.sc.gov.br/concursos-publicos/120/edital-0082019
(Concurso Público 008/2019)
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PORTARIA SAFGP/DDP Nº 1451/2020

Publicação Nº 2789367

PORTARIA SAFGP/DDP Nº 1451/2020
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E
GESTÃO DE PESSOAS DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA,
usando da competência que lhe confere o Inciso II, do Art. 1º, do Decreto 8.803/2017,
alterado pelo Decreto 8.951/2017, que delega ao Secretário Municipal de Gestão de
Pessoas e Transparência as atribuições dos Incisos VIII, X e XLIV do Art. 72, da Lei
Orgânica Municipal, de 05 de Abril de 1990;
Considerando o Edital de Remoção e Alteração de Carga Horária
003/2020, da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 1º ALTERAR CARGA HORÁRIA da servidora pública municipal
efetiva KARINE ENGEL DA CUNHA, ocupante do cargo de Professor, 10 horas semanais,
passando para 30 horas semanais, sendo 20 horas junto a EMEIEF Padre José de Anchieta
e permanecendo 10 horas semanais junto a EMEIEF São João Batista de La Salle, na
Secretaria Municipal de Educação, a partir de 04 de janeiro de 2021.
Registre-se, publique-se e comunique-se.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE,
Em 30 de dezembro de 2020.

ALENCAR BARBIERI
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas

Esta Portaria foi publicada
na presente data.
Daniela Aparecida Menegat
Técnico Administrativo
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São Pedro de Alcântara
Câmara Municipal
ATA DE POSSE, INSTALAÇÃO DE LEGISALTURA E ELEIÇÃO DA MESA DA CÂMARA

Publicação Nº 2788599

Ata da Sessão de Posse, Instalação de Legislatura e Primeira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de São Pedro de Alcântara/SC. Quarto
Período Legislativo da Quinta Legislatura.
Ao primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas, foi realizada a Primeira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de São Pedro de Alcântara/SC, em sua Sétima Legislatura, foram convocados a compor a Mesa os eleitos para tomar Posse: Charles
da Cunha eleito Prefeito Municipal, Luciano José Kretzer eleito Vice-Prefeito, Daniel Rodrigues eleito Vereador, Éder Junior do Amaral eleito
Vereador, José Rogério Hoffmann eleito Vereador, Odair Luiz Laurentino eleito Vereador, Tatiana Cordeiro da Silva eleita Vereadora, Terezinha
Kuhn eleita Vereadora, Roberto Enning eleito Vereador, Vinicius Zimermann eleito Vereador e Wilmar Prim eleito Vereador. Com base na Lei
Orgânica do Município, foi convidado para conduzir os trabalhos na Presidência o Senhor Vereador Odair Luiz Laurentino, o qual dentre os
eleitos é o Vereador com mais idade. Havendo quórum regimental, o Presidente Odair Luiz Laurentino declarou aberta a Solenidade de Posse
e Instalação de Legislatura para Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores para exercer o Mandato de 2021/2024 no Município de São Pedro de
Alcântara. Em seguida, autoridades presentes e público presente foi convidado para de pé, ouvir o Hino Nacional. Posteriormente, o Senhor
Presidente convidou o Prefeito eleito e o Vice-Prefeito eleito para que ficassem defronte à mesa do Presidente para tomar Posse, os quais
prestaram o seguinte juramento: Pela minha honra e pela minha Pátria, prometo Solenemente, manter, defender, cumprir e fazer cumprir, a
Constituição Federal, a Constituição do Estado de Santa Catarina e a Lei Orgânica do Município, observar as Leis, e promover os bem geral
do Município. De acordo com o Artigo 20, Inciso III do Regimento Interno, o Senhor Presidente declarou empossados Prefeito Municipal o
Senhor Charles da Cunha e Vice-Prefeito Municipal Luciano José Kretzer para exercer os trabalhos no Poder Executivo Municipal durante o
Mandato eletivo de 2021/2024. Na sequência, o Senhor Presidente convidou os Parlamentares para que ficassem defronte à Mesa do Presidente para tomar Posse, os quais prestaram o seguinte juramento: Pela minha honra e pela minha Pátria, prometo Solenemente, manter,
defender, cumprir e fazer cumprir, a Constituição Federal, a Constituição do Estado de Santa Catarina e a Lei Orgânica do Município, observar
as Leis, e promover os bem geral do Município. De acordo com o Artigo 20, Inciso III do Regimento Interno, o Senhor Presidente declarou
empossados os Vereadores: Daniel Rodrigues, Éder Junior do Amaral, José Rogério Hoffmann, Odair Luiz Laurentino, Tatiana Cordeiro da
Silva, Terezinha Kuhn, Roberto Enning, Vinicius Zimermann e Wilmar Prim para exercer os trabalhos no Poder Legislativo Municipal durante
o Mandato eletivo de 2021/2024. Adiante, o Senhor Presidente parabenizou a todos pela Posse e disponibilizou a palavra ao Prefeito recém
empossado Charles da Cunha, o qual externou em discurso seus planejamentos para o Município ao longo dos próximos anos. Em nome
do Poder Legislativo Alcantarense, foi disponibilizado a palavra a Vereadora eleita mais votado representando os demais Parlamentares
que tomaram Posse. Referida Vereadora teceu agradecimentos ao povo Alcantarense, falou da importância de trabalhar em união no Poder
Legislativo, agradeceu o apoio dos familiares, e registrou da necessidade de trabalho em parceria com o Poder Executivo Municipal para o
bem de nossa cidade. Após os discursos, autoridades presentes e público foi convidado para de pé, ouvir o Hino de São Pedro de Alcântara.
Adiante, o Senhor Presidente pediu para que todos permanecessem em seus lugares porque na sequência iria dar início à Primeira Sessão
Ordinária da Câmara, de modo que todos pudessem acompanhar a Eleição para a Mesa Diretora da Câmara para o ano de 2021. Em nome
de Deus, encerrou a presente Solenidade de Posse e Instalação de Legislatura e, declarou aberta a Primeira Sessão Ordinária da Câmara no
Primeiro Período Legislativo da Sétima Legislatura. Para auxiliar nos trabalhos da Mesa, o Senhor Presidente convidou o Vereador Roberto
Enning para fazer parte da Mesa na Primeira Secretaria e o Vereador Wilmar Prim para fazer parte da Segunda Secretaria. Mesa composta,
o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Segundo Secretario para proferir a leitura da Pauta da presente Sessão. Não havendo matérias
para leitura, nem matérias para deliberar na Ordem do Dia, o Senhor Presidente deu início aos trabalhos de Eleição da Mesa para o ano
de 2021. Suspendeu a Sessão por cinco minutos para que os Parlamentares pudessem apresentar as nominatas para Eleição da Mesa.
Reaberta a Sessão, foi apresentada duas nominata, com as seguintes chapas: Chapa 1: Presidente José Rogério Hoffmann, Vice-Presidente
Terezinha Kuhn, Primeira Secretária Roberto Enning e Segundo Secretário Vinicius Zimermann; Chapa 2: Presidente Tatiana Cordeiro da
Silva, Vice-Presidente Odair Luiz Laurentino, Primeira Secretária Éder Junior do Amaral e Segundo Secretário Wilmar Prim; Neste momento,
o envelope que guarda as cédulas de votação foi deslacrado, e a mesa Diretora rubricou o verso de cada cédula. Posteriormente, os Parlamentares foram convidados para vistoriar a urna e a mesa de votação. Na oportunidade, foram chamados para votar: Vereador Daniel
Rodrigues, Vereador Éder Do Amaral, Vereador José Rogério Hoffmann, Vereadora Tatiana Cordeiro da Silva, Vereadora Terezinha Kuhn,
Vereador Roberto Enning, Vereador Vinicius Zimmermann, Vereador Wilmar Prim e Vereador Odair Luiz Laurentino. Concluída a votação, o
Senhor Presidente chamou um representante por bancada para acompanhar a abertura da urna e a apuração dos votos. Após apuração, o
Presidente registrou que foram 4 (quatro) votos favoráveis para a Chapa 1 e 5 (cinco) votos favoráveis à Chapa 2. Diante do resultado, o
Senhor Presidente declarou empossados os eleitos para compor a Mesa Diretora para o ano 2021 a qual ficou assim constituída: PRESIDENTE: TATIANA CORDEIRO DA SILVA, VICE-PRESIDENTE: ODAIR LUIZ LAURENTINO, PRIMEIRA SECRETÁRIA: ÉDER JUNIIOR DO AMARAL E,
SEGUNDO SECRETÁRIO: WILMAR PRIM. Sob os aplausos das autoridades e do público presente a Mesa anterior se desfez e a Nova Mesa Diretora Eleita assumiu a condução dos trabalhos da presente Sessão. A Presidente eleita Tatiana Cordeiro da Silva, primeiramente agradeceu
a todos e prosseguiu os trabalhos consultando o Senhor Segundo Secretário se haviam oradores inscritos para o Expediente. Não havendo
Vereadores inscritos para o Expediente, nem matérias a Deliberar na Ordem do Dia, o Senhor Presidente consultou o Segundo Secretário se
haviam oradores inscritos para fazer uso da palavra nas Explicações Pessoais. Não havendo Parlamentares inscritos, a Senhora Presidente
Tatiana Cordeiro da Silva, em nome de Deus, encerrou a presente Sessão, convocando a todos para participar da próxima Sessão Ordinária
a se realizar no dia quatro de janeiro do corrente ano, em local e horário Regimental.
Tatiana Cordeiro da Silva
Presidente da Câmara de Vereadores
Eleita para o ano de 2021
ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Éder Junior do Amaral
Primeira Secretária

Página 3505

Wilmar Prim
Segundo Secretário

Ata da Primeira Sessão Ordinária - 01 de janeiro de 2021.

PORTARIA 01/2021

Publicação Nº 2788594

PORTARIA N.º 01/2021
“Delega Poderes para a Movimentação Financeira da Câmara Municipal de Vereadores de São Pedro de Alcântara.”
TATIANA CORDEIRO DA SILVA, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Pedro de Alcântara, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 19, caput e art. 20, II, do Regimento Interno, RESOLVE:
Art. 1º - Para as movimentações bancárias referentes à Câmara Municipal de São Pedro de Alcântara, ficam delegados poderes aos responsáveis eleitos para exercer os trabalhos administrativo da Câmara a partir do dia 04 de janeiro de 2021 tendo como Presidente o senhor
Tatiana Cordeiro da Silva e, como Vice-Presidente o senhor Odair Luiz Laurentino para:
EMITIR CHEQUES
ABRIR CONTAS DE DEPOSITO
RECEBER, PASSAR RECIBO E DAR QUITACAO
SOLICITAR SALDOS, EXTRATOS E COMPROVANTES
REQUISITAR TALONARIOS DE CHEQUES
AUTORIZAR DEBITO EM CONTA RELATIVO A OPERACÕES
RETIRAR CHEQUES DEVOLVIDOS
ENDOSSAR CHEQUE
SUSTAR/CONTRA-ORDENAR CHEQUES
CANCELAR CHEQUES
BAIXAR CHEQUES
EFETUAR RESGATES/APLICACOES FINANCEIRAS
CADASTRAR, ALTERAR E DESBLOQUEAR SENHAS
EFETUAR SAQUES - CONTA CORRENTE
EFETUAR SAQUES - POUPANCA
EFETUAR PAGAMENTOS POR MEIO ELETRONICO
EFETUAR TRANSFERENCIAS POR MEIO ELETRONICO
CONSULTAR CONTAS/APLIC.PROGRAMAS REPASSE RECURSO
LIBERAR ARQUIVOS DE PAGAMENTOS NO GER. FINANCEIRO
SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS DE INVESTIMENTOS
EMITIR COMPROVANTES
EFETUAR TRANSFERENCIA P/ MESMA TITULARIDADEEFETUAR TRANSF. ELETRÔNICA P/ ALIVIO DE NUMERÁRIO
FECHAR OPERACOES DE DERIVATIVOS
ENCERRAR CONTAS DE DEPOSITO
CONSULTAR OBRIGACOES DO DEBITO DIRETO AUTORIZADO
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor à partir do dia 04 de fevereiro de 2021 até o findar do Mandato da Presidência da Câmara.
Art. 3º - Registre-se, Publique-se e cumpra-se.
São Pedro de Alcântara, 04 de janeiro de 2021.
Tatiana Cordeiro da Silva
Presidente da Câmara
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Publicação Nº 2788467

Termo de Posse
Às 10h30min (dez horas e trinta minutos) do dia primeiro de janeiro de 2021 (dois mil e vinte e um) no Município de São Pedro de Alcântara,
foram eleitos por maioria de votos em Sessão Ordinária da Câmara e tomaram Posse para exercer os trabalhos da Mesa de 2021 como Presidente da Câmara TATIANA CORDEIRO DA SILVA, CPF: 061.149.159-17 e RG: 4.761.486 e, tomou Posse como Vice-Presidente da Câmara
ODAIR LUIZ LAURENTINO, CPF:415.337.639-68 e RG: 1058654 os quais foram eleitos conforme Regimento Interno da Câmara de São Pedro
de Alcântara. O presente Termo de Posse segue assinado pelos empossados.
São Pedro de Alcântara, 01 de janeiro de 2021.
Tatiana Cordeiro da Silva 		
Presidente da Câmara 		

Odair Luiz Laurentino
Vice-Presidente
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Schroeder
Prefeitura
DECRETO Nº 5.431/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2790430

DECRETO Nº 5.431/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, em exercício no uso de suas atribuições legais, consubstanciadas
na Lei Orgânica Municipal,
DECRETA:
Art. 1º Fica alterado o nível salarial do cargo efetivo dos funcionários abaixo relacionados, conforme disposto no art. 15 do Plano de Carreira
e Remuneração do Pessoal da Administração do Município de Schroeder – LC nº. 004/98, de 19/05/1998:
Nome Nível Anterior Nível Atual
Claudete Nunes de Oliveira 23 24
Carlos Alberto de Oliveira Farina 40 41
Jucimar Claudemir Lindner 40 41
Roberto Carlos Riedel 43 44
Art. 2º Fica alterado o nível salarial do cargo efetivo dos funcionários abaixo relacionados, conforme disposto no art. 25 do Plano de Carreira
e Remuneração do Pessoal do Magistério do Município de Schroeder – LC nº. 096/2010, de 14/12/2010:
Nome Nível Anterior Nível Atual
Katia da Costa A-5-II A-6-II
Merlin Tatiana Bernardi Cesconetto B-8-II B-9-II
Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº. 1.669/2008, de 17/6/2008.
Schroeder (SC), 04 de janeiro de 2021.
FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal
Publicada por:
TANIA MARIA ZOZ
Auxiliar de Administração

DECRETO Nº 5.432/2021, DE 4 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2790407

DECRETO Nº 5.432/2021, DE 4 DE JANEIRO DE 2021.
REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, EVENTOS, E REVOGA O DECRETO MUNICIPAL Nº 5.370/2020,
DE 26 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei
Orgânica do Município; e,
CONSIDERANDO a Classificação de Risco do Governo do Estado de Santa Catarina, conforme Portaria SES Nº 592, de 17 de agosto de 2020;
DECRETA:
Art. 1º Fica revogado o Decreto Municipal nº 5.370/2020, de 26 de novembro de 2020, submetendo as restrições não constantes neste
Decreto aos atos do Governo do Estado, que devem ser acessados em http://www.coronavirus.sc.gov.br/.
Art. 2º Fica limitado o acesso dos clientes a lanchonetes, restaurantes, bares, sorveterias, padarias e congêneres, das 06h às 21h, com
encerramento do atendimento presencial até às 22h, todos os dias.
§ 1º Os estabelecimentos citados no caput poderão realizar tele-entrega e/ou retirada no balcão até às 24h.
§ 2º Lojas de conveniência anexas a postos de combustíveis, após o horário previsto, poderão disponibilizar somente o autoatendimento,
sem consumo no local;
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§ 3º Restaurantes, lanchonetes e congêneres localizados em hotéis e similares deverão cumprir o horário estabelecido no caput, deste artigo, permitido em horário diverso atendimento somente aos hóspedes através de room service (serviço de quarto), vedada expressamente
a realização de eventos, shows e atividades culturais, respeitando as regras de distanciamento social e o limite de pessoas por mesa, conforme Portaria SES nº 257, de 21 de abril de 2020;
§ 4º Fica autorizada a execução de música por cantores individuais ou duplas, em som ambiente/acústico, desde que não caracterize
evento, show, festa ou qualquer movimento de aglomeração vedados pelas normas editadas pelo Estado, ficando proibida a execução de
música por qualquer meio que dificulte a conversa e o consequente distanciamento entre clientes e funcionários nesses estabelecimentos.
Art. 3º Fica vedada abordagem e/ou intervenção com pessoas, por qualquer meio (panfletagem, pesquisas, apresentações artísticas etc.),
em logradouros públicos (ruas, avenidas, praças, jardins, etc.) e espaços de uso comum do povo.
Art. 4º Ficam vedados eventos e promoções através de automóveis drive-thru ou drive-in, em qualquer espécie.
Art. 5º O descumprimento do regramento disposto neste Decreto configura infração sanitária grave, nos termos da legislação municipal
correlata.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor nesta data, com efeitos até o dia 13 de janeiro de 2021, sendo condicionada a sua validade à publicação
no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº 1.669/2008, de 17 de junho de 2008.
Schroeder, 4 de janeiro de 2021.
FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal
Publicado por:
TANIA MARIA ZOZ
Auxiliar de Administração

PORTARIA Nº 8.608/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2790469

PORTARIA Nº 8.608/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Art. 1° ACEITAR, o afastamento por Auxilio Doença a partir de 01/01/2021 do servidor Sr. Oziel da Silva, que desempenha a função de
Auxiliar de Serviços Gerais I.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor nesta data, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº.
1.669/2008, de 17/06/2008, com efeitos retroativos a partir de 1º de janeiro de 2021.
Publique-se, Comunique-se e Cumpra-se
Schroeder(SC), 04 de janeiro de 2021.
FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal
Publicada por:
TANIA MARIA ZOZ
Auxiliar de Administração

PORTARIA Nº 8.610/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2790490

PORTARIA Nº 8.610/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
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Art. 1° ACEITAR, a partir desta data, o pedido de demissão da servidora Sra. Ana Paula de Sousa dos Santos, no cargo de Médica - ESF.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor nesta data, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº.
1.669/2008, de 17/06/2008.
Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.
Schroeder(SC), 04 de janeiro de 2021.
FELIPE VOIGT 		
Prefeito Municipal

INGRIT ELI ROWEDER
Secretária de Saúde

Publicada por:
TANIA MARIA ZOZ
Auxiliar de Administração

PORTARIA Nº. 8.598/2021, DE 1º DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2788573

PORTARIA Nº. 8.598/2021, DE 1º DE JANEIRO DE 2021
FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Art. 1° NOMEAR Denílson Weiss, para exercer o Cargo de Secretário Municipal de Planejamento, Gestão e Finanças, a partir desta data.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor nesta data, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº
1.669/2008, de 17/06/2008.
Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.
Schroeder (SC), 1º de janeiro de 2021.
FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal
Publicada por:
TIAGO RAFAEL MUCHALSKI PETRY
Auxiliar de Expediente

PORTARIA Nº. 8.599/2021, DE 1º DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2788577

PORTARIA Nº. 8.599/2021, DE 1º DE JANEIRO DE 2021
FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Art. 1° NOMEAR Ingrit Eli Roweder, para exercer o Cargo de Secretária Municipal de Saúde, a partir desta data.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor nesta data, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº
1.669/2008, de 17/06/2008.
Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.
Schroeder (SC), 1º de janeiro de 2021.
FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal
Publicada por:
TIAGO RAFAEL MUCHALSKI PETRY
Auxiliar de Expediente
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Publicação Nº 2788579

PORTARIA Nº. 8.600/2021, DE 1º DE JANEIRO DE 2021
FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Art. 1° NOMEAR Armelinda Walz Schmitt, para exercer o Cargo de Secretária Municipal de Educação e Cultura, a partir desta data.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor nesta data, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº
1.669/2008, de 17/06/2008.
Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.
Schroeder (SC), 1º de janeiro de 2021.
FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal
Publicada por:
TIAGO RAFAEL MUCHALSKI PETRY
Auxiliar de Expediente

PORTARIA Nº. 8.601/2021, DE 1º DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2788582

PORTARIA Nº. 8.601/2021, DE 1º DE JANEIRO DE 2021
FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Art. 1° NOMEAR Rubens Fiedler, para exercer o Cargo de Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos, a partir desta data.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor nesta data, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº
1.669/2008, de 17/06/2008.
Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.
Schroeder (SC), 1º de janeiro de 2021.
FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal
Publicada por:
TIAGO RAFAEL MUCHALSKI PETRY
Auxiliar de Expediente

PORTARIA Nº. 8.602/2021, DE 1º DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2788583

PORTARIA Nº. 8.602/2021, DE 1º DE JANEIRO DE 2021
FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Art. 1° NOMEAR Daniel de Mello Massimino para exercer o Cargo Comissionado de Procurador Municipal, percebendo o nível salarial n° 005
- Comissionados (Nível 199), com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, a partir desta data.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor nesta data, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº
1.669/2008, de 17/06/2008.
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Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.
Schroeder (SC), 1º de janeiro de 2021.
FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal
Publicada por:
TIAGO RAFAEL MUCHALSKI PETRY
Auxiliar de Expediente

PORTARIA Nº. 8.603/2021, DE 1º DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2788585

PORTARIA Nº. 8.603/2021, DE 1º DE JANEIRO DE 2021
FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Art. 1° NOMEAR Jean Carlos Walz para exercer o Cargo Comissionado de Diretor Municipal de Defesa Civil, percebendo o nível salarial n°
002 - Comissionados (Nível 179), com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, a partir desta data.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor nesta data, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº
1.669/2008, de 17/06/2008.
Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.
Schroeder (SC), 1º de janeiro de 2021.
FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal
Publicada por:
TIAGO RAFAEL MUCHALSKI PETRY
Auxiliar de Expediente

PORTARIA Nº. 8.604/2021, DE 1º DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2788587

PORTARIA Nº. 8.604/2021, DE 1º DE JANEIRO DE 2021
FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Art. 1° NOMEAR Rosamira Karsten para exercer o Cargo Comissionado de Diretora de Saneamento, percebendo o nível salarial n° 002 Comissionados (Nível 179), com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, a partir desta data.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor nesta data, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº
1.669/2008, de 17/06/2008.
Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.
Schroeder (SC), 1º de janeiro de 2021.
FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal
Publicada por:
TIAGO RAFAEL MUCHALSKI PETRY
Auxiliar de Expediente
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Publicação Nº 2788589

PORTARIA Nº. 8.605/2021, DE 1º DE JANEIRO DE 2021
FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Art. 1° NOMEAR Somira Hackbarth Kasmirski para exercer o Cargo Comissionado de Diretora de Agricultura, percebendo o nível salarial n°
002 - Comissionados (Nível 179), com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, a partir desta data.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor nesta data, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº
1.669/2008, de 17/06/2008.
Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.
Schroeder (SC), 1º de janeiro de 2021.
FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal
Publicada por:
TIAGO RAFAEL MUCHALSKI PETRY
Auxiliar de Expediente

PORTARIA Nº. 8.606/2021, DE 1º DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2788591

PORTARIA Nº. 8.606/2021, DE 1º DE JANEIRO DE 2021
FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Art. 1° NOMEAR Claudemir Robson Pereira para exercer o Cargo Comissionado de Assessor de Saneamento e Gestão Ambiental, percebendo
o nível salarial n° 001 - Comissionados (Nível 178), com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, a partir desta data.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor nesta data, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº
1.669/2008, de 17/06/2008.
Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.
Schroeder (SC), 1º de janeiro de 2021.
FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal
Publicada por:
TIAGO RAFAEL MUCHALSKI PETRY
Auxiliar de Expediente

PORTARIA Nº. 8.607/2021, DE 1º DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2788592

PORTARIA Nº. 8.607/2021, DE 1º DE JANEIRO DE 2021
FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Art. 1° NOMEAR Sonia Sirlene Zoz para exercer o Cargo Comissionado de Chefe de Gabinete, percebendo pelo exercício dessa função os
vencimentos e vantagens do seu cargo efetivo, acrescidos da gratificação por função correspondente (FG-2), nos termos do art. 12, Parágrafo único, da Lei Complementar n.º 62, de 02 de dezembro de 2008, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, a partir desta data.
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Art. 2o Esta Portaria entra em vigor nesta data, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº
1.669/2008, de 17/06/2008.
Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.
Schroeder (SC), 1º de janeiro de 2021.
FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal
Publicada por:
TIAGO RAFAEL MUCHALSKI PETRY
Auxiliar de Expediente

PORTARIA Nº. 8.609/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2790479

PORTARIA Nº. 8.609/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Art. 1° EXTINGUIR, o contrato de trabalho por prazo determinado da servidora Sra. Greice Vieira Probst, no cargo de Auxiliar de Sala.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor nesta data, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº
1.669/2008, de 17/06/2008, com efeitos retroativos a partir de 03 de janeiro de 2021.
Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.
Schroeder(SC), 04 de janeiro de 2021.
FELIPE VOIGT 		
Prefeito Municipal

ARMELINDA WALZ SCHMITT
Secretária de Educação e Cultura

Publicada por:
TANIA MARIA ZOZ
Auxiliar de Administração
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Seara
Prefeitura
DECRETO Nº 2095

Publicação Nº 2789421

DECRETO N° 2095, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020
Dispõe sobre a adoção das medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional e a aplicabilidade automática dos atos editados pelo Governo do Estado de Santa Catarina e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Seara, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, estabelecidas no art. 108, inciso X da Lei Orgânica Municipal;
CONSIDERANDO:
- a necessidade de manutenção e permanência de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública,
a fim de evitar a disseminação da doença no Estado de Santa Catarina, conforme Decretos estaduais nº 562/2020 e 1027/2020;
- a necessidade de adoção e readequação de medidas para evitar o aumento da propagação dos casos;
DECRETA:
Art. 1°. Ficam adotadas e acatadas no território do município, as medidas de enfrentamento à Covid-19, de acordo com a classificação no
Mapa de Avaliação de Risco Potencial Regional, publicada pela Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina – SES.
Parágrafo único. Em caso de descumprimento das medidas estabelecidas no referido Decreto, ficam sujeitos os infratores a apuração de
eventual prática de infração administrativa prevista no inciso VII, do art. 10, da Lei Federal n.º 6.437/77, e de crime previsto no art. 268 do
Código Penal e demais legislações aplicáveis à espécie, inclusive a de cassação do alvará de funcionamento.
Art. 2°. As medidas do presente decreto terão vigência até 28 de fevereiro de 2021, podendo ser revistas caso a situação epidemiológica
no Município indicar ou normas mais restritivas sobrevierem pelo Governo do Estado de Santa Catarina.
Art. 3°. Permanecem em vigor as disposições do Decreto Municipal n° 2084, de 05 de dezembro de 2020.
Art. 4°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Seara/SC, 22 de dezembro de 2020
EDEMILSON CANALE
Prefeito Municipal
Registra-se e Publica-se
Em, 22 de dezembro de 2020
Dirlei Giombelli Wildner
Secretária de Administração

DECRETO Nº 2102

Publicação Nº 2789589

DECRETO N° 2102, DE 04 DE JANEIRO DE 2021
Fixa o novo valor da Unidade Fiscal de Referência Municipal - UFRM
O PREFEITO MUNICIPAL DE SEARA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 108, inciso X, da Lei Orgânica do Município e § 4º do art. 341 da Lei Complementar nº 25, de 14 de dezembro de 2006 que dispõe sobre o Código Tributário do
Município de Seara, revoga leis anteriores e dá outras providências,
DECRETA:
Art. 1º Fica fixado em R$ 41,84 (quarenta e um reais e oitenta e quatro centavos) o valor da Unidade Fiscal de Referência Municipal – UFRM,
correspondente a aplicação 17,961490 % da variação verificada de julho a dezembro de 2020 do Índice Geral de Preços de Mercado – IGP-M– FGV.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com vigência a partir de 1° de janeiro de 2021.
.
Seara-SC, 04 de janeiro de 2021
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Edemilson Canale
Prefeito Municipal
Registra-se e Publica-se
Em 04 de janeiro de 2021
Dirlei Giombelli Wildner
Secretária da Administração

EDITAL Nº 01/2021

Publicação Nº 2789833

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 01/2021
O Município de Seara – SC, torna público que se encontram abertas nos dias 07 a 21 de janeiro de 2021, inscrições através do site www.
amauc.org.br com link no site da Prefeitura Municipal de Seara www.seara.sc.gov.br, para processo seletivo objetivando a admissão em
caráter temporário e para compor cadastro de reserva técnica, para os cargos de: Agente de Vigilância Epidemiológica e Ambiental; Médico
40hs, Servente Interno; Técnico em Enfermagem; Operador de Máquinas Agrícolas e Similares; Operador de Máquinas Pesadas. Demais
informações poderão ser obtidas no Departamento de Recursos Humanos, telefone (49) 3452-8312, pelo site www.amauc.org.br ou www.
seara.sc.gov.br e localizar o “banner” PROCESSO SELETIVO, SEARA.
Seara - SC – 04 de janeiro de 2021.
EDEMILSON CANALE
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 001

Publicação Nº 2789426

PORTARIA N° 01, de 04 de janeiro de 2021
DESIGNA SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS PELAS CONTAS BANCÁRIAS JUNTO ÀS AGÊNCIAS DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de Seara, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso X, artigo 108 da Lei Orgânica
do Município e artigo 116 da Lei Complementar nº 24/2006, que dispõe sobre a reorganização e modernização da estrutura administrativa,
define o quadro de pessoal comissionado da Prefeitura Municipal de Seara, e dá outras providências, RESOLVE:
Art. 1° Ficam designados os servidores abaixo relacionados como responsáveis pelas contas bancárias dos órgãos da Prefeitura junto as
Agências Bancárias do Município:
I – Prefeitura Municipal de Seara – CNPJ n° 83.024.505/0001-13
a) Edemilson Canale – CPF 369.691.099-68 - Prefeito Municipal
b) Fabiane Valentini Viott - CPF n° 035.630.449-37 – Agente de Atividades Gerais
c) Ligiane Nardino - CPF n° 054.224.119-60 – Auxiliar de Secretaria
d) Marinês Martins de Oliveira - CPF n° 015.476.349-79 – Agente de Atividades Gerais
Parágrafo único. Pela designação, ficam concedidos os seguintes poderes:
I – emitir cheques;
II – abrir contas de depósitos;
III – autorizar cobrança;
IV – utilizar crédito aberto na forma e condições;
V – receber, emitir recibos e dar quitações;
VI – solicitar saldos e extratos;
VII – requisitar talonários de cheques;
VIII – autorizar de débitos em conta relativo à operações;
IX – retirar cheques devolvidos;
X – endossar cheques;
XI – sustar/contra-ordenar cheques;
XII – cancelar cheques;
XIII – baixar cheques;
XIV – efetuar resgates/aplicações financeiras;
XV – cadastrar, alterar e desbloquear senhas;
XVI – efetuar saques de conta corrente e de conta poupança;
XVII – efetuar pagamentos e transferências por meio eletrônico;
XVIII – efetuar pagamentos e transferências, além daqueles por meio eletrônico;
XIX – efetuar a movimentação financeira no RPG;
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XX – consultar contas/aplic. programas repasse de recursos federais – RPG;
XXI – liberar arquivos de pagamentos no ger. financeiro/AASP;
XXII – solicitar saldos/extratos, inclusive de investimentos e operações de crédito;
XXIII – emitir comprovantes;
XXIV – efetuar transferência para mesma titularidade – meio eletrônico;
XXV – encerrar contas de depósitos;
XXVI – consultar obrigações de débito direto autorizado – DDA.
Art. 2° A movimentação das contas se dará através da assinatura conjunta de dois dos responsáveis desigandos no art. 1° da presente
Portaria.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Seara-SC, 04 de janeiro de 2021
EDEMILSON CANALE
Prefeito Municipal
Registra-se e Publica-se
Em 04 de janeiro de 2021
Dirlei Giombelli Wildner
Secretária de Administração

PORTARIA Nº 002

Publicação Nº 2789429

PORTARIA N° 02, de 04 de janeiro de 2021
DESIGNA SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS PELAS CONTAS BANCÁRIAS JUNTO ÀS AGÊNCIAS DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de Seara, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso X, artigo 108 da Lei Orgânica
do Município e artigo 116 da Lei Complementar nº 24/2006, que dispõe sobre a reorganização e modernização da estrutura administrativa,
define o quadro de pessoal comissionado da Prefeitura Municipal de Seara, e dá outras providências, RESOLVE:
Art. 1° Ficam designados os servidores abaixo relacionados como responsáveis pelas contas bancárias dos órgãos da Prefeitura junto as
Agências Bancárias do Município:
I – Fundo Municipal de Saúde – CNPJ n° 11.672.134/0001-75
a) Edemilson Canale – CPF 369.691.099-68 - Prefeito Municipal
b) Flavio Joel Zolet – CPF n° 949.975.519-53 – Secretário da Saúde
c) Fabiane Valentini Viott - CPF n° 035.630.449-37 – Agente de Atividades Gerais
d) Ligiane Nardino - CPF n° 054.224.119-60 – Auxiliar de Secretaria
e) Marinês Martins de Oliveira - CPF n° 015.476.349-79 – Agente de Atividades Gerais
Parágrafo único. Pela designação, ficam concedidos os seguintes poderes:
I – emitir cheques;
II – abrir contas de depósitos;
III – autorizar cobrança;
IV – utilizar crédito aberto na forma e condições;
V – receber, emitir recibos e dar quitações;
VI – solicitar saldos e extratos;
VII – requisitar talonários de cheques;
VIII – autorizar de débitos em conta relativo à operações;
IX – retirar cheques devolvidos;
X – endossar cheques;
XI – sustar/contra-ordenar cheques;
XII – cancelar cheques;
XIII – baixar cheques;
XIV – efetuar resgates/aplicações financeiras;
XV – cadastrar, alterar e desbloquear senhas;
XVI – efetuar saques de conta corrente e de conta poupança;
XVII – efetuar pagamentos e transferências por meio eletrônico;
XVIII – efetuar pagamentos e transferências, além daqueles por meio eletrônico;
XIX – efetuar a movimentação financeira no RPG;
XX – consultar contas/aplic. programas repasse de recursos federais – RPG;
XXI – liberar arquivos de pagamentos no ger. financeiro/AASP;
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XXII – solicitar saldos/extratos, inclusive de investimentos e operações de crédito;
XXIII – emitir comprovantes;
XXIV – efetuar transferência para mesma titularidade – meio eletrônico;
XXV – encerrar contas de depósitos;
XXVI – consultar obrigações de débito direto autorizado – DDA.
Art. 2° A movimentação das contas se dará através da assinatura conjunta de dois dos responsáveis desigandos no art. 1° da presente
Portaria.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Seara-SC, 04 de janeiro de 2021
EDEMILSON CANALE
Prefeito Municipal
Registra-se e Publica-se
Em 04 de janeiro de 2021
Dirlei Giombelli Wildner
Secretária de Administração

PROCESSO LICITATÓRIO 001/2021

Publicação Nº 2789266

Processo Licitatório nº 01/2021– Inexigibilidade de Licitação nº 01/2021.
Objeto: Prestação de serviços técnicos.
Justificativa: Visando propiciar a efetiva divulgação de atos oficiais dos órgãos municipais, o município procede a presente contratação de
serviços de gerenciamento e publicação on-line.
Fundamento legal: Inciso I do artigo 25 da lei nº. 8666/93, por Inexigibilidade de Licitação.
Valor Anual: R$ 11.842,08.
Fornecedor: Liz Serviços Online Ltda
Seara, SC, 04 de janeiro de 2021.
Edemilson Canale
Prefeito Municipal

PROCESSO LICITATÓRIO 002/2021

Publicação Nº 2789268

Processo Licitatório nº 002/2021 – Inexigibilidade de Licitação nº 002/2021.
Objeto: Credenciamento para fornecimento de refeições prontas e no sistema self-service.
Justificativa: O Município de Seara lançou Edital de Chamamento Público nº 001/2020, objetivando o credenciamento para fornecimento de
refeições prontas e no sistema self-service, para atendimento às demandas do município de Seara, SC. Atendendo às exigências do referido
Edital de Chamamento Público, a empresa Valdecir Filippi, comprovou capacidade para tal fornecimento, ficando a mesma habilitada.
.
Fundamento Legal - Lei n.º 8.666/93, art 25, caput.
Seara, SC, 04 de janeiro de 2021.
Edemilson Canale
Prefeito Municipal
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Publicação Nº 2789269

Processo Licitatório nº 003/2021 – Inexigibilidade de Licitação nº 003/2021.
Objeto: Credenciamento para fornecimento de refeições prontas e no sistema self-service.
Justificativa: O Município de Seara lançou Edital de Chamamento Público nº 001/2020, objetivando o credenciamento para fornecimento de
refeições prontas e no sistema self-service, para atendimento às demandas do município de Seara, SC. Atendendo às exigências do referido
Edital de Chamamento Público, a empresa Claudiomiro Haas, comprovou capacidade para tal fornecimento, ficando a mesma habilitada.
Fundamento Legal - Lei n.º 8.666/93, art 25, caput.
Seara, SC, 04 de janeiro de 2021.
Edemilson Canale
Prefeito Municipal

PROCESSO LICITATÓRIO 004/2021

Publicação Nº 2789270

Processo Licitatório nº 004/2021 – Inexigibilidade de Licitação nº 004/2021.
Objeto: Credenciamento para fornecimento de refeições prontas e no sistema self-service.
Justificativa: O Município de Seara lançou Edital de Chamamento Público nº 001/2020, objetivando o credenciamento para fornecimento de
refeições prontas e no sistema self-service, para atendimento às demandas do município de Seara, SC. Atendendo às exigências do referido Edital de Chamamento Público, a empresa Vanderleia Meneghetti Fantin - ME, comprovou capacidade para tal fornecimento, ficando a
mesma habilitada.
Fundamento Legal - Lei nº 8.666/93, art 25, caput.
Seara, SC, 04 de janeiro de 2021.
Edemilson Canale
Prefeito Municipal

PROCESSO LICITATÓRIO 005/2021

Publicação Nº 2789271

Processo Licitatório nº 005/201 – Inexigibilidade de Licitação nº 005/201.
Objeto: Credenciamento para lavagem de veículos.
Justificativa: O Município de Seara lançou Edital de Chamamento Público nº 002/2020, objetivando o credenciamento de empresas especializadas em lavagem de veículos para atender as demandas do município de Seara, SC. Atendendo às exigências do referido Edital de Chamamento Público, a empresa Cezar Carlos Zonta 25053884900, comprovou capacidade para tal fornecimento, ficando a mesma habilitada.
Fundamento Legal - Lei nº 8.666/93, art. 25, caput.
Seara, SC, 04 de janeiro de 2021.
Edemilson Canale
Prefeito Municipal

PROCESSO LICITATÓRIO 006/2021

Publicação Nº 2789273

Processo Licitatório nº 006/2021 – Inexigibilidade de Licitação nº 006/2021.
Objeto: Credenciamento para lavagem de veículos.
Justificativa: O Município de Seara lançou Edital de Chamamento Público nº 002/2020, objetivando o credenciamento de empresas especializadas em lavagem de veículos para atender as demandas do município de Seara, SC. Atendendo às exigências do referido Edital de
Chamamento Público, a empresa Ronaldo Muller 05544664900, comprovou capacidade para tal fornecimento, ficando a mesma habilitada.
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Fundamento Legal - Lei nº 8.666/93, art 25, caput.
Seara, SC, 04 de janeiro de 2021.
Edemilson Canale
Prefeito Municipal

PROCESSO LICITATÓRIO 007/2021

Publicação Nº 2789089

Processo Licitatório nº 007/2021.
Edital de Pregão Presencial nº 001/2021 – Registro de Preços.
O Município de Seara, SC., Comunica aos interessados, que de acordo com a lei nº 10.520/02 e lei nº 8.666/93, estará recebendo até às
08h30min do dia 15/01/2021, “envelope de credenciamento, da proposta e da documentação” referentes à seleção de fornecedores e
propostas para aquisição de passagens aéreas intermunicipais, interestaduais e internacionais, incluindo reserva, emissão, entrega, transferência, endosso, marcação/remarcação e reembolso de bilhetes, destinado as atividades do Município de Seara SC. A íntegra do Edital
de Pregão Presencial – Registro de Preços poderá ser obtida no Departamento de Licitações do Município ou no site www.seara.sc.gov.br e
informações pelos telefones (49) 3452-8328 ou 3452-8327.
Seara, SC., 04 de janeiro de 2020.
Edemilson Canale
Prefeito Municipal
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Serra Alta
Prefeitura
DECRETO Nº 001/2021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789101

DECRETO Nº 001/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
“DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL RESPONSÁVEL PELOS ADIANTAMENTOS DESTINADOS A CUSTEAR
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO e dá outras providências.”
RAFAEL MARIN, Prefeito Municipal se Serra Alta, Estado de Santa Catarina, no uso das suas atribuições legais, que lhe são atribuídas no Art.
40 da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com a Legislação em vigor, especialmente a Lei Municipal nº. 599/2003 de 14/10/2003,
combinado com o art. 4º e 5º da Instrução Normativa N.TC-14/2012 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e Instrução Normativa – Controladoria nº. 003/2014 de 26/09/2014.
DECRETA:
Art. 1º Ficam designados para realização de despesas sob o regime de adiantamento, no exercício de 2021, até 31 de dezembro de 2021, os
servidores públicos municipais abaixo mencionados, nos termos da Lei Municipal nº. 599/2003 de 14/10/2003, destinado a custear despesas
que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação.
Servidor:
Matrícula:
Cargo/Função/Emprego:

JOSIMAR SENHOR
774
Motorista

Servidor:
Matrícula:
Cargo/Função/Emprego:

LENOIR BENEDET
718
Motorista

Servidor:
Matrícula:
Cargo/Função/Emprego:

MOACIR JOSÉ VIVAN
54
Motorista

Art. 2º O responsável pelo adiantamento deverá apresentar prestação de contas à administração, em até 10 (dez) dias, a contar do termo
final do período de aplicação dos recursos.
Art. 3º O responsável pela prestação de contas fica sujeito a atender todas as exigências da Lei Municipal nº. 599/2003 de 14/10/2003,
combinado com a Instrução Normativa N.TC-14/2012 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e Instrução Normativa – Controladoria nº. 003/2014 de 26/09/2014.
Art. 4º A prestação de contas dos recursos concedidos, será organizada nas fases de cocessão, aplicação, exame da legalidade do uso do
recurso público pelo concedente, e o seu encaminhamento ao Tribunal de Contas para julgamento.
Art. 5º As despesas decorrentes deste decreto correrão à conta do Orçamento Municipal Vigente.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 3º
da Lei Municipal nº. 958/2013 de 22 de maio de 2013, revogadas as disposições em contrário.
Serra Alta/SC, 04 de janeiro de 2021.
RAFAEL MARIN
Prefeito Municipal
Registrado e publicado em data supra:
MARCONDES LEONARDO MULLER
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 002/2021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2788637

DECRETO Nº. 002/2021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
“DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE MARCONDES LEONARDO MULLER PARA O CARGO DE SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
RAFAEL MARIN, Prefeito Municipal de Serra Alta, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, em especial as contidas na Lei
Orgânica Municipal, e em conformidade com a Lei Municipal nº. 498/2001 de 10/09/2001, Lei Municipal nº. 684/2005 de 13/12/2005 e
alterações posteriores.
DECRETA:
Art. 1º Fica nomeado, a partir desta data, o Sr. Marcondes Leonardo Muller, portador do CPF nº. 053.864.149-50 RG nº.4.077.869, para o
Cargo de Secretário de Administração e Desenvolvimento Econômico, com lotação junto a Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento Econômico, Nível CC – 07, do Grupo VI -CC, Cargos em Comissão, conforme Plano de Cargos e Remuneração dos Servidores
Públicos da Prefeitura Municipal de Serra Alta/SC, com dedicação integral.
Art. 2º Para fazer frente às despesas decorrentes da aplicação deste decreto serão utilizados os recursos consignados no orçamento vigente.
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Art. 3º Aplica-se a nomeação deste decreto o Regime Geral de Previdência Social, conforme Art. 154, da Lei Municipal nº. 498/2001 de
10/09/2001.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 3º
da Lei Municipal nº. 958/2013 de 22/05/2013, revogadas as disposições em contrário.
Serra Alta, 04 de janeiro de 2021.
RAFAEL MARIN
Prefeito Municipal
Registrado e publicado em data supra:
CRISTIANE FRANCIO
Assistente Administrativo
Departamento de Recursos Humanos

DECRETO Nº 003/2021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789154

DECRETO Nº. 003/2021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
“DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE ANTONINHO LUIZ DE SOUZA PARA O CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”.
RAFAEL MARIN, Prefeito Municipal de Serra Alta, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, em especial as contidas na Lei
Orgânica Municipal, e em conformidade com a Lei Municipal nº. 498/2001 de 10/09/2001, Lei Municipal nº. 684/2005 de 13/12/2005 e
alterações posteriores.
DECRETA:
Art. 1º Fica nomeado, a partir desta data, o Sr. Antoninho Luiz De Souza, portador do CPF nº. 032.920.699-04 RG nº.2.169.533, para o
Cargo de Secretário Municipal de Saúde, com lotação junto a Secretaria Municipal de Saúde, Nível CC – 07, do Grupo VI -CC, Cargos em Comissão, conforme Plano de Cargos e Remuneração dos Servidores Públicos da Prefeitura Municipal de Serra Alta/SC, com dedicação integral.
Art. 2º Para fazer frente às despesas decorrentes da aplicação deste decreto serão utilizados os recursos consignados no orçamento vigente.
Art. 3º Aplica-se a nomeação deste decreto o Regime Geral de Previdência Social, conforme Art. 154, da Lei Municipal nº. 498/2001 de
10/09/2001.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 3º
da Lei Municipal nº. 958/2013 de 22/05/2013, revogadas as disposições em contrário.
Serra Alta, 04 de janeiro de 2021.
RAFAEL MARIN
Prefeito Municipal
Registrado e publicado em data supra:
MARCONDES LEONARDO MULLER
Secretário Municipal

DECRETO Nº 004/2021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789283

DECRETO Nº. 004/2021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
“DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE IDINÉA CECATTO PARA O CARGO DE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”.
RAFAEL MARIN, Prefeito Municipal de Serra Alta, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, em especial as contidas na Lei
Orgânica Municipal, e em conformidade com a Lei Municipal nº. 498/2001 de 10/09/2001, Lei Municipal nº. 684/2005 de 13/12/2005 e
alterações posteriores.
DECRETA:
Art. 1º Fica nomeada, a partir desta data, a Sra. Idinéia Cecatto, portadora do CPF nº. 054.794.899-92 RG nº.5.137.605-9, para o Cargo
de Secretária de Educação, Cultura e Esporte, com lotação junto a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, Nível CC – 07, do
Grupo VI -CC, Cargos em Comissão, conforme Plano de Cargos e Remuneração dos Servidores Públicos da Prefeitura Municipal de Serra
Alta/SC, com dedicação integral.
Art. 2º Para fazer frente às despesas decorrentes da aplicação deste decreto serão utilizados os recursos consignados no orçamento vigente.
Art. 3º Aplica-se a nomeação deste decreto o Regime Geral de Previdência Social, conforme Art. 154, da Lei Municipal nº. 498/2001 de
10/09/2001.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 3º
da Lei Municipal nº. 958/2013 de 22/05/2013, revogadas as disposições em contrário.
Serra Alta, 04 de janeiro de 2021.
RAFAEL MARIN
Prefeito Municipal
Registrado e publicado em data supra:
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MARCONDES LEONARDO MULLER
Secretário Municipal

DECRETO Nº 005/2021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789302

DECRETO Nº. 005/2021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
“DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE DANIELA BERTOL PARA O CARGO DE ASSESSORA DE IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”.
RAFAEL MARIN, Prefeito Municipal de Serra Alta, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, em especial as contidas na Lei
Orgânica Municipal, e em conformidade com a Lei Municipal nº. 498/2001 de 10/09/2001, Lei Municipal nº. 684/2005 de 13/12/2005 e
alterações posteriores.
DECRETA:
Art. 1º Fica nomeada, a partir desta data, a Sra. Daniela Bertol, portadora do CPF nº. 081.676.389-52 RG nº.5.789.307, para o Cargo de
Assessora de Imprensa e Relações Públicas, com lotação junto a Secretaria de Administração e Desenvolvimento Econômico, Nível CC – 01,
do Grupo VI -CC, Cargos em Comissão, conforme Plano de Cargos e Remuneração dos Servidores Públicos da Prefeitura Municipal de Serra
Alta/SC, com dedicação integral.
Art. 2º Para fazer frente às despesas decorrentes da aplicação deste decreto serão utilizados os recursos consignados no orçamento vigente.
Art. 3º Aplica-se a nomeação deste decreto o Regime Geral de Previdência Social, conforme Art. 154, da Lei Municipal nº. 498/2001 de
10/09/2001.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 3º
da Lei Municipal nº. 958/2013 de 22/05/2013, revogadas as disposições em contrário.
Serra Alta, 04 de janeiro de 2021.
RAFAEL MARIN
Prefeito Municipal
Registrado e publicado em data supra:
MARCONDES LEONARDO MULLER
Secretário Municipal

DECRETO Nº 006/2021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789341

DECRETO Nº. 006/2021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
“DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE ROSELI ANA DAMO CERIZOLLI PARA O CARGO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
RAFAEL MARIN, Prefeito Municipal de Serra Alta, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, em especial as contidas na Lei
Orgânica Municipal, e em conformidade com a Lei Municipal nº. 498/2001 de 10/09/2001, Lei Municipal nº. 684/2005 de 13/12/2005 e
alterações posteriores.
DECRETA:
Art. 1º Fica nomeada, a partir desta data, a Sra. Roseli Ana Damo Cerizolli, portadora do CPF nº. 777.609.309-25 RG nº.2.163.537, para o
Cargo de Diretora de Departamento de Educação, com lotação junto a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, Nível CC – 03,
do Grupo VI -CC, Cargos em Comissão, conforme Plano de Cargos e Remuneração dos Servidores Públicos da Prefeitura Municipal de Serra
Alta/SC, com dedicação integral.
Art. 2º Para fazer frente às despesas decorrentes da aplicação deste decreto serão utilizados os recursos consignados no orçamento vigente.
Art. 3º Aplica-se a nomeação deste decreto o Regime Geral de Previdência Social, conforme Art. 154, da Lei Municipal nº. 498/2001 de
10/09/2001.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 3º
da Lei Municipal nº. 958/2013 de 22/05/2013, revogadas as disposições em contrário.
Serra Alta, 04 de janeiro de 2021.
RAFAEL MARIN
Prefeito Municipal
Registrado e publicado em data supra:
MARCONDES LEONARDO MULLER
Secretário Municipal
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Publicação Nº 2790436

EDITAL Nº 001/2021
"CHAMAMENTO DE FORNECEDORES"
RAFAEL MARIN, Prefeito Municipal de Serra Alta, Estado de Santa Catarina, TORNA PÚBLICO para conhecimento de todos os interessados,
que em conformidade com o disposto no Artigo 34, § 1º da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993, suas alterações, e demais normas, o
Município de SERRA ALTA, pessoa jurídica de direito público interno, com sua sede administrativa estabelecida na Av. Dom Pedro II, nº 830,
centro, nesta cidade de Serra Alta, Estado de Santa Catarina, está realizando INSCRIÇÕES PARA NOVOS FORNECEDORES E ATUALIZAÇÃO
DE CADASTRO, para os fornecedores já cadastrados, junto ao Setor de Compras e Licitações deste Município, conforme segue:
1 - DO OBJETIVO
1.1- Este Edital tem, por objetivo, receber as inscrições de novos fornecedores e promover a atualização daqueles fornecedores já inscritos
no Cadastro Geral de Fornecedores Municipais desta Unidade Federativa, que tenham interesse em fornecer materiais e bens de consumo,
de manutenção e de investimento, duráveis ou não, bem como aqueles que são especializados na execução de obras e serviços, inclusive
de publicidade, para fins de habilitação em qualquer modalidade de Licitação e/ou Contratação.
Os mesmos deverão REQUERER, junto ao Setor de Licitações, em horário de expediente, a partir da publicação do presente, sua inscrição
no CADASTRO MUNICIPAL DE FORNECEDORES.
2– DA DOCUMENTAÇÃO
2.1- Os interessados deverão protocolar a documentação no Setor de Licitações do Município de Serra Alta, sito à Av. Dom Pedro II, nº 830,
centro, CEP: 89871-000, na cidade de Serra Alta, SC, no horário das 07h30min às 11h30min e das 13h:30min às 17h:30min, diariamente,
que deverá estar acompanhado dos seguintes documentos, em via original ou cópia autenticada por tabelião ou poderá ser autenticada por
servidor da municipalidade, conforme o caso:
I - PESSOAS FÍSICAS:
a) Cédula de Identidade;
b) Inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF;
c) Registro na entidade profissional competente;
d) Certidão negativa de execução judicial e protestos, expedido no domicílio da pessoa física.
e) Comprovante de Residência.
f) Certidão Conjunta Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) autêntica de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União e Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais, instituídos
por Lei (CND ou CPD-EN do INSS autêntica);
g) Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) autêntica de Débitos Municipais, mediante CND emitida pela Fazenda do Município do domicílio da pessoa física;
h) Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) autêntica de Débitos Estaduais;
II - PESSOAS JURÍDICAS:
a)- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com suas alterações, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
b)- Registro comercial, no caso de empresa individual;
c)- Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício;
d)- Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
e)- Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ/ (SRF/MF) com cartão atualizado;
f)- Prova de inscrição no Cadastro Municipal de contribuintes (Inscrição Estadual);
g)- Certidão Conjunta Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) autêntica de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União e Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais, instituídos
por Lei (CND ou CPD-EN do INSS autêntica);
h)- Prova de inscrição no cadastro municipal de contribuintes (Alvará Municipal);
i)- Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) autêntica de Débitos Estaduais;
j)- Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) autêntica de Débitos Municipais, relativa ao Município da sede do licitante
k) - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF do FGTS autêntica), demonstrando situação regular no
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cumprimento dos encargos sociais, instituídos por Lei;
l) - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei 12.440/2011.
m)- Certidão Negativa de Recuperação Judicial (falência ou concordata) expedida pelo distribuidor da Comarca ou sede da pessoa jurídica;
n)- Certidão negativa de execução judicial e protestos, expedido no domicílio da pessoa jurídica.
o) Registro ou inscrição da EMPRESA na respectiva entidade profissional competente (CREA, CAU, OAB, CRO, CRM, CRC, etc...) quando for
o caso;
p) Registro ou inscrição do PROFISSIONAL RESPONSÁVEL, na respectiva entidade profissional competente;
q) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (2020), já exigíveis e apresentados na forma da Lei 8.666/93,
com os termos de abertura e encerramento, assinado pelo contador responsável e pelo proprietário da empresa, vedada a substituição por
balancetes ou balanços provisórios. O Balanço e as demonstrações a serem apresentados, deverão ser cópias extraídas do Livro Diário, com
apresentação do Termo de Abertura e Encerramento do Livro Diário, devidamente autenticado pela Junta Comercial do Estado;
OBS: A empresa que se cadastrar entre os meses de Janeiro à Abril, e ainda não tem encerrado o Balanço do Exercício de 2020, deve
apresentar o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do exercício de 2019, juntamente com as cópias dos termos de abertura e
encerramento do Livro Diário, exigido legalmente, registrado e assinado.
§ 1º Os documentos, cuja verificação de autenticidade esteja expressa e obrigatoriamente vinculada à consulta via internet deverão ser,
OBRIGATORIAMENTE, apresentados no seu ORIGINAL e PREFERENCIALMENTE em impressão a cores.
§ 2º Os fornecedores exclusivamente prestadores de serviços ficam DISPENSADOS da comprovação de inscrição no cadastro estadual de
contribuintes.
§ 3º Para efeito de cadastro, a proponente deverá fornecer todas as certidões atualizadas e não vencidas. Os documentos que não mencionarem o prazo de validade serão considerados válidos por 90 (noventa) dias da data da emissão, salvo disposição contrária de Lei a respeito.
3 – DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL
3.1 O fornecedor que atender os requisitos acima elencados fará jus à expedição do Certificado de Registro Cadastral – CRC, o qual terá
validade até 31 de dezembro de 2021.
4 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1. As inscrições, nos termos do Artigo 34, § 1º da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e demais alterações posteriores, estarão permanentemente
abertas aos interessados;
4.2. Os casos omissos serão analisados de conformidade com as disposições da Lei nº 8.666/93 e demais alterações posteriores;
4.3. O CRC – Certificado de Registro Cadastral não dispensa a documentação prevista nos artigos 30 e 31 da Lei nº 8.666/93 e demais
alterações posteriores;
4.4. Havendo alteração dos atos constitutivos, o fornecedor deverá providenciar a sua juntada e imediata substituição;
4.5. Para efeito de cadastro, a proponente deverá fornecer todas as certidões atualizadas e não vencidas e as que não constam prazo de
validade, devem ser emitidas pelo órgão competente após a data deste Edital.
4.6. Para efeito de participação de Licitações, todas as certidões devem ser atualizadas e não vencidas e as que não constam prazo de
validade, deverão ser emitidas pelo órgão competente após a data do respectivo Edital de que trata a Licitação.
4.7. A partir da publicação do presente Edital, na forma da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o Município de Serra Alta, SC, preferencialmente admitirá como fornecedor os devidamente cadastrados, ou para as Tomadas de Preços, os que atenderem, até o terceiro dia anterior
à data da abertura da licitação, todos os documentos exigidos para cadastro acima numerado, sem prejuízo dos exigidos pelo respectivo
Edital.
4.8. Para as empresas não cadastradas e que porventura participarem de processos licitatórios na Modalidade de Tomada de Preços, para
habilitação prévia, além dos documentos exigidos no edital, deverá apresentar até o terceiro dia anterior à abertura, os exigidos neste
Edital, conforme acima especificado.
4.9. O Município de Serra Alta, nos termos do Artigo 27, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e demais alterações posteriores, reserva-se o direito
de alterar, suspender ou cancelar o Registro Cadastral do fornecedor que deixar de atender as exigências elencadas no referido dispositivo
legal, de acordo com o Artigo 37 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e demais alterações posteriores.
4.10. É parte integrante deste Edital o Anexo Único – Cadastro Geral de Fornecedores (formulário para inscrição e/ou atualização cadastral).
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4.11. Informações complementares poderão ser obtidas junto ao Setor de Compras e Licitações do Município de Serra Alta - SC, junto ao
Centro Administrativo Municipal, localizado na Av. Dom Pedro II, 830, centro, nos dias úteis, nos horários mencionados no preâmbulo deste
Edital ou pelo fone/fax (49) 3364 0092.
Serra Alta/SC, 04 de Janeiro de 2021.
MAURÍCIO LEONIR SONDA RAFAEL MARIN
OAB/SC 54.175/SC Prefeito de Serra Alta
Aprovado pelo Departamento Jurídico
FORMULÁRIO PARA PREEENCHIMENTO
CADASTRO GERAL DOS FORNECEDORES
Nome: ______________________________________________________________
Endereço: ___________________________________________________________
Município: _____________________________ CEP:_____________ UF:________
CNPJ: ____________________________ Inscrição Estadual: _________________
Inscrição Municipal: __________________Telefones para contato: ____________
E-mail: ______________________________________________________________
Ramo de Atividade: ___________________________________________________
SÓCIOS ADMINISTRADORES:
Nome: ______________________________________________________________
Endereço: ___________________________________________________________
Município: _____________________________ CEP:_____________ UF:_________
Telefone para contato: __________________________ E-mail:________________
Nome: ______________________________________________________________
Endereço: ___________________________________________________________
Município: _____________________________ CEP:_____________ UF:_________
Telefone para contato: __________________________ E-mail:________________
REFERÊNCIAS BANCÁRIAS
Banco Agência Cidade nº Conta Telefone
____________________, _________de _____________de 2021.
(Carimbo CNPJ e Assinatura do Responsável)

EXTRATO CONTRATUAL Nº 002/2021

Publicação Nº 2789500

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE SERRA ALTA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2020
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº.:
002/2021
Contratante
MUNICIPIO DE SERRA ALTA
AUTO POSTO SERRA ALTA LTDA.
Contratada
Objeto .......

Valor ......... :

A CONTRATADA, obriga-se a fornecer os itens nº 01,02,03,04,05,06,07,08, 09 e 14 relativos a aquisição pelo Município
de Serra Alta/SC, através de suas unidades gestoras, de combustíveis: (Óleo Diesel Tipo S-500 e Gasolina Comum) para
uso nos veículos, máquinas e equipamentos rodoviários lotados nos Departamentos, Secretarias e no Fundo Municipal
de Saúde de Serra Alta/SC.
A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, pela aquisição dos combustíveis objeto deste Contrato, o preço total proposto
de R$ 291.800,00 (Duzentos e noventa e um mil e oitocentos reais). Sendo R$ 4,60 (Quatro reais e sessenta centavos)
por litro de Gasolina e R$ 3,76 (Três reais e setenta e seis centavos) por litro de Óleo Diesel S-500.

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 3526

04/01/2021 á 31/12/2021.
Orçamento vigente:
02.00 – GABINETE DO PREFEITO
02.01 – Gabinete do Prefeito
2.200 – Manutenção do Gabinete do Prefeito
03.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. ECON.
03.01 – Departamento da Administração
2.300 – Manutenção da Administração Geral

Vigência....
Dotação .....

05.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
05.01 – Departamento da Educação
2.500 – Manutenção do Ensino Fundamental
07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
07.01 – Departamento de Agricultura
2.700 – Assistência ao Produtor Rural
08.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URB.
08.01 – Departamento de Transportes
2.800 – Manutenção da Secretaria dos Transportes
11.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
11.03 – Fundo Municipal de Assistência Social
2.900 –Fundo de Assistência Social
10.00
10.01
2.600
2.603

–
–
–
–

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fundo Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Saúde
Vigilância em Saúde

SERRA ALTA/SC, 04 de janeiro de 2021.
RAFAEL MARIN
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO CONTRATUAL Nº 003/2021

Publicação Nº 2789505

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE SERRA ALTA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2020
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº.:
003/2021
Contratante
MUNICIPIO DE SERRA ALTA
COOPERATIVA REGIONAL ITAIPÚ - FILIAL.
Contratada
Objeto .......

Valor ......... :

A CONTRATADA, obriga-se a fornecer os itens nº 10, 11, 12 e 13 relativos a aquisição pelo Município de Serra Alta/SC, através de suas unidades gestoras, de combustíveis: (Óleo Diesel Tipo S-10) para uso nos veículos, máquinas e equipamentos
rodoviários lotados nos Departamentos, Secretarias e no Fundo Municipal de Saúde de Serra Alta/SC.
A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, pela aquisição dos combustíveis objeto deste Contrato, o preço total proposto de
R$ 783.100,00 (Setecentos e oitenta e três mil e cem reais). Sendo R$ 3,82 (Três reais e oitenta e dois centavos) por litro
de Óleo Diesel S-10.
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04/01/2021 á 31/12/2021.
Orçamento vigente:
05.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
05.01 – Departamento da Educação
2.500 – Manutenção do Ensino Fundamental
07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
07.01 – Departamento de Agricultura
2.700 – Assistência ao Produtor Rural

Vigência....
Dotação .....

08.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URB.
08.01 – Departamento de Transportes
2.800 – Manutenção da Secretaria dos Transportes
10.00
10.01
2.600
2.603

–
–
–
–

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fundo Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Saúde
Vigilância em Saúde

SERRA ALTA/SC, 04 de janeiro de 2021.
RAFAEL MARIN
PREFEITO MUNICIPAL
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Sombrio
Prefeitura
DECRETO Nº. 001/2021

Publicação Nº 2790255

DECRETO Nº 001 DE 04 DE JANEIRO DE 2021
" NOMEIA CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO "
O PREFEITO MUNICIPAL DE SOMBRIO – SC, Senhora Gislane Dias da Cunha, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Organica do
Município de Sombrio, de 06 de Abril de 1990, combinado com a Lei Complementar nº 039, de 30 de junho de 2015.
DECRETA:
Art. 1º - Fica nomeado o Sr. REMI DA SILVA SCHEFFER, para ocupar inteirinamente o Cargo de Provimento em Comissão de Secretário
Municipal de Finanças e Administração, Nível DAS-2.
Art. 2º - O ocupante do cargo discriminado no artigo 1º deste Decreto, perceberá as vantagens previstas em Lei.
Art. 3º - As despesas decorrentes deste Decreto correrão por conta das dotações próprias do orçamento vigente.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Município de Sombrio-SC, 04 de janeiro de 2021.
Gislane Dias da Cunha
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria em data supracitada.
Remi da Silva Scheffer
Secretário Municipal de Finanças e Administração e.e

PORTARIA Nº 001/2021

Publicação Nº 2790257

PORTARIA Nº 001 DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
CESSA EFEITOS DE PORTARIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SOMBRIO-SC, Senhora Gislane Dias da Cunha, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Sombrio, de 06 de abril de 1990, e em conformidade com a Lei nº 1.414 de 20 de Maio de 2003.
RESOLVE:
Fazer cessar os efeitos da Portaria nº 005, de 02 de janeiro de 2019, que Designou o Servidor Efetivo Sr. José Sidnei Januário, Agente de
Controle Interno, matrícula nº 8759, para ocupar o Cargo de Provimento em Comissão de Secretário Municipal de Finanças e Administração,
Nível DAS - 02, retornando ao cargo de origem.
Fica revogada a portaria nº 005, de 02 de janeiro de 2019, Portaria nº 149, de 06 de outubro de 2020 e demais disposições em contrário.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Município de Sombrio - SC, 04 de janeiro de 2020.
Gislane Dias da Cunha
Prefeita Municipal
Registrada e Publicada nesta Secretaria em data supracitada.
Remi da Silva Scheffer
Secretário Municipal de Finanças e Administração e.e
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Publicação Nº 2790258

PORTARIA Nº 002 DE 04 DE JANEIRO DE 202021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SOMBRIO-SC, Senhora Gislane Dias da Cunha, no uso das atribuições que lhe confere o inciso IX, do artigo 56
da Lei Orgânica do Município de Sombrio, de 06 de abril de 1990.
RESOLVE:
Art. 1º. Designar o servidor Sra. MILENA SILVEIRA DE SOUZA, ocupante do Cargo de Provimento em Comissão de Gerente de Finanças,
Nível DAS – 03, para responder interinamente pela tesouraria do Município de Sombrio, inclusive assinar a movimentação bancária juntamente com a Prefeita Municipal de Sombrio.
Art. 2º. O Ocupante da designação descriminado no artigo 1º desta Portaria, não perceberá qualquer tipo de remuneração adicional ou
benefício.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
Município de Sombrio - SC, 04 de janeiro de 2020.
Gislane Dias da Cunha
Prefeita Municipal
Registrada e Publicada nesta Secretaria em data supracitada.
Remi da Silva Scheffer
Secretário Municipal de Finanças e Administração e.e

PORTARIA Nº 003/2021

Publicação Nº 2790259

PORTARIA Nº 003 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SOMBRIO-SC, Senhora Gislane Dias da Cunha, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Sombrio, de 06 de abril de 1990, Lei nº 1.414 de 20 de Maio de 2003. e em conformidade com a Lei Complementar nº 039, de
30 de junho de 20215.
RESOLVE:
Art. 1º. Designar o servidor Sra. VALDINÉIA PEDRO CARDOSO ocupante do Cargo de Provimento em Comissão de Gerente de Controle,
Avaliação, Auditoria e Planejamento em Saúde, Nível DAS – 03, para responder interinamente pelo Cargo de Provimento em Comissão de
Secretário Municipal de Saúde, Nível – DAS – 02.
Art. 2º. O Ocupante do Cargo descriminado no artigo 1º desta Portaria, não perceberá qualquer tipo de remuneração adicional ou benefício
pela interinidade do Cargo ocupado.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Município de Sombrio - SC, 06 de novembro de 2020.
Gislane Dias da Cunga
Prefeita Municipal
Registrada e Publicada nesta Secretaria em data supracitada.
Remi da Silva Scheffer
Secretário Municipal de Finanças e Administração e.e

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 3530

Sul Brasil
Prefeitura
DECRETO Nº 001 DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2788514

DECRETO N°. 001 DE 04 DE JANEIRO DE 2021
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DIEGO GUSTAVO KIRCH PARA OCUPAR O CARGO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRAÇÃO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.
MAURILIO OSTROSKI, Prefeito Municipal de Sul Brasil, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, em especial ao disposto no
art. 9º da Lei Municipal nº 384/2001, de 01 de junho de 2001 e na Lei Orgânica do Município:
DECRETA:
Art. 1°. Fica nomeado a Servidor Público Municipal DIEGO GUSTAVO KIRCH, a partir desta data, para ocupar o cargo em Comissão Diretor
de Administração, com Lotação na Secretaria de Administração.
Art. 2°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação Vinculada ao DOM, conforme Lei Municipal nº 1.027 de 06 de abril de 2015,
Diário Oficial dos Municípios.
Art. 3°. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Sul Brasil,
aos 04 de janeiro de 2021.
MAURILIO OSTROSKI
Prefeito Municipal
REGISTRADO E PUBLICADO NA DATA SUPRA:
DIEGO GUSTAVO KIRCH
Diretor de Administração

DECRETO Nº 002 DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2788516

DECRETO N°. 002, DE 04 DE JANEIRO DE 2021
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA SERVIDORA PÚBLICA ÁGATA PAULA VALMORBIDA PARA OCUPAR O CARGO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO SAÚDE E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.
MAURILIO OSTROSKI, Prefeito Municipal de Sul Brasil, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, em especial ao disposto no
art. 9º da Lei Municipal nº 384/2001, de 01 de junho de 2001 e na Lei Orgânica do Município:
DECRETA:
Art. 1°. Fica nomeado a Servidora Pública Municipal ÁGATA PAULA VALMORBIDA, a partir desta data, para ocupar o cargo em Comissão
Diretora de Saúde, com Lotação na Secretaria de Saúde.
Art. 2°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação Vinculada ao DOM, conforme Lei Municipal nº 1.027 de 06 de abril de 2015,
Diário Oficial dos Municípios.
Art. 3°. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Sul Brasil,
aos 04 de janeiro de 2021.
MAURILIO OSTROSKI
Prefeito Municipal
REGISTRADO E PUBLICADO NA DATA SUPRA:
DIEGO GUSTAVO KIRCH
Diretor de Administração
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Publicação Nº 2788518

DECRETO N°. 003 DE 04 DE JANEIRO DE 2021
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO VALDIR HACKENHAAR PARA OCUPAR O CARGO DE DIRETOR DE DMER E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.
MAURILIO OSTROSKI, Prefeito Municipal de Sul Brasil, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, em especial ao disposto no
art. 9º da Lei Municipal nº 384/2001, de 01 de junho de 2001 e na Lei Orgânica do Município:
DECRETA:
Art. 1°. Fica nomeado o Servidor Público Municipal VALDIR HACKENHAAR, a partir desta data, para ocupar o cargo em Comissão Diretor de
DMER, com Lotação na Secretaria Municipal de Agricultura, Obras e Transportes.
Art. 2°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação Vinculada ao DOM, conforme Lei Municipal nº 1.027 de 06 de abril de 2015,
Diário Oficial dos Municípios.
Art. 3°. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Sul Brasil, de 04 de janeiro de 2021.
MAURILIO OSTROSKI
Prefeito Municipal
REGISTRADO E PUBLICADO NA DATA SUPRA:
DIEGO GUSTAVO KIRCH
Diretor de Administração

DECRETO Nº 004 DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2788521

DECRETO N°. 004, DE 04 DE JANEIRO DE 2021
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO ANTONIO KVIATKOSKI PARA OCUPAR O CARGO DE DIRETOR DE AGRICULTURA E
DA OUTRAS PROVIDENCIAS.
MAURILIO OSTROSKI, Prefeito Municipal de Sul Brasil, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, em especial ao disposto no
art. 9º da Lei Municipal nº 384/2001, de 01 de junho de 2001 e na Lei Orgânica do Município:
DECRETA:
Art. 1°. Fica nomeado o Servidor Público Municipal ANTONIO KVIATKOSKI, a partir desta data, para ocupar o cargo em Comissão Diretor
de Agricultura, com Lotação na Secretaria Municipal de Agricultura.
Art. 2°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação Vinculada ao DOM, conforme Lei Municipal nº 1.027 de 06 de abril de 2015,
Diário Oficial dos Municípios.
Art. 3°. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Sul Brasil,
aos 04 de janeiro de 2021.
MAURILIO OSTROSKI
Prefeito Municipal
REGISTRADO E PUBLICADO NA DATA SUPRA:
DIEGO GUSTAVO KIRCH
Diretor de Administração
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Publicação Nº 2788522

DECRETO N°. 005 DE 04 DE JANEIRO DE 2021
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ADILTON PIETRO BIASI PARA OCUPAR O CARGO DE DIRETOR DE EDUCAÇÃO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.
MAURILIO OSTROSKI, Prefeito Municipal de Sul Brasil, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, em especial ao disposto no
art. 9º da Lei Municipal nº 384/2001, de 01 de junho de 2001 e na Lei Orgânica do Município:
DECRETA:
Art. 1°. Fica nomeado o Servidor Público Municipal ADILTON PIETRO BIASI, a partir desta data, para ocupar o cargo em Comissão Diretor
de Educação, com Lotação na Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação Vinculada ao DOM, conforme Lei Municipal nº 1.027 de 06 de abril de 2015,
Diário Oficial dos Municípios.
Art. 3°. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Sul Brasil,
aos 04 de janeiro de 2021.
MAURILIO OSTROSKI
Prefeito Municipal
REGISTRADO E PUBLICADO NA DATA SUPRA:
DIEGO GUSTAVO KIRCH
Diretor de Administração

DECRETO Nº 006 DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2788526

DECRETO N°. 006, DE 04 DE JANEIRO DE 2021
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL SILVANA DAMO SALVADOR PARA OCUPAR O CARGO DE DIRETORA DA
ESCOLA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.
MAURILIO OSTROSKI, Prefeito Municipal de Sul Brasil, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, em especial ao disposto no
art. 9º da Lei Municipal nº 384/2001, de 01 de junho de 2001 e na Lei Orgânica do Município:
DECRETA:
Art. 1°. Fica nomeado a Servidora Pública Municipal SILVANA DAMO SALVADOR, a partir desta data, para ocupar o cargo em Comissão
Diretora da Escola, com Lotação na Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação Vinculada ao DOM, conforme Lei Municipal nº 1.027 de 06 de abril de 2015,
Diário Oficial dos Municípios.
Art. 3°. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Sul Brasil,
aos 04 de janeiro de 2021.
MAURILIO OSTROSKI
Prefeito Municipal
REGISTRADO E PUBLICADO NA DATA SUPRA:
DIEGO GUSTAVO KIRCH
Diretor de Administração
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Publicação Nº 2788528

DECRETO N°. 007, DE 04 DE JANEIRO DE 2021
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA SERVIDORA PÚBLICA FRANCIELI DOS SANTOS GUBERT PARA OCUPAR O CARGO DE CHEFE DE SETOR
NO DEPARTAMENTO AGRICULTURA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.
MAURILIO OSTROSKI, Prefeito Municipal de Sul Brasil, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, em especial ao disposto no
art. 9º da Lei Municipal nº 384/2001, de 01 de junho de 2001 e na Lei Orgânica do Município:
DECRETA:
Art. 1°. Fica nomeado a Servidora Pública Municipal FRANCIELI DOS SANTOS GUBERT, a partir desta data, para ocupar o cargo em Comissão
Chefe de Setor, com Lotação na Secretaria de Agricultura.
Art. 2°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação Vinculada ao DOM, conforme Lei Municipal nº 1.027 de 06 de abril de 2015,
Diário Oficial dos Municípios.
Art. 3°. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Sul Brasil,
aos 04 de janeiro de 2021.
MAURILIO OSTROSKI
Prefeito Municipal
REGISTRADO E PUBLICADO NA DATA SUPRA:
DIEGO GUSTAVO KIRCH
Diretor de Administração

DECRETO Nº 008 DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2788531

DECRETO N°. 008, DE 04 DE JANEIRO DE 2021
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO JOEL PAGLIARI PARA OCUPAR O CARGO DE CHEFE DE SETOR DO DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRAÇÃO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.
MAURILIO OSTROSKI, Prefeito Municipal de Sul Brasil, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, em especial ao disposto no
art. 9º da Lei Municipal nº 384/2001, de 01 de junho de 2001 e na Lei Orgânica do Município:
DECRETA:
Art. 1°. Fica nomeado o Servidor Público Municipal JOEL PAGLIARI, a partir desta data, para ocupar o cargo em Comissão Chefe de Setor,
com Lotação na Secretaria de Administração.
Art. 2°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação Vinculada ao DOM, conforme Lei Municipal nº 1.027 de 06 de abril de 2015,
Diário Oficial dos Municípios.
Art. 3°. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Sul Brasil,
aos 04 de janeiro de 2021.
MAURILIO OSTROSKI
Prefeito Municipal
REGISTRADO E PUBLICADO NA DATA SUPRA:
DIEGO GUSTAVO KIRCH
Diretor de Administração
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Publicação Nº 2789275

DECRETO N°. 009 DE 04 DE JANEIRO DE 2021
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL JANETE FERRARI GALLINA PARA OCUPAR O CARGO DE ASSESSORA
EDUCACIONAL E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.
MAURILIO OSTROSKI, Prefeito Municipal de Sul Brasil, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, em especial ao disposto no
art. 9º da Lei Municipal nº 384/2001, de 01 de junho de 2001 e na Lei Orgânica do Município:
DECRETA:
Art. 1°. Fica nomeado a Servidora Pública Municipal JANETE FERRARI GALLINA, a partir desta data, para ocupar o cargo em Comissão
Assessora Educacional, com Lotação na Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação Vinculada ao DOM, conforme Lei Municipal nº 1.027 de 06 de abril de 2015,
Diário Oficial dos Municípios.
Art. 3°. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Sul Brasil,
aos 04 de janeiro de 2021.
MAURILIO OSTROSKI
Prefeito Municipal
REGISTRADO E PUBLICADO NA DATA SUPRA:
DIEGO GUSTAVO KIRCH
Diretor de Administração

DECRETO Nº 011 DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2788547

DECRETO N°. 011, DE 04 DE JANEIRO DE 2021
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO JONAS ZANCO PARA OCUPAR O CARGO DE CHEFE DE SETOR DO DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRAÇÃO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.
MAURILIO OSTROSKI, Prefeito Municipal de Sul Brasil, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, em especial ao disposto no
art. 9º da Lei Municipal nº 384/2001, de 01 de junho de 2001 e na Lei Orgânica do Município:
DECRETA:
Art. 1°. Fica nomeado o Servidor Público Municipal JONAS ZANCO, a partir desta data, para ocupar o cargo em Comissão Chefe de Setor,
com Lotação na Secretaria de Administração.
Art. 2°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação Vinculada ao DOM, conforme Lei Municipal nº 1.027 de 06 de abril de 2015,
Diário Oficial dos Municípios.
Art. 3°. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Sul Brasil,
aos 04 de janeiro de 2021.
MAURILIO OSTROSKI
Prefeito Municipal
REGISTRADO E PUBLICADO NA DATA SUPRA:
DIEGO GUSTAVO KIRCH
Diretor de Administração
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Publicação Nº 2788550

DECRETO N°. 012, DE 04 DE JANEIRO DE 2021
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL INDIAMARA NECKEL PARA OCUPAR O CARGO DE DIRETORA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.
MAURILIO OSTROSKI, Prefeito Municipal de Sul Brasil, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, em especial ao disposto no
art. 9º da Lei Municipal nº 384/2001, de 01 de junho de 2001 e na Lei Orgânica do Município:
DECRETA:
Art. 1°. Fica nomeado a Servidora Pública Municipal INDIAMARA NECKEL, a partir desta data, para ocupar o cargo em Comissão de Diretora
da Secretaria Municipal de Assistência Social, com Lotação na Secretaria Municipal de Assistência Social.
Art. 2°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação Vinculada ao DOM, conforme Lei Municipal nº 1.027 de 06 de abril de 2015,
Diário Oficial dos Municípios.
Art. 3°. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Sul Brasil,
aos 04 de janeiro de 2021.
MAURILIO OSTROSKI
Prefeito Municipal
REGISTRADO E PUBLICADO NA DATA SUPRA:
DIEGO GUSTAVO KIRCH
Diretor de Administração

DECRETO Nº 013 DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2788552

DECRETO N°. 013, DE 04 DE JANEIRO DE 2021
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO CÉSAR LUIS MAJOLO PARA OCUPAR O CARGO DE ASSESSOR JURÍDICO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.
MAURILIO OSTROSKI, Prefeito Municipal de Sul Brasil, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, em especial ao disposto no
art. 9º da Lei Municipal nº 384/2001, de 01 de junho de 2001 e na Lei Orgânica do Município:
DECRETA:
Art. 1°. Fica nomeado o Servidor Público Municipal CÉSAR LUIS MAJOLO, a partir desta data, para ocupar o cargo em Comissão Assessor
Jurídico, com Lotação na Secretaria de Administração.
Art. 2°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação Vinculada ao DOM, conforme Lei Municipal nº 1.027 de 06 de abril de 2015,
Diário Oficial dos Municípios.
Art. 3°. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Sul Brasil,
aos 04 de janeiro de 2021.
MAURILIO OSTROSKI
Prefeito Municipal
REGISTRADO E PUBLICADO NA DATA SUPRA:
DIEGO GUSTAVO KIRCH
Diretor de Administração
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Publicação Nº 2788566

DECRETO N°. 014, DE 04 DE JANEIRO DE 2021
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO PAULO CESAR HUBNER PARA OCUPAR O CARGO DE CONTADOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.
MAURILIO OSTROSKI, Prefeito Municipal de Sul Brasil, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, em especial ao disposto no
art. 9º da Lei Municipal nº 384/2001, de 01 de junho de 2001 e na Lei Orgânica do Município:
DECRETA:
Art. 1°. Fica nomeado o Servidor Público Municipal PAULO CESAR HUBNER, a partir desta data, para ocupar o cargo em Comissão Contador,
com Lotação na Secretaria de Administração.
Art. 2°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação Vinculada ao DOM, conforme Lei Municipal nº 1.027 de 06 de abril de 2015,
Diário Oficial dos Municípios.
Art. 3°. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Sul Brasil,
aos 04 de janeiro de 2021.
MAURILIO OSTROSKI
Prefeito Municipal
REGISTRADO E PUBLICADO NA DATA SUPRA:
DIEGO GUSTAVO KIRCH
Diretor de Administração

PORTARIA Nº 001 DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789114

PORTARIA N° 01, DE 04 DE JANEIRO DE 2020.
DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
MAURILIO OSTROSKI, Prefeito Municipal de Sul Brasil, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, em especial ao disposto no
artigo 41, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal e artigo 61 do Estatuto dos Servidores Municipais.
RESOLVE:
Art. 1°. Conceder férias ao Servidor Público Municipal DOUGLAS MARTINS, ocupante do cargo de Operador de Máquinas, com lotação na
Secretaria Municipal de Agricultura, Obras e Transportes, de 15 dias de férias, relativas ao período aquisitivo de 03.02.2020 a 02.02.2021,
a serem gozadas no período de 04.01.2021 a 18.01.2021.
Art. 2°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, vinculada ao DOM, conforme Lei Municipal nº 1.027 de 06 de abril de 2015,
Diário Oficial dos Municípios.
Art. 3°. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Sul Brasil,
04 de janeiro de 2020.
MAURILIO OSTROSKI
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA SUPRA:
DIEGO GUSTAVO KIRCH
Diretor de Administração
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Publicação Nº 2789111

PORTARIA N° 02, DE 04 DE JANEIRO DE 2021
DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
MAURILIO OSTROSKI, Prefeito Municipal de Sul Brasil, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, em especial ao disposto no
artigo 41, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal e artigo 61 do Estatuto dos Servidores Municipais.
RESOLVE:
Art. 1°. Conceder férias ao Servidor Público Municipal GERI MARCOS SIGNOR, ocupante do cargo de Engenheiro Agrônomo, com lotação na
Secretaria Municipal de Agricultura, Obras e Transportes de 10 dias de férias, relativas ao período aquisitivo de e 18.02.2018 a 17.02.2019,
a serem gozadas no período de 06.01.2021 a 15.01.2021.

Art. 2°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
Vinculada ao DOM, conforme Lei Municipal nº 1.027 de 06 de abril de 2015, Diário Oficial dos Municípios.
Art. 3°. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Sul Brasil,
04 de janeiro de 2021.
MAURILIO OSTROSKI
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA SUPRA:
DIEGO GUSTAVO KIRCH
Diretor de Administração

PORTARIA Nº 003 DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789893

PORTARIA N° 003, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
MAURILIO OSTROSKI, Prefeito Municipal de Sul Brasil, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, em especial ao disposto no
artigo 41, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal e artigo 61 do Estatuto dos Servidores Municipais.
RESOLVE:
Art. 1°. Conceder férias ao Servidor Público Municipal CRISTIANO KOTTWITZ ocupante do cargo de Operador de Maquinas, com lotação na
Secretaria Municipal de Agricultura, Obras e Transportes de 30 dias de férias, relativas ao período aquisitivo de 01.01.2019 a 31.12.2019 e
01.01.2020 a 31.12.2020 a serem gozadas no período de 05.01.2021 a 03.02.2021.
Art. 3°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4°.°. Ficam revogadas as disposições em contrário, vinculada ao DOM, conforme Lei Municipal nº 1.027 de 06 de abril de 2015, Diário
Oficial dos Municípios.
Gabinete do Prefeito Municipal de Sul Brasil,
04 de janeiro de 2021.
MAURILIO OSTROSKI
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA SUPRA:
DIEGO GUSTAVO KIRCH
Diretor de Administração
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Publicação Nº 2789880

PORTARIA N° 004, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
MAURILIO OSTROSKI, Prefeito Municipal de Sul Brasil, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, em especial ao disposto no
artigo 41, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal e artigo 61 do Estatuto dos Servidores Municipais.
RESOLVE:
Art. 1°. Conceder férias ao Servidor Público Municipal TIAGO MARTINS, ocupante do cargo de Operador de Maquinas, com lotação na Secretaria de Agricultura, Obras e Transportes de 30 dias de férias, relativas ao período aquisitivo de 02.05.2018 a 01.05.2019 e 02/05/2019
a 01/05/2020, a serem gozadas no período de 05.01.2021 a 03.02.2021.
Art. 2°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°. Ficam revogadas as disposições em contrário, vinculada ao DOM, conforme Lei Municipal nº 1.027 de 06 de abril de 2015, Diário
Oficial dos Municípios.
Gabinete do Prefeito Municipal de Sul Brasil,
04 de janeiro de 2021.
MAURILIO OSTROSKI
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA SUPRA:
DIEGO GUSTAVO KIRCH
Chefe de Gabinete
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Taió
Prefeitura
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 88/2020 PUBLICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Publicação Nº 2789317

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAIÓ
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 88/2020
PUBLICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 88/2020
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAIÓ, torna público o Processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO AQUISIÇÃO DE LOUSAS INTERATIVA DIGITAL COM REGISTRO CARTA PATENTE N. BR 112013000144-5, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
DO MUNICÍPIO, APRIMORANDO A PRATICA PEDAGÓGICA NA SALA DE AULA ATRAVÉS DA TECNOLOGIA. SEGUE ANEXO AO PROCESSO
DEMAIS DOCUMENTOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO. Empresa: TALKANDWRITE INFORMATICA LTDA; Informações com Carlos ou pelo
e-mail empenhos@taio.sc.gov.br. Documentação disponível no portal do Município: taio.atende.net
Taió, 30 de dezembro de 2020.
ALMIR RENI GUSKI
Prefeito
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PORTARIA NO 14.981, DESIGNA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
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Publicação Nº 2789898

PORTARIA No 14.981, de 04/01/2021
DESIGNA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
O Prefeito do Município de Taió, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que
lhe conferem os incisos VI e VII, do Art. 70, da Lei Orgânica do Município, promulgada em 23
de março de 1990 e com fulcro na Lei n.º 3.959, de 18 de julho de 2017.
CONSIDERANDO o Ofício n.º 003/2021/GAB.

RESOLVE:
designar o servidor público municipal JONATA PETROWSKI RETKE, ocupante do cargo
de provimento em comissão de Diretor do Departamento de Defesa Civil, como Coordenador
da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil do Município de Taió - COMPDEC.
P.R.I.
Taió, 04 de janeiro de 2021.
HORST
ALEXANDRE
PURNHAGE
N:79631207
900

Assinado de forma
digital por HORST
ALEXANDRE
PURNHAGEN:7963
1207900
Dados: 2021.01.04
17:39:30 -03'00'

HORST ALEXANDRE PURNHAGEN
Prefeito
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PORTARIA N° 14.979, DESIGNA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PARA EXERCER FUNÇÃO GRATIFICADA

Publicação Nº 2789865

PORTARIA No 14.979, de 04/01/2021
DESIGNA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PARA EXERCER
FUNÇÃO GRATIFICADA
O Prefeito do Município de Taió, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 70, incisos VI e VII, da Lei Orgânica do Município, promulgada em 23 de
março de 1990 e, com fundamento Lei Complementar no 204/2017, de 15 de dezembro de
2017.
CONSIDERANDO o Ofício n.º 003/2021/GAB, datado de 04 de janeiro de 2021.
RESOLVE:
a partir de 05 de janeiro de 2021, designar o servidor público municipal Jessé Tiago
Fernandes, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente Técnico I, com jornada de
trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, para exercer a função gratificada de “Diretor do
Departamento de Recursos Humanos”, sem prejuízo das funções de seu cargo efetivo,
percebendo mensalmente o vencimento e as vantagens do cargo que é titular, bem como, o
nível 44 da Tabela de Vencimentos, contida no Decreto n.º 6.984, de 21 de janeiro de 2020.
P.R.I.
Prefeitura do Município de Taió, 04 de janeiro de 2021.
Assinado de forma
HORST
por HORST
ALEXANDRE digital
ALEXANDRE
PURNHAGEN PURNHAGEN:79631
207900
:7963120790 Dados: 2021.01.04
17:25:27 -03'00'
0

HORST ALEXANDRE PURNHAGEN
Prefeito
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PORTARIA N° 14.980, NOMEIA EM CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

Publicação Nº 2789883

PORTARIA No 14.980, de 04/01/2021
NOMEIA EM CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
O Prefeito do Município de Taió, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe
conferem os incisos VI e VII, do Art. 70, da Lei Orgânica do Município, promulgada em 23 de março
de 1990, e com fulcro na Lei Complementar no 170/2012, de 29 de dezembro de 2012.
CONSIDERANDO o Ofício n.º 003/2021/GAB.
RESOLVE:
a partir de 05 de janeiro de dois mil e vinte e um, nomear JONATA PETROWSKI RETKE,
para exercer o cargo de provimento em comissão de “Diretor do Departamento de Defesa Civil”,
com exercício no Gabinete do Prefeito, percebendo mensalmente o nível 76, da Tabela de
Vencimentos, contida no Decreto no 6.984, de 21 de janeiro de 2020.
P.R.I.
Taió, 04 de janeiro de 2021.
HORST
Assinado de forma
por HORST
ALEXANDRE digital
ALEXANDRE
PURNHAGEN:79631
PURNHAGE
207900
N:79631207 Dados: 2021.01.04
17:35:46 -03'00'
900

HORST ALEXANDRE PURNHAGEN
Prefeito
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Publicação Nº 2788605

PORTARIA No 14.977, de 04/01/2021

ALTERA PORTARIA DE N° 14.976
O Prefeito do Município de Taió, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 70, incisos VI e VII, da Lei Orgânica do Município, promulgada em 23 de março de
1990 e com fundamento na Lei Complementar no 170/2012, de 29/12/2012 e suas alterações.
RESOLVE:
Alterar a portaria n° 14.976, de 02/01/2021, para a redação descrita abaixo:
EMERSON DE FIGUEIREDO, para exercer o cargo de provimento em comissão “Assessor
Jurídico”, com exercício no gabinete do prefeito, percebendo mensalmente o nível 96, da tabela
de vencimentos, contida no decreto n° 6.984, de 21 de janeiro de 2020.
ANDREA LEANDRO SEEMANN, para exercer o cargo de provimento em comissão "Chefe
de Gabinete", com exercício no gabinete do prefeito, percebendo mensalmente o nível 62, da
tabela de vencimentos, contida no decreto n° 6.984, de 21 de janeiro de 2020.

P.R.I.
Prefeitura do Município de Taió, 04 de janeiro de 2021.
HORST
ALEXANDRE
PURNHAGE
N:79631207
900

Assinado de
forma digital por
HORST
ALEXANDRE
PURNHAGEN:7963
1207900
Dados: 2021.01.04
09:39:07 -03'00'

HORST ALEXANDRE PURNHAGEN
Prefeito
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PORTARIA N°14.978, NOMEIA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Publicação Nº 2789141

PORTARIA No 14.978, de 04/01/2021
NOMEIA POR CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO QUE
ESPECIFICA
O Prefeito do Município de Taió, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe
conferem os incisos VI e VII, do Art. 70, da Lei Orgânica do Município – LOM, promulgada em 23
de março de 1990, combinado com o estabelecido no Artigo 9 o, da Lei no 712, de 08 de março de
1972.
CONSIDERANDO o Edital de Concurso Público no 01/2019;
2020;

CONSIDERANDO o Edital de Homologação do Resultado Final, datado de 06 de janeiro de
CONSIDERANDO o Ofício n° 125/2020/PROC, datado de 03 de dezembro de 2020;
CONSIDERANDO a manifestação de Almir Reni Guski no Ofício n° 125/2020/PROC.
RESOLVE:

Nomear por concurso público, RAFAEL BUSARELLO, no cargo de provimento efetivo de
Fiscal de Obras e Posturas, com jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais e exercício
na Secretaria de Planejamento, Habitação, Turismo, Indústria e Comércio.
P.R.I.
Prefeitura do Município de Taió, 04 de janeiro de 2021.
HORST
Assinado de forma
por HORST
ALEXANDRE digital
ALEXANDRE
PURNHAGE PURNHAGEN:79631
207900
N:79631207 Dados: 2021.01.04
13:53:36 -03'00'
900

HORST ALEXANDRE PURNHAGEN
Prefeito
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Tangará
Prefeitura
DECRETO N.º 001, DE 04 DE JANEIRO DE 2021. “INSTITUI CALENDÁRIO DE COBRANÇA DE IMPOSTOS
MUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 2789850

DECRETO N.º 001, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
“INSTITUI CALENDÁRIO DE COBRANÇA DE IMPOSTOS MUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
OSCAR ZIMERMANN DOS SANTOS, Prefeito Municipal em exercício de Tangará, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 74, inciso VII, da Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Art. 1º. Fica instituído o calendário de cobrança de Impostos Municipais para o exercício de 2021, de acordo com a seguinte escala:
01 DE MARÇO: Parcela única da Taxa de Licença para Localização; Taxa de Fiscalização de Funcionamento Regular de Estabelecimento de
Produção, Comércio, Indústria e de Prestação de serviços; Taxa de Atos de Vigilância Sanitária Municipal.
30 DE ABRIL: Parcela única ou 1ª (primeira) parcela do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU; 1ª (primeira) parcela
do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, Profissionais Liberais, Autônomos e Sociedade de Profissões.
31 DE MAIO: 2ª (segunda) parcela do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU; 2ª (segunda) parcela do Imposto
sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, Profissionais Liberais, Autônomos e Sociedade de Profissões.
30 DE JUNHO: 3ª (terceira) parcela do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU; 3ª (terceira) parcela do Imposto sobre
Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, Profissionais Liberais, Autônomos e Sociedade de Profissões.
30 DE JULHO: 4ª (quarta) parcela do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU; 4ª (quarta) parcela do Imposto sobre
Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, Profissionais Liberais, Autônomos e Sociedade de Profissões.
31 DE AGOSTO: 5ª (quinta) parcela do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU.
30 DE SETEMBRO: 6ª (sexta) parcela do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU.
Art. 2º. Quando o valor do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU for igual ou superior a R$ 500,00 (quinhentos
reais), o seu pagamento será parcelado em 06 (seis) vezes, caso contrário, somente será parcelado em 04 (quatro) vezes.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
CENTRO ADMINISTRATIVO DE TANGARÁ – SC, 04 DE JANEIRO DE 2021.
OSCAR ZIMERMANN DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL E.E.

Câmara Municipal
PORTARIA Nº 001/2021

Publicação Nº 2789535

PORTARIA N° 001, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
“EXONERA SERVIDOR QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
MARIA MIRIA RAMBO DA SILVA, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Tangará, Estado de Santa Catarina, no uso de suas
atribuições legais, especialmente aquelas contidas no art. 21, inciso III, alínea ‘a’, do Regimento Interno,
Resolve:
Art. 1º Exonera o Servidor VAGNER FELIPE STIEHL, brasileiro, residente e domiciliado no município de Tangará, Estado de Santa Catarina,
ocupante do cargo de ASSESSOR JURÍDICO- NÍVEL CC - 3, a partir desta data.
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Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Câmara Municipal de Vereadores de Tangará - SC, 04 de janeiro de 2021.
MARIA MIRIA RAMBO DA SILVA
Presidente

PORTARIA Nº 002/2021

Publicação Nº 2789541

PORTARIA N.º 002, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
“NOMEIA ASSESSOR JURÍDICO PARA OCUPAR O CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, NÍVEL CC - 3”
MARIA MIRIA RAMBO DA SILVA, Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vereadores de Tangará, Estado de Santa Catarina, no
uso das atribuições que lhe conferem, especificamente as contidas no art. 21, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno
RESOLVE:
Art. 1º. Fica nomeado, para ocupar o cargo de ASSESSOR JURÍDICO, Nível CC – 3, EDUARDO PARIZZI DA SILVA, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado neste munípio de Tangará, Estado de Santa Catarina, inscrito no CPF sob nº 079.820.929-18, com vencimentos do cargo,
devendo ser filiado ao Regime Geral da Previdência Social – GRPS.
Art. 2º. As despesas decorrentes dessa Portaria correrão a conta do orçamento dessa Casa Legislativa.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões em 04 de janeiro de 2021.
MARIA MIRIA RAMBO DA SILVA
Presidente
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Tigrinhos
Prefeitura
DECRETO 220/2021

Publicação Nº 2788686

DECRETO Nº. 220/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
“APROVA O DESDOBRAMENTO DA RECEITA LÍQUIDA PREVISTA EM METAS MENSAIS E BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO E A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO, COM VISTAS À COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE A REALIZAÇÃO
DA RECEITA E A EXECUÇÃO DA DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021, DE QUE TRATAM OS ARTIGOS 13 E 8º DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101, DE 04 DE MAIO DE 2000 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TIGRINHOS, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do
Município e conforme o que dispõe os artigos 13 e 8º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000;
Considerando a Lei Complementar nº 101, de 05 de maio de 2000 - a Lei de Responsabilidade Fiscal, que prevê, em seu Art. 8º, que o Poder
Executivo estabelecerá, em até trinta dias da promulgação do orçamento, a programação financeira e o cronograma de execução mensal
de desembolso e, no Art. 13, que prevê o desdobramento em metas bimestrais de arrecadação;
Considerando as normas de escrituração previstas na Lei 4.320/64 e no Art. 50 da Lei Complementar nº 101/2000;
Considerando a transparência necessária das informações contábeis através do Relatório Resumido da Execução Orçamentária e do Relatório de Gestão Fiscal, da Lei Complementar nº 101/2000, previsto nos Arts. 52 a 54;
Considerando o encaminhamento realizado por cada Secretaria de Governo das necessidades de realização de despesas durante o exercício;
Considerando que a programação da despesa pública continuada e os investimentos devem respeitar o comportamento da receita;
Considerando a cronologia dos pagamentos dos restos a pagar e demais exigibilidades inscritas no passivo e a necessidade de o município
manter a compatibilidade entre as receitas e despesas orçamentárias conjugadas com o fluxo de recursos extra-orçamentários,
DECRETA:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º. Ficam estabelecidas as metas mensais e bimestrais de arrecadação e os limites para movimentação de empenhos e para pagamentos relativos às dotações constantes na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2021 – Lei nº 980/2020, de 13 de Outubro de
2020, na forma discriminada no Anexo Único, que integra o presente Decreto.
CAPÍTULO II
DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
Seção I
Das Finalidades
Art. 2º. A programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso, com o objetivo de cumprir o princípio do planejamento e do equilíbrio das contas públicas destina-se a:
I - assegurar às Secretarias de Governo a implementação do planejamento realizado em cada Pasta, com vistas à melhor execução dos
programas de governo;
II - identificar as causas do déficit financeiro ou orçamentário, quando houver;
III - servir de subsídio para a definição dos critérios para a limitação de empenho e movimentação financeira, em caso de não atingimento
dos resultados fiscais nominais e primário previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme Art. 4º, § 1º da Lei Complementar nº
101/2000;
IV - possibilitar identificar as falhas no planejamento orçamentário;
V - permitir o planejamento do fluxo de caixa de toda a Administração Municipal, direta e indireta, e o controle deste fluxo, conforme prevê
o Art. 50, II, da Lei Complementar nº 101/2000;
VI - fazer frente, financeiramente, aos riscos fiscais previstos no Anexo de Riscos Fiscais de que trata o Art. 4º, § 3º, da Lei Complementar
nº 101/2000 e previstos no orçamento na Reserva de Contingência, conforme Art. 5º, III, “b” da mesma Lei;
VII - permitir a correta utilização dos recursos financeiros legalmente vinculados ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso
daquele em que ocorreu o ingresso;
VIII - permitir ao Município o cumprimento dos compromissos legais e os decorrentes de fornecimentos e prestação de serviços com o
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Poder Público;
IX - viabilizar o instrumento de comprovação do planejamento do impacto orçamentário-financeiro, previsto na Lei Complementar nº 101,
no exercício e nos dois seguintes:
a) da renúncia de receita, conforme Art. 14, e a comprovação das medidas de compensação, quando for o caso;
b) da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental, prevista no Art. 16, I;
c) da despesa obrigatória de caráter continuado, prevista no Art. 17, § 1º.
CAPÍTULO III
DA METAS DE ARRECADAÇÃO E DE EXECUÇÃO DA DESPESA
Art. 3º. Ficam estabelecidas, conforme Anexo Único deste Decreto, as metas mensais e bimestrais de arrecadação e as despesas mensais e
bimestrais para o presente exercício, estabelecidas como base no fluxo de arrecadações e de despesas divididos por 12 meses.
§ 1º. As metas de arrecadação e a programação da despesa poderão ser revistas bimestralmente, com vistas a adequar o planejamento à
receita realizada e às novas previsões no bimestre, na forma do Anexo Único deste Decreto.
§ 2º. Os valores autorizados a empenhar serão os mesmos autorizados a liquidar e a pagar.
§ 3º. O planejamento bimestral da receita e da despesa deverá ser refletido no Demonstrativo de que trata o Art. 52 da Lei Complementar
nº 101/2000.
CAPÍTULO IV
DOS DESEMBOLSOS
Seção I
Dos Critérios Para os Desembolsos
Art. 4º. As exigibilidades inscritas na contabilidade do Município no Passivo Circulante, de origem financeira, obedecerão à estrita ordem
cronológica de seus vencimentos de acordo com o vínculo de recursos, nos exatos termos do art. 5º da Lei Federal nº 8.666/93 consolidada.
Parágrafo único. A observância da ordem de que trata o caput poderá ser alterada:
I - no pagamento das despesas com pessoal e encargos sociais;
II - para os pagamentos de diárias e adiantamento de despesas de que trata a legislação municipal vigente;
III - nos casos em que decorra vantagem financeira para o Erário, como descontos e abatimentos que sejam capazes de justificar a alteração
da ordem;
IV - nos casos em que for decretada situação de emergência ou estado de calamidade pública no Município;
V - no pagamento da contribuição ao PASEP;
VI - no pagamento da dívida pública; e,
VII - no pagamento de sentenças judiciais.
Art. 5º. A elaboração dos contratos e atos convocatórios de licitação, no que se refere à forma prevista no Art. 40, XIV, “b” e Art. 55, III, da
Lei 8.666/93, deverão obedecer ao fluxo de caixa do órgão/entidade.
Seção II
Dos Repasses Financeiros Para o Poder Legislativo
Art. 6º. Os repasses financeiros ao Poder Legislativo serão efetuados até o dia 20 (vinte) de cada mês, em conta bancária especificada para
esta finalidade em nome e movimentação daquele Poder.
Art. 7º. Os repasses mensais no exercício atenderão:
§ 1º. Ao limite constitucional e aos valores referentes às dotações consignadas na Unidade Orçamentária Câmara de Vereadores para o exercício e em créditos adicionais, e obedecerá ao cronograma de desembolso elaborado pelo Legislativo para atendimentos de suas despesas.
§ 2°. Em caso de o Poder Legislativo não elaborar o seu cronograma de desembolso mensal, para efeitos de repasse, será utilizado o sistema
de duodécimos, sendo repassado 1/12 avos mensalmente do valor do orçamento da Câmara.
§ 3º. Ao final do exercício, depois de deduzidas todas as exigibilidades inscritas no passivo financeiro relativas à Câmara e os valores para
os quais haja vinculação de gastos do Legislativo, os saldos de recursos financeiros deverão ser devolvidos ao Executivo Municipal.
§ 4º. O produto da aplicação financeira dos recursos do Poder Legislativo, bem como as retenções de receitas efetuadas, deverão ser contabilizados no fluxo extra-orçamentário e repassados ao Executivo Municipal.
Seção III
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Dos Repasses Financeiros para atender as Vinculações Constitucionais
e Legais e as Receitas de Aplicações Financeiras
Art. 8º. Os valores do retorno do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB serão creditados em conta específica e os recursos vinculados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE de que
trata a Lei 9.394/96, Art. 70, serão controlados nas fontes de recursos específicas.
Art. 9º. Os valores vinculados às Ações e Serviços Públicos de Saúde serão controlados nas fontes de recursos específicas.
Art. 10. O produto da alienação de bens e direitos e os recursos provenientes de transferências voluntárias, convênios ou congêneres, serão
depositados em conta bancária vinculada específica para atendimento do disposto no Art. 44 e 50, I, da Lei Complementar nº 101/2000.
Art. 11. Os valores decorrentes da receita de aplicação financeira oriunda de recursos vinculados de que tratam os Arts. 8º, 9º e 10 serão
contabilizados como receita patrimonial e terão o mesmo objeto de aplicação do que o depósito que lhe originou a receita.
CAPÍTULO V
DA ALTERAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
Art. 12. A Secretaria da Fazenda juntamente com o Setor de Contabilidade ficarão responsáveis pela elaboração e coordenação do planejamento de que trata este Decreto.
Parágrafo único. A cada bimestre poderá ser efetuada a reprogramação do Anexo Único de que trata este Decreto.
Art. 13. Os limites autorizados somente poderão ser alterados por outro decreto que o retifique, ficando vedada a alteração no sistema de
informática por servidor sem a devida autorização legal.
Art. 14. Os créditos suplementares e especiais que vierem a ser abertos neste exercício, bem como os créditos especiais e extraordinários
reabertos, terão sua execução condicionada aos limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes.
Art. 15. Os Diretores deverão providenciar o bloqueio provisório das dotações orçamentárias e a suspensão da autorização de compra em
caso de não realização da receita, ou tendência desta, podendo ocorrer à recomposição das dotações na proporção dos bloqueios realizados.
Parágrafo único. O Setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal adotará as providências necessárias à limitação de empenho a fim de
equacionar o equilíbrio orçamentário e financeiro do Município, conforme as premissas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei
nº 976/2020, de 19 de agosto de 2020.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 16. A responsabilidade pelo cumprimento e aprimoramento das normas deste Decreto é de cada Secretaria Municipal quanto à sua
pasta.
Art. 17. A fiscalização e acompanhamento do presente Decreto fica a cargo da Secretaria da Fazenda que comunicará ao Prefeito Municipal
o resultado financeiro dos fluxos de caixa e procederá à avaliação do cumprimento por parte das Unidades Orçamentárias.
Art. 18. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia 1º de janeiro de 2021.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TIGRINHOS,
ESTADO DE SANTA CATARINA, EM 04 DE JANEIRO DE 2021.
DERLI ANTONIO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 219 DE 05 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2788377

DECRETO Nº 219, DE 05 DE JANEIRO 2021.
“INSTITUI O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO MUNICÍPIO PARA ATUALIZAÇÃO DA UNIDADE FISCAL DE REFÊRENCIA DO MUNICÍPIO DE TIGRINHOS (UFRM)” E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
.
DERLI ANTONIO DE OLIVEIRA, Prefeito de Tigrinhos, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Legislação em vigor, DECRETA
Art. 1º. Fica instituído como índice oficial de atualização monetária da Unidade Fiscal de Referência do Município - UFRM de Tigrinhos SC, na
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forma do que preconiza o parágrafo único, do artigo 107, do Código Tributário Municipal, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC,
com acúmulo de 5,20% ( cinco e vinte por cento), passando a UFRM de R$ 2,85 ( dois reais e oitenta e cinco centavos) para R$ 3,00 ( três
reais) a partir do dia 01 de Janeiro de 2021.
Art.2º. Nos termos do artigo 132 da Lei Municipal Complementar 032/2014 de 30 de Setembro de 2014, o Imposto sobre a Propriedade
Predial e Territorial Urbano ( IPTU ), poderá ser parcelado em 3 ( três ) vezes, vencendo a primeira em 30 de Abril, segunda em 31 de Maio
e a terceira em 30 de Junho de 2021.
Art.3º. O IPTU, pago a vista terá desconto de 30% ( Trinta Por Cento), conforme preceitua o Art. 132 § 4 da Lei Municipal Complementar
032/2014 de 30 de Setembro de 2014.
Art 4º. O ISSQN FIXO, ALVARÁ SANITÁRIO e a TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO serão pagas a vista, em parcela
única e sem desconto, com vencimento em 28 de Fevereiro de 2021, Conforme Artigo 251 § 2º da Lei Municipal Complementar 032/2014
de 30 de Setembro de 2014.
Art 5º. O ISSQN HOMOLOGADO deverá ser pago até o 15º dia do mês seguinte ao serviço prestado, conforme fixado no Artigo 212 da Lei
Municipal Complementar 032/2014 de 30 de Setembro de 2014.
Art. 6º. Datas de vencimento que coincidirem com finais de semana e/ou feriados, o pagamento poderá ser efetuado no 1º dia útil subsequente, sem acréscimos legais ou encargos.
Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TIGRINHOS, ESTADO DE SANTA CATARINA, EM 05 DE JANEIRO DE 2021.
Derli Antônio de Oliveira
Prefeito de Tigrinhos/SC
Cleiton Soethe
Secretário de Administração e Fazenda
Registrado e publicado em data
supra e local de costume

EXTRATO PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 001/2021

Publicação Nº 2788347

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIGRINHOS
EXTRATO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 001/2021.
TOMADA DE PREÇO Nº. 001/2021.
Licitação Exclusiva ME/EPP.
O Prefeito Municipal de Tigrinhos, Estado de Santa Catarina, no uso das suas atribuições legais, torna público para conhecimento geral dos
interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO, do tipo MENOR PREÇO POR EMPREITADA GLOBAL para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO EM PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE TIGRINHOS, LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE, CONFORME PROJETO, SOB O REGIME DE MENOR PREÇO
POR EMPREITADA GLOBAL. O recebimento da documentação e propostas será até as 08h30min do dia 28/01/2021 no departamento de
Compras e Licitações do Município de Tigrinhos, e a abertura será realizada ás 08h45min do mesmo dia. Maiores Informações bem como
cópia do Edital, poderão ser obtidas junto a Prefeitura Municipal, sito a Avenida Felipe Baczinski, 479, Tigrinhos/SC, fone: (49) 36580064,
com Cleise Honaiser, no site: www.tigrinhos.sc.gov.br Tigrinhos/SC, em 05 de janeiro de 2021.
DERLI ANTONIO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

PORTARIA 001/2021

Publicação Nº 2788872

PORTARIA Nº. 001/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
CONCEDE FÉRIAS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DERLI ANTONIO DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Tigrinhos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o contido no inciso VI, do artigo 68, da Lei Orgânica Municipal e Lei Municipal Complementar 035/2015 e 062/2019;
RESOLVE:
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Art. 1º. Ficam Concedidas Férias aos Servidores Públicos Municipais, a seguir relacionados:
Nome:

Matricula:

Período de Aquisitivo

Adão Cesar Ganzer

438/01

Janeiro a Dezembro 2020

Adriano Bialozor

611/01

Janeiro a Dezembro 2020

Andreia Gomes de Oliveira

717/01

Fevereiro a Dezembro 2020

Andrenize Cristina Rossa Lunkes

626/01

Janeiro a Dezembro 2020

Bruna Gabriela Bonadeo

721/01

Fevereiro a Dezembro 2020

Camila de Oliveira Bach

747/01

Agosto a Dezembro 2020

Carlos Artur M-ller

742/01

Março a Dezembro 2020

Clairton Honnef

520/01

Janeiro a Dezembro 2020

Claudia Rodrigues Hirscheiter

326/01

Janeiro a Dezembro 2020

Claudete Manfrin

407/01

Janeiro a Dezembro 2020

Claudete Wrzesinski Saito

716/01

Fevereiro a Dezembro 2020

Claudineia Andrieli Staudt

743/01

Março a Dezembro 2020

Cleoni Maria Schabarum Cassol

254/01

Janeiro a Dezembro 2020

Daniel Lapazini

469/01

Janeiro a Dezembro 2020

Deyse Katia Ferreira Pasqualotto

418/01

Janeiro a Dezembro 2020

Dulce Mörschbächer

722/01

Fevereiro a Dezembro 2020

Eliane Miorando

50/01

Janeiro a Dezembro 2020

Franciele Ballestreri Broetto

517/01

Janeiro a Dezembro 2020

Gilberto Cybulski

583/14

Janeiro a Dezembro 2020

Gleidson Marcos Neu

488/01

Janeiro a Dezembro 2020

Guriel Marcelo Gotardo

471/01

Janeiro a Dezembro 2020

Jacinta Artemizia Gotardo

251/01

Janeiro a Dezembro 2020

Janaina Raquel Provin Lowis

257/01

Janeiro a Dezembro 2020

Jane Sirlei Timm Andretta

370/01

Janeiro a Dezembro 2020

Jardel Rossatto

364/01

Janeiro a Dezembro 2020

Laine Terezinha Bottega Manfrin

383/02

Janeiro a Dezembro 2020

Leandro da Silva

402/01

Janeiro a Dezembro 2020

Lilian Rosana Rohden

699/01

Janeiro a Dezembro 2020

Luciane Wilsmann Soethe

329/02

Janeiro a Dezembro 2020

Maraisa de Vargas

301/03

Janeiro a Dezembro 2020

Marcelino Fedrizzi

583/26

Janeiro a Dezembro 2020
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Período de Concessão
04/01/2021 a 02/02/2021
(30 dias).
04/01/2021 a 23/01/2021
(20 dias).
04/01/2021 a 30/01/2021
(27 dias).
04/01/2021 a 23/01/2021
(20 dias).
04/01/2021 a 17/01/2021
(14 dias).
04/01/2021 a 15/01/2021
(12 dias).
04/01/2021 a 28/01/2021
(25 dias).
04/01/2021 a 02/02/2021
(30 dias).
04/01/2021 a 02/02/2021
(30 dias).
04/01/2021 a 02/02/2021
(30 dias).
04/01/2021 a 30/01/2021
(27 dias).
04/01/2021 a 28/01/2021
(25 dias).
04/01/2021 a 02/02/2021
(30 dias).
04/01/2021 a 02/02/2021
(30 dias).
04/01/2021 a 23/01/2021
(20 dias).
04/01/2021 a 30/01/2021
(27 dias).
04/01/2021 a 02/02/2021
(30 dias).
04/01/2021 a 02/02/2021
(30 dias).
04/01/2021 a 02/02/2021
(30 dias).
04/01/2021 a 02/02/2021
(30 dias).
04/01/2021 a 23/01/2021
(20 dias).
04/01/2021 a 02/02/2021
(30 dias).
04/01/2021 a 02/02/2021
(30 dias).
04/01/2021 a 02/02/2021
(30 dias).
04/01/2021 a 02/02/2021
(30 dias).
04/01/2021 a 02/02/2021
(30 dias).
04/01/2021 a 02/02/2021
(30 dias).
04/01/2021 a 02/02/2021
(30 dias).
04/01/2021 a 02/02/2021
(30 dias).
04/01/2021 a 02/02/2021
(30 dias).
04/01/2021 a 02/02/2021
(30 dias).
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Márcia Adriani de Oliveira

286/01

Janeiro a Dezembro 2020

Márcia Adriani de Oliveira

286/04

Janeiro a Dezembro 2020

Márcia Regina Provin de Souza

302/03

Janeiro a Dezembro 2020

Mariane Dallastra Godarth

725/01

Fevereiro a Dezembro 2020

Marizete Marafon Ganzer

347/02

Janeiro a Dezembro 2020

Nadia Fritzen Signor

714/01

Fevereiro a Dezembro 2020

Nelson Teske

406/01

Janeiro a Dezembro 2020

Orides Brambila

583/06

Janeiro a Dezembro 2020

Rosani Hoffmann

715/01

Fevereiro a Dezembro 2020

Roseli Teresinha Buzatto de Campos

269/01

Janeiro a Dezembro 2020

Sirlei Ana Sandri Mueller

341/01

Janeiro a Dezembro 2020

Volnei Anoralino da Silva

463/01

Janeiro a Dezembro 2020

Willian Pasqualotto

417/01

Janeiro a Dezembro 2020
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04/01/2021
(30 dias).
04/01/2021
(30 dias).
04/01/2021
(30 dias).
04/01/2021
(27 dias).
04/01/2021
(30 dias).
04/01/2021
(27 dias).
04/01/2021
(30 dias).
04/01/2021
(18 dias).
04/01/2021
(27 dias).
04/01/2021
(20 dias).
04/01/2021
(30 dias).
04/01/2021
(30 dias).
04/01/2021
(20 dias).

a 02/02/2021
a 02/02/2021
a 02/02/2021
a 30/01/2021
a 02/02/2021
a 30/01/2021
a 02/02/2021
a 21/01/2021
a 30/01/2021
a 23/01/2021
a 02/02/2021
a 02/02/2021
a 23/01/2021

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TIGRINHOS,
ESTADO DE SANTA CATARINA, EM 04 DE JANEIRO DE 2021.
DERLI ANTONIO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
Publicada e Registrada nesta Secretaria em quatro de janeiro de dois mil e vinte um.

PORTARIA 002/2021

Publicação Nº 2788874

PORTARIA Nº. 002/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
AUTORIZA PAGAMENTO 1/3 FÉRIAS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DERLI ANTONIO DE OLIVEIRA, Prefeito Municipalde Tigrinhos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o contido no inciso VI, do artigo 68, da Lei Orgânica Municipal, Lei Municipal Complementar 035/2015 e o Decreto 144/2020,
Considerando o disposto nos Decretos Estaduais nº 515 de 17 de março de 2020 e 525 de 23 de março de 2020 e o disposto no Decreto
Municipal nº 135 de 25 de março de 2020, que declarou situação de emergência em saúde pública;
Considerando Adiantamento de Férias aos Servidores Públicos Municipais, concedido de maneira excepcional em razão da pandemia pela
COVID-19;
RESOLVE:
Art. 1º. Fica Autorizado o pagamento do 1/3 sobre as férias aos Servidores Públicos Municipais abaixo relacionados, que usufruíram as férias
de maneira antecipadas em 2020, sendo eles:
·
·
·
·
·
·
·
·

ELESANDRA KLUGE;
ELIZETE MARAFON GANZER;
CLEONI PINNO HEMSING;
IVETE TEREZINHA ENGELMANN;
VANDERLEI DA ROSA;
MARI LÚCIA HEINSCH MOSER;
SIMONE LAMB NEU;
BRUNA APARECIDA BADIA SANSIGOLO;
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ELIZANDRA MAKOSKI BADIA;
JULIANA DE SOUZA;
MARISA KNAK CORREA;
CLEONI DE AZEREDO BUZATTO;
LILIAN GARCIA BASSO;
CLAIR JOSÉ BACKES;
EMILIA JANETE DIAS MACIEL;
VANIR STIELER;
GILMAR STIELER;
JERRY ADRIANI BUTZKE SCHIRMER;
ANTONIO BRAGA;
ROMALDO SCHIRMER;

Art. 2º. Os servidores acima relacionados ficam obrigados a desenvolver suas atividades normais e cumprindo horário estabelecido em cada
setor.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TIGRINHOS,
ESTADO DE SANTA CATARINA, EM 04 DE JANEIRO DE 2021.
DERLI ANTONIO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
Publicada e Registrada nesta Secretaria em quatro de janeiro de dois mil e vinte um.

PORTARIA 003/2021

Publicação Nº 2788876

PORTARIA Nº. 003/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DERLI ANTONIO DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Tigrinhos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o contido no inciso VI, do artigo 68, da Lei Orgânica Municipal e Lei Municipal Complementar 035/2015;
RESOLVE:
Art. 1º. Ficam Concedidas Férias a Servidora Pública Municipal, Sra. LILIAN SANTIN, portadora do CPF nº. 022.208.039-61, efetiva no cargo
de Contador, 30 horas semanais, Matrícula nº. 357/01, relativo ao período aquisitivo de Janeiro a Dezembro de 2020, pelo período de 20
(vinte) dias, a partir de 04 de Janeiro de 2021 a 23 de Janeiro de 2021, sendo permitido transformar 10 (dez) dias em abono pecuniário.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TIGRINHOS,
ESTADO DE SANTA CATARINA, EM 04 DE JANEIRO DE 2021.
DERLI ANTONIO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
Publicada e Registrada nesta Secretaria em quatro de janeiro de dois mil e vinte um.

PORTARIA 004/2021

Publicação Nº 2788880

PORTARIA N°. 004/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DO CARGO DE AGENTE POLÍTICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DERLI ANTONIO DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Tigrinhos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o contido no inciso VI, do artigo 68, da Lei Orgânica Municipal e pela Lei Complementar nº 035/2015 de 03 de Novembro de 2015;
RESOLVE:
Art. 1º. Fica Nomeado o Sr. CLEITON SOETHE, brasileiro, casado, portador do CPF n°. 038.560.929-94, para exercer o Cargo de Agente Político de Secretário Municipal de Administração e Fazenda, com 40 (quarenta) horas semanais, a partir de 04 de Janeiro de 2021, recebendo
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a remuneração prevista na legislação Municipal vigente.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° Ficam revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TIGRINHOS,
ESTADO DE SANTA CATARINA, EM 04 DE JANEIRO DE 2021.
DERLI ANTONIO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
Publicada e Registrada nesta Secretaria em quatro de janeiro de dois mil e vinte um.
Cleiton Soethe
Secretaria Municipal da Administração
e Fazenda.

PORTARIA 005/2021

Publicação Nº 2788882

PORTARIA N°. 005/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DO CARGO DE AGENTE POLÍTICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DERLI ANTONIO DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Tigrinhos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o contido no inciso VI, do artigo 68, da Lei Orgânica Municipal e pela Lei Complementar nº 035/2015 de 03 de Novembro de 2015;
RESOLVE:
Art. 1º. Fica Nomeada a Sra. SALETE BADIA JOHNER, brasileira, casada, portadora do CPF n°. 807.916.979-91, para exercer o Cargo de
Agente Político de Secretária Municipal de saúde, com 40 (quarenta) horas semanais, a partir de 04 de Janeiro de 2021, recebendo a remuneração prevista na legislação Municipal vigente.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TIGRINHOS,
ESTADO DE SANTA CATARINA, EM 04 DE JANEIRO DE 2021.
DERLI ANTONIO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
Publicada e Registrada nesta Secretaria em quatro de janeiro de dois mil e vinte um.
Cleiton Soethe
Secretaria Municipal da Administração
e Fazenda.

PORTARIA 006/2021

Publicação Nº 2788883

PORTARIA Nº. 006/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DERLI ANTONIO DE OLIVEIRA, Prefeito Municipalde Tigrinhos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o contido no inciso VI, do artigo 68, da Lei Orgânica Municipal, Lei Municipal Complementar 035/2015;
RESOLVE:
Art. 1º. Fica concedido Férias a Servidora Pública Municipal, Sra. LUCELIA DOS SANTOS NETO, portadora do CPF nº. 092.751.769-81, efetiva
no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, 40 horas semanais, Matrícula nº. 694/01, relativo ao período aquisitivo Outubro 2019 a Outubro de
2020, pelo período de 15 (quinze) dias, a partir de 04 de Janeiro de 2021 a 18 de Janeiro de 2021, devendo retornar as atividades normais
em 19 de Janeiro de 2021.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
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GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TIGRINHOS,
ESTADO DE SANTA CATARINA, EM 04 DE JANEIRO DE 2021.
DERLI ANTONIO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
Publicada e Registrada nesta Secretaria em quatro de janeiro de dois mil e vinte um.
Cleiton Soethe
Secretaria Municipal da Administração
e Fazenda.

PORTARIA 007/2021

Publicação Nº 2788885

PORTARIA Nº. 007/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DERLI ANTONIO DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Tigrinhos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o contido no inciso VI, do artigo 68, da Lei Orgânica Municipal e Lei Municipal Complementar 035/2015,
RESOLVE:
Art. 1º. Ficam Concedidas Férias ao Servidor Público Municipal, Sr. LEUMAR PAULO FRANZ, efetivo no cargo de Operador, 40 horas semanais, lotado na Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços, Matrícula nº. 683/01, relativo ao período aquisitivo de Abril de 2019
a Abril de 2020, pelo período de 15 (quinze) dias, a partir de 04 de Janeiro de 2021 a 18 de Janeiro de 2021, retornando as atividades
normais em 19 de Janeiro de 2021.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TIGRINHOS,
ESTADO DE SANTA CATARINA, EM 04 DE JANEIRO DE 2021.
DERLI ANTONIO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
Publicada e Registrada nesta Secretaria em quatro de janeiro de dois mil e vinte um.
Cleiton Soethe
Secretaria Municipal da Administração
e Fazenda.

PORTARIA 008/2021

Publicação Nº 2788887

PORTARIA Nº. 008/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DERLI ANTONIO DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Tigrinhos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o contido no inciso VI, do artigo 68, da Lei Orgânica Municipal e Lei Municipal Complementar 035/2015;
RESOLVE:
Art. 1º. Ficam Concedidas Férias ao Servidor Público Municipal, Sr. JOSE ODAIR SOARES, portador do CPF nº. 017.031.289-58, efetivo no
cargo de Mecânico, 40 horas semanais, Matrícula nº. 81/01, lotado na secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços, relativo ao
período aquisitivo de Abril de 2019 a Abril de 2020, pelo período de 20 (vinte) dias, a partir de 04 de Janeiro de 2021 a 23 de Janeiro de
2021, retornando as atividades normais em 24 de Janeiro de 2021.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TIGRINHOS,
ESTADO DE SANTA CATARINA, EM 04 DE JANEIRO DE 2021.
DERLI ANTONIO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
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Publicada e Registrada nesta Secretaria em quatro de janeiro de dois mil e vinte um.
Cleiton Soethe
Secretaria Municipal da Administração
e Fazenda.

PORTARIA 009/2021

Publicação Nº 2788888

PORTARIA Nº. 009/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DERLI ANTONIO DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Tigrinhos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o contido no inciso VI, do artigo 68, da Lei Orgânica Municipal e Lei Municipal Complementar 035/2015;
RESOLVE:
Art. 1º. Ficam Concedidas Férias a Servidora Pública Municipal, Sra. DAIANE KUTSZEPA BRAMBILLA, portadora do CPF nº. 073.232.439-47,
efetiva no cargo de Enfermeira, 40 horas semanais, Matrícula nº. 583/16, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao período aquisitivo de Janeiro a Dezembro de 2018, pelo período de 10 (dez) dias, a partir de 04 de Janeiro de 2021 a 13 de Janeiro de 2021, retornando
as atividades normais em 14 de Janeiro de 2021.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TIGRINHOS,
ESTADO DE SANTA CATARINA, EM 04 DE JANEIRO DE 2021.
DERLI ANTONIO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
Publicada e Registrada nesta Secretaria em quatro de janeiro de dois mil e vinte um.
Cleiton Soethe
Secretaria Municipal da Administração
e Fazenda.

PORTARIA 010/2021

Publicação Nº 2788890

PORTARIA Nº. 010/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DERLI ANTONIO DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Tigrinhos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o contido no inciso VI, do artigo 68, da Lei Orgânica Municipal e Lei Municipal Complementar 035/2015;
RESOLVE:
Art. 1º. Ficam Concedidas Férias a Servidora Pública Municipal, Sra. DANIELA BUDUSCHI MATTEI, portadora do CPF nº. 981.009.479-53,
efetiva no cargo de Psicóloga, 20 horas semanais, Matrícula nº. 608/01, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao período aquisitivo de Janeiro a Dezembro de 2019, pelo período de 10 (dez) dias, a partir de 04 de Janeiro de 2021 a 13 de Janeiro de 2021, retornando
as atividades normais em 14 de Janeiro de 2021.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TIGRINHOS,
ESTADO DE SANTA CATARINA, EM 04 DE JANEIRO DE 2021.
DERLI ANTONIO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
Publicada e Registrada nesta Secretaria em quatro de janeiro de dois mil e vinte um.
Cleiton Soethe
Secretaria Municipal da Administração
e Fazenda.

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

PORTARIA 011/2021

Página 3557

Publicação Nº 2788891

PORTARIA N°. 011/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
EXONERA A PEDIDO A SERVIDORA MUNICIPAL OCUPANTE DO CARGO EFETIVO DE FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMILÓGICA
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DERLI ANTONIO DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Tigrinhos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o contido no inciso VI, do artigo 68, da Lei Orgânica Municipal e Lei Municipal Complementar 035/2015;
RESOLVE:
Art. 1°. Exonera A PEDIDO da Servidora Pública Municipal, a Sra. ALINE CRISTIANE DOS SANTOS CERVENSKI, portadora do CPF nº.
074.610.219-40, do cargo Efetivo de FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMILÓGICA, cadastrada sob na matrícula nº. 653/01, com
carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 04 de Janeiro de 2021, conforme requerimento da mesma e seu deferimento pelo Chefe do Poder Executivo.
Art. 2°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°. Ficam revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TIGRINHOS,
ESTADO DE SANTA CATARINA, EM 04 DE JANEIRO DE 2021.
DERLI ANTONIO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
Publicada e Registrada nesta Secretaria em quatro de janeiro de dois mil e vinte um.
Cleiton Soethe
Secretaria Municipal da Administração
e Fazenda.

PORTARIA 012/2021

Publicação Nº 2788893

PORTARIA Nº. 012/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
CONCEDE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DERLI ANTONIO DE OLIVEIRA, Prefeito Municipalde Tigrinhos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o contido no inciso VI, do artigo 68, da Lei Orgânica Municipal, Lei Municipal Complementar 035/2015 e o Decreto 144/2020,
Considerando o disposto nos Decretos Estaduais nº 515 de 17 de março de 2020 e 525 de 23 de março de 2020 e o disposto no Decreto
Municipal nº 135 de 25 de março de 2020, que decretou situação de emergência em saúde pública;
Considerando a perspectiva de aumento dos gatos e a redução da receita, ante a diminuição da atividade econômica, em decorrência do
enfrentamento ao coronavírus;
Considerando a necessidade de adoção de medidas de manutenção da receita e contenção de despesas;
RESOLVE:
Art. 1º. Fica concedido Adiantamento de Férias a Servidora Pública Municipal, Sra. CLEONI PINNO HEMSING, portadora do CPF nº.
082.920.989-17, efetiva no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, 40 horas semanais, lotada na secretária Municipal de Saúde, Matrícula nº.
684/01, pelo período de 15 (quinze) dias, referente ao perído de Janeiro a Dezembro de 2021, a partir de 04 de Janeiro de 2021 a 18 de
Janeiro de 2021, devendo retornar as atividades normais em 19 de Janeiro de 2021.
Art. 2º. Fica postergando o pagamento do 1/3 sobre as férias para o mês de Janeiro de 2022, quando vencido o período aquisitivo, ou para
a data da rescisão do contrato, conforme o caso;
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TIGRINHOS,
ESTADO DE SANTA CATARINA, EM 04 DE JANEIRO DE 2021.
DERLI ANTONIO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
Publicada e Registrada nesta Secretaria em quatro de janeiro de dois mil e vinte um.
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Cleiton Soethe
Secretaria Municipal da Administração e Fazenda.

PORTARIA 013/2021

Publicação Nº 2788894

PORTARIA Nº. 013/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
CONCEDE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DERLI ANTONIO DE OLIVEIRA, Prefeito Municipalde Tigrinhos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o contido no inciso VI, do artigo 68, da Lei Orgânica Municipal, Lei Municipal Complementar 035/2015 e o Decreto 144/2020,
Considerando o disposto nos Decretos Estaduais nº 515 de 17 de março de 2020 e 525 de 23 de março de 2020 e o disposto no Decreto
Municipal nº 135 de 25 de março de 2020, que decretou situação de emergência em saúde pública;
Considerando a perspectiva de aumento dos gatos e a redução da receita, ante a diminuição da atividade econômica, em decorrência do
enfrentamento ao coronavírus;
Considerando a necessidade de adoção de medidas de manutenção da receita e contenção de despesas;
RESOLVE:
Art. 1º. Fica concedido Adiantamento de Férias a Servidora Pública Municipal, Sra. IVETE TEREZINHA ENGELMANN, portadora do CPF nº.
030.303.794-69, efetiva no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, 40 horas semanais, lotada na secretária Municipal de Educação, Cultura
e Esportes, Matrícula nº. 424/01, pelo período de 15 (quinze) dias, referente ao perído de Janeiro a Dezembro de 2021, a partir de 04 de
Janeiro de 2021 a 18 de Janeiro de 2021, devendo retornar as atividades normais em 19 de Janeiro de 2021.
Art. 2º. Fica postergando o pagamento do 1/3 sobre as férias para o mês de Janeiro de 2022, quando vencido o período aquisitivo, ou para
a data da rescisão do contrato, conforme o caso;
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TIGRINHOS,
ESTADO DE SANTA CATARINA, EM 04 DE JANEIRO DE 2021.
DERLI ANTONIO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
Publicada e Registrada nesta Secretaria em quatro de janeiro de dois mil e vinte um.
Cleiton Soethe
Secretaria Municipal da Administração e Fazenda.

PORTARIA 014/2021

Publicação Nº 2788895

PORTARIA Nº. 014/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
CONCEDE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DERLI ANTONIO DE OLIVEIRA, Prefeito Municipalde Tigrinhos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o contido no inciso VI, do artigo 68, da Lei Orgânica Municipal, Lei Municipal Complementar 035/2015 e o Decreto 144/2020,
Considerando o disposto nos Decretos Estaduais nº 515 de 17 de março de 2020 e 525 de 23 de março de 2020 e o disposto no Decreto
Municipal nº 135 de 25 de março de 2020, que decretou situação de emergência em saúde pública;
Considerando a perspectiva de aumento dos gatos e a redução da receita, ante a diminuição da atividade econômica, em decorrência do
enfrentamento ao coronavírus;
Considerando a necessidade de adoção de medidas de manutenção da receita e contenção de despesas;
RESOLVE:
Art. 1º. Fica concedido Adiantamento de Férias a Servidora Pública Municipal, Sra. ELESANDRA KLUGE, portadora do CPF nº. 037.558.71955, efetiva no cargo de Merendeira, 40 horas semanais, lotada na secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes, Matrícula nº.
437/01, pelo período de 15 (quinze) dias, referente ao perído de Janeiro a Dezembro de 2021, a partir de 04 de Janeiro de 2021 a 18 de
Janeiro de 2021, devendo retornar as atividades normais em 19 de Janeiro de 2021.
Art. 2º. Fica postergando o pagamento do 1/3 sobre as férias para o mês de Janeiro de 2022, quando vencido o período aquisitivo, ou para
a data da rescisão do contrato, conforme o caso;
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Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TIGRINHOS,
ESTADO DE SANTA CATARINA, EM 04 DE JANEIRO DE 2021.
DERLI ANTONIO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
Publicada e Registrada nesta Secretaria em quatro de janeiro de dois mil e vinte um.
Cleiton Soethe
Secretaria Municipal da Administração
e Fazenda.

PORTARIA 015/2021

Publicação Nº 2788897

PORTARIA Nº. 015/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO E POSSE PARA O EXERCÍCIO DO CARGO TEMPORÁRIO DE CONSELHEIRO TUTELAR NO MUNICÍPIO DE
TIGRINHOS/SC E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DERLI ANTONIO DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Tigrinhos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o contido no inciso VI, do artigo 68, da Lei Orgânica Municipal e;
Considerando o Processo de Eleitoral do Conselho Tutelar de Tigrinhos, mandato 2020/2024, conforme Ata da Solenidade de Posse dos
Conselheiros Tutelares, e conforme Edital CMDCA nº 001/2019 e Edital CMDCA nº 006/2019, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente;
RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR o Sr. CLEITON JOSE MONTEIRO, inscrito sob o CPF nº 042.544.179-26, para exercer o cargo Temporário de CONSELHEIRO TUTELAR no Município de Tigrinhos, a partir de 04 de Janeiro de 2021, conforme Ata do Conselho Municipal de Direitos da Criança e
Adolescente, recebendo a remuneração prevista na legislação Municipal vigente.
Art. 2º. Justifica-se a nomeação em razão do afastamento excepcional dos Conselheiros Tutelares do Município de Tigrinhos/SC, em virtude
das FÉRIAS programas e agendadas para os meses de Janeiro/2021, Fevereiro/2021, Março/2021 e Abril/2020, conforme cronograma da
Administração Municipal, sendo absolutamente necessária a substituição para dar continuidade aos trabalhos realizados no Conselho Tutelar
do Município de Tigrinhos/SC.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TIGRINHOS,
ESTADO DE SANTA CATARINA, EM 04 DE JANEIRO DE 2021.
DERLI ANTONIO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
Publicada e Registrada nesta Secretaria em quatro de janeiro de dois mil e vinte um.
Cleiton Soethe
Secretaria Municipal da Administração
e Fazenda.

PORTARIA 016/2021

Publicação Nº 2790315

PORTARIA Nº. 016/2021, DE 05 DE JANEIRO DE 2021.
CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DERLI ANTONIO DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Tigrinhos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o contido no inciso VI, do artigo 68, da Lei Orgânica Municipal e Lei Municipal Complementar n°. 062/2019;
RESOLVE:
Art. 1º. Fica Concedida Licença para Tratamento de Saúde, a Servidora Pública Municipal, Sra. JUCIANE SIMONETTI, portadora do CPF nº.
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054.307.519-28, temporária no cargo de Professor de Anos Iniciais, 20 horas semanais, cadastrada sob a matrícula nº 712/01, pelo período
de 14 (quatorze) dias, a partir de 04 de Janeiro de 2021 a 17 de Janeiro de 2021, retornando as atividades normais em 18 de Janeiro de
2021, nos termos do art. 82 da Lei Municipal Complementar n°. 062/2019 (Plano de cargos e carreiras do Magistério Público de Tigrinhos),
conforme Atestado Médico Apresentado.
Lei Municipal Complementar nº 062/2019.
Art. 82 Será concedida ao servidor licença para tratamento de saúde, a pedido ou de ofício, com base em exame médico, sem prejuízo da
remuneração a que fizer jus pelo período de 15 (quinze) dias, sendo que após, o funcionário deverá encaminhar o devido procedimento
junto ao Instituto Nacional de Seguro Social. Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais
a partir de 04 de Janeiro de 2021.
Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TIGRINHOS,
ESTADO DE SANTA CATARINA, EM 05 DE JANEIRO DE 2021.
DERLI ANTONIO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
Publicada e Registrada nesta Secretaria em cinco de janeiro de dois mil e vinte um.
Cleiton Soethe
Secretário Municipal de
Administração e Fazenda.
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514,17

90.851,21
190,19

14.355,62
6.822,35

DESPESAS 3.3.90.00

DESPESAS 3.3.71.00

DESPESAS 3.3.93.00

DESPESAS 4.4.90.00

1.136.335,84

950,97

475,49

950,97

19.019,44

1.136.335,84

950,97

475,49

950,97

19.019,44

49.926,02

6.822,35

14.355,62

190,19

90.851,21

249,63

1.136.335,84

950,97

475,49

950,97

19.019,44

49.926,02

6.822,35

14.355,62

190,19

90.851,21

249,63

130.709,50

5.000,00

9.683,33

42.044,41

83,33

1.941,67

514,17

760,78

9.985,20

4.233,33

352.599,43

394.988,81

MARÇO

6.822,35

14.355,62

190,19

90.851,21

249,63

130.709,50

5.000,00

9.683,33

42.044,41

83,33

1.941,67

514,17

760,78

9.985,20

4.233,33

352.599,43

394.988,81

1.136.335,84

950,97

475,49

950,97

19.019,44

49.926,02

ABRIL

6.822,35

14.355,62

190,19

90.851,21

249,63

130.709,50

5.000,00

9.683,33

42.044,41

83,33

1.941,67

514,17

760,78

9.985,20

4.233,33

352.599,43

394.988,81

1.136.335,84

950,97

475,49

950,97

19.019,44

49.926,02

MAIO

1.136.335,84

950,97

475,49

950,97

19.019,44

49.926,02

6.822,35

14.355,62

190,19

90.851,21

249,63

130.709,50

5.000,00

9.683,33

42.044,41

83,33

1.941,67

514,17

760,78

9.985,20

4.233,33

352.599,43

394.988,81

JUNHO

6.822,35

14.355,62

190,19

90.851,21

249,63

130.709,50

5.000,00

9.683,33

42.044,41

83,33

1.941,67

514,17

760,78

9.985,20

4.233,33

352.599,43

394.988,81

1.136.335,84

950,97

475,49

950,97

19.019,44

49.926,02

JULHO

1.136.335,84

950,97

475,49

950,97

19.019,44

49.926,02

6.822,35

14.355,62

190,19

90.851,21

249,63

130.709,50

5.000,00

9.683,33

42.044,41

83,33

1.941,67

514,17

760,78

9.985,20

4.233,33

352.599,43

394.988,81

AGOSTO

1.136.335,84

950,97

475,49

950,97

19.019,44

49.926,02

6.822,35

14.355,62

190,19

90.851,21

249,63

130.709,50

5.000,00

9.683,33

42.044,41

83,33

1.941,67

514,17

760,78

9.985,20

4.233,33

352.599,43

394.988,81

SETEMBRO

1.136.335,84

950,97

475,49

950,97

19.019,44

49.926,02

6.822,35

14.355,62

190,19

90.851,21

249,63

130.709,50

5.000,00

9.683,33

42.044,41

83,33

1.941,67

514,17

760,78

9.985,20

4.233,33

352.599,43

394.988,81

OUTUBRO

1.136.335,84

950,97

475,49

950,97

19.019,44

49.926,02

6.822,35

14.355,62

190,19

90.851,21

249,63

130.709,50

5.000,00

9.683,33

42.044,41

83,33

1.941,67

514,17

760,78

9.985,20

4.233,33

352.599,43

394.988,81

NOVEMBRO

1.136.335,94

950,97

475,49

950,97

19.019,44

49.926,02

6.822,35

14.355,62

190,19

90.851,21

249,63

130.709,50

5.000,00

9.683,33

42.044,41

83,33

1.941,67

514,17

760,78

9.985,20

4.233,33

352.599,53

394.988,81

DEZEMBRO

TOTAL

13.636.030,18

11.411,66

5.705,83

11.411,66

228.233,23

599.112,22

81.868,17

172.267,41

2.282,33

1.090.214,50

2.995,56

1.568.513,98

60.000,00

116.200,00

504.532,92

1.000,00

23.300,00

6.170,00

9.129,33

119.822,44

50.800,00

4.231.193,26

4.739.865,68
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TOTAL GERAL

DESPESAS 4.4.90.00

DESPESAS 3.3.93.00

DESPESAS 3.3.50.00

DESPESAS 3.3.90.00

DESPESAS 3.1.90.00

49.926,02

249,63

DESPESAS 3.1.71.00

CAMARA DE VEREADORES

130.709,50

DESPESAS 3.1.90.00

130.709,50

5.000,00

5.000,00

FUNDO SAUDE

9.683,33

9.683,33

DESPESAS 4.6.90.00
RESERVA DE
CONTINGENCIA

83,33
42.044,41

83,33

42.044,41

1.941,67

DESPESAS 4.4.90.00

DESPESAS 3.1.71.00

760,78

DESPESAS 4.4.71.00

514,17
1.941,67

DESPESAS 3.3.71.00

760,78

DESPESAS 3.3.93.00

9.985,20

4.233,33

4.233,33
9.985,20

DESPESAS 3.2.90.00

DESPESAS 3.3.50.00

352.599,43

352.599,43

DESPESAS 3.3.90.00

394.988,81

FEVEREIRO

394.988,81

JANEIRO

DESPESAS 3.1.90.00
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Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal
Previsto
16.627,38
16.627,38
16.627,38
16.627,38
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
Previsto
135,51
135,51
135,51
135,51
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Previsto
7.297,02
7.297,02
7.297,02
7.297,02
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
Previsto
161,65
161,65
161,65
161,65
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa
Previsto
104,60
104,60
104,60
104,60
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal
Previsto
1.676,83
1.676,83
1.676,83
1.676,83
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros
Previsto
47,54
47,54
47,54
47,54
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal
Previsto
11.496,32
11.496,32
11.496,32
11.496,32
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros
Previsto
47,54
47,54
47,54
47,54
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa
Previsto
285,28
285,28
285,28
285,28
Taxa pelo exercicio de Poder de Policia
Previsto
1.596,37
1.596,37
1.596,37
1.596,37
Taxa de funcionamento.esta.com/indust/P. serviços
Previsto
1.027,35
1.027,35
1.027,35
1.027,35
Taxa vistoria Convenio Bombeiros
Previsto
375,07
375,07
375,07
375,07
Taxa de Fiscalização Sanitaria
Previsto
186,31
186,31
186,31
186,31
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal
Previsto
2.251,10
2.251,10
2.251,10
2.251,10
Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal
Previsto
570,58
570,58
570,58
570,58
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal
Previsto
2.388,08
2.388,08
2.388,08
2.388,08
Remuneração depositos - 15% saude
Previsto
123,62
123,62
123,62
123,62
Remuneração depositos - Atençao Basica
Previsto
123,62
123,62
123,62
123,62
Remuneração depositos - Farmacia Basica
Previsto
123,62
123,62
123,62
123,62
Remuneração depositos - Vigilancia em Saude
Previsto
123,62
123,62
123,62
123,62
Remuneração depositos - MAC
Previsto
123,62
123,62
123,62
123,62
Remuneração depositos - Saude Estado
Previsto
47,54
47,54
47,54
47,54
Remuneração Dep. Banc. - FEP
Previsto
199,70
199,70
199,70
199,70
Remuneração Dep. Banc. - Salario Educação
Previsto
950,97
950,97
950,97
950,97
Remuneração Dep. Banc. - PNATE
Previsto
114,11
114,11
114,11
114,11
Remuneração Dep. Banc. - PNAE
Previsto
104,60
104,60
104,60
104,60
Remuneração Dep. Banc. - Outras Transf. FNDE
Previsto
47,54
47,54
47,54
47,54

Especificação

47,54

104,60

114,11

950,97

199,70

47,54

123,62

123,62

123,62

123,62

123,62

2.388,08

570,58

2.251,10

186,31

375,07

1.027,35

1.596,37

285,28

47,54

11.496,32

47,54

1.676,83

104,60

161,65

7.297,02

135,51

16.627,38

Maio

47,54

104,60

114,11

950,97

199,70

47,54

123,62

123,62

123,62

123,62

123,62

2.388,08

570,58

2.251,10

186,31

375,07

1.027,35

1.596,37

285,28

47,54

11.496,32

47,54

1.676,83

104,60

161,65

7.297,02

135,51

16.627,38

Junho

47,54

104,60

114,11

950,97

199,70

47,54

123,62

123,62

123,62

123,62

123,62

2.388,08

570,58

2.251,10

186,31

375,07

1.027,35

1.596,37

285,28

47,54

11.496,32

47,54

1.676,83

104,60

161,65

7.297,02

135,51

16.627,38

Julho

47,54

104,60

114,11

950,97

199,70

47,54

123,62

123,62

123,62

123,62

123,62

2.388,08

570,58

2.251,10

186,31

375,07

1.027,35

1.596,37

285,28

47,54

11.496,32

47,54

1.676,83

104,60

161,65

7.297,02

135,51

16.627,38

Agosto

47,54

104,60

114,11

950,97

199,70

47,54

123,62

123,62

123,62

123,62

123,62

2.388,08

570,58

2.251,10

186,31

375,07

1.027,35

1.596,37

285,28

47,54

11.496,32

47,54

1.676,83

104,60

161,65

7.297,02

135,51

16.627,38

Setembro

47,54

104,60

114,11

950,97

199,70

47,54

123,62

123,62

123,62

123,62

123,62

2.388,08

570,58

2.251,10

186,31

375,07

1.027,35

1.596,37

285,28

47,54

11.496,32

47,54

1.676,83

104,60

161,65

7.297,02

135,51

16.627,38

Outubro

47,54

104,60

114,11

950,97

199,70

47,54

123,62

123,62

123,62

123,62

123,62

2.388,08

570,58

2.251,10

186,31

375,07

1.027,35

1.596,37

285,28

47,54

11.496,32

47,54

1.676,83

104,60

161,65

7.297,02

135,51

16.627,38

Novembro

1/

4

47,64

104,68

114,19

950,99

199,75

47,64

123,70

123,70

123,70

123,70

123,70

2.388,13

570,62

2.251,17

186,35

375,08

1.027,39

1.596,47

285,42

47,64

11.496,42

47,64

1.677,05

104,68

161,83

7.296,87

135,73

16.627,57

Dezembro

570,58

1.255,28

1.369,40

11.411,66

2.396,45

570,58

1.483,52

1.483,52

1.483,52

1.483,52

1.483,52

28.657,01

6.847,00

27.013,27

2.235,76

4.500,85

12.328,24

19.156,54

3.423,50

570,58

137.955,94

570,58

20.122,18

1.255,28

1.939,98

87.564,09

1.626,34

199.528,75

Total

Usuário: pmtigrinhos

Data: 04/01/2021

Página:
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1.3.2.1.00.1.1.00.00.14

1.3.2.1.00.1.1.00.00.13

1.3.2.1.00.1.1.00.00.12

1.3.2.1.00.1.1.00.00.11

1.3.2.1.00.1.1.00.00.10

1.3.2.1.00.1.1.00.00.06

1.3.2.1.00.1.1.00.00.05

1.3.2.1.00.1.1.00.00.04

1.3.2.1.00.1.1.00.00.03

1.3.2.1.00.1.1.00.00.02

1.3.2.1.00.1.1.00.00.01

1.2.4.0.00.1.1.00.00.00

1.1.3.8.04.1.1.00.00.00

1.1.2.2.01.1.1.00.00.00

1.1.2.1.01.1.1.00.00.05

1.1.2.1.01.1.1.00.00.03

1.1.2.1.01.1.1.00.00.02

1.1.2.1.01.1.1.00.00.01

1.1.1.8.02.3.3.00.00.00

1.1.1.8.02.3.2.00.00.00

1.1.1.8.02.3.1.00.00.00

1.1.1.8.01.4.2.00.00.00

1.1.1.8.01.4.1.00.00.00

1.1.1.8.01.1.3.00.00.00

1.1.1.8.01.1.2.00.00.00

1.1.1.8.01.1.1.00.00.00

1.1.1.3.03.4.1.00.00.00

1.1.1.3.03.1.1.00.00.00

Código
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ASSINADO DIGITALMENTE

1.7.1.8.03.3.1.00.00.01

1.7.1.8.03.2.1.00.00.01

1.7.1.8.03.1.1.00.00.08

1.7.1.8.03.1.1.00.00.05

1.7.1.8.03.1.1.00.00.04

1.7.1.8.03.1.1.00.00.03

1.7.1.8.03.1.1.00.00.02

1.7.1.8.03.1.1.00.00.01

1.7.1.8.02.6.1.00.00.00

1.7.1.8.01.5.1.00.00.00

1.7.1.8.01.4.1.00.00.00

1.7.1.8.01.3.1.00.00.00

1.7.1.8.01.2.1.00.00.00

1.6.2.0.02.1.1.00.00.00

1.6.1.0.02.1.1.00.00.00

1.6.1.0.01.1.1.00.00.00

1.4.0.0.00.1.1.00.00.00

1.3.2.1.00.1.1.00.00.26

1.3.2.1.00.1.1.00.00.25

1.3.2.1.00.1.1.00.00.24

1.3.2.1.00.1.1.00.00.23

1.3.2.1.00.1.1.00.00.22

1.3.2.1.00.1.1.00.00.20

1.3.2.1.00.1.1.00.00.19

1.3.2.1.00.1.1.00.00.18

1.3.2.1.00.1.1.00.00.17

1.3.2.1.00.1.1.00.00.16

1.3.2.1.00.1.1.00.00.15

Código

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Remuneração Dep. Banc. - CIDE
Previsto
114,11
114,11
114,11
114,11
Remuneração Dep. Banc. - COSIP
Previsto
114,11
114,11
114,11
114,11
Remuneração Dep. Banc. - TRansp. Escoar Estado
Previsto
114,11
114,11
114,11
114,11
Remuneração Dep. Banc. - Alienação Bens
Previsto
475,48
475,48
475,48
475,48
Remuneração Dep. Banc. - Assistencia Social Federal
Previsto
114,11
114,11
114,11
114,11
Remuneração Dep. Banc. - Assistencia Social Estadual
Previsto
114,11
114,11
114,11
114,11
Remuneração Dep. Banc. - Convenio Trans. Pref
Previsto
47,54
47,54
47,54
47,54
Remuneração Dep. Banc. - Convenio Trans. CIVIL
Previsto
47,54
47,54
47,54
47,54
Remuneração Dep. Banc. - Convenio Trans. MILITAR
Previsto
47,54
47,54
47,54
47,54
Remuneração Dep. Banc. - Convenio BOMBEIROS
Previsto
47,54
47,54
47,54
47,54
Remuneração Dep. Banc. - Recursos Livres
Previsto
7.607,77
7.607,77
7.607,77
7.607,77
Receita Agropecuária - Principal
Previsto
190,19
190,19
190,19
190,19
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal
Previsto
171,17
171,17
171,17
171,17
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal
Previsto
380,38
380,38
380,38
380,38
Serviços de Transporte - Principal
Previsto
95,09
95,09
95,09
95,09
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
Previsto
554.181,24
554.181,24
554.181,24
554.181,24
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal
Previsto
30.831,41
30.831,41
30.831,41
30.831,41
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal
Previsto
20.290,55
20.290,55
20.290,55
20.290,55
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Previsto
158,42
158,42
158,42
158,42
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal
Previsto
5.598,58
5.598,58
5.598,58
5.598,58
Transferencia SUS - PAB FIXO
Previsto
4.630,47
4.630,47
4.630,47
4.630,47
Transferencia SUS - AGENTES DE SAUDE
Previsto
6.267,85
6.267,85
6.267,85
6.267,85
Transferencia SUS - PMAQ
Previsto
13.009,29
13.009,29
13.009,29
13.009,29
Transferencia SUS - SAUDE BUCAL
Previsto
2.544,80
2.544,80
2.544,80
2.544,80
Transferencia SUS - SAUDE DA FAMILIA
Previsto
8.136,51
8.136,51
8.136,51
8.136,51
Transferencia SUS - NASF
Previsto
9.129,32
9.129,32
9.129,32
9.129,32
Transferencia SUS - MAC
Previsto
8.199,24
8.199,24
8.199,24
8.199,24
Transferencia SUS - VIGLANCIA EM SAUDE
Previsto
3.547,12
3.547,12
3.547,12
3.547,12

Especificação

CONSOLIDADO

Metas Mensais de Arrecadação - Programado/Orçado (L.R.F., Artigo 13)

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL TIGRINHOS

3.547,12

8.199,24

9.129,32

8.136,51

2.544,80

13.009,29

6.267,85

4.630,47

5.598,58

158,42

20.290,55

30.831,41

554.181,24

95,09

380,38

171,17

190,19

7.607,77

47,54

47,54

47,54

47,54

114,11

114,11

475,48

114,11

114,11

114,11

Maio

3.547,12

8.199,24

9.129,32

8.136,51

2.544,80

13.009,29

6.267,85

4.630,47

5.598,58

158,42

20.290,55

30.831,41

554.181,24

95,09

380,38

171,17

190,19

7.607,77

47,54

47,54

47,54

47,54

114,11

114,11

475,48

114,11

114,11

114,11

Junho

3.547,12

8.199,24

9.129,32

8.136,51

2.544,80

13.009,29

6.267,85

4.630,47

5.598,58

158,42

20.290,55

30.831,41

554.181,24

95,09

380,38

171,17

190,19

7.607,77

47,54

47,54

47,54

47,54

114,11

114,11

475,48

114,11

114,11

114,11

Julho

3.547,12

8.199,24

9.129,32

8.136,51

2.544,80

13.009,29

6.267,85

4.630,47

5.598,58

158,42

20.290,55

30.831,41

554.181,24

95,09

380,38

171,17

190,19

7.607,77

47,54

47,54

47,54

47,54

114,11

114,11

475,48

114,11

114,11

114,11

Agosto

3.547,12

8.199,24

9.129,32

8.136,51

2.544,80

13.009,29

6.267,85

4.630,47

5.598,58

158,42

20.290,55

30.831,41

554.181,24

95,09

380,38

171,17

190,19

7.607,77

47,54

47,54

47,54

47,54

114,11

114,11

475,48

114,11

114,11

114,11

Setembro

3.547,12

8.199,24

9.129,32

8.136,51

2.544,80

13.009,29

6.267,85

4.630,47

5.598,58

158,42

20.290,55

30.831,41

554.181,24

95,09

380,38

171,17

190,19

7.607,77

47,54

47,54

47,54

47,54

114,11

114,11

475,48

114,11

114,11

114,11

Outubro

3.547,12

8.199,24

9.129,32

8.136,51

2.544,80

13.009,29

6.267,85

4.630,47

5.598,58

158,42

20.290,55

30.831,41

554.181,24

95,09

380,38

171,17

190,19

7.607,77

47,54

47,54

47,54

47,54

114,11

114,11

475,48

114,11

114,11

114,11

Novembro

2/

4

3.547,18

8.199,29

9.129,43

8.136,56

2.544,80

13.009,33

6.267,91

4.630,54

5.598,62

158,53

20.290,74

30.831,53

554.181,31

95,18

380,48

171,23

190,24

7.607,82

47,64

47,64

47,64

47,64

114,19

114,19

475,55

114,19

114,19

114,19

Dezembro

42.565,50

98.390,93

109.551,95

97.638,17

30.537,60

156.111,52

75.214,26

55.565,71

67.183,00

1.901,15

243.486,79

369.977,04

6.650.174,95

1.141,17

4.564,66

2.054,10

2.282,33

91.293,29

570,58

570,58

570,58

570,58

1.369,40

1.369,40

5.705,83

1.369,40

1.369,40

1.369,40

Total

Usuário: pmtigrinhos

Data: 04/01/2021
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1.9.9.0.99.1.3.00.00.00

1.9.9.0.99.1.2.00.00.00

1.9.9.0.99.1.1.00.00.00

1.9.2.1.99.1.1.00.00.00

1.9.1.0.01.1.1.00.00.00

1.7.5.8.01.1.1.00.00.00

1.7.2.8.10.2.1.00.00.00

1.7.2.8.07.1.1.00.00.03

1.7.2.8.07.1.1.00.00.02

1.7.2.8.07.1.1.00.00.01

1.7.2.8.03.1.1.00.00.02

1.7.2.8.03.1.1.00.00.01

1.7.2.8.01.4.1.00.00.00

1.7.2.8.01.3.1.00.00.00

1.7.2.8.01.2.1.00.00.00

1.7.2.8.01.1.1.00.00.00

1.7.1.8.99.1.1.00.00.00

1.7.1.8.12.1.1.00.00.05

1.7.1.8.12.1.1.00.00.04

1.7.1.8.12.1.1.00.00.03

1.7.1.8.12.1.1.00.00.02

1.7.1.8.12.1.1.00.00.01

1.7.1.8.06.1.1.00.00.00

1.7.1.8.05.9.1.00.00.00

1.7.1.8.05.4.1.00.00.00

1.7.1.8.05.3.1.00.00.00

1.7.1.8.05.1.1.00.00.00

1.7.1.8.03.4.1.00.00.01

Código

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Transferencia SUS- FARMACIA BASICA
Previsto
857,47
857,47
857,47
857,47
857,47
857,47
Transferências do Salário-Educação - Principal
Previsto
8.968,89
8.968,89
8.968,89
8.968,89
8.968,89
8.968,89
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal
Previsto
2.827,81
2.827,81
2.827,81
2.827,81
2.827,81
2.827,81
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal
Previsto
2.682,01
2.682,01
2.682,01
2.682,01
2.682,01
2.682,01
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE - Principal
Previsto
2.016,69
2.016,69
2.016,69
2.016,69
2.016,69
2.016,69
Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal
Previsto
962,38
962,38
962,38
962,38
962,38
962,38
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FEDERAL
Previsto
14.706,77
14.706,77
14.706,77
14.706,77
14.706,77
14.706,77
PROTEÇÃO SOCIAL DE MEDICA COMPLEXIDADE - FEDERAL
Previsto
4.945,05
4.945,05
4.945,05
4.945,05
4.945,05
4.945,05
PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - FEDERAL
Previsto
950,97
950,97
950,97
950,97
950,97
950,97
INDICE DE GESTAO DESENTRALIZADA SUAS - FEDERAL
Previsto
448,01
448,01
448,01
448,01
448,01
448,01
INDICE DE GESTAO DESENTRALIZADA BLSA FAMILIA - FEDERAL
Previsto
407,96
407,96
407,96
407,96
407,96
407,96
Outras Transferências da União - Principal
Previsto
1.917,50
1.917,50
1.917,50
1.917,50
1.917,50
1.917,50
Cota-Parte do ICMS - Principal
Previsto
251.167,63
251.167,63
251.167,63
251.167,63
251.167,63
251.167,63
Cota-Parte do IPVA - Principal
Previsto
9.888,33
9.888,33
9.888,33
9.888,33
9.888,33
9.888,33
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
Previsto
3.702,93
3.702,93
3.702,93
3.702,93
3.702,93
3.702,93
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal
Previsto
1.057,48
1.057,48
1.057,48
1.057,48
1.057,48
1.057,48
Transferencia ESTADO - Co- Financiamento
Previsto
3.937,02
3.937,02
3.937,02
3.937,02
3.937,02
3.937,02
Transferencia ESTADO - FARMACIA BASICA
Previsto
857,47
857,47
857,47
857,47
857,47
857,47
Proteção Social Basica - Estadual
Previsto
1.171,59
1.171,59
1.171,59
1.171,59
1.171,59
1.171,59
Proteção Social de Medica Complexidade - Estadual
Previsto
564,87
564,87
564,87
564,87
564,87
564,87
Proteção Social de Alta Complexidade - Estadual
Previsto
355,66
355,66
355,66
355,66
355,66
355,66
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal
Previsto
7.123,14
7.123,14
7.123,14
7.123,14
7.123,14
7.123,14
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
Previsto
81.059,18
81.059,18
81.059,18
81.059,18
81.059,18
81.059,18
Multas Previstas em Legislação Específica - Principal
Previsto
1.055,57
1.055,57
1.055,57
1.055,57
1.055,57
1.055,57
Outras Indenizações - Principal
Previsto
304,31
304,31
304,31
304,31
304,31
304,31
Outras Receitas - Primárias - Principal
Previsto
47,54
47,54
47,54
47,54
47,54
47,54
Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros
Previsto
66,56
66,56
66,56
66,56
66,56
66,56
Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa
Previsto
47,54
47,54
47,54
47,54
47,54
47,54

Especificação

CONSOLIDADO
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47,54

66,56

47,54

304,31

1.055,57

81.059,18

7.123,14

355,66

564,87

1.171,59

857,47

3.937,02

1.057,48

3.702,93

9.888,33

251.167,63

1.917,50

407,96

448,01

950,97

4.945,05

14.706,77

962,38

2.016,69

2.682,01

2.827,81

8.968,89

857,47

Julho

47,54

66,56

47,54

304,31

1.055,57

81.059,18

7.123,14

355,66

564,87

1.171,59

857,47

3.937,02

1.057,48

3.702,93

9.888,33

251.167,63

1.917,50

407,96

448,01

950,97

4.945,05

14.706,77

962,38

2.016,69

2.682,01

2.827,81

8.968,89

857,47

Agosto

47,54

66,56

47,54

304,31

1.055,57

81.059,18

7.123,14

355,66

564,87

1.171,59

857,47

3.937,02

1.057,48

3.702,93

9.888,33

251.167,63

1.917,50

407,96

448,01

950,97

4.945,05

14.706,77

962,38

2.016,69

2.682,01

2.827,81

8.968,89

857,47

Setembro

47,54

66,56

47,54

304,31

1.055,57

81.059,18

7.123,14

355,66

564,87

1.171,59

857,47

3.937,02

1.057,48

3.702,93

9.888,33

251.167,63

1.917,50

407,96

448,01

950,97

4.945,05

14.706,77

962,38

2.016,69

2.682,01

2.827,81

8.968,89

857,47

Outubro

47,54

66,56

47,54

304,31

1.055,57

81.059,18

7.123,14

355,66

564,87

1.171,59

857,47

3.937,02

1.057,48

3.702,93

9.888,33

251.167,63

1.917,50

407,96

448,01

950,97

4.945,05

14.706,77

962,38

2.016,69

2.682,01

2.827,81

8.968,89

857,47

Novembro

3/

4

47,64

66,66

47,64

304,32

1.055,67

81.059,32

7.123,14

355,70

564,96

1.171,68

857,50

3.937,06

1.057,49

3.702,90

9.888,32

251.167,67

1.917,53

408,04

448,08

950,99

4.945,09

14.706,87

962,42

2.016,78

2.682,04

2.827,81

8.968,91

857,50

Dezembro

570,58

798,82

570,58

3.651,73

12.666,94

972.710,30

85.477,68

4.267,96

6.778,53

14.059,17

10.289,67

47.244,28

12.689,77

44.435,13

118.659,95

3.014.011,60

23.010,03

4.895,60

5.376,19

11.411,66

59.340,64

176.481,34

11.548,60

24.200,37

32.184,15

33.933,72

107.626,70

10.289,67

Total

Usuário: pmtigrinhos

Data: 04/01/2021
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ASSINADO DIGITALMENTE
PREFEITO MUNICIPAL

1.136.335,34

DERLI ANTONIO DE OLIVEIRA

1.136.335,34

7.607,77

66,56

Março

PREFEITO MUNICIPAL

04/01/2021

1.136.335,34

TOTAL GERAL PREVISTO:

7.607,77

66,56

Fevereiro

DERLI ANTONIO DE OLIVEIRA

Tigrinhos,

7.607,77

Previsto

Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros
Previsto
66,56

Alienação de Bens Executivo

Janeiro

1.9.9.0.99.1.4.00.00.00

Especificação

2.2.1.3.00.1.1.00.00.01

Código

CONSOLIDADO

1.136.335,34

7.607,77

66,56

Abril

Metas Mensais de Arrecadação - Programado/Orçado (L.R.F., Artigo 13)

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL TIGRINHOS

1.136.335,34

7.607,77

66,56

Maio

1.136.335,34

7.607,77

66,56

Junho

1.136.335,34

7.607,77

66,56

Julho

1.136.335,34

7.607,77

66,56

Agosto

1.136.335,34

7.607,77

66,56

Setembro

1.136.335,34

7.607,77

66,56

Outubro

1.136.335,34

7.607,77

66,56

Novembro

4/

4

1.136.341,44

7.607,82

66,66

Dezembro

13.636.030,18

91.293,29

798,82

Total

Usuário: pmtigrinhos

Data: 04/01/2021
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Câmara Municipal
EXTRATO DE CONTRATO 2021

Publicação Nº 2788646

MINUTA DO CONTRATO Nº 01/2021
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Vereadores Tigrinhos
CONTRATADA: Consorcio de Informática na Gestão Publica Municipal
VALOR: R$ 6.230,00 (total)
OBJETO :Prestação de serviços continuados de tecnologia da informação e comunicação, pela CONTRATADA, relativos ao Sistema de Gestão
das Câmaras de Vereadores - CIGA Câmara - Versão 2.0, em plataforma web.
DATA DA EMISSÃO: 04/01/2021
VENCIMENTO: 31/12/2021
Dejalma Santos Miorando – Presidente
MINUTA DO CONTRATO Nº 02/2020
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Vereadores Tigrinhos
CONTRATADO: Irineu José Sperandei
VALOR: R$ 941,54 (novecentos e quarenta e um reais com cinquenta e quatro centavos) mensais.
OBJETO: Locação de sala comercial, para instalação da Sede da Câmara de
Vereadores.
DATA DA EMISSÃO: 04/01/2021
VENCIMENTO: 31/12/2021
Dejalma Santos Miorando- Presidente
MINUTA DO CONTRATO Nº 03/2021
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Vereadores Tigrinhos
CONTRATADA: Empresa MHNET Empreendimentos
VALOR: R$ 1.440,00 (mil quatrocentos e quarenta reais) (anual)
OBJETO: prestação de serviço, de acesso à rede mundial de computadores (Internet), Banda Larga empresarial 15 MBPS, que a CONTRATADA colocará à disposição do CONTRATANTE, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias da semana, com possibilidade de acesso a
outros endereços eletrônicos nesta rede, durante todo o prazo deste contrato, conforme Plano de Acesso RÁDIO, optado pelo contratante.
DATA DA EMISSÃO: 04/01/2021
VENCIMENTO: 31/12/2021
Dejalma Santos Miorando – Presidente

PORTARIA Nº 01/2021

Publicação Nº 2788845

PORTARIA Nº 001/2021.
CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DEJALMA SANTOS MIORANDO, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Tigrinhos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas
atribuições legais, e de acordo com o Art. 23, Inciso III, alínea “a” do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Tigrinhos.
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder férias à Servidora da Câmara Municipal de Vereadores CLARICE CAMPOS, matrícula nº 29/08, no período de 05 a 24 de
janeiro de 2021, referente ao período de 2019/2020, retornando ao trabalho no dia 25 de janeiro de 2021.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TIGRINHOS,
ESTADO DE SANTA CATARINA, 04 DE JANEIRO DE 2021.
DEJALMA SANTOS MIORANDO
Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

PORTARIA Nº 02/2021

Página 3567

Publicação Nº 2788846

PORTARIA Nº 02/2021.
CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DEJALMA SANTOS MIORANDO, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Tigrinhos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas
atribuições legais, e de acordo com o Art. 23, Inciso III, alínea “a” do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Tigrinhos.
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder férias a Servidora da Câmara Municipal, SOLANGE SIMARA RUSCHEL, matrícula nº 41/12, no período de 05 a 24 de janeiro
de 2021, referente ao período de 2019/2020, retornando ao trabalho no dia 25 de janeiro de 2021.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TIGRINHOS,
ESTADO DE SANTA CATARINA, 04 DE JANEIRO DE 2021.
DEJALMA SANTOS MIORANDO
Presidente

PORTARIA Nº 03/2021

Publicação Nº 2788848

PORTARIA Nº 03/2021.
CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DEJALMA SANTOS MIORANDO, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Tigrinhos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas
atribuições legais, e de acordo com o Art. 23, Inciso III, Alínea “A” do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Tigrinhos.
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder férias a Servidora da Câmara Municipal de Vereadores, DELNIA LIEBERT Matrícula nº 31/08, no período de 05 a 24 de
janeiro de 2021, referente ao período de 2019/2020, retornando ao trabalho no dia 25 de janeiro de 2021.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TIGRINHOS,
ESTADO DE SANTA CATARINA, 04 DE JANEIRO DE 2021.
DEJALMA SANTOS MIORANDO
Presidente
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Tijucas
Prefeitura
LEI COMPLEMENTAR Nº 73 E ANEXO ÚNICO

Publicação Nº 2788608

MUNICÍPIO DE TIJUCAS
Gabinete do Prefeito

ò ǡ͑Ͳͳǡǡ ǡǡ͑ͺͺǤʹͲͲǦͲͲͲ
Ǧǣ̷ Ǥ ǤǤ
ǣȋͶͺȌ͵ʹ͵Ǧͺͳͳͻ

LEI COMPLEMENTAR Nº 73, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020
Remodela os cargos que especifica e estabelecem as
atividades de todos os cargos em comissão no âmbito da
administração municipal, constantes da Lei Complementar nº
2, de 16 de novembro de 2010.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS, ESTADO DE SANTA CATARINA. Faço saber a todos os
habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei
Complementar:

Art. 1º A Lei Complementar nº 2, de 16 de novembro de 2010, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
Art. 40 [...]:
I – [...]
a) Seção de Imprensa.
[...]
Art. 55. [...]
I - [...]
a) Seção de Administração de Pessoal;
b) Seção de Desenvolvimento de Pessoal;
c) Seção de Folha de Pagamento.
II – [...]
a) Seção de Controle Patrimonial;
b) Seção de Compras e Alienações;
c) Seção de Almoxarifado;
d) Seção de Veículos e Equipamentos.
III – [...]
a) Seção de Recepção, Protocolo e Arquivo;
b) Seção de Contratos e Convênios.
IV – [...]
a) Seção de Conservação e Limpeza;
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MUNICÍPIO DE TIJUCAS
Gabinete do Prefeito

ò ǡ͑Ͳͳǡǡ ǡǡ͑ͺͺǤʹͲͲǦͲͲͲ
Ǧǣ̷ Ǥ ǤǤ
ǣȋͶͺȌ͵ʹ͵Ǧͺͳͳͻ
b) Seção de Oficina e Garagem;
c) Seção de Projetos.
V – [...]
a) Seção de Imprensa.
[...]
Art. 57. [...]
I – [...]
[...]
c) Seção de Análise de Custos.
II – [...]
a) Seção de Cadastro;
b) [...]
c) Seção de Pagamentos.
III – [...]
a) Seção de Dívida Ativa;
b) Seção de Lançamento e Arrecadação;
c) Seção de Orientação ao Contribuinte.
[...]
Art. 59. [...]
I – [...]
a) Seção de Obras Públicas;
b) Seção de Obras Particulares;
c) Seção de Estudos e Projetos;
II – [...]
a) Seção de Manutenção;
b) Seção de Transportes Coletivos e Terminal Rodoviário;
III – [...]
a) Seção de Limpeza Pública;
b) Seção de Supervisão e Controle.
IV – [...]
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MUNICÍPIO DE TIJUCAS
Gabinete do Prefeito

ò ǡ͑Ͳͳǡǡ ǡǡ͑ͺͺǤʹͲͲǦͲͲͲ
Ǧǣ̷ Ǥ ǤǤ
ǣȋͶͺȌ͵ʹ͵Ǧͺͳͳͻ
a) Seção de Máquinas Leves;
b) Seção de Máquinas Pesadas;
c) Seção de Máquinas Complexas.

[...]
Art. 61. [...]
I – [...]
a) Seção de Pessoal e Apoio;
b) Seção de Atendimento do Aluno Carente e Merenda Escolar;
II – [...]
a) Seção de Ensino de Educação Infantil;
b) Seção de Ensino das Séries Iniciais do Ensino Fundamental;
c) Seção de Ensino das Séries Finais do Ensino Fundamental.
III – [...]
a) Seção de Biblioteca e Promoções Culturais.
[...]
Art. 63 [...]
I – [...]
a) Seção de Estudos, Projetos e Análise;
b) Seção de Atendimento ao Agricultor e Pecuarista;
c) Seção do Serviço de Inspeção Municipal.
II – [...]
a) Seção de apoio à pesca.
III – [...]
a) Seção de Registros e Licenciamento Ambiental;
b) Seção de Fiscalização e Preservação.
[...]
Art. 67. [...]
I – [...]:
a) Seção de Assistência ao Menor e ao Adolescente;
b) Seção de Assistência Social;
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MUNICÍPIO DE TIJUCAS
Gabinete do Prefeito

ò ǡ͑Ͳͳǡǡ ǡǡ͑ͺͺǤʹͲͲǦͲͲͲ
Ǧǣ̷ Ǥ ǤǤ
ǣȋͶͺȌ͵ʹ͵Ǧͺͳͳͻ
II – [...]

a) Seção de Apoio aos Grupos de Idosos;
b) Seção de Promoção Social.
[...]

Art. 2º Altera o caput do art. 75 da Lei Complementar nº 2, de 16 de novembro de 2010, com a seguinte
redação:
Art. 75 Ficam criados os cargos conforme estruturados na presente lei, para uma jornada de
quarenta horas semanais e, como são cargos comissionados, serão exercidos em função de
confiança, ou seja, de livres nomeações e exonerações do Chefe do Poder Executivo Municipal,
através de competente portaria, com as nomenclaturas, remunerações e atribuições previstas no
Anexo único desta lei.
[...]

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrario, em especial o anexo I, da Lei Complementar nº 2, de 16 de novembro de 2010, com as alterações
de sugestões e modulações imposta na ação direta de inconstitucionalidade processo nº 800012238.2017.8.24.0000.
Tijucas (SC), 31 de dezembro de 2020.

Elói Mariano Rocha
Prefeito do Município

Origem: Projeto de Lei Complementar nº 080/2020
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CARGO
Chefe de Departamento Administrativo

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CARGO
Assessor do Gabinete do Vice-Prefeito
Assessor para Assuntos Comunitário
Chefe de Departamento de Orçamento e
Empenho
Chefe de Gabinete
Diretor de Controle Interno
Diretor de Integração e Comunicação Social
Diretor de Transito e Transportes
Oficial de Gabinete

GABINETE DO PREFEITO

VAGAS
1

1
1
1
1
1

VAGAS
1
1
1

Previstas no art.49 da lei complementar nº 2/2010
Previstas no art. 36 da lei complementar nº 2/2010
Previstas no art.39 da lei complementar nº 2/2010
Previstas no art.43 da lei complementar nº 2/2010
Previstas no art.50 da lei complementar nº 2/2010

5

SALÁRIO BRUTO
ATRIBUIÇÕES
3.713,23 Estabelece as normas de conduta dos serviços de
seu Departamento e determinar rotinas e instruções aos
servidores a ele subordinados; Coordenar todo o trabalho
administrativo da Secretaria, estabelecendo procedimentos e
rotinas, orientando a equipe de servidores a si subordinados
a proceder aos registros administrativos sob a égide da
legalidade; Orientar estudos nos campos da administração
geral e financeira do Município, controle interno,
racionalização e aprimoramento de métodos, processos e
serviços. - Coordenar a elaboração e posterior execução do
orçamento da Secretaria; - Supervisionar os despachos em
processos administrativos que requeiram a intervenção da

10.673,32
5.569,40
5.400,36
5.569,40
2.710,15

SALARIO BRUTO
ATRIBUIÇÕES
4.609,52 Previstas no art.48-A da lei complementar nº 2/2010
4.609,52 Previstas no art.30 da lei complementar nº 2/2010
3.713,23 Previstas no art.51 da lei complementar nº 2/2010

ANEXO ÚNICO
QUADRO DE CARGOS, REMUNERAÇÃO E ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS EM COMISSÃO
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Chefe de Departamento de Comunicação
Social

Chefe de Departamento de Serviços Gerais
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Secretaria, quanto à orientação documental e administrativa;
- Coordenar a emissão de atos ou informações, empenhos,
faturas ou quaisquer outros documentos da despesa,
referentes à Secretaria. - Orientar a realização de medidas
relativas à boa administração das finanças e de outros
aspectos dos serviços públicos; - Outras competências afins.
3.713,23 Estabelece as normas de conduta dos serviços de
seu Departamento e determinar rotinas e instruções aos
servidores a ele subordinados; Cuidar para que as ações de
todos os setores integrantes da pasta cumpram com as
atribuições inerentes ao cargo de secretário de Comunicação
Social; supervisionar o trabalho do Chefe da Divisão de
Internet;
supervisionar o trabalho do Chefe de Seção de Imprensa;
atender as solicitações e as demais atividades determinada
pelo seu superior hierárquico.
3.713,23 Estabelece as normas de conduta dos serviços de
seu Departamento e determinar rotinas e instruções aos
servidores a ele subordinados; Dirigir, orientar, planejar e
controlar as atividades do setor e da equipe que dirige,
acompanhando os trabalhos dos mesmos para assegurar o
cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos, sempre
em consonância e sob as ordens do Secretário Municipal da
Pasta; dirigir e controlar os trabalhos que lhe são afetos,
respondendo pelos encargos a eles atribuídos; planejar e
mandar executar trabalhos; obedecer a ordens superiores;
cobrar execução de trabalhos; distribuir tarefas; zelar pelo
cumprimento de horários pelos servidores sob sua
responsabilidade; manter o controle e fazer relatórios; zelar
pelas ferramentas, carros, máquinas, equipamentos e
implementos sob sua responsabilidade; solicitar a aquisição
de materiais e peças, supervisionar os serviços de
manutenção de limpeza do prédio da administração
municipal, bem como desempenhar outras atribuições que
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Chefe de Departamento de Suprimentos e
Patrimônio

Chefe de Seção de Administração de Pessoal

Chefe de Seção de Almoxarifado
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por suas características se incluam em sua esfera de
competência.
3.713,23 Estabelece as normas de conduta dos serviços de
seu Departamento e determinar rotinas e instruções aos
servidores a ele subordinados; Elaborar a programação de
compras e suprimentos da Secretaria; elaborar as
programações de consumo de itens estocáveis, registrados
em ata, gerir a prestação de serviços contratados;
acompanhar o recebimento de itens e suas respectivas
liquidações
e
verificações
contábeis;
controlar os materiais, recursos e patrimônio necessários ao
desempenho
das
atividades
da
Secretaria;;
supervisionar, coordenar, controlar e orientar a execução dos
projetos e atividades afetas ao Departamento e responder
pelos
encargos
que
lhe
forem
atribuídos;
orientar a execução das atividades do Departamento, de
acordo com os padrões de qualidade, produtividade e custos,
ditados pelas normas, princípios e critérios previamente
estabelecidos; providenciar e distribuir os recursos humanos
e materiais, necessários à execução das atividades, bem
como controlar sua utilização; coordenar e controlar o
cumprimento das normas, rotinas e instruções editadas por
autoridades competentes; executar outras atividades
correlatas que lhe forem atribuídas.
2.283,42 Dirigir, controlar, supervisionar, coordenar e orientar as
atividades da Seção, segundo diretrizes de sua unidade e
Secretaria; coordenar e controlar os cumprimentos às
normas, rotinas e instruções emitidas e aprovadas pelas
autoridades competentes; Coordenação e supervisão das
atividades relacionadas à situação funcional de servidores
docentes, técnicos e administrativos, tais como acumulação
de cargos, alterações contratuais, vantagens, entre outros.
2.283,42 Dirigir, controlar, supervisionar, coordenar e orientar as
atividades da Seção, segundo diretrizes de sua unidade e
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Secretaria; coordenar e controlar os cumprimentos às
normas, rotinas e instruções emitidas e aprovadas pelas
autoridades competentes; Assessorar diretamente o Diretor
de Compras nas atividades correlatas; organizar e fiscalizar
os prédios públicos, com referência a toda e qualquer
operação de almoxarifado, que envolva movimentação de
materiais, revisando as requisições sob o ponto de vista da
nomenclatura e das especificações; remeter ao diretor
quaisquer dados julgados necessários para melhor
caracterizar o material pedido acompanhando a aquisição.
2.283,42 Dirigir, controlar, supervisionar, coordenar e orientar as
atividades da Seção, segundo diretrizes de sua unidade e
Secretaria; coordenar e controlar os cumprimentos às
normas, rotinas e instruções emitidas e aprovadas pelas
autoridades competentes; Acompanhar a execução dos
programas e projetos executados pelo Município, bem como
elaborar relatórios sobre a execução dos convênios;
organizar e manter atualizado arquivo dos cadastros dos
convênios firmados pelo Município e outros órgãos públicos;
encaminhar aos órgãos executores cópias dos convênios
firmados pelo Município; organizar, controlar e executar das
atividades relativas à administração de prestação de contas;
disponibilizar instruções para elaboração das prestações de
contas; elaborar a prestação de contas de fundos e outros
recursos transferidos à Prefeitura, utilizando os elementos
fornecidos pelos órgãos executores; dar forma final às
prestações de contas, fazendo elaborar
anexas,
apresentação, justificativas e encaminhamentos, quando for
o caso; colaborar em todas as fases da elaboração de
prestação geral de contas da Prefeitura; promover a
captação de recursos junto aos fundos Estaduais, Federais e
Internacionais, visando o financiamento de programas,
projetos e atividades de desenvolvimento científico e
tecnológico, bem como o intercâmbio de informações;
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Chefe de Seção de Compras e Alienações

Chefe de Seção de Conservação e Limpeza

Chefe de Seção de Controle Patrimonial
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estabelecer padrões de qualidade e apoiar tecnicamente às
Secretarias na iniciação dos projetos; identificar os recursos
técnicos e financeiros, públicos ou privados, para programas
e projetos de interesse do Município; orientar as autoridades
competentes na execução dos convênios quanto às
obrigações do Município, às exigências e ao processo de
fiscalização e prestação de contas; encaminhar às
Secretarias executoras cópias dos convênios firmados pelo
Município, para acompanhamento e fiscalização; executar
outras atribuições afins.
2.283,42 Dirigir, controlar, supervisionar, coordenar e orientar as
atividades da Seção, segundo diretrizes de sua unidade e
Secretaria; coordenar e controlar os cumprimentos às
normas, rotinas e instruções emitidas e aprovadas pelas
autoridades competentes; Assessor diretamente o Diretor de
Compras nas atividades correlatas; coordenar a equipe
integrante da seção; remeter ao diretor quaisquer dados
julgados necessários para melhor caracterizar o material
pedido acompanhando a aquisição do matéria, bem como
das alienações.
2.283,42 Dirigir, controlar, supervisionar, coordenar e orientar as
atividades da Seção, segundo diretrizes de sua unidade e
Secretaria; coordenar e controlar os cumprimentos às
normas, rotinas e instruções emitidas e aprovadas pelas
autoridades competentes; Supervisionar, organizar, controlar
e orientar a execução das atividades de conservação e
limpeza das unidades administrativas da Secretaria Municipal
de Administração e dos demais órgãos da administração
central do Município, incluindo o paço municipal.
2.214,11 Dirigir, controlar, supervisionar, coordenar e orientar as
atividades da Seção, segundo diretrizes de sua unidade e
Secretaria; coordenar e controlar os cumprimentos às
normas, rotinas e instruções emitidas e aprovadas pelas
autoridades competentes; Execução das tarefas pertinentes
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Chefe de Seção de Desenvolvimento de
Pessoal

Chefe de Seção de Folha de Pagamento
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ao
recebimento,
aceitação,
guarda,
distribuição,
conservação, registro e controle dos bens patrimoniais da
Prefeitura; elaborar especificações para aquisição de novos
bens permanentes manter a guarda dos bens patrimoniais
em manutenção, que se encontram sob responsabilidade;
proceder atos relativos ao tombamento, controle e
fiscalização do patrimônio da Prefeitura; executar, em geral,
os demais atos e medidas relacionados com as suas
finalidades.
2.283,42 Dirigir, controlar, supervisionar, coordenar e orientar as
atividades da Seção, segundo diretrizes de sua unidade e
Secretaria; coordenar e controlar os cumprimentos às
normas, rotinas e instruções emitidas e aprovadas pelas
autoridades competentes; Implementar e coordenar as
políticas e as ações de capacitação de pessoal; Executar as
ações de capacitação nos níveis de treinamento e de
qualificação, provendo pessoas e materiais para o seu
funcionamento;Realizar o processo de levantamento de
necessidades de capacitação nas unidades; Avaliar a
eficiência e a eficácia das ações de treinamento,
desenvolvimento e qualificação realizadas pelos servidores;
Proceder à análise de correlação entre o treinamento, o
cargo e o ambiente organizacional para fins de concessão de
progressão por capacitação e incentivo à qualificação;
Analisar requerimentos de afastamento no país e de licença
para capacitação de servidores técnico-administrativos,
verificando a consonância com o plano de desenvolvimento
dos servidores; Propor contratos e convênios com entidades
públicas ou privadas para fins de capacitação dos servidores;
Elaborar e atualizar normas técnicas e de funcionamento
relativas à sua área de atuação.
2.283,42 Dirigir, controlar, supervisionar, coordenar e orientar as
atividades da Seção, segundo diretrizes de sua unidade e
Secretaria; coordenar e controlar os cumprimentos às
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normas, rotinas e instruções emitidas e aprovadas pelas
autoridades competentes; coordenar e supervisionar as
atividades de processamento de folha de pagamento,
tratamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias e de
rescisão contratual; supervisionar a execução do controle
sistêmico e operacional, verificando a exatidão dos
parâmetros de cálculos e das operações de folha de
pagamento; e elaborar relatórios gerenciais e de gestão da
folha de pagamento.
2.283,42 Dirigir, controlar, supervisionar, coordenar e orientar as
atividades da Seção, segundo diretrizes de sua unidade e
Secretaria; coordenar e controlar os cumprimentos às
normas, rotinas e instruções emitidas e aprovadas pelas
autoridades competentes; Planejar, executar e orientar a
política de comunicação social, objetivando a uniformização
dos conceitos e procedimentos de comunicação; executar as
atividades de comunicação social do Gabinete do Prefeito;
coordenar a contratação dos serviços terceirizados de
pesquisas, assessoria de imprensa, publicidade e
propaganda da Administração Municipal; promover a
divulgação de atos e atividades do Governo Municipal;
promover, através de órgãos públicos, associações,
imprensa, agências e outros meios, a divulgação de projetos
de interesse do Município; manter arquivo de notícias e
comentários da imprensa do Estado sobre as atividades da
Administração Municipal, para fins de consulta e estudo;
exercer outras atividades correlatas
2.283,42 Dirigir, controlar, supervisionar, coordenar e orientar as
atividades da Seção, segundo diretrizes de sua unidade e
Secretaria; coordenar e controlar os cumprimentos às
normas, rotinas e instruções emitidas e aprovadas pelas
autoridades competentes; Gerenciar, orientar, coordenar e
supervisionar a área administrativa e operacional dos
veículos da Secretaria de Administração e dos demais
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Arquivo
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órgãos da administração geral e órgãos de assistência
imediata, autorizando os serviços terceirizados previamente
orçados pelo setor administrativo, autorizar e controlar a
compra de material de consumo, combustíveis, materiais de
borracharia, lubrificação e manutenção de veículos
previamente orçados pelo setor administrativo; Controlar o
correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos
cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de
segurança individual; Outras competências afins designadas
pelo seu chefe imediato.
2.283,42 Dirigir, controlar, supervisionar, coordenar e orientar as
atividades da Seção, segundo diretrizes de sua unidade e
Secretaria; coordenar e controlar os cumprimentos às
normas, rotinas e instruções emitidas e aprovadas pelas
autoridades competentes; Coordenar a atividade de apoio à
elaboração de Projetos Prioritários para o Governo, que
promoverão o desenvolvimento da cidade, em alinhamento
com as diversas secretarias municipais; estabelecer
metodologias para se apresentar estudos de impacto
econômico, ambiental, técnico e social para os projetos e
programas
municipais;
ajustar o planejamento para que sejam contemplados as
metas e diretrizes da programação governamental;
materializar, com metodologias consistentes, as propostas
contidas nos programas de governo; acompanhar a
cooperação
com
organismos
multilaterais
de
desenvolvimento com os quais o município seja signatário de
parceria; executar outras atividades correlatas que lhe forem
atribuídas.
2.283,42 Dirigir, controlar, supervisionar, coordenar e orientar as
atividades da Seção, segundo diretrizes de sua unidade e
Secretaria; coordenar e controlar os cumprimentos às
normas, rotinas e instruções emitidas e aprovadas pelas
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VAGAS
1
1

1
1
1

Diretor de Compras
Diretor de Recursos Humanos
Diretor do Procon
Secretário de Administração
1

1

Chefe de Seção de Veículos e Equipamentos

13

SALARIO BRUTO
ATRIBUIÇÕES
4.609,52 Previstas no art. 33 da lei complementar nº 2/2010
3.713,23 Estabelece as normas de conduta dos serviços de
seu Departamento e determinar rotinas e instruções aos
servidores a ele subordinados; Chefiar as atividades
pertinentes ao Departamento, relacionadas com o
planejamento organização e direção das atividades relativas
aos sistemas de informações contábeis, financeiras,
patrimoniais e de custos, propondo diretrizes e normas para
sua execução; Supervisionar a escrituração dos lançamentos
relativos às operações orçamentárias, contábeis, financeiras,
patrimoniais
e
outras,
mantendo-as
atualizadas;

autoridades competentes; Chefiar as atividades pertinentes à
Seção, tais como a gestão eletrônica de documentos, gestão
de processos e a normatização de procedimentos relativos
às atividades de protocolo.
Dirigir, controlar, supervisionar, coordenar e orientar as
atividades da Seção, segundo diretrizes de sua unidade e
Secretaria; coordenar e controlar os cumprimentos às
normas, rotinas e instruções emitidas e aprovadas pelas
autoridades competentes; Chefiar as atividades pertinentes à
Seção, relacionadas com o controle de uso dos veículos e
outros equipamentos da Secretaria de Administração e dos
demais órgãos da administração geral e órgãos de
assistência imediata, emitindo relatório contendo os nomes
dos usuários, quilômetros rodados, destinação, tempo, e
objetivo do uso.
5.569,40 Previstas no art. 48-G da lei complementar nº 2/2010
5.569,40 Previstas no art. 48-C da lei complementar nº 2/2010
5.569,40 Previstas no art. 48-E da lei complementar nº 2/2010
10.673,32 Previstas no art.54 da lei complementar nº 2/2010
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Supervisionar os registros diários de empenho da despesa e
das outras fases; liquidação e pagamento; e a realização e o
controle dos registros diários da Receita arrecadada;
Supervisionar a elaboração das prestações de contas de
recursos transferidos ao Município, utilizando os elementos
fornecidos pelos órgãos executores;
Acompanhar a
movimentação das receitas e das despesas realizadas com
recursos vinculados, bem como elaboração de relatórios e
Prestação de Contas; Supervisionar a elaboração diária do
Boletim de Movimento de Caixa, evidenciando as
disponibilidades financeiras e os saldos bancários;
Estabelecer perfeito entrosamento com os demais órgãos da
Prefeitura, visando à melhoria e a regularidade dos registros
contábeis; Exercer a supervisão de todos os serviços de
natureza contábil em qualquer órgão da Administração
Municipal; Supervisionar a execução orçamentária em suas
diversas fases e o cumprimento das metas estabelecidas;
Supervisionar a tomada de medidas corretivas quanto à
obediência dos limites de dispêndios e endividamento
estabelecidos pela lei; - Acompanhar as previsões da receita
e as programações da despesa e sua execução, bem como,
a elaboração de demonstrativos de sua evolução e de suas
projeções; Em obediência à legislação, verificar se a despesa
é adequada à Lei Orçamentária Anual, e compatível com o
Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Zelar pelo cumprimento de prazos quanto à emissão e
publicação de Relatórios e outros documentos exigidos pela
legislação; - Exercer outras funções de supervisão e controle
nas áreas orçamentária, financeira e patrimonial, em
atendimento à legislação pertinente; Zelar pela boa imagem
da Administração Municipal; Controlar o correto cumprimento
da carga horária dos servidores sob sua responsabilidade,
zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos ; controlar
as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua
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responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, se
necessário, demandar as providências necessárias para
regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração;
Outras atividades afins.
3.713,23 Estabelece as normas de conduta dos serviços de
seu Departamento e determinar rotinas e instruções aos
servidores a ele subordinados; Planejar e executar as
atividades relativas aos tributos mobiliários; exercer
fiscalização direta e externa; propor alterações de normas
legais; manter atualizado o cadastro mobiliário e elaborar o
enquadramento dos contribuintes para fins de lançamento.
Implantação e gerenciamento do Sistema ISS Digital - DMS e
do Sistema da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica; Planejar e
executar as atividades relativas à tributação municipal sobre
propriedades imobiliárias, bem como as isenções, não
incidência e imunidades dos impostos; manter atualizado o
cadastro fiscal imobiliário; propor alterações de normas
legais; exercer ação fiscalizadora e dimensionar o valor do
Imposto Territorial Rural a ser repassado pela União.
3.713,23 Estabelece as normas de conduta dos serviços de
seu Departamento e determinar rotinas e instruções aos
servidores
a
ele
subordinados;
Administrar
as
disponibilidades financeiras da Administração Pública
Municipal Direta; programar e controlar os pagamentos a
serem realizados pela Administração Pública Municipal
Direta; controlar e custodiar valores de terceiros sob a guarda
da Prefeitura; manter serviços de tesouraria; registrar e
controlar a arrecadação orçamentária e extra orçamentária
do Município; gerenciar os serviços prestados pela rede
bancária arrecadadora das receitas da Administração Direta;
acompanhar a cronologia de pagamentos, em obediência a
legislação vigente; manter em arquivo todos os documentos
comprobatórios de pagamentos e arrecadação; acompanhar
os contratos firmados com as instituições bancárias; prestar
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atendimento e orientação técnica, bem como fornecer
informações gerenciais às unidades do Município, às
auditorias interna e externa e a outros órgãos externos
relacionados à sua área de atuação; analisar lançamentos e
efetuar a conciliação bancária de todas as contas da
Administração Pública Municipal Direta; exercer outras
atribuições compatíveis com sua área de atuação;
2.283,42 Dirigir, controlar, supervisionar, coordenar e orientar as
atividades da Seção, segundo diretrizes de sua unidade e
Secretaria; coordenar e controlar os cumprimentos às
normas, rotinas e instruções emitidas e aprovadas pelas
autoridades
competentes;
atuar
com
o
controle,
acompanhamento e análise dos custos e suas variações,
com intuito de cumprir a imposição da Lei Complementar
101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, que, em seu art.
50, inciso VI, § 3°, diz que “a administração pública manterá
sistema de custos que permita a avaliação e o
acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e
patrimonial”; manter a correta identificação do que se refere
efetivamente a custo no período, utiliza-se no processo de
contabilização dos gastos governamentais a despesa
liquidada, para apurar o custo dos serviços públicos
prestados no período avaliado; coletar informações que
permitam avaliar os seguintes aspectos: a eficiência do uso
dos recursos; a eficácia dos gestores na obtenção de suas
metas; e a efetividade das políticas públicas na resolução
dos problemas apresentados pela sociedade; Executar
outras funções inerentes ao seu cargo, de acordo com seu
superior imediato.
2.283,42 Dirigir, controlar, supervisionar, coordenar e orientar as
atividades da Seção, segundo diretrizes de sua unidade e
Secretaria; coordenar e controlar os cumprimentos às
normas, rotinas e instruções emitidas e aprovadas pelas
autoridades competentes; Analisar, decidir e processar
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inscrições, alterações ou cancelamentos de dados do
cadastro de imóveis; analisar, decidir e proceder ao
desdobro, englobamento e remembramento fiscal de imóveis;
constituir créditos tributários relativos ao IPTU; prestar as
informações solicitadas pelo Poder Judiciário ou outros
órgãos públicos, relativas a dados cadastrais de imóveis;
propor a atualização de desenhos de plantas de quadras e
de setores fiscais, ressalvadas as competências da Divisão
de Fiscalização de Imóveis; analisar, processar e decidir
sobre inscrições, alterações ou cancelamentos de dados do
cadastro de imóveis relativos a lançamentos de IPTU em
exercícios atingidos pela decadência; analisar, processar e
decidir sobre inscrições, alterações ou cancelamentos de
dados do cadastro de imóveis relativos a lançamentos de
IPTU, exceto quando envolver dados avaliativos; controlar e
manter atualizado o cadastro de administradoras de imóveis,
bem como os imóveis por elas administrados; retificar ou
cancelar de ofício os lançamentos tributários que efetuar,
quando constatado erro em sua emissão, enquanto não
apresentada impugnação e não inscrito o crédito em dívida
ativa; executar as atividades de lançamento referentes à
Contribuição de Melhoria e atividades correlatas, respeitadas
as competências das demais unidades; exercer outras
atribuições compatíveis com sua área de atuação;
2.283,42 Dirigir, controlar, supervisionar, coordenar e orientar as
atividades da Seção, segundo diretrizes de sua unidade e
Secretaria; coordenar e controlar os cumprimentos às
normas, rotinas e instruções emitidas e aprovadas pelas
autoridades competentes; Promover a intimação de
devedores inscritos na Dívida Ativa; Coordenar o
parcelamento, lançamento e controle de pagamentos da
Dívida Ativa; Coordenar a emissão de Certidões de Dívida
Ativa e re-intimar contribuintes, na eventualidade de não
atenderem à intimação inicial; Encaminhar à Procuradoria do
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Município os casos de difícil solução, e assessorá-la, se
solicitado; Controlar o correto cumprimento da carga horária
dos servidores sob sua responsabilidade, zelar pelo
cumprimento das atribuições dos cargos; Controlar as
atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua
responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, se
necessário, demandar as providências necessárias para
regularização; Outras atividades afins e relativas à função.
2.283,42 Dirigir, controlar, supervisionar, coordenar e orientar as
atividades da Seção, segundo diretrizes de sua unidade e
Secretaria; coordenar e controlar os cumprimentos às
normas, rotinas e instruções emitidas e aprovadas pelas
autoridades competentes; Executar as atividades relativas à
cobrança de tributos administrados pela Secretara de
Finanças ou em decorrência de convênios firmados com
outros
entes
da
federação;
controlar os registros de pagamentos e de parcelamentos de
débitos; gerenciar a disponibilização de créditos tributários
para inscrição na dívida ativa; controlar, solicitar providências
de outras unidades e dar tratamento aos créditos tributários
cuja inscrição na dívida ativa tenha sido negada; controlar a
disponibilização e realizar o acompanhamento de pendências
relativas a débitos tributários administrados pela Secretaria
de Finanças;.analisar os pedidos referentes à correção de
pagamentos relativos aos tributos municipais; analisar os
processos que demandem revisão de ofício de créditos
tributários constituídos pela Secretaria de Finanças,
exclusivamente, em razão de pagamento; controlar as
atividades relacionadas aos pedidos de quitação parcial de
dívidas do IPTU dos contribuintes ascendentes; exercer
outras atribuições compatíveis com sua área de atuação.
2.283,42 Dirigir, controlar, supervisionar, coordenar e orientar as
atividades da Seção, segundo diretrizes de sua unidade e
Secretaria; coordenar e controlar os cumprimentos às
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1
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1

Chefe de Seção de Pagamentos
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SALARIO BRUTO
ATRIBUIÇÕES
3.713,23 Estabelece as normas de conduta dos serviços de
seu Departamento e determinar rotinas e instruções aos

normas, rotinas e instruções emitidas e aprovadas pelas
autoridades competentes; Coordenar e supervisionar o
atendimento ao contribuinte nas modalidades presencial e a
distância; programar, executar, acompanhar e avaliar, em
articulação com outras unidades, campanhas de assistência
e orientação fiscal e de integração fisco-contribuinte;
administrar o sistema de concessão de senhas aos
contribuintes para acesso aos sistemas informatizados da
secretaria; estabelecer parâmetros para a verificação e
emissão de certidões; exercer outras atribuições compatíveis
com sua área de atuação.
2.283,42 Dirigir, controlar, supervisionar, coordenar e orientar as
atividades da Seção, segundo diretrizes de sua unidade e
Secretaria; coordenar e controlar os cumprimentos às
normas, rotinas e instruções emitidas e aprovadas pelas
autoridades competentes; Efetuar a programação de
pagamentos; controlar as penhoras judiciais de credores da
Prefeitura, exceto os decorrentes da folha dos funcionários e
servidores; analisar e propor respostas aos ofícios judiciais
sobre pagamentos e penhoras sob controle da Seção;
viabilizar a efetivação e a liberação dos pagamentos; efetuar
os pagamentos de restituições deferidas em processos
administrativos, compensações e quitações diversas,
instruídas por processos encaminhados pela área
competente; exercer outras atribuições compatíveis com sua
área de atuação..
5.569,40 Previstas no art. 48-A da lei complementar nº 2/2010
10.673,32 Previstas no art.56 da lei complementar nº 2/2010
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SALARIO BRUTO
ATRIBUIÇÕES
4.609,52 Previstas no art.35 da lei complementar nº 2/2010
3.713,23 Estabelece as normas de conduta dos serviços de
seu Departamento e determinar rotinas e instruções aos
servidores a ele subordinados; coordenação planos para o
sistema municipal de transporte urbano, compreendendo a
rede viária, os serviços de transporte
e o uso de
equipamentos públicos de transporte; a fiscalização dos
serviços e do uso de equipamentos de transporte públicos
urbanos sob concessão, permissão ou autorização; a
concessão, permissão e autorização para operação dos
serviços e para uso dos equipamentos de transporte público
urbano, em suas diferentes modalidades; a promoção,
coordenação e execução de pesquisas, estudos e
diagnósticos para subsidiar a fixação de tarifas e o
aprimoramento e adequação do
sistema público
de transporte urbano; a promoção e elaboração, em
articulação com os órgãos competentes do Município, da
especificação técnica de projetos de infraestrutura viária para
o sistema de transporte urbano; a promoção, coordenação e
execução, em articulação com os órgãos competentes do
Município, da elaboração de projetos de engenharia de

SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

Diretor de Desenvolvimento Econômico
Secretario de Desenvolvimento Econômico

servidores a ele subordinados; formular as políticas públicas
para o gerenciamento e o desenvolvimento de programas
econômico do município, formula as políticas de incentivo ao
emprego, mediante fomentos com os setores industrial,
comercial e de serviços, e convênios com entidades
prestadoras de cursos profissionalizantes.
5.569,40 Previstas nos arts.48-J e 48-L da lei complementar nº 2/2010
10.673,32 Previstas no art.68 da lei complementar nº 2/2010
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trânsito para o sistema de transporte urbano do Município; o
planejamento, organização, gerenciamento e fiscalização dos
serviços de transporte público coletivo, individual, escolar, de
fretamento e similares; o planejamento, organização,
gerenciamento, operação e fiscalização do trânsito e do
tráfego, envolvendo a circulação de veículos e pessoas, a
sinalização, o estacionamento público e a aplicação de
penalidades e recolhimento de multas; a administração,
operação, manutenção e comercialização dos equipamentos
públicos de transportes, como rodoviárias, terminais
de transportes, paradas de ônibus e instalações similares; a
promoção, articulação e execução de ações educativas e
campanhas de esclarecimento relativas ao trânsito
e transporte urbanos; o atendimento e prestação de
informação aos usuários do sistema de transporte urbano e à
população do Município; executar as atividades concernentes
à elaboração de projetos, construção e conservação e
manutenção de estradas e caminhos municipais integrantes
do sistema rodoviário do município.
3.713,23 Estabelece as normas de conduta dos serviços de
seu Departamento e determinar rotinas e instruções aos
servidores a ele subordinados; Estudar, examinar e
despachar processos ou documentos relativos a
licenciamento para execução de obras particulares, inclusive
loteamento e parcelamento de terrenos; Fiscalizar a
aplicação das normas municipais pertinentes a obras,
fazendo as autuações e interdições necessárias; Manter
sempre atualizada a planta cadastral da cidade para efeito de
disciplinamento da expansão urbana; Autorizar a expedição
do "habite-se" das novas edificações, as necessárias
vistorias, encaminhado - o à Secretaria de Finanças as
Anotações no Cadastro Imobiliário; Manter um arquivo de
projetos aprovados, bem como do cadastramento das
edificações existentes; Colaborar na elaboração de normas
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3.713,23

22

Estabelece as normas de conduta dos serviços de
seu Departamento e determinar rotinas e instruções aos
servidores a ele subordinados; definir a logística de uso das
máquinas e equipamentos para os serviços públicos

referentes a edificação, loteamento, zoneamento e demais
atividades de obras; Executar tarefas, expedir certidões ou
outras documentações sobre assuntos que lhe são
pertinentes; Efetuar o emplacamento dos novos logradouros
ou vias do município, bem como as alterações de
numerações das novas edificações, comunicando ao setor de
tributação para anotações no cadastro Imobiliário; Sugerir as
providências cabíveis por parte da Prefeitura, no caso de
constatação de irregularidades nas obras inspecionadas;
Executar outros serviços que por sua natureza lhe são
pertinentes.
3.713,23 Estabelece as normas de conduta dos serviços de
seu Departamento e determinar rotinas e instruções aos
servidores a ele subordinados; Execução de todas as
atividades ligadas à manutenção da limpeza nas áreas
urbanas, mediante a capinação, varrição, lavagem e irrigação
das ruas, praças e demais logradouros públicos;
planejar e supervisionar a execução dos serviços de coleta
de lixo, mediante a elaboração de itinerários visando à
utilização máxima dos veículos; exercer a correção dos
serviços de limpeza das vias e logradouros públicos, de
detritos e sobras de lixo; manter um setor encarregado da
manutenção, coordenação e controle de veículos e máquinas
destinados a atender ao serviços de limpeza urbanas;
manutenção de serviços destinado à limpeza de canais e
bueiros, valas e valetas; manutenção de serviços
encarregado da eliminação ou destinação do lixo; manter
serviço planejado e orientado de varrição em toda a zona
urbana;
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2.283,42

2.283,42

23

Dirigir, controlar, supervisionar, coordenar e orientar as
atividades da Seção, segundo diretrizes de sua unidade e
Secretaria; coordenar e controlar os cumprimentos às
normas, rotinas e instruções emitidas e aprovadas pelas
autoridades competentes; Encarregar-se por manter a cidade

Dirigir, controlar, supervisionar, coordenar e orientar as
atividades da Seção, segundo diretrizes de sua unidade e
Secretaria; coordenar e controlar os cumprimentos às
normas, rotinas e instruções emitidas e aprovadas pelas
autoridades competentes; encarregar-se pela análise prévia
documental de projetos residenciais, comerciais e industriais,
verificando a matrícula atualizada do Registro de Imóveis, o
Requerimento de solicitação de serviços, o Memorial
Descritivo, a Análise de Responsabilidade Técnica - ART ou
o Registro de Responsabilidade Técnica RRT e o Projeto
Arquitetônico;
certificar-se
da
compatibilização
das
informações relativas a lotes e edificações nos sistemas;
encaminhar a documentação para análise final do Projeto
para
o
setor
de
Planejamento;
promover
o
adequado atendimento ao contribuinte; manter em perfeita
ordem e disposição técnica os documentos do Setor; sugerir
modificações que visem dinamizar os métodos de trabalho;
prestar informações e emitir relatórios referentes à sua área
de atuação; e realizar as demais tarefas afins que lhe forem
confiadas.

municipais; orientar os procedimentos de otimização de uso
das máquinas e equipamentos a serviço do município;
assessorar na contratação e fiscalização de aquisições e
serviços de máquinas e equipamentos; orientar a fiscalização
dos serviços de manutenção das máquinas e equipamentos
da Prefeitura; gerir o plano de manutenção preventiva das
máquinas e equipamentos da Prefeitura.
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limpa para eliminar possíveis focos transmissores de
doenças e, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente e a
qualidade de vida da população; providenciar a capina e
varrição de ruas, praças e parques, o recolhimento de
entulho vegetal e a coleta de animais mortos no perímetro
urbano; controlar a utilização de veículos e máquinas;
averiguar a necessidade de mão de obra e meios para
execução de tarefas; providenciar material junto ao Setor de
Almoxarifado; zelar pela conservação do patrimônio;
participar do planejamento e operacionalização das ações,
assim como, avaliar as atividades para certificar-se da
regularidade no desenvolvimento do processo; e realizar as
demais tarefas afins que lhe forem confiadas.
2.283,42 Dirigir, controlar, supervisionar, coordenar e orientar as
atividades da Seção, segundo diretrizes de sua unidade e
Secretaria; coordenar e controlar os cumprimentos às
normas, rotinas e instruções emitidas e aprovadas pelas
autoridades competentes; Acompanhar as obras e reparos
solicitados pela Secretaria e a articulação com as demais
Secretarias que solicitarem os seus trabalhos, quando
autorizado pelo Secretário da Pasta; Organização dos
canteiros municipais; Acompanhar as obras de acessibilidade
junto às calçadas e rampas nos passeios públicos do
município; Acompanhamento das construções das praças,
canteiros e estacionamentos públicos; Acompanhamento das
obras e reformas em prédios públicos que estiverem sob sua
responsabilidade; Conferência de construção e execução de
bocas de lobo, poços de visitas e drenagem de águas
pluviais; Planejar, coordenar, supervisionar, avaliar e
fiscalizar as atividades do pessoal que estiverem sob sua
responsabilidade; Participar da implantação de planos, fluxos
e rotinas, objetivando a simplificação e aperfeiçoamento de
métodos de trabalho; Solucionar problemas surgidos em seu
âmbito de trabalho e quando de maior relevância e
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peculiaridade submeter à apreciação superior; Executar
outras atribuições determinadas pelo superior imediato,
afetas à sua área de atuação.
2.283,42 Dirigir, controlar, supervisionar, coordenar e orientar as
atividades da Seção, segundo diretrizes de sua unidade e
Secretaria; coordenar e controlar os cumprimentos às
normas, rotinas e instruções emitidas e aprovadas pelas
autoridades competentes; Encarregar-se pelas atividades
específicas de área de máquinas complexas, participando do
planejamento e operacionalização das ações, assim como,
avaliar as atividades para certificar-se da regularidade no
desenvolvimento do processo; administrar a execução das
obras e serviços de recuperação e conservação de
logradouros públicos e outras áreas de propriedade do
Município; controlar a utilização de máquinas; averiguar a
necessidade de mão de obra e meios para execução de
tarefas; providenciar material junto ao almoxarifado; zelar
pela conservação do patrimônio levando ao Secretário as
irregularidades encontradas; desenvolver ações voltadas
para todas as necessidades do perímetro urbano e rural; e
realizar as demais tarefas afins que lhe forem confiadas.
2.283,42 Dirigir, controlar, supervisionar, coordenar e orientar as
atividades da Seção, segundo diretrizes de sua unidade e
Secretaria; coordenar e controlar os cumprimentos às
normas, rotinas e instruções emitidas e aprovadas pelas
autoridades competentes; Encarregar-se pelas atividades
específicas de área de máquinas leves, participando do
planejamento e operacionalização das ações, assim como,
avaliar as atividades para certificar-se da regularidade no
desenvolvimento do processo; administrar a execução das
obras e serviços de recuperação e conservação de
logradouros públicos e outras áreas de propriedade do
Município; controlar a utilização de máquinas; averiguar a
necessidade de mão de obra e meios para execução de
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tarefas; providenciar material junto ao almoxarifado; zelar
pela conservação do patrimônio levando ao Secretário as
irregularidades encontradas; desenvolver ações voltadas
para todas as necessidades do perímetro urbano e rural; e
realizar as demais tarefas afins que lhe forem confiadas
2.283,42 Dirigir, controlar, supervisionar, coordenar e orientar as
atividades da Seção, segundo diretrizes de sua unidade e
Secretaria; coordenar e controlar os cumprimentos às
normas, rotinas e instruções emitidas e aprovadas pelas
autoridades competentes; Encarregar-se pelas atividades
específicas de área de máquinas pesadas, participando do
planejamento e operacionalização das ações, assim como,
avaliar as atividades para certificar-se da regularidade no
desenvolvimento do processo; administrar a execução das
obras e serviços de recuperação e conservação de
logradouros públicos e outras áreas de propriedade do
Município; controlar a utilização de máquinas; averiguar a
necessidade de mão de obra e meios para execução de
tarefas; providenciar material junto ao almoxarifado; zelar
pela conservação do patrimônio levando ao Secretário as
irregularidades encontradas; desenvolver ações voltadas
para todas as necessidades do perímetro urbano e rural; e
realizar as demais tarefas afins que lhe forem confiadas
2.283,42 Dirigir, controlar, supervisionar, coordenar e orientar as
atividades da Seção, segundo diretrizes de sua unidade e
Secretaria; coordenar e controlar os cumprimentos às
normas, rotinas e instruções emitidas e aprovadas pelas
autoridades competentes;
2.283,42 Dirigir, controlar, supervisionar, coordenar e orientar as
atividades da Seção, segundo diretrizes de sua unidade e
Secretaria; coordenar e controlar os cumprimentos às
normas, rotinas e instruções emitidas e aprovadas pelas
autoridades competentes; Projetar as obras públicas do
município, executando-as diretamente ou por contrato,
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fiscalizando-as
quando
neste
último
caso;
Executar a demolição de edifícios e de quaisquer
construções
determinadas
pela
Prefeitura;
Inspecionar periodicamente as obras em andamento, de
execução
direta
ou
contratadas
com
terceiros;
Manter um cadastro das obras da Prefeitura, para efeito da
fiscalização e acompanhamento de seu desenvolvimento;
Elaborar relatórios sobre o andamento das obras,
encaminhando-os
periodicamente
ao
Diretor
do
Departamento; Executar e conservar os serviços de
carpintaria das obras e dos próprios municipais;
Executar, conservar e manter em perfeitas condições de
funcionamento as instalações elétricas das obras e dos
próprios municipais; Executar periodicamente ou quando se
fizer necessário, os serviços de pintura dos próprios
municipais, afim de mantê-los conservados e limpos;
Executar, conservar e manter em perfeitas condições de
funcionamento as instalações hidráulicas das obras e dos
próprios municipais; Preparar a especificação dos materiais a
serem utilizadas nas diversas obras do Município,
encaminhando-as ao órgão competente para as providências
de aquisição.
2.283,32 Dirigir, controlar, supervisionar, coordenar e orientar as
atividades da Seção, segundo diretrizes de sua unidade e
Secretaria; coordenar e controlar os cumprimentos às
normas, rotinas e instruções emitidas e aprovadas pelas
autoridades competentes; acompanhar e despachar assuntos
administrativos e demais matérias de competência do Setor;
buscando dar esclarecimentos e observações pertinentes
aos colegas de trabalho, além de sugestões quanto a
eventuais situações a serem alteradas, corrigidas e/ou
atualizadas; providenciar na criação de sistema de busca
rápida dos atos administrativos da Secretaria, e da vida
funcional dos servidores à mesma vinculados; providenciar
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no controle de efetividades e ponto dos servidores afetos à
secretaria; opinar relativamente aos assuntos objeto dos
processos, e dar-lhes o devido encaminhamento;
providenciar no controle e encaminhamento dos certificados
referente as formações realizadas pela Secretaria; atender
aos Servidores das demais Unidades Administrativa da
Secretaria, e orientá-los quanto as questões administrativas e
de vida funcional; zelar e fazer zelar pela conservação dos
bens públicos municipais que lhe forem disponibilizados;
estudar com o grupo de trabalho os assuntos que lhe sejam
submetidos, apresentando soluções; elaborar plano de
trabalho, definindo objetivos e metas; organizando a
respectiva unidade e delegar tarefas; definir prioridades e
rotinas; buscar o melhor desempenho dos servidores que lhe
forem subordinados; avaliar o resultado dos serviços afetos à
sua área; detectar falhas e determinar ou propor as
modificações necessárias; executar e/ou providenciar para
que sejam executadas todas as demais tarefas correlatas à
condução e ao bom desempenho do respectivo Setor.
2.283,42 Dirigir, controlar, supervisionar, coordenar e orientar as
atividades da Seção, segundo diretrizes de sua unidade e
Secretaria; coordenar e controlar os cumprimentos às
normas, rotinas e instruções emitidas e aprovadas pelas
autoridades competentes; Assessorar o Secretário Municipal;
formular, propor, gerir e avaliar políticas públicas para o
desenvolvimento do transporte público municipal; estudar,
planejar, gerir, integrar, fiscalizar e controlar os transportes
individuais, coletivos e por aplicativos e terminais rodoviários
no Município; estabelecer diretrizes e normas para o uso da
rede viária municipal; gerir o cadastro, análise e expedição
de autorizações especiais para veículos; proceder a inspeção
e vistoria de veículos de transporte escolar e os concedidos;
coordenar e gerenciar os programas, projetos e atividades
afins a sua área de competência; organizar e coordenar a
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3.713,23 Estabelece as normas de conduta dos serviços de seu
Departamento e determinar rotinas e instruções aos
servidores a ele subordinados; Programar, orientar e
participar de ações de desenvolvimento e gestão ambiental;

SALARIO BRUTO
4.609,52 Previstas no art.34 da lei complementar nº 2/2010
3.713,23 Estabelece as normas de conduta dos serviços de
seu Departamento e determinar rotinas e instruções aos
servidores a ele subordinados; estabelecer diretrizes para
programas de desenvolvimento da produção rural do
município; orientar e fiscalizar a execução de convênios de
apoio aos produtores rurais; promover ações de capacitação
dos produtores rurais visando o incremento da renda;
estimular a permanência e qualificação dos trabalhadores do
campo através de ações de melhoria da qualidade de vida da
população rural.

SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE

Coordenador de Convênios
Secretária de Obras, Transportes e Serviços
Públicos

unidade organizativa sob sua responsabilidade dentro das
normas e diretrizes superiores da Administração Municipal;
coordenar, gerenciar e avaliar a execução de programas,
projetos, atividades e atribuições de responsabilidade da
respectiva secretaria dentro das orientações gerais de seu
chefe imediato e demais normas superiores de delegações
de competências e prestar contas por resultados sobre o
cumprimento das metas e objetivos do Plano de Governo sob
sua responsabilidade.
6.944,48 Previstas no art.48-F da lei complementar nº 2/2010
10.673,32 Previstas no art.58 da lei complementar nº 2/2010
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3.713,23 Estabelece as normas de conduta dos serviços de
seu Departamento e determinar rotinas e instruções aos
servidores a ele subordinados; Coordenar todas as

supervisionar o gerenciamento e a implantação de atividades
que despertem a preocupação individual e coletiva com as
questões ambientais, fomentando o desenvolvimento de uma
consciência crítica, e, logrando transformações sociais e
culturais que levem a comunidade a participar da
preservação do meio ambiente; acompanhar a execução e
manutenção de projetos paisagísticos em espaços naturais e
urbanos, objetivando o equilíbrio ecológico do município;
organizar, orientar e difundir as práticas de proteção aos
animais, zelando pela preservação de raças e espécies, em
parceria com as entidades especializadas regularmente
constituídas; participar da definição e da elaboração de
medidas de compensação ambiental; realizar avaliações
periódicas dos procedimentos desenvolvidos pelo setor;
promover o estudo de medidas tendentes a diminuir a
necessidade de repetição de procedimentos ante a
ocorrência de equívocos; contribuir para a articulação do
respectivo setor com os demais; organizar atividades e
rotinas diárias de trabalho respaldando-se nas diretrizes
traçadas; organizar e executar trabalhos programados, e
assegurar o respectivo fluxo normal; avaliar os resultados
das atividade desenvolvidas; informar a chefia mediata sobre
o processamento dos trabalhos e resultados alcançados,
viabilizando avaliação e conjugação com a política geral da
Administração; empreender as demais tarefas afins à
respectiva área de atuação, que forem solicitadas pelo
respectivo superior hierárquico.
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atividades e encaminhamentos relacionados a área de Pesca
e Aquicultura. Auxiliar na execução das políticas públicas que
estejam dentro da área de abrangência da produção,
monitoramento, extração, manipulação e comercialização de
organismos aquáticos; apresentar relatórios periódicos;
Elaboração de projetos; Executar outras atividades inerentes
ao exercício do cargo.
2.283,42 Dirigir, controlar, supervisionar, coordenar e orientar as
atividades da Seção, segundo diretrizes de sua unidade e
Secretaria; coordenar e controlar os cumprimentos às
normas, rotinas e instruções emitidas e aprovadas pelas
autoridades competentes; Executar as ações mediatas na
área de pesca, orientar a ação e estabelecer metas de apoio,
incentivo e fomento ao desenvolvimento pesqueiro; Buscar
novos métodos para incentivar a promoção de incentivo a
pesca; Estabelecer e garantir o diálogo com os pescadores;
Executar outras atividades inerentes ao exercício do cargo.
2.283,42 Dirigir, controlar, supervisionar, coordenar e orientar as
atividades da Seção, segundo diretrizes de sua unidade e
Secretaria; coordenar e controlar os cumprimentos às
normas, rotinas e instruções emitidas e aprovadas pelas
autoridades
competentes;
Auxiliar
na
elaboração,
planejamento e execução de projetos relacionados à
Agricultura e Pecuária; Realizar a integração entre as
comunidades com a gestão pública, com caráter
extensionista.
2.283,42 Dirigir, controlar, supervisionar, coordenar e orientar as
atividades da Seção, segundo diretrizes de sua unidade e
Secretaria; coordenar e controlar os cumprimentos às
normas, rotinas e instruções emitidas e aprovadas pelas
autoridades
competentes;
estudar
as
atividades
desenvolvidas na Agricultura; incentivar os produtores locais
a empreenderem através da agricultura; promover o
adequado atendimento e prestar informações às famílias
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vistoriar, estudar, orientar, exigir, e autuar atividades e/ou
pessoas que estejam provocando impacto ambiental; aplicar
a Legislação Ambiental Federal, Estadual e Municipal;
prestar orientação referente às ações que envolvem o Meio
Ambiente e sua Sustentabilidade; orientar, supervisionar e
exercer a fiscalização geral relativa à aplicação das Leis
Ambientais do Município; empreender tarefas burocráticas de
cadastramento, emissão de relatórios, emissão de certidões,
autuações, infrações, e intimações; providenciar documentos;
arquivar documentos; integrar grupos operacionais; averiguar
denúncias e tomar as providências cabíveis; realizar todas as
demais tarefas inerentes a fiscalização ambiental, e aquelas
que lhe forem atribuídas por seus superiores hierárquicos.
2.283,42 Dirigir, controlar, supervisionar, coordenar e orientar as
atividades da Seção, segundo diretrizes de sua unidade e
Secretaria; coordenar e controlar os cumprimentos às
normas, rotinas e instruções emitidas e aprovadas pelas
autoridades competentes; orientar empresas e pessoas
quanto a legislação ambiental municipal, estadual e federal,
assim como quanto aos procedimentos de licenciamento

produtoras; Encarregar-se pela análise prévia documental de
projetos agrícolas; promover o adequado atendimento ao
agricultor; manter em perfeita ordem e disposição técnica os
documentos do Setor; sugerir modificações que visem
dinamizar os métodos de trabalho; prestar informações e
emitir relatórios referentes à sua área de atuação; e realizar
as demais tarefas afins que lhe forem confiadas.
2.283,42 Dirigir, controlar, supervisionar, coordenar e orientar as
atividades da Seção, segundo diretrizes de sua unidade e
Secretaria; coordenar e controlar os cumprimentos às
normas, rotinas e instruções emitidas e aprovadas pelas
autoridades competentes;
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Dirigir, controlar, supervisionar, coordenar e orientar as
atividades da Seção, segundo diretrizes de sua unidade e
Secretaria; coordenar e controlar os cumprimentos às
normas, rotinas e instruções emitidas e aprovadas pelas
autoridades competentes; Aplicar a legislação prevista para e
Serviço de Inspeção dos Produtos de Origem Animal;
Determinar a escala de atendimento das agroindústrias
registradas no SIM; Cobrar e manter de seus auxiliares os
serviços pertinentes à área de atuação; Fiscalizar a inspeção
de produtos de origem animal em seus locais de abate,
industrialização e envasamento; Fazer a inspeção e
fiscalização dos abatedouros, frigoríficos, pontos de venda de
carne, de vísceras de suínos,de bovinos, de ovinos e aves,
pontos de venda de ovos e mel; Apreender, reter produtos de
origem animal em seus locais de abate e industrialização, e
notificar os infratores; Apreender, reter produtos de origem
animal em locais e estabelecimentos que não estejam
devidamente licenciados para tal atividade, e notificar os
infratores; Orientar os produtores interessados em inscreverse no Serviço de Inspeção Municipal, quanto à elaboração de
projetos, documentos e normas; Elaborar fichas e arquivos

ambiental; supervisionar a execução das políticas públicas de
controle da poluição e gestão de resíduos; apoiar, incentivar
a realização de ações integradas voltadas para manutenção
da qualidade de vida, conservação ambiental e dos recursos
naturais; elaborar relatórios e pareceres em processos de
licenciamento ambiental; realizar avaliações periódicas dos
procedimentos desenvolvidos pelo setor; observar os critérios
de a eficiência e excelência nos procedimentos de trabalho;
empreender as demais tarefas afins à respectiva área de
atuação, que forem solicitadas pelo respectivo superior
hierárquico.
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CARGO
Chefe de Departamento de Ação Social

VAGAS
1

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Secretário de Agricultura, Pesca e Meio
Ambiente

34

SALARIO BRUTO
ATRIBUIÇÕES
3.713,23 Estabelece as normas de conduta dos serviços de
seu Departamento e determinar rotinas e instruções aos
servidores a ele subordinados; Coordenar, desenvolver e
executar a política municipal de desenvolvimento, assistência
e promoção social; A capacitação e qualificação de jovens e
adultos com vistas ao mercado de trabalho; Coordenar,
supervisionar, orientar e desenvolver a política de ação do
Centro Municipal de Capacitação de Adolescentes – CEMCA,
Centro de Referência da Assistência Social – CRAS e Centro
de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS;
Executar o planejamento, a supervisão e execução das
atividades e programas assistenciais e promocionais no
campo social; Realizar o levantamento dos problemas sociais
do município, localizando os pontos críticos, priorizando as
áreas de intervenção da ação municipal; Desenvolver
programas na área habitacional e de capacitação
profissional; Manter estreita coordenação com órgãos de
promoção e de assistência social, estadual e federal;
Participar de atividades de assistência e promoção social,
através de convênios com entidades públicas e
particulares; Administrar programas sociais, elaborando e
executando programas de amparo à criança, ao adolescente,
a família e ao idoso; Realizar a prestação de assistência
social e promoção do bem estar da população carente,
inclusive a prestação de auxílio material às pessoas

pertinentes ao SIM; - Emitir relatórios; Outras competências
afin.
10.673,32 Previstas no art.62 da lei complementar nº 2/2010
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reconhecidamente necessitadas; Promover o levantamento
de recursos da comunidade, que possam ser utilizados no
atendimento e assistência aos necessitados; Planejar,
organizar e executar, com a participação de técnicos, os
cursos de treinamento de formação e reciclagem dos
servidores que atuam nas unidades subordinadas; ar
parecer, quando solicitado, sobre as matérias da área de
assistência social; Prestar assistência técnica aos centros
comunitários, às entidades particulares ou grupos
voluntários, incentivando a colaboração no desenvolvimento
de suas atividades; Estimular a organização e a participação
da comunidade no levantamento, discussão e solução de
problemas relacionados com a ação social da
municipalidade; Coordenar, controlar e avaliar as atividades
de assistência social, prestadas por instituições da
comunidade, que recebem subvenção ou auxílio da
municipalidade; Executar outros serviços que forem
determinados pelo Secretário Municipal de Ação Social e
Direitos Humanos.
3.713,23 Estabelece as normas de conduta dos serviços de
seu Departamento e determinar rotinas e instruções aos
servidores a ele subordinados; Elaborar e coordenar a
execução dos programas de transferência de renda,
direcionados às famílias, aos desempregados e à juventude,
em situação de vulnerabilidade, acompanhando o
cumprimento de suas metas, bem como mantendo
informações atualizadas sobre todas as suas fases;
coordenar
as
atividades
de
operacionalização
e
desenvolvimento dos programas de transferência de renda
direcionados à população em situação de pobreza e
vulnerabilidade, geridos pelo Município por meio de
convênios ou de parcerias com o Governo Federal ou
Estadual; coordenar e acompanhar cadastramentos, e visitas
domiciliares visando identificar, cadastrar e monitorar a
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população beneficiária, definindo instrumentos e mecanismos
para as atividades de cadastramento, pesquisa domiciliar e
capacitação dos agentes, bem como para a elaboração de
manuais e procedimentos para estas ações; conceber e
desenvolver ações de qualificação profissional e
socioeducativas que assegurem aos beneficiários e membros
de famílias beneficiárias sua reinserção no mercado de
trabalho; efetivar os processos de transferência e geração de
ocupação e renda; atualizar de acordo com o estabelecido na
legislação pertinente, os cadastros efetuados, zelando pela
veracidade dos documentos e informações, organizando e
supervisionando as atividades relacionadas ao recebimento,
organização e guarda de documentos cadastrados nos
diversos
sistemas
utilizados
pelo
Departamento;
acompanhar e supervisionar a aplicação dos recursos
financeiros dos programas e das respectivas rotinas de
gestão dos benefícios, bem como os relatórios emitidos em
cada caso; acompanhar a celebração de convênios, termos
de cooperação, parcerias e contratos e as respectivas etapas
de execução financeira; desempenhar outras atribuições
afins.
3.713,23 Estabelece as normas de conduta dos serviços de
seu Departamento e determinar rotinas e instruções aos
servidores a ele subordinados; Coordenar e supervisionar a
elaboração dos planos, programas e projetos relacionados às
políticas dos direitos humanos; implementar e articular a
Política Municipal dos Direitos Humanos, por meio de
parcerias com órgãos da administração pública federal,
estadual, municipal e com organizações da sociedade civil;
atuar no combate ao trabalho escravo em articulação com o
Ministério Público e com os demais órgãos dos Poderes
Judiciário, e com organizações da sociedade civil; coordenar
e supervisionar a elaboração e a implementação de planos,
programas e projetos relacionados às políticas de educação
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Dirigir, controlar, supervisionar, coordenar e orientar as
atividades da Seção, segundo diretrizes de sua unidade e
Secretaria; coordenar e controlar os cumprimentos às
normas, rotinas e instruções emitidas e aprovadas pelas
autoridades competentes; Criar e Coordenar os trabalhos
ligados aos projetos com medidas que visem a melhoria de
sua qualidade de vida, nas áreas de saúde, esporte e lazer, à
terceira idade; Coordenar o Serviço de Convivência e
fortalecimento vínvulo para a terceira idade; Divulgar o
Estatuto do Idoso para conscientização dos direitos e
deveres de cidadania do idoso; Promover a conscientização
junto à sociedade da necessidade de valorizar a terceira
idade; Viabilizar serviços públicos de qualidade à terceira
idade, levando em consideração suas peculiaridades;
Oferecer suporte à terceira idade nos aspectos sociais,
jurídicos, educacionais, culturais e promover a inserção dos
mesmos na sociedade de forma a potencializar suas
qualidades e habilidades, cuidando para um envelhecimento
digno; Criar e supervisionar o desenvolvimento de atividades
e programas que promovam orientação segura as ações
conjuntas nas áreas de saúde, recreação, educação, lazer,
social e de cidadania, voltadas para os grupos da terceira
idade; coordenar a execução de políticas específicas para a
preservação da saúde física e mental do idoso; Supervisionar

em direitos humanos, de registro civil de nascimento e
documentação básica, de respeito à diversidade religiosa e à
laicidade estatal e de defesa das populações em situação de
risco, em articulação com os órgãos da administração pública
Estadual, o Ministério Público, as organizações da sociedade
civil; coordenar a produção, a sistematização e a difusão das
informações relacionadas às temáticas de sua competência;
propor e incentivar a realização de campanhas de
conscientização pública relacionadas às temáticas de sua
competência.
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Dirigir, controlar, supervisionar, coordenar e orientar as
atividades da Seção, segundo diretrizes de sua unidade e
Secretaria; coordenar e controlar os cumprimentos às
normas, rotinas e instruções emitidas e aprovadas pelas
autoridades competentes; Acompanhar a integração dos
serviços oferecidos às crianças em situação de
vulnerabilidade; atender de forma humanizada às crianças e
adolescentes em situação de vulnerabilidade, observado o
respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana, da
não discriminação e da não revitimização; acompanhar o
sistema de garantias e promoção de direitos das crianças e
adolescentes em situação de violência, vulnerabilidade
social, em especial do acesso à justiça no Município; auxiliar
campanhas
continuadas
de
conscientização
do
enfrentamento à violação dos direitos da Criança e do
Adolescente; auxiliar a formação da Rede de Atendimento à
Crianças
e Adolescentes;
prestar atendimento e
esclarecimentos ao público interno e externo, pessoalmente,
por meio de ofícios e processos ou por meio das ferramentas
de comunicação que lhe forem disponibilizadas; prestar
cuidados à grupos de crianças e adolescentes afastados do
convívio familiar por meio de medidas protetivas de abrigo
(ECA Art. 101), em função de abandono ou cujas famílias ou
responsáveis
encontrem-se
temporariamente
impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e
proteção, até que seja viabilizado o retorno ao convívio com

as atividades voltadas à promoção de estímulos, estudos,
pesquisas e campanhas, visando a melhoria das condições
de vida desta parcela da população; À execução de
atividades de promoção humana; Desempenhar outras
atividades determinadas pelo Secretário Municipal de
Assistência Social e Direitos Humanos e pelo Chefe do
Departamento de Inclusão Social.
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a família de origem, ou na sua impossibilidade,
encaminhamento para família substituta; efetuar e auxiliar no
preenchimento de processos, guias, requisições e outros
impressos e otimizar as comunicações internas e externas,
mediante a utilização dos meios colocados à sua disposição,
tais como telefone, correio eletrônico, entre outros;
organizar, classificar, registrar, selecionar, catalogar, arquivar
e desarquivar processos, redigir textos, ofícios, relatórios e
correspondências, com observância das regras gramaticais e
das normas de comunicação oficial; zelar pela guarda e
conservação dos materiais e equipamentos de trabalho;
executar outras atribuições determinadas pelo superior
imediato, afetas à sua área de atuação.
2.283,42 Dirigir, controlar, supervisionar, coordenar e orientar as
atividades da Seção, segundo diretrizes de sua unidade e
Secretaria; coordenar e controlar os cumprimentos às
normas, rotinas e instruções emitidas e aprovadas pelas
autoridades competentes; Chefiar a Unidade de Seção de
Assistência Social, realizar a execução das políticas públicas
de proteção social aos cidadãos e coordenar o SUAS
(Sistema Único da Assistência Social), pautada em eixos de
intervenção; proteção social básica, proteção social e
aprimoramento da gestão; Atuação executiva de apoio à
gestão social aos conselhos de co-gestão das políticas sob
sua competência; Desempenhar outras atividades que lhe
sejam atribuídas pelo Secretário, no âmbito de sua área de
atuação.
2.283,42 Dirigir, controlar, supervisionar, coordenar e orientar as
atividades da Seção, segundo diretrizes de sua unidade e
Secretaria; coordenar e controlar os cumprimentos às
normas, rotinas e instruções emitidas e aprovadas pelas
autoridades competentes; Pesquisar, analisar, planejar e
propor a implantação de serviços que respondam à
legislação nacional vigente para a Assistência Social: Lei
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Assessor para Assuntos de Saúde
Chefe de Departamento Contábil

SECRETARIA DE SAÚDE

Secretário de Ação Social e Direitos Humanos

VAGAS
1
1

1
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SALARIO BRUTO
ATRIBUIÇÕES
4.609,52 Previstas no art.31 da lei complementar nº 2/2010
3.713,23 Estabelece as normas de conduta dos serviços de
seu Departamento e determinar rotinas e instruções aos
servidores a ele subordinados; Planejar, organizar e dirigir as
atividades relativas aos sistemas de informações contábeis,
financeiras, patrimoniais e de custos, propondo diretrizes e
normas para sua execução; Supervisionar a escrituração dos
lançamentos relativos às operações orçamentárias,
contábeis, financeiras, patrimoniais e outras, mantendo-as
atualizadas; Supervisionar os registros diários de empenho
da despesa e das outras fases; liquidação e pagamento; e a
realização e o controle dos registros diários da Receita
arrecadada; Supervisionar a elaboração das prestações de
contas de recursos transferidos ao Município, utilizando os
elementos fornecidos pelos órgãos executores; Acompanhar
a movimentação das receitas e das despesas realizadas com

Orgânica de Assistência Social, Política Nacional de
Assistência Social, Norma Operacional Básica do Sistema
Único de Assistência Social - SUAS, Norma Operacional
Básica de Recursos Humanos e Tipificação Nacional dos
Serviços Socioassistenciais; colaborar na avaliação periódica
do andamento das políticas, programas, projetos e atividades
da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos e observar
o desempenho dos órgãos responsáveis por sua execução;
prestar assistência específica e especializada ao Secretário
Adjunto da Secretaria de Assistência e Promoção Social;
manter interlocução com os servidores dos Departamentos e
Gabinete da Secretaria, quando necessário ao desempenho
de suas atribuições; desempenhar outras atribuições afins.
10.673,32 Previstas no art.66 da lei complementar nº 2/2010
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recursos vinculados, bem como elaboração de relatórios e
Prestação de Contas; Supervisionar a elaboração diária do
Boletim de Movimento de Caixa, evidenciando as
disponibilidades financeiras e os saldos bancários;
Estabelecer perfeito entrosamento com os demais órgãos da
Prefeitura, visando à melhoria e a regularidade dos registros
contábeis; Exercer a supervisão de todos os serviços de
natureza contábil em qualquer órgão da Administração
Municipal; Supervisionar a execução orçamentária em suas
diversas fases e o cumprimento das metas estabelecidas;
Supervisionar a tomada de medidas corretivas quanto à
obediência dos limites de dispêndios e endividamento
estabelecidos pela lei; Acompanhar as previsões da receita e
as programações da despesa e sua execução, bem como, a
elaboração de demonstrativos de sua evolução e de suas
projeções; Em obediência à legislação, verificar se a despesa
é adequada à Lei Orçamentária Anual, e compatível com o
Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias;
Zelar pelo cumprimento de prazos quanto à emissão e
publicação de Relatórios e outros documentos exigidos pela
legislação; Exercer outras funções de supervisão e controle
nas áreas orçamentária, financeira e patrimonial, em
atendimento à legislação pertinente; Outras atividades afins.
3.713,23 Estabelece as normas de conduta dos serviços de
seu Departamento e determinar rotinas e instruções aos
servidores a ele subordinados; Supervisionar e controlar as
atividades do Departamento Pessoal, visando a assegurar o
cumprimento de todas as exigências legais que regulam o
vínculo empregatício, bem como o cumprimento das normas
e procedimentos estabelecidos pela empresa. Supervisionar
a elaboração da folha de pagamento e correspondentes
emissões das guias de pagamentos de impostos e encargos;
Manter controles de todos os valores a serem descontados
em folha de pagamento; Acompanhar a área jurídica nas
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Chefe de Departamento Financeiro

Coordenador de Atenção Básica de Saúde
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defesas em processos trabalhistas, multas do Ministério do
Trabalho; Supervisionar a preparação e entrega de todas as
informações acessórias exigidas pelos diversos órgãos
governamentais (Ministério do Trabalho, INSS, MEC, SESI
entre outros; Visar o cumprimento de exigências legais;
Atender os servidores em questões relacionadas com
normas e procedimentos da secretaria, dando a orientação
ou solução devidas.
3.713,23 Estabelece as normas de conduta dos serviços de
seu Departamento e determinar rotinas e instruções aos
servidores
a
ele
subordinados;
administrar
as
disponibilidades financeiras da secretaria; programar e
controlar os pagamentos a serem realizados pela secretaria;
controlar e custodiar valores de terceiros sob a guarda da
secretaria; manter serviços de tesouraria; registrar e controlar
a arrecadação orçamentária e extra orçamentária da
secretaria; gerenciar os serviços prestados pela rede
bancária arrecadadora das receitas da secretaria;
acompanhar a cronologia de pagamentos, em obediência a
legislação vigente; manter em arquivo todos os documentos
comprobatórios de pagamentos e arrecadação; acompanhar
os contratos firmados com as instituições bancárias; prestar
atendimento e orientação técnica, bem como fornecer
informações gerenciais às unidades do Município, às
auditorias interna e externa e a outros órgãos externos
relacionados à sua área de atuação; analisar lançamentos e
efetuar a conciliação bancária de todas as contas da
secretaria; exercer outras atribuições compatíveis com sua
área de atuação.
6.944,48 Participar do processo de territorialização e mapeamento da
área de atuação da equipe de saúde da família, identificando
grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos, inclusive
aqueles relativos ao trabalho, e da atualização contínua
dessas informações, priorizando as situações a serem

05/01/2021 (Terça-feira)
DOM/SC - Edição N° 3371
Página 3609

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Coordenador de Estratégia de Saúde da
Família

1

ASSINADO DIGITALMENTE

43

acompanhadas no planejamento local; Realizar o cuidado em
saúde da população adstrita, prioritariamente no âmbito da
unidade de saúde, no domicílio e nos demais espaços
comunitários (escolas, associações, entre outros); Realizar
ações de atenção integral conforme a necessidade de saúde
da população local, bem como as previstas nas prioridades e
protocolos da gestão local; Garantir a integralidade da
atenção por meio da realização de ações de promoção da
saúde, prevenção de agravos e curativas; e da garantia de
atendimento da demanda espontânea, da realização das
ações programáticas e de vigilância à saúde; Realizar busca
ativa e notificação de doenças e agravos de notificação
compulsória e de outros agravos e situações de importância
local; Realizar a escuta qualificada das necessidades dos
usuários em todas as ações, proporcionando atendimento
humanizado e viabilizando o estabelecimento do vínculo;
Responsabilizar-se pela população adstrita, mantendo a
coordenação do cuidado mesmo quando esta necessita de
atenção em outros serviços do sistema de saúde; Participar
das atividades de planejamento e avaliação das ações da
equipe, a partir da utilização dos dados disponíveis;
Promover a mobilização e a participação da comunidade,
buscando efetivar o controle social; Identificar parceiros e
recursos na comunidade que possam potencializar ações
intersetoriais com a equipe, sob coordenação da Secretaria
Municipal de Saúde; Garantir a qualidade do registro das
atividades nos sistemas nacionais de informação na Atenção
Básica; Participar das atividades de educação em saúde
permanente; Realizar outras ações e atividades a serem
definidas de acordo com as prioridades locais.
6.944,48 Coordenar o Programa Saúde da Família; Coordenar e
supervisionar os trabalhos e atuação dos profissionais do
Programa Saúde da Família; Elaborar o plano de
implantação/expansão/implementação da Estratégia Saúde
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6.944,48 Contribuir
para
a
organização,
gerenciamento
e
funcionamento dos serviços da rede, em sua forma
assistencial e administrativa; Planejar e executar
capacitações, seminários e cursos, entre outros, visando
promover Educação Permanente; Contribuir para a
organização do fluxo de referência e contra-referência entre
os serviços, em parceria com os demais coordenadores;
Executar avaliação e supervisão técnica dos funcionários,
sob sua responsabilidade técnica, em parceria com os
demais coordenadores; Manter atualizada a documentação
dos funcionários sob sua responsabilidade técnica junto ao
órgão de fiscalização do exercício profissional (CRO);
Participar de processo de seleção do quadro de funcionários
da rede; Contribuir na elaboração de processo seletivo e/ou
concurso público, bem como de sua execução; Emitir parecer
técnico referente a estrutura física, quadro de pessoal e

da Família no Município; Monitorar e avaliar o processo de
implantação da Estratégia Saúde da Família e seu impacto
em parceria com os setores afins; Acompanhar a supervisão
geral do programa no que diz respeito a normatização e
organização da prática da atenção básica em saúde,
garantindo a integralidade e a intersetorialidade;
Acompanhar a estruturação da rede básica na lógica da
Estratégia de Saúde da Família; Garantir junto à gestão
municipal os recursos materiais para o desenvolvimento das
ações; Buscar parcerias com as instituições de ensino
superior para os processos de capacitação, titulação e ou
acreditação dos profissionais ingressos na Estratégia Saúde
da Família; Articular outros setores da Secretaria Municipal
de Saúde visando à integração e contribuição desses com a
implantação da Estratégia Saúde da Família; Outras
funções/atividades correlatas que forem da responsabilidade
da mesma, por ofício ou por ordem de seus superiores.
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condutas técnicas, mediante protocolo elaborado em
conjunto com os demais profissionais da equipe
multiprofissional, para fins de melhoria no serviço de saúde;
Aplicar penalidades conforme regimento da instituição, aos
funcionários que não executarem suas funções de acordo
com os preceitos éticos e legais da profissão, e/ou que não
se adequarem as condutas propostas no Estatuto do servidor
público municipal; Participar da elaboração e execução do
Plano Municipal de Saúde, Plano Plurianual, Relatório de
Gestão e Lei de Diretrizes Orçamentárias, entre outros
Instrumentos de Planejamento da Gestão e alterações da
legislação de acordo com a área competente de atuação;
Elaborar relatórios para subsidiar a tomada de decisão por
parte do Gestor Municipal de Saúde; Colaborar com a
Vigilância Epidemiológica nas ações de saúde voltadas à
população; Quando necessário, contribuir na assistência para
que não haja descontinuidade das ações assistenciais
desenvolvidas pelos serviços; Organizar, em conjunto com os
demais coordenadores, escalas de férias, folgas e dispensas
de funcionários; Coordenar reuniões de núcleo da
Odontologia; Desenvolver e manter atualizadas as Políticas
Municipais de Saúde, em consonância com as diretrizes
técnicas do Ministério da Saúde; Buscar a viabilização de
parcerias para o fortalecimento das ações dos Programas de
Saúde junto a órgãos públicos e privados; Elaborar
metodologias e instrumentos de monitoramento e avaliação
do impacto da implementação dos Programas de Saúde;
Promover a cobertura da assistência odontológica no
Município, preferencialmente, através da inclusão de Equipes
de Saúde Bucal na Estratégia de Saúde da Família;
Coordenar e participar de ações coletivas voltadas à
promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais;
Reordenar a atenção de média complexidade, através da
inclusão de Centros de Especialidades Odontológicas e
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Laboratório de Prótese Odontológica no Município; Colaborar
com as demais coordenações da Estratégia Saúde da
Família no desenvolvimento das ações de saúde.
6.944,48 Assessorar a Secretária municipal de Saúde no
desenvolvimento das ações em vigilância; Supervisionar
áreas técnicas da vigilância em saúde; Elaborar normas,
instruções,
rotinas
operacionais
e
protocolos
de
procedimentos técnicos e demais atividades que se fizerem
necessários conforme a necessidade da Secretaria Municipal
de Saúde; Promover as ações de Vigilância em Saúde que
abranjam toda a população do Município e envolvam práticas
e processos de trabalho voltados para: a) vigilância da
situação de saúde da população, com a produção de
análises que subsidiem o planejamento, estabelecimento de
prioridades e estratégias, monitoramento e avaliação das
ações de saúde pública; b) A detecção oportuna e adoção de
medidas adequadas para a resposta às emergências de
saúde pública; c) A vigilância, prevenção e controle das
doenças transmissíveis; d) A vigilância das doenças crônicas
não transmissíveis, dos acidentes e violências; e) A vigilância
de populações expostas a riscos ambientais em saúde; f) A
vigilância da saúde do trabalhador; g) Vigilância sanitária dos
riscos decorrentes da produção e do uso de produtos,
serviços e tecnologias de interesse a saúde; Promover as
ações de vigilância, prevenção e controle das doenças
transmissíveis, a vigilância e prevenção das doenças e
agravos não transmissíveis e dos seus fatores de risco, a
vigilância de populações expostas a riscos ambientais em
saúde, gestão de sistemas de informação de vigilância em
saúde em âmbito municipal que possibilitam análises de
situação de saúde, as ações de vigilância da saúde do
trabalhador, ações de promoção em saúde e o controle dos
riscos inerentes aos produtos e serviços de interesse a
saúde; Promover a coordenação municipal e execução das

05/01/2021 (Terça-feira)
DOM/SC - Edição N° 3371
Página 3613

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Supervisor de Logística, Frota e Materiais

1

ASSINADO DIGITALMENTE

47

4.390,01 Supervisionar, programar, organizar, orientar, fiscalizar e
executar as atividades relativas à utilização da frota de
veículos, prestando apoio logístico às Coordenadorias da

ações de vigilância; Coordenar e alimentar, no âmbito
municipal, os sistemas de informação de interesse da
vigilância, incluindo a coleta, processamento, consolidação e
avaliação da qualidade dos dados provenientes das unidades
notificantes dos sistemas de base nacional, de interesse da
vigilância,
de
acordo
com
normalização
técnica,
estabelecimento e divulgação de diretrizes, normas técnicas,
rotinas e procedimentos de gerenciamento dos sistemas, no
âmbito do Município, em caráter complementar à atuação
das esferas federal e estadual e retroalimentação dos dados
para as unidades notificadoras; Coordenar a preparação e
resposta das ações de vigilância, nas emergências de saúde
pública de importância municipal; Monitorar e avaliar as
ações de vigilância em seu território; Realizar campanhas
publicitárias de interesse da vigilância, em âmbito municipal;
Promover e executar a educação permanente em seu âmbito
de atuação; Promover e fomentar a participação social nas
ações de vigilância; Coordenar, acompanhar e avaliar a rede
de laboratórios públicos e privados que realizam análises
essenciais às ações de vigilância, no âmbito municipal;
Coletar, armazenar e transportar adequadamente amostras
laboratoriais para os laboratórios de referência; Coordenar e
executar as ações de vacinação integrantes do Programa
Nacional de Imunizações, incluindo a vacinação de rotina
com as vacinas obrigatórias, as estratégias especiais como
campanhas e vacinações de bloqueio e a notificação e
investigação de eventos adversos e óbitos temporalmente
associados à vacinação; Estar em conhecimento com
descartes e destinação final dos frascos, seringas e agulhas
utilizadas, conforme normas técnicas vigentes
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Secretaria de Saúde; supervisionar a manutenção e controle
da frota, incluindo a quilometragem, o consumo de
combustíveis, lubrificantes e pneus; programar rotinas de
manutenção preventiva e providenciar regularidade dos
documentos de licenciamentos da frota de veículos da
Secretaria de Saúde; preparar e instruir processos de
aquisição, reparos e alienação de veículos, bem como
acompanhar orçamentos e vistorias em viaturas acidentadas;
Controlar pelos sistemas de rastreamento o número de
deslocamentos, viagens, itinerários, quilometragem e
desempenho dos veículos sob sua responsabilidade,
providenciando relatório de custos por veiculo e por unidade
solicitante; supervisionar o adequado armazenamento e
manuseio dos materiais e suprimentos, visando preservar
sua integridade e segurança, orientando a equipe do
almoxarifado e/ou depósitos da Secretaria de Saúde quanto
aos aspectos técnicos e procedimentos para manuseio,
estocagem, características e condições de uso dos produtos;
propor o aprimoramento e modernização dos equipamentos e
instalações de uso do almoxarifado e/ou depósitos, visando
melhorar seu desempenho e produtividade; assessorar no
planejamento e organização da disposição dos materiais e
suprimentos estocados, facilitando sua identificação,
localização e manuseio, por linha e por produto; fiscalizar a
qualidade e quantidade dos materiais e suprimentos
adquiridos, informando as coordenadorias requisitantes
qualquer divergência dos materiais, bem como planejar e
realizar as entregas de materiais; propor soluções de
problemas relativos à falta ou qualidade dos materiais e
suprimentos; executar outras atribuições correlatas ou que
lhe forem designadas.
10.673,32 Previstas no art. 64 da lei complementar nº 2/2010
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SALARIO BRUTO
ATRIBUIÇÕES
4.609,52 Previstas no art.48-B da lei complementar nº 2/2010
3.713,23 Estabelece as normas de conduta dos serviços de
seu Departamento e determinar rotinas e instruções aos
servidores a ele subordinados; Promover o estudo e a
discussão de todas as manifestações de cultura, com o
propósito de apoiá-los; Submeter à consideração do
Secretário Municipal de Educação estudos e planos de
integração e financiamento de serviços culturais prestados
pelo município nas escolas; Negociar, com entidades
públicas e da sociedade civil organizada, acordos e contratos
visando obter patrocínio e apoio financeiro para projetos
culturais escolares; Promover a institucionalização de
serviços culturais que ampliem no município as opções de
lazer a custo acessível aos alunos de rede municipal de
ensino; Coordenar e supervisionar as atividades artísticas e
culturais desenvolvidas nas unidades escolares, vinculadas à
Secretaria Municipal de Educação, bem como as ações
realizadas em parceria com Entidades Culturais da
Sociedade Civil Organizada; Providenciar e orientar os
trabalhos de conservação de obras e documentos de valor
histórico e artístico na rede municipal de ensino; Cadastrar e
manter atualizados os dados das unidades da rede municipal
de ensino quanto às atividades culturais e festivas;
Programar a realização de semanas de estudo, conferências,
certames, concursos e exposições culturais de interesse da
secretaria de educação; Incentivar a capacidade artística e a
criatividade dos educandos, orientando as escolas para
organização de coros, teatros, concursos literários e
artísticos, festivais e atividades esportivas; Outras
competências afins,
3.713,23 Estabelece as normas de conduta dos serviços de
seu Departamento e determinar rotinas e instruções aos
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servidores a ele subordinados; Coordenar a supervisão das
unidades escolares orientando-as e propondo medidas
atinentes à sua melhoria; Coordenar a elaboração do
calendário escolar e o processo de matrículas na Rede
Municipal de Ensino; Visitar periodicamente as escolas,
supervisionando a aplicação da proposta pedagógica do
município; Orientar a confecção de material de apoio a
conferências, aulas, seminários e outros; Zelar pela
conservação e bom estado dos gêneros alimentícios e das
instalações e dos equipamentos utilizados na confecção da
merenda escolar; Acompanhar e implementar ações junto
aos Círculos de Pais e Mestres, Conselhos Escolares,
Clubes de Mães e demais Entidades da Sociedade Civil
Organizada com atuação nas escolas; Propor, em conjunto
com as escolas da Rede Municipal de Ensino, diretrizes para
avaliação, promoção e recuperação escolares; Outras
competências afins.
3.713,23 Estabelece as normas de conduta dos serviços de
seu Departamento e determinar rotinas e instruções aos
servidores a ele subordinados; Supervisionar todo o trabalho
administrativo da Secretaria, executado pelos servidores dos
diversos Setores, especialmente, estabelecendo mecanismos
de controle e gerencia das solicitações de despesa, liberação
de vales transporte, assiduidade e eficiência dos servidores
da Secretaria, notas de empenho, correspondência oficial
entre outros; Coordenar a elaboração e posterior execução
do orçamento da Secretaria; Coordenar o trabalho de
eficientização dos serviços burocráticos junto aos servidores,
para a melhoria contínua da prestação de serviços a
comunidade; Orientar realização de medidas relativas à boa
administração das finanças e de outros aspectos dos
serviços públicos; Outras competências afins.
2.283,42 Dirigir, controlar, supervisionar, coordenar e orientar as
atividades da Seção, segundo diretrizes de sua unidade e
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Secretaria; coordenar e controlar os cumprimentos às
normas, rotinas e instruções emitidas e aprovadas pelas
autoridades competentes; Promover a distribuição de
material didático pedagógico aos alunos carentes; oferecer
suprimento alimentar adequado e equilibrado aos alunos;
organizar,
distribuir,
orientar
e
supervisionar
os
procedimentos que envolvem a Alimentação Escolar
(controle de estoque mensal das escolas, controle de
estoque mensal do depósito da merenda, controle de
refeições mensal das escolas, distribuição de ranchos
mensal, solicitação semanal de gêneros perecíveis e
solicitação de gás); fiscalizar a qualidade e o aproveitamento
da alimentação escolar distribuída (visitas nas cozinhas,
verificação das boas práticas, orientações in loco, adequação
de procedimentos); capacitar os servidores de Serviço de
Cozinha (treinamentos internos e capacitações com
palestrantes convidados); elaborar e calcular os cardápios,
de acordo com a disponibilidade dos gêneros da Agricultura
Familiar; adequado em nutrientes para cada faixa etária;
adequado em custo; que tenha boa aceitabilidade pelos
alunos; adequado a logística de cada fornecedor; adequado
as necessidades especiais dos alunos (alergias e
intolerâncias alimentares); elaborar as Fichas Técnicas de
cada preparação; assessorar e acompanhar as atividades do
Conselho da Alimentação Escolar; realizar educação
nutricional; assessorar a avaliação nutricional de todos os
alunos da Rede Municipal.
2.283,42 Dirigir, controlar, supervisionar, coordenar e orientar as
atividades da Seção, segundo diretrizes de sua unidade e
Secretaria; coordenar e controlar os cumprimentos às
normas, rotinas e instruções emitidas e aprovadas pelas
autoridades competentes; Organizar, manter e disponibilizar
os acervos bibliográficos para docentes, técnicos e alunos;
orientar os consulentes em pesquisas bibliográficas e na
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escolha de publicações; proporcionar ambiente para
formação de hábito e gosto pela leitura; zelar pelo uso
adequado dos acervos bibliográficos; assessorar nas
atividades de ensino, pesquisa e extensão; coordenar a
equipe interna nas atividades de catalogação, classificação
de livros, informativos, fichas, entre outros documentos;
verificar as necessidades de aquisições de livros; elaborar
planos de fomento para desenvolvimento da biblioteca; Criar
e fortalecer hábitos de leitura nas crianças, desde a mais
tenra idade; Apoiar, tanto a educação individual e autônoma
quanto a educação formal, em todos os níveis; Proporcionar
oportunidades para o desenvolvimento criativo pessoal;
Estimular a imaginação e a criatividade das crianças e dos
jovens; Promover o conhecimento da herança cultural,
apreciação das artes, realizações e inovações científicas;
Propiciar o acesso às expressões culturais das artes em
geral; Fomentar o diálogo intercultural e favorecer a
diversidade cultural; Apoiar a tradição oral; Proporcionar
serviços de informação adequados a escolas municipais; Facilitar o desenvolvimento da informação e da habilidade no
uso do computador; Apoiar e participar de atividades e
programas da alfabetização para todos os grupos de idade e
implantar tais atividades se necessário; Outras atividades
afins.
2.283,42 Dirigir, controlar, supervisionar, coordenar e orientar as
atividades da Seção, segundo diretrizes de sua unidade e
Secretaria; coordenar e controlar os cumprimentos às
normas, rotinas e instruções emitidas e aprovadas pelas
autoridades competentes; Chefiar a seção, planejando,
coordenando, orientando, avaliando e estabelecendo
alternativas referentes às questões que envolvam
diretamente o desenvolvimento da criança e o processo de
ensino-aprendizagem nas Escolas de Educação Infantil;
traçar metas, estabelecer regras para o respectivo
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atingimento e acompanhar a respectiva busca prática,
visando ao aprimoramento das Escolas de Educação Infantil
do Município e dos Professores da Educação Infantil; orientar
técnica e pedagogicamente os Diretores das Escolas de
Educação Infantil quanto aos objetivos da Divisão,
estabelecendo as condutas entendidas necessárias de sorte
que sejam atendidos os princípios básicos da Educação
Infantil, conforme a legislação vigente; estabelecer rotinas de
serviço para a Divisão e para os respectivos subordinados;
imprimir sistemas que permitam o fácil e rápido
relacionamento entre a Divisão, os Professores da Educação
Infantil, os pais dos alunos e os demais profissionais ligados
à Educação Infantil; providenciar na rotineira atualização
do(a) Secretário(a) de Educação quanto aos assuntos afetos
à seção; orientar os respectivos subordinados quanto à
legislação inerente aos assuntos da seção e a Educação
Infantil; executar e/ou providenciar para que sejam
executadas todas as demais tarefas correlatas à condução e
ao bom desempenho da seção; diagnosticar necessidades
de atendimento referentes à Educação Infantil, avaliando a
capacidade física das Unidades Escolares, a fim de atender a
demanda de alunos.
2.283,42 Dirigir, controlar, supervisionar, coordenar e orientar as
atividades da Seção, segundo diretrizes de sua unidade e
Secretaria; coordenar e controlar os cumprimentos às
normas, rotinas e instruções emitidas e aprovadas pelas
autoridades competentes; subsidiar e assessorar o
Secretário de Educação nas tomadas de decisão referentes
ao Ensino Fundamental; realizar planejamentos, nos quais
as ações que serão efetuadas favoreçam a organização das
Unidades Escolares, fazendo prognósticos da evolução do
sistema educacional, bem como suas tendências e
detectando necessidades futuras; acompanhar o trâmite dos
projetos encaminhados para os órgãos públicos ou para as

05/01/2021 (Terça-feira)
DOM/SC - Edição N° 3371
Página 3620

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE

54

demais instituições a fim de garantir sua execução; subsidiar
o trabalho pedagógico das Unidades Escolares de todos os
níveis de ensino, solicitando a compra do material
pedagógico necessário; estimulando discussões sobre
diversos assuntos relacionados ao Ensino Fundamental e
organizando com a direção escolar, projetos para a melhoria
do trabalho na Unidade; oferecer a qualidade de atendimento
aos professores que trabalham com os alunos atendidos
pelos programas/projetos de educação inclusiva ou com
dificuldades de aprendizagem, junto aos diversos órgãos
existentes na comunidade, e incentivar a reflexão no meio
escolar sobre a questão; orientar, supervisionar e
acompanhar as seguintes atividades desenvolvidas das
Unidades Escolares: Projeto Pedagógico da Unidade,
Planejamento Anual dos Professores, Plano de Aula e
Atividades de Aprendizagem, Calendário Escolar e Conselho
de Classe; atender aos docentes, em suas necessidades de
formação continuada, orientando-os quanto a aspectos
teóricos e práticos da ação educacional; orientar os
professores quanto à avaliação escolar dos alunos da Rede
Municipal de Ensino; orientar a construção e reconstrução
das Diretrizes Curriculares do ensino fundamental; verificar a
progressão de aprendizagem dos alunos; construir e planejar
situações de aprendizagem a partir da observação; organizar
adequação curricular para alunos deficientes; analisar
criticamente a realidade inserida no trabalho pedagógico da
escola; estimular a inovação para melhorar o processo
educacional; planejar e coordenar reuniões/paradas
pedagógicas/oficinas com a equipe administrativa e/ou
pedagógica;
realizar visitas periódicas às Unidades
Escolares para acompanhamento pedagógico; implantar e
implementar ações que promovam o crescimento do IDEB;
acompanhar e fazer cumprir o que rege na Lei do Sistema
Municipal.
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Dirigir, controlar, supervisionar, coordenar e orientar as
atividades da Seção, segundo diretrizes de sua unidade e
Secretaria; coordenar e controlar os cumprimentos às
normas, rotinas e instruções emitidas e aprovadas pelas
autoridades competentes; suporte pedagógico nas Unidades
Escolares das series iniciais, subsidiados por todos os
setores que envolvem o universo escolar, além de organizar
o trabalho pedagógico junto aos professores e especialistas
em assuntos educacionais; subsidiar e assessorar o
Secretário de Educação nas tomadas de decisão referentes
ao Ensino Fundamental; realizar planejamentos, nos quais
as ações que serão efetuadas favoreçam a organização das
Unidades Escolares, fazendo prognósticos da evolução do
sistema educacional, bem como suas tendências e
detectando necessidades futuras; acompanhar o trâmite dos
projetos encaminhados para os órgãos públicos ou para as
demais instituições a fim de garantir sua execução; subsidiar
o trabalho pedagógico das Unidades Escolares de todos os
níveis de ensino, solicitando a compra do material
pedagógico necessário; estimulando discussões sobre
diversos assuntos relacionados ao Ensino Fundamental; e
organizando com a direção escolar, projetos para a melhoria
do trabalho na Unidade; planejar, organizar e acompanhar a
implementação de uma política educativa, no que diz respeito
à educação do campo; oferecer a qualidade de atendimento
aos professores que trabalham com os alunos atendidos
pelos programas/projetos de educação inclusiva ou com
dificuldades de aprendizagem, junto aos diversos órgãos
existentes na comunidade, e incentivar a reflexão no meio
escolar sobre a questão; orientar, supervisionar e
acompanhar as seguintes atividades desenvolvidas das
Unidades Escolares: Projeto Pedagógico da Unidade,
Planejamento Anual dos Professores, Plano de Aula e
Atividades de Aprendizagem, Calendário Escolar e Conselho
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de Classe; atender aos docentes, em suas necessidades de
formação continuada, orientando-os quanto a aspectos
teóricos e práticos da ação educacional; orientar os
professores quanto à avaliação escolar dos alunos da Rede
Municipal de Ensino; orientar a construção e reconstrução
das Diretrizes Curriculares do ensino fundamental; verificar a
progressão de aprendizagem dos alunos; construir e planejar
situações de aprendizagem a partir da observação; organizar
adequação curricular para alunos deficientes; analisar
criticamente a realidade inserida no trabalho pedagógico da
escola; estimular a inovação para melhorar o processo
educacional; planejar e coordenar reuniões/paradas
pedagógicas/oficinas com a equipe administrativa e/ou
pedagógica; realizar visitas periódicas às Unidades Escolares
para acompanhamento pedagógico; implantar e implementar
ações que promovam o crescimento do IDEB; acompanhar e
fazer cumprir o que rege na Lei do Sistema Municipal.
2.283,42 Dirigir, controlar, supervisionar, coordenar e orientar as
atividades da Seção, segundo diretrizes de sua unidade e
Secretaria; coordenar e controlar os cumprimentos às
normas, rotinas e instruções emitidas e aprovadas pelas
autoridades competentes; Chefiar o setor; acompanhar e
despachar assuntos administrativos e demais matérias de
competência do Setor; instituir um sistema de busca,
compilação e divulgação da legislação afeta à Educação,
buscando dar esclarecimentos e observações pertinentes
aos colegas de trabalho, além de sugestões quanto a
eventuais situações a serem alteradas, corrigidas e/ou
atualizadas; providenciar na criação de sistema de busca
rápida dos atos administrativos da Secretaria, e da vida
funcional dos servidores à mesma vinculados; providenciar
no controle de efetividades e ponto dos servidores afetos à
Educação; opinar relativamente aos assuntos objeto dos
processos, e dar-lhes o devido encaminhamento;
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1

CARGO
Chefe de Departamento de Assuntos da
Juventude

VAGAS
1

SECRETARIA DE CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO

Secretário de Educação

57

SALARIO BRUTO
ATRIBUIÇÕES
3.713,23 Estabelece as normas de conduta dos serviços de
seu Departamento e determinar rotinas e instruções aos
servidores a ele subordinados; Dirigir, orientar, coordenar e
controlar as atividades do Departamento, em especial
atuando na implementação dos programas e projetos
estratégicos que objetivem assegurar a realização das
diretrizes políticas administrativas determinadas pelo
Secretário de Cultura, Juventude e Turismo; supervisionar e
examinar os assuntos gerais que envolvem a administração

providenciar no controle e encaminhamento dos certificados
referente as formações realizadas pela Secretaria de
Educação; atender aos Servidores das Unidades Escolares,
e orientá-los quanto as questões administrativas e de vida
funcional; realizar reuniões com Diretores de Unidades
Escolares orientando-os quanto a documentação oficial e
administrativa, visando sanar dúvidas; conquistar o
envolvimento de todos na solução dos problemas; zelar e
fazer zelar pela conservação dos bens públicos municipais
que lhe forem disponibilizados; estudar com o grupo de
trabalho os assuntos que lhe sejam submetidos,
apresentando soluções; elaborar plano de trabalho, definindo
objetivos e metas; organizando a respectiva unidade e
delegar tarefas; definir prioridades e rotinas; buscar o melhor
desempenho dos servidores que lhe forem subordinados;
avaliar o resultado dos serviços afetos à sua área; detectar
falhas e determinar ou propor as modificações necessárias;
executar e/ou providenciar para que sejam executadas todas
as demais tarefas correlatas à condução e ao bom
desempenho do respectivo Setor.
10.673,32 Previstas no art.60 da lei complementar nº 2/2010
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Chefe de Departamento de Cultura

1

ASSINADO DIGITALMENTE

58

municipal, em especial, ligadas ao desenvolvimento do
Município; Orientar o Departamento de Juventude acerca das
diretrizes de governo; Coordenar as mais diversas políticas
públicas, atendendo as especificidades deste público
específico, tanto nas duas características e potencialidades
como nas suas necessidades; Coordenar projetos de
desenvolvimentos e mudanças. Coordenar programas que
visem despertar as responsabilidades de vida e escolhas de
caminho; Coordenar e facilitar o acesso às políticas públicas
necessárias ao pleno engajamento, entrosamento e
desenvolvimento do cidadão jovem às políticas de
desenvolvimento do Município; Coordenar e facilitar ações
conjuntas com as demais secretarias e órgãos da
administração, capazes de combater problemas comuns a
juventude. Estudar, analisar e coordenar a discussão e a
aprovação de políticas públicas que permitam e garantam a
integração e participação do jovem no processo social,
econômico e político do Município; Coordenar a implantação
de políticas e execução de programas e projetos, que
efetivamente produzam os resultados desejados atendendo
aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência previsto na Constituição Federal,
propondo legislações cada vez mais adequadas, atendendo
principalmente aos anseios e a necessidade da juventude.
3.713,23 Estabelece as normas de conduta dos serviços de
seu Departamento e determinar rotinas e instruções aos
servidores a ele subordinados; Formular a política cultural do
Município; Propor a implantação da política cultural do
Município,
levando
em
conta
os
objetivos
de
desenvolvimento econômico, político e social; Promover a
gestão da cultura pública municipal, assegurando o seu
padrão de qualidade; Elaborar planos, programas e projetos
de cultura, em articulação com os órgãos estaduais e
federais; Promover o estudo, a negociação e a coordenação
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Chefe de Departamento de Turismo

1

ASSINADO DIGITALMENTE
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de convênios, com entidades públicas e privadas, para a
implantação de programas e projetos na área de
Cultura; Organização, promoção e execução de atividades
artísticas, culturais, de museu e de arquivo histórico do
Município; Articulação com outros órgãos ou instituições
públicas e particulares, nacionais e internacionais, com vistas
ao cumprimento de suas finalidades; Estabelecer convênios
com os Governos Federal e Estadual para a execução de
programas especiais de cultura; Promover o desenvolvimento
cultural, através do estímulo ao cultivo das ciências, das
artes e das letras; Proteger o patrimônio cultural, artístico,
histórico e natural do Município; Incentivar e proteger o
artista artesão; Documentar as artes populares; Promover,
com regularidade, a execução de programas culturais e
artísticos.
3.713,23 Estabelece as normas de conduta dos serviços de
seu Departamento e determinar rotinas e instruções aos
servidores a ele subordinados; Dirigir os trabalhos de
elaboração do Plano Municipal de Turismo; Promover a
divulgação de todo material relativo ás possibilidades,
recursos e eventos turísticos do Município; Promover estudos
para a ampliação e diversificação dos segmentos turísticos,
com ênfase no turismo ecológico e de aventura, aproveitando
o potencial dos atrativos naturais do Município, e no turismo
de eventos; Manter o sistema de informação básicas sobre o
Município para visitantes e para a população local; Organizar
e manter atualizado o cadastro de fontes de divulgação do
turismo do Município e o arquivo de publicação relativas ao
assunto; Detectar os desajustes entre a oferta e a demanda e
serviços turísticos; Desenvolver estudos específicos sobre
áreas de atividades de especial interesse turístico, propondo
medidas para seu melhor aproveitamento, bem como das
necessidades do turismo receptivo no município; Definir e
desenvolver o programa de incentivos ao turismo do âmbito
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Procurador-geral
Assessor jurídico

CARGO

PROCURADORIA GERAL

A Secretaria de Cultura, Juventude e Turismo

1
3

VAGAS

1

60

SALARIO
ATRIBUIÇÕES
BRUTO
10.673,32 Previstas nos arts.52 e 53 da lei complementar nº 2/2010
5.380,46 Previstas no art. 29 da lei complementar nº 2/2010

municipal, bem como outras formas de estímulos à expansão
quantitativa e qualitativa.
10.673,32 Previstas no art. 70 da lei complementar nº 2/2010
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Câmara Municipal
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 15/2019

Publicação Nº 2788606

TERMO ADITIVO Nº 02/2020
CONTRATO Nº 15/2019
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 15/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA DE VEREADORES DE TIJUCAS E A EMPRESA
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO Ltda.
Pelo presente Termo, de um lado a Câmara de Vereadores de Tijucas, inscrita no CNPJ sob o nº. 80.669.864/0001-30 neste ato representado por seu Presidente Sr. Vilson Natálio Silvino e de outro lado a empresa ORSEGUPS MON ITORAMENTO ELETRONICO, sediada à Rua
Getulio Vargas 2729, Bairro Centro, São José/SC, CNPJ 08.491.597/0001-26, neste ato devidamente representada pela Sra. Cristiani Longui
Tortelli Vaz, doravante denominada de Contratada, considerando o disposto no inciso I do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/1993, que traz que
“Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos
relativos:(...) § 2o Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para
celebrar o contrato”, considerando entendimento do Tribunal de Contas de Santa Catarina – TCE/SC no sentido de que “1. Cabe, exclusivamente à Administração, a prerrogativa de promover a prorrogação de contratos, observadas as normas legais e o atendimento ao interesse
público, devidamente justificados em regular processo administrativo. 2. A prorrogação de contrato, nas hipóteses admitidas em lei, deve ser
promovida antes do término da vigência da avença original, através de termo aditivo, sob pena de nulidade do ato. 3. Os contratos extintos
em decorrência do decurso do prazo neles estabelecidos não podem, em hipótese alguma, serem objeto de prorrogação (...)." (Prejulgado:1084), considerando a importância do uso contínuo do serviço de Monitoramento eletrônico na execução das atividades da Câmara de
Vereadores de Tijucas, considerando o princípio constitucional da eficiência administrativa, insculpido no artigo 37 da Constituição Federal,
considerando que seria antieconômico realizar-se licitação neste momento para aquisição da prestação do serviço de mesmo objeto do
contrato frente às supervenientes necessidades de interesse público, caracterizando sacrifício ao erário nas circunstâncias, RESOLVEM entre
si e na melhor forma de direito ADITAR o Contrato nº 15/2019, para dele constar a seguinte alteração:
Cláusula Primeira - CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO DO OBJETO
O presente Termo Aditivo tem por finalidade a prorrogação do contrato celebrado entre a Câmara de Vereadores de Tijucas e a empresa
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO Ltda, até 31/12/2021.
Cláusula Segunda - DAS DEMAIS CLÁUSULAS
As demais cláusulas e condições do contrato ora aditado permanecem em vigor.
E por estarem acordados, assinam o presente Termo, digitalmente, obrigando seus sucessores legais, a cumpri-lo mutuamente.
Tijucas, 23 de dezembro de 2020.
Câmara de Vereadores de Tijucas
Presidente Vilson Natálio Silvino
CONTRATANTE
Cristiani Longui Tortelli Vaz
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO Ltda
Procuradora
CONTRATADA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 44/2020 DISPENSA CVT Nº 23/2020

Publicação Nº 2788809

EXTRATO DE CONTRATO Nº 44/2020
DISPENSA CVT Nº 23/2020
Contratante: Câmara Municipal de Tijucas
CNPJ: 80.669.864/0001-30
Contratado: ARTE MÁXIMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP
CNPJ: 549.454.299-87
Objeto: O presente Processo tem por objetivo a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE
MESA TIPO “L” PARA A MESA DE REUNIÃO DO PLENÁRIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TIJUCAS.
Fundamento Legal: Lei 8666/93, Art. 24, inciso II; Dec. 7.892/13, Dec. 2.271/97 e IN 02/2008 e alterações.
Vigência: 10/12/2020 à 31/12/2020
Valor Global: R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais).
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Publicação Nº 2788639

EXTRATO DE CONTRATO Nº 46/2020
DISPENSA CVT Nº 27/2020
Contratante: Câmara Municipal de Tijucas
CNPJ: 80.669.864/0001-30
Contratado: TECNOPLACAS COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. ME,
CNPJ: 12.092.435/0001-92
Objeto: O presente Processo tem por objetivo a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE PLACA INFORMATIVA DE AÇO ESCOVADO, GRAVADA EM BAIXO RELEVO, conforme Termo de Referência.
Fundamento Legal: Lei 8666/93, Art. 24, inciso II; Dec. 7.892/13, Dec. 2.271/97 e IN 02/2008 e alterações.
Vigência: 18/12/2020 à 31/12/2020
Valor Global: R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

TERMO ADITIVO Nº 01/2020 DO CONTRATO Nº 13/2020

Publicação Nº 2788952

TERMO ADITIVO Nº 01/2020 DO CONTRATO Nº 13/2020
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 13/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA DE VEREADORES DE TIJUCAS E A EMPRESA
BERNARDINO INDALICIO DA SILVA - ME. Pelo presente Termo, de um lado a Câmara de Vereadores de Tijucas, inscrita no CNPJ sob o nº.
80.669.864/0001-30 neste ato representado por seu Presidente Vilson Natálio Silvino e de outro lado a empresa BERNARDINO INDALICIO
DA SILVA - ME, sediada à Rua Coronel Gallotti 555, bairro Praça, Tijucas/SC, CNPJ nº 83.558.767/0001-68, neste ato devidamente representada por Bernardino Indalicio da Silva, RG n° 1R812076, órgão expedidor SSP – RS, inscrito no CPF sob o número 298.378.559-91,
doravante denominada de Contratada, considerando o disposto no inciso II do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993, que traz: “Art. 65.
Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: (...) I - unilateralmente pela
Administração: (...) b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu
objeto, nos limites permitidos por esta Lei; (...) § 1 o O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e,
no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.”
Considerando o princípio constitucional da eficiência administrativa, insculpido no artigo 37 da Constituição Federal, considerando que seria
antieconômico realizar-se neste momento para aquisição da prestação do serviço de mesmo objeto do contrato frente às supervenientes
necessidades de interesse público, caracterizando sacrifício ao erário nas circunstâncias, RESOLVEM entre si e na melhor forma de direito
ADITAR o Contrato nº 13/2020, para nele constar as seguintes alterações:
Cláusula Primeira – Cláusula Quarta - Do preço 5.1. O preço global previsto neste contrato fica aditivado no valor de R$ 3.001,78 (três mil
e um reais e setenta e oito centavos)
Cláusula Segunda – Das demais cláusulas As demais cláusulas e condições do contrato ora aditado permanecem em vigor.
E por estarem acordados, assinam o presente Termo, em duas vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, obrigando seus
sucessores legais, a cumpri-lo mutuamente.
Tijucas, 16 de dezembro de 2020.
Câmara de Vereadores de Tijucas Presidente Vilson Natálio Silvino CONTRATANTE
Bernardino Indalicio da Silva – ME Bernardino Indalicio da Silva CONTRATADA

TERMO ADITIVO Nº 01/2020 DO CONTRATO Nº 21/2020

Publicação Nº 2788840

TERMO ADITIVO Nº 01/2020 DO CONTRATO Nº 21/2020
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 21/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA DE VEREADORES DE TIJUCAS E A NEOREDE
TELECOMUNICAÇÃO LTDA EPP.
Pelo presente Termo, de um lado a Câmara de Vereadores de Tijucas, inscrita no CNPJ sob o nº. 80.669.864/0001-30 neste ato representado por seu Presidente Presidente Vilson Natálio Silvino e de outro lado a empresa NEOREDE TELECOMUNICAÇÃO LTDA EPP, inscrita no
CNPJ sob o número 06.312.970/0001-09, estabelecida na RUA: TRÊS DE OUTUBRO, 5877, bairro: PRADO, cidade: BIGUAÇU - SC , que
apresentou os documentos exigidos por Lei, neste ato representada por ALOISIO MARCELINO, residente e domiciliado na Rodovia BR 101
nº 4161 Edifício Residencial Mirante Quatro Estações, Bloco 02 - Apto 24, bairro: Serraria, Cidade: São José - SC, portador da Carteira de
Identidade número 2957961, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o número 894.281.379-87, doravante denominada de Contratada,
considerando o disposto no inciso II e IV do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/1993, que traz o seguinte teor “Art. 57.
A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:
II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos
períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses; IV - ao aluguel de
equipamentos e à utilização de programas de informática, podendo a duração estender-se pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) meses
após o início da vigência do contrato.
Considerando que seria antieconômico realizar-se licitação neste momento para aquisição da prestação do serviço de mesmo objeto do
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contrato frente às supervenientes necessidades de interesse público, caracterizando sacrifício ao erário nas circunstâncias, RESOLVEM entre
si e na melhor forma de direito ADITAR o Contrato nº 21/2020, para dele constar a seguinte alteração:
Cláusula Primeira – Cláusula Terceira - Prazo do Objeto A vigência fica prorrogada pelo período de 12 meses a partir do dia 01 de Janeiro
de 2021 até 31 de dezembro 2021.
Cláusula Segunda – DAS DEMAIS CLÁUSULAS As demais cláusulas e condições do contrato ora aditado permanecem em vigor.
E por estarem acordados, assinam o presente Termo, em duas vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, obrigando seus
sucessores legais, a cumpri-lo mutuamente.
Tijucas 09 de Dezembro de 2020
Vilson Natálio Silvino ALOISIO MARCELINO
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Timbé do Sul
Câmara Municipal
RESOLUÇÃO 01/2021

Publicação Nº 2788394

RESOLUÇÃO N° 01/2021 DE 01 DE JANEIRO DE 2021.
NOMEIA A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBÉ DO SUL PARA O EXERCICO DE 2021.
O presidente da Câmara Municipal de Timbé do Sul, no uso suas atribuições, RESOLVE:
Art. 1° - Nomear a mesa Diretora da Câmara Municipal de Timbé do Sul para o exercício de 2021, obedecido o que dispõe os artigos 24 e
25 da Lei Orgânica Municipal, fica assim constituída:
Presidente: Ver. Elias Makar (PSD)
Vice-Presidente: Ver. Gelson Corrêa (MDB)
Primeiro Secretário: Ver. Rinaldo Ghelere (PP)
Segundo Secretário: Verª. Tainá Conti Buzanello (MDB)
Art. 2°- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos a contar de 01 de janeiro de 2021.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrario.
Timbé do Sul, 01 de janeiro de 2021.
Ver. Vilmar Maffiolette
Presidente
Publicada a presente Resolução na Secretaria Geral da Câmara na data Supra.
Luiz José Warnier
Agente Legislativo
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Timbó
Prefeitura
CONVOCAÇÃO ASSINATURA NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 2016.004 PMT

Publicação Nº 2788851

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO NONO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 2016/004
PREGÃO PRESENCIAL Nº 118/2015
A Central de Licitações convoca, através do presente, o representante legal da empresa POSTMIX SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA EPP, CNPJ nº.
02.089.950/0001-60, a comparecer para assinatura do respectivo termo aditivo ao contrato oriundo do citado processo licitatório, conforme
segue:
LOCAL: Prefeitura de Timbó, Av. Getúlio Vargas, n.º 700, Centro, Timbó/SC - Central de Licitações;
DATA: até 11/01/2021.
HORÁRIO: das 07hs às 13hs.
Timbó, 30 de dezembro de 2020.
PRISCILA MACEDO
Central de Licitações

CONVOCAÇÃO ASSINATURA PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 200.2019 FMDE

Publicação Nº 2788855

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 200/2019
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 33/2019 FMDE
A Central de Licitações convoca, através do presente, o representante legal da empresa VGZ PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS,
CNPJ nº. 04.843.203/0001-09, a comparecer para assinatura do respectivo termo aditivo ao contrato oriundo do citado processo licitatório,
conforme segue:
LOCAL: Prefeitura de Timbó, Av. Getúlio Vargas, n.º 700, Centro, Timbó/SC - Central de Licitações;
DATA: até 11/01/2021.
HORÁRIO: das 07hs às 13hs.
Timbó, 30 de dezembro de 2020.
PRISCILA MACEDO
Central de Licitações

CONVOCAÇÃO ASSINATURA PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 129.2020 PMT

Publicação Nº 2788875

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 129/2020
TOMADA DE PREÇO Nº 51/2020 PMT
A Central de Licitações convoca, através do presente, o representante legal da empresa EXATA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA EIRELI,
CNPJ nº. 07.065.772/0001-50, a comparecer para assinatura do respectivo termo aditivo ao contrato oriundo do citado processo licitatório,
conforme segue:
LOCAL: Prefeitura de Timbó, Av. Getúlio Vargas, n.º 700, Centro, Timbó/SC - Central de Licitações;
DATA: até 11/01/2021.
HORÁRIO: das 07hs às 13hs.
Timbó, 29 de dezembro de 2020.
PRISCILA MACEDO
Central de Licitações
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CONVOCAÇÃO ASSINATURA PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 18.2020 FME

Publicação Nº 2788858

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 18/2020 FME
A Central de Licitações convoca, através do presente, o representante legal da empresa DATAMAIS SISTEMAS LTDA EPP, CNPJ nº.
01.470.919/0001-01, a comparecer para assinatura do respectivo termo aditivo ao contrato oriundo do citado processo licitatório, conforme
segue:
LOCAL: Prefeitura de Timbó, Av. Getúlio Vargas, n.º 700, Centro, Timbó/SC - Central de Licitações;
DATA: até 11/01/2021.
HORÁRIO: das 07hs às 13hs.
Timbó, 30 de dezembro de 2020.
PRISCILA MACEDO
Central de Licitações

CONVOCAÇÃO ASSINATURA PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 26.2020 PMT

Publicação Nº 2788864

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 26/2020
TOMADA DE PREÇO Nº 66/2019 PMT
A Central de Licitações convoca, através do presente, o representante legal da empresa TERRABASE TERRAPLENAGEM LTDA EPP, CNPJ nº.
12.535.370/0001-02, a comparecer para assinatura do respectivo termo aditivo ao contrato oriundo do citado processo licitatório, conforme
segue:
LOCAL: Prefeitura de Timbó, Av. Getúlio Vargas, n.º 700, Centro, Timbó/SC - Central de Licitações;
DATA: até 11/01/2021.
HORÁRIO: das 07hs às 13hs.
Timbó, 30 de dezembro de 2020.
PRISCILA MACEDO
Central de Licitações

CONVOCAÇÃO ASSINATURA PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 52.2020 FCT

Publicação Nº 2788869

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 52/2020 FCT
A Central de Licitações convoca, através do presente, o representante legal da empresa PAULA TESSAROLO MEI, CNPJ nº. 22.410.424/000167, a comparecer para assinatura do respectivo termo aditivo ao contrato oriundo do citado processo licitatório, conforme segue:
LOCAL: Prefeitura de Timbó, Av. Getúlio Vargas, n.º 700, Centro, Timbó/SC - Central de Licitações;
DATA: até 11/01/2021.
HORÁRIO: das 07hs às 13hs.
Timbó, 30 de dezembro de 2020.
PRISCILA MACEDO
Central de Licitações

CONVOCAÇÃO ASSINATURA PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 66.2020 FCT

Publicação Nº 2788871

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 66/2020 FCT
A Central de Licitações convoca, através do presente, o representante legal da empresa CRISTIANO FLORENCIO 00357295978, CNPJ nº.
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9.639.464/0001-70, a comparecer para assinatura do respectivo termo aditivo ao contrato oriundo do citado processo licitatório, conforme
segue:
LOCAL: Prefeitura de Timbó, Av. Getúlio Vargas, n.º 700, Centro, Timbó/SC - Central de Licitações;
DATA: até 11/01/2021.
HORÁRIO: das 07hs às 13hs.
Timbó, 30 de dezembro de 2020.
PRISCILA MACEDO
Central de Licitações

CONVOCAÇÃO ASSINATURA QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 041.2017 FMS

Publicação Nº 2788884

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO QUINTO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 041//2017 FMS
INEXIGIBILIDADE Nº 03/2017 FMS
A Central de Licitações convoca, através do presente, o representante legal da empresa, APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE TIMBÓ, CNPJ nº. 83.793.083/0001-40, a comparecer para assinatura do respectivo termo aditivo, conforme segue:
LOCAL: Prefeitura de Timbó, Av. Getúlio Vargas, n.º 700, Centro, Timbó/SC - Central de Licitações;
DATA: até 11/01/2021.
HORÁRIO: 07hs às 13hs.
Timbó, 30 de dezembro de 2020.
PRISCILA MACEDO
Central de Licitações

CONVOCAÇÃO ASSINATURA SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 03.2019 FMS

Publicação Nº 2788889

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 03/2019 FMS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2018
A Central de Licitações convoca, através do presente, o representante legal da empresa OLOS TECNOLOGIA LTDA EPP, CNPJ nº.
85.260.354/0001-28, a comparecer para assinatura do respectivo termo aditivo, conforme segue:
LOCAL: Prefeitura de Timbó, Av. Getúlio Vargas, n.º 700, Centro, Timbó/SC - Central de Licitações;
DATA: até 11/01/2021.
HORÁRIO: das 07hs às 13hs.
Timbó, 30 de dezembro de 2020.
PRISCILA MACEDO
Central de Licitações

CONVOCAÇÃO ASSINATURA SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 06.2019 FCT

Publicação Nº 2788901

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 06/2019 FCT
A Central de Licitações convoca, através do presente, o representante legal da empresa JOSÉ CARLOS NUNES DE OLIVEIRA 35190973972,
CNPJ nº. 19.636.360/0001-02, a comparecer para assinatura do respectivo termo aditivo ao contrato oriundo do citado processo licitatório,
conforme segue:
LOCAL: Prefeitura de Timbó, Av. Getúlio Vargas, n.º 700, Centro, Timbó/SC - Central de Licitações;
DATA: até 11/01/2021.
HORÁRIO: das 07hs às 13hs.
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Timbó, 30 de dezembro de 2020.
PRISCILA MACEDO
Central de Licitações

CONVOCAÇÃO ASSINATURA SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 11.2019 FCT

Publicação Nº 2788906

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 11/2019 FCT
A Central de Licitações convoca, através do presente, o representante legal da empresa ELIANE KINDER 10106657828 (MEI), CNPJ nº.
19.638.726/0001-82, a comparecer para assinatura do respectivo termo aditivo ao contrato oriundo do citado processo licitatório, conforme
segue:
LOCAL: Prefeitura de Timbó, Av. Getúlio Vargas, n.º 700, Centro, Timbó/SC - Central de Licitações;
DATA: até 11/01/2021.
HORÁRIO: das 07hs às 13hs.
Timbó, 28 de dezembro de 2020.
PRISCILA MACEDO
Central de Licitações

CONVOCAÇÃO ASSINATURA SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 69.2019 FMS

Publicação Nº 2788926

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 69/2019 FMS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019
A Central de Licitações convoca, através do presente, o representante legal da empresa, GTA GESTÃO AMBIENTAL LTDA, CNPJ nº.
04.813.163/0001-44, a comparecer para assinatura do respectivo termo aditivo, conforme segue:
LOCAL: Prefeitura de Timbó, Av. Getúlio Vargas, n.º 700, Centro, Timbó/SC - Central de Licitações;
DATA: de 11/01/2021.
HORÁRIO: das 07hs às 13hs.
Timbó, 30 de dezembro de 2020.
PRISCILA MACEDO
Central de Licitações

CONVOCAÇÃO ASSINATURA TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 58.2018 PMT

Publicação Nº 2788930

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 58/2018 PMT
A Central de Licitações convoca, através do presente, o representante legal da empresa PONTOGOV ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA
LTDA, CNPJ nº. 09.209.146/0001-16, a comparecer para assinatura do respectivo termo aditivo, conforme segue:
LOCAL: Prefeitura de Timbó, Av. Getúlio Vargas, n.º 700, Centro, Timbó/SC - Central de Licitações;
DATA: até 11/01/2021.
HORÁRIO: das 07hs às 13hs.
Timbó, 28 de dezembro de 2020
PRISCILA MACEDO
Central de Licitações
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CONVOCAÇÃO ASSINATURA TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 59.2018 FMS

Publicação Nº 2788934

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 59/2018 FMS
A Central de Licitações convoca, através do presente, o representante legal da empresa PONTOGOV ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA
LTDA, CNPJ nº. 09.209.146/0001-16, a comparecer para assinatura do respectivo termo aditivo, conforme segue:
LOCAL: Prefeitura de Timbó, Av. Getúlio Vargas, n.º 700, Centro, Timbó/SC - Central de Licitações;
DATA: até 11/01/2021.
HORÁRIO: das 07hs às 13hs.
Timbó, 30 de dezembro de 2020.
PRISCILA MACEDO
Central de Licitações

CONVOCAÇÃO ASSINATURA TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 116.2019 FMDE

Publicação Nº 2788942

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 116/2019
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25/2019 FMDE
A Central de Licitações convoca, através do presente, o representante legal da empresa FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO, PESQUISA E
EXTENSÃO DA UNISUL (FAEPESUL), CNPJ nº. 03.354.241/0001-27, a comparecer para assinatura do respectivo termo aditivo ao contrato
oriundo do citado processo licitatório, conforme segue:
LOCAL: Prefeitura de Timbó, Av. Getúlio Vargas, n.º 700, Centro, Timbó/SC - Central de Licitações;
DATA: até 11/01/2021.
HORÁRIO: das 0hs às 13hs.
Timbó, 30 de dezembro de 2020.
PRISCILA MACEDO
Central de Licitações

CONVOCAÇÃO ASSINATURA TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 173.2017 SAMAE

Publicação Nº 2788947

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 173/2017 SAMAE
A Central de Licitações convoca, através do presente, o representante legal da empresa, IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA, CNPJ nº.
28.474.582/0001-67, a comparecer para assinatura do respectivo termo aditivo, conforme segue:
LOCAL: Prefeitura de Timbó, Av. Getúlio Vargas, n.º 700, Centro, Timbó/SC - Central de Licitações;
DATA: até 11/01/2021.
HORÁRIO: das 07hs às 13hs.
Timbó, 30 de dezembro de 2020.
PRISCILA MACEDO
Central de Licitações

CONVOCAÇÃO ASSINATURA TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 23.2019 FCT

Publicação Nº 2788945

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 23/2019 FCT
A Central de Licitações convoca, através do presente, o representante legal da empresa HORIZONTE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTDA-ME, CNPJ nº. 73.343.220/0001-91, a comparecer para assinatura do respectivo termo aditivo ao contrato oriundo do citado processo
licitatório, conforme segue:
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LOCAL: Prefeitura de Timbó, Av. Getúlio Vargas, n.º 700, Centro, Timbó/SC - Central de Licitações;
DATA: até 11/01/2021.
HORÁRIO: das 07hs às 13hs.
Timbó, 30 de dezembro de 2020.
PRISCILA MACEDO
Central de Licitações

DECISÃO - RESCISÃO - CONTRATO ADMINISTRATIVO 197.2019 PMT - UNIFIQUE

Publicação Nº 2788949

PROCESSO ADMINISTRATIVO - LICITAÇÃO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 197/2019
DECISÃO
Relatório:
Trata-se de procedimento administrativo instaurado para apurar a responsabilidade da empresa UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela
prática de infração administrativa decorrente do descumprimento de obrigação prevista no Contrato Administrativo nº 197/2019, cujo objeto
é o “fornecimento e instalação de link de internet banda larga 5mb (via rádio) no arquivo público localizado na rua tiroleses, bairro tiroleses
para fins de acompanhamento e monitoramento do sistema de alarme”.
O Município de Timbó e a CONTRATADA celerebraram o Contrato Administrativo nº 197/2019 para fornecimento e instalação (incluídas
todas as unidades administrativas, fundos, fundações e autarquias), de link de internet banda larga 5mb (via rádio) no arquivo público localizado na rua tiroleses, bairro tiroleses, para fins de acompanhamento e monitorameto do sistema de alarme, conforme proposta comercial.
Ocorre que após a assinatura do contrato, a CONTRATADA não cumpriu com o avençado, sob a justificativa de que não era possível instalar
internet via rádio no arquivo tiroleses.
Desta forma, foi enviada Notificação à CONTRATADA (através de e-mail, no dia 07/07/2020, bem como via correio, tendo sido recebido no
08/07/2020), instaurando o competente processo administrativo visando à apuração dos fatos e aplicação das penalidades previstas no
contrato. Por meio da referida Notificação, oportunizou-se o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, intimando-a para que, no prazo
05 (cinco) dias úteis, se manifestasse quanto ao conteúdo da notificação, sob pena de rescisão contratual com a aplicação das penalidades
dispostas na Cláusula Sétima do Contrato Administrativo nº 197/2019 e na legislação vigente.
A CONTRATADA apresentou resposta, alegando, em síntese, que não fora possível a execução dos serviços contratados por fatos alheios à
sua vontade, já que a viabilidade de entrega depende de visada, ou seja, uma antena precisa enxergar a outra para o sinal funcionar devidamente. Argumentou que, com certa frequência, um ponto com viabilidade em determinada data deixa de ter visada por motivos como
uma obra ou até mesmo uma árvore que se coloca entre duas antes, sendo por vezes inviável replicar várias outras antenas para chegar no
ponto pretendido. Esclareceu que tal circunstância ocorreu no caso presente, em que a tecnologia de rádio não se mostrou viável no local
na data de instalação, por tratar-se local afastado da área urbana, com pouca disponibilidade de serviço, fato que restou compensado por
meio da instalação de um link de fibra óptica no local, ofertando pelo mesmo custo a velocidade de 20mb, e que na data da emissão da
Notificação o serviço já estava estabelecido e em pleno funcionamento. Argumentou ainda que tais fatos foram esclarecidos ao Município,
embora sem registro documental.
Verifica-se que a justificativa apresentada pela CONTRATADA pode ser acolhida, por representar fato alheio à sua vontade, consubstanciado
em problemas de ordem técnica impeditivos da execução dos serviços, aliada ao fato de que a CONTRATADA de fato solucionou o problema
mediante disponibilização do serviço com vantagem de tecnologia e capacidade.
Saliente-se que de fato foi disponibilizado pela CONTRATADA 01 (um) link de internet banda larga por meio de conexão via fibra óptica
de 20 MBPS, por meio do quinto termo aditivo ao Contrato nº 144/2018, para monitoramento do sistema de alarme a câmeras do Arquivo
Tiroleses.
A Cláusula Sétima do Contrato Administrativo nº 197/2019, ao dispor sobre as penalidades aplicáveis, ressalva da aplicação os motivos de
força maior devidamente comprovados, sendo este o caso em tela, já que se trata de impeditivo de ordem técnica, devidamente comprovado pela CONTRATADA, sendo que a falta do objeto previsto no Contrato restou suprida tendo em vista a formalização do aditivo acima
mencionado.
Diante do exposto, acolho as justificativas apresentadas pela CONTRATADA, e declaro rescindido o Contrato Administrativo nº 197/2019,
pela impossibilidade de execução por motivo de força maior.
Arquive-se o procedimento administrativo.
Publique-se, registre-se e intime-se.
Timbó, 23 de dezembro de 2020.
Maria Angélica Faggiani
Secretária da Fazenda e Administração
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EXTRATO NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2016.004 PMT

Publicação Nº 2788854

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 2016/004
PREGÃO PRESENCIAL Nº 118/2015.
CONTRATANTE: Município de Timbó, através da Secretaria da Fazenda e Administração.
CONTRATADO: Postmix Soluções Gráficas Ltda EPP.
OBJETO: Prorrogação do prazo previsto na Cláusula Primeira do Contrato Administrativo nº. 2016/004 até a data de 31/12/2021.
DATA DA ASSINATURA: 28/12/2020.
MARIA ANGÉLICA FAGGIANI
Secretaria da Fazenda e Administração

EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 129.2020 PMT

Publicação Nº 2788878

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E AGRÍCOLA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 129/2020
TOMADA DE PREÇO Nº 51/2020
AUTORIZANTE: Município de Timbó, através da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Agrícola.
AUTORIZADO: EXATA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA EIRELI.
OBJETO: Prorrogação dos prazos previstos na Cláusula Sexta do Contrato Administrativo nº. 129/2020, por mais 30 (dias) dias, alterando o
prazo final de execução e vigência, nos seguintes moldes:
Quanto à EXECUÇÃO, contar de 30/12/2020, fica prorrogado até a data de 28/01/2021.
Quanto a VIGÊNCIA, contar de 27/02/2022, fica prorrogado até a data de 28/03/2022.
DATA DA ASSINATURA: 28/12/2020.
MOACYR CRISTOFOLINI JUNIOR
Secretário de Obras, Serviços Urbanos e Agrícola

EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 18.2020 FME

Publicação Nº 2788862

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 18/2020
AUTORIZANTE: Município de Timbó, através da Fundação Municipal de Esportes.
AUTORIZADO: DATAMAIS SISTEMAS LTDA EPP.
OBJETO: Prorrogação do prazo previsto na Cláusula Primeira do Contrato Administrativo nº 18/2020 até 31/12/2021.
DATA DA ASSINATURA: 28/12/2020.
JORGE RIVELINO FERREIRA
Diretor Presidente da FCT

EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 200.2019 FMDE

Publicação Nº 2788856

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 200/2019
AUTORIZANTE: Município de Timbó, através do Fundo Municipal de Educação.
AUTORIZADO: VGZ PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS.
OBJETO: Prorrogação do prazo previsto na Cláusula Segunda do Contrato Administrativo nº. 200/2019 até 28/02/2021.
DATA DA ASSINATURA: 28/12/2020.
ALFROH POSTAI
Secretário Municipal de Educação
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EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 38.2019 PMT

Publicação Nº 2788950

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
SECRETARIA DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 38/2019
IDISPENSA D ELICITAÇÃO Nº 12/2019
AUTORIZANTE: Município de Timbó através da Secretaria de Fazenda e Administração.
AUTORIZADO: SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SANTA CATARINA - SEBRAE/SC.
OBJETO: Prorrogação do prazo previsto na Cláusula Terceira do Contrato Administrativo nº 38/2019 até 31/03/2021.
DATA DA ASSINATURA: 14/12/2020.
JORGE AUGUSTO KRÜGER
Prefeito

EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 52.2020 FCT

Publicação Nº 2788870

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE TIMBÓ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 52/2020
AUTORIZANTE: Município de Timbó, através da Fundação de Cultura e Turismo de Timbó.
AUTORIZADO: PAULA TESSAROLO MEI.
OBJETO: Prorrogação do prazo previsto na Cláusula Segunda do Contrato Administrativo nº. 52/2020 FCT fica, por este Primeiro Termo
Aditivo, prorrogado até a data de 31/12/2021.
DATA DA ASSINATURA: 28/12/2020.
JORGE RIVELINO FERREIRA
Diretor Presidente da FCT

EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 66.2020 FCT

Publicação Nº 2788873

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE TIMBÓ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 66/2020
AUTORIZANTE: Município de Timbó, através da Fundação de Cultura e Turismo de Timbó.
AUTORIZADO: CRISTIANO FLORENCIO 00357295978.
OBJETO: Prorrogação do prazo previsto na Cláusula Segunda do Contrato Administrativo nº. 66/2020 até a data de 31/12/2021.
DATA DA ASSINATURA: 28/12/2020.
JORGE RIVELINO FERREIRA
Diretor Presidente da FCT

EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 26.2020 PMT

Publicação Nº 2788866

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 26/2020
TOMADA DE PREÇO Nº 66/2019
AUTORIZANTE: Município de Timbó, através da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Agrícola.
AUTORIZADO: TERRABASE TERRAPLENAGEM LTDA.
OBJETO: Prorrogação do prazo previsto na CLÁUSULA SEXTA do Contrato Administrativo nº. 26/2020 PMT, em relação à execução, por mais
180 dias, a contar de 27/12/2020, alterando a data de término para 25/06/2021.
DATA DA ASSINATURA: 23/12/2020.
MOACYR CRISTOFOLINI JUNIOR
Secretário de Obras, Serviços Urbanos e Agrícola
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EXTRATO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 58.2018 PMT

Publicação Nº 2788932

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 58/2018
AUTORIZANTE: Município de Timbó, através da Secretaria da Fazenda e Administração.
CONTRATADA: PONTOGOV ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA LTDA.
OBJETO: Inclusão do Fundo Municipal de Educação e respectiva dotação orçamentária (abaixo) no Contrato Administrativo n. 58/2018;
Órgão
11

Unidade
3

Referência
807

Ação
2932

Elemento
333900000

Vínculo
3010000

DATA DA ASSINATURA: 28/12/2020.
MARIA ANGÉLICA FAGGIANI
Secretária da Fazenda e Administração.

EXTRATO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 041.2017 FMS

Publicação Nº 2788886

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 041/2017
INEXIGIBILIDADE Nº 03/2017
AUTORIZANTE: Município de Timbó através do Fundo Municipal de Saúde.
AUTORIZADO: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Timbó.
OBJETO: Prorrogação do prazo previsto na Cláusula Sexta do Contrato Administrativo nº. 041/2017 até 31/12/2021.
DATA DA ASSINATURA: 28/12/2020.
ALFREDO JOÃO BERRI
Secretário de Saúde e Assistência Social

EXTRATO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 06.2019 FCT

Publicação Nº 2788903

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE TIMBÓ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 06/2019
AUTORIZANTE: Município de Timbó, através da Fundação de Cultura e Turismo de Timbó.
AUTORIZADO: JOSÉ CARLOS NUNES DE OLIVEIRA 35190973972.
OBJETO: Prorrogação do prazo previsto na Cláusula Segunda do Contrato Administrativo nº. 06/2019 FCT até a data de 31/12/2021.
DATA DA ASSINATURA: 28/12/2020.
JORGE RIVELINO FERREIRA
Diretor Presidente da FCT

EXTRATO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.2019 FCT

Publicação Nº 2788925

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE TIMBÓ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 11/2019
AUTORIZANTE: Município de Timbó, através da Fundação de Cultura e Turismo de Timbó.
AUTORIZADO: ELIANE KINDER 10106657828 (MEI).
OBJETO: Prorrogação do prazo previsto na Cláusula Segunda do Contrato Administrativo nº. 11/2019 FCT até a data de 31/12/2021.
DATA DA ASSINATURA: 28/12/2020.
JORGE RIVELINO FERREIRA
Diretor Presidente da FCT
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EXTRATO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 69.2019 FMS

Publicação Nº 2788928

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 69/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019
AUTORIZANTE: Município de Timbó, através do Fundo Municipal de Saúde.
AUTORIZADO: GTA GESTÃO AMBIENTAL LTDA.
OBJETO: Acréscimo do quantitativo de serviços, indicado na Cláusula Primeira do Contrato Administrativo nº. 69/2020, passa a ser acrescido
968 kg, correspondente ao valor de R$ 5.207,84 (cinco mil, duzentos e sete reais e oitenta e quatro centavos), representando 25% do valor
original do contrato, nos moldes abaixo, bem como inclusa nova dotação:
Dotação: Manutenção Saúde da Família I
15.001.001
2620
10.200
Quantidade: 518 Kg
Ref. 616
Dotação: Manutenção vigilância Epidemiológica
15.004.002
10.200
Quantidade 200 Kg
Ref. 688
Dotação: Manutenção Atividades do MAC
15.002.005
2624
10.200
Quantidade: 250 Kg
Ref. 662
DATA DA ASSINATURA: 28/12/2020.
ALFREDO JOÃO BERRI
Secretário Municipal de Saúde e Assistência Social

EXTRATO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 03.2019 FMS

Publicação Nº 2788898

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
FUNDO MUNICIPAL D SAÚDE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 03/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2018
CONTRATANTE: Município de Timbó através do Fundo Municipal de Saúde
CONTRATADO: OLOS TECNOLOGIA LTDA EPP.
OBJETO: Prorrogação do prazo previsto na Cláusula Quarta do Contrato Administrativo nº. 03/2019 até 31/12/2021 e reajuste a partir de
17/01/2021, através da aplicação do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) correspondente.
DATA DA ASSINATURA: 28/12/2020.
ALFREDO JOÃO BERRI
Secretário de Saúde e Assistência Social

EXTRATO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 116.2019 FMDE

Publicação Nº 2788943

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 116/2019
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25/2019
AUTORIZANTE: Município de Timbó, através do Fundo Municipal de Educação.
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AUTORIZADO: FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNISUL (FAEPESUL).
OBJETO: Prorrogação do prazo previsto na Cláusula Quinta do Contrato Administrativo nº. 116/2019 até 31/12/2021.
DATA DA ASSINATURA: 28/12/2020.
ALFROH POSTAI
Secretário Municipal de Educação

EXTRATO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 23.2019 FCT

Publicação Nº 2788946

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE TIMBÓ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 23/2019
AUTORIZANTE: Município de Timbó, através da Fundação de Cultura e Turismo de Timbó.
AUTORIZADO: HORIZONTE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTDA-ME.
OBJETO: Prorrogação do prazo previsto na Cláusula Primeira do Contrato Administrativo nº. 23/2019 FCT até a data de 31/12/2021.
DATA DA ASSINATURA: 28/12/2020.
JORGE RIVELINO FERREIRA
Diretor Presidente da FCT

EXTRATO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 173.2017 SAMAE

Publicação Nº 2788948

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTO - SAMAE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 173/2017
CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTO - SAMAE.
CONTRATADO: IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA.
OBJETO: Prorrogação do prazo previsto na Cláusula Quarta do Contrato Administrativo nº. 173/2017 até 31/12/2021.
DATA DA ASSINATURA: 28/12/2020.
WALDIR GIRARDI
Diretor Presidente SAMAE

EXTRATO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 58.2018 PMT

Publicação Nº 2788931

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 58/2018
CONTRATANTE: Município de Timbó através do Secretaria da Fazenda e Administração
CONTRATADO: PONTOGOV ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA LTDA.
OBJETO: Prorrogação do prazo previsto na Cláusula Primeira do Contrato Administrativo nº. 58/2018 até 31/12/2021 e reajuste do valor
contido na Cláusula Terceira no percentual, correspondente ao IGP-M acumulado no período de 01/2020 até 12/2020, sendo devido a
CONTRATADA a partir de 01/01/2021.
DATA DA ASSINATURA: 28/12/2020.
MARIA ANGÉLICA FAGGIANI
Secretária da Fazenda e Administração
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EXTRATO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 59.2018 FMS

Publicação Nº 2788937

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 59/2018
CONTRATANTE: Município de Timbó através do Fundo Municipal de Saúde
CONTRATADO: PONTOGOV ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA LTDA.
OBJETO: Prorrogação do prazo previsto na Cláusula Primeira do Contrato Administrativo nº. 59/2018 até 31/12/2021 e reajuste do valor
contido na Cláusula Terceira do Contrato Administrativo nº 59/2018 no percentual, correspondente ao IGP-M acumulado no período de
01/2020 até 12/2020, sendo devido a CONTRATADA a partir de 01/01/2021.
DATA DA ASSINATURA: 28/12/2020.
ALFREDO JOÃO BERRI
Secretário de Saúde e Assistência Social
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Três Barras
Câmara Municipal
SESSÃO ESPECIAL DE POSSE DE VEREADORES, PREFEITO E VICE-PREFEITO

Publicação Nº 2788642

Ata da Sessão Especial de Posse dos Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito, eleitos em quinze de novembro de dois mil e vinte, eleição e
posse da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores, para o biênio 2020/2021, da décima sexta Legislatura, da Câmara de Vereadores de
Três Barras, Estado de Santa Catarina. Ao primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, as dez horas, nas dependências
da sede provisória da Câmara de Vereadores de Três Barras, situada na Rua Prefeito Emiliano Uba número duzentos e quarenta, Centro,
neste município, compareceram os seguintes Vereadores: Abrahão Mussi, Daniele Krailing, Edenilson Enguel, Ernani Wogeinaki Júnior, Gerson Luis Lescovitz, João Francisco Canani Júnior, Josecléia Maria de Souza Simas Gazaniga, Laudecir José Gonçalves, Mara Carla Eufrásio
Shimoguiri, Marcos Rogério de Paula e Willian Hamilton Machado de Lima; presentes ainda o Senhor Luiz Divonsir Shimoguiri e a Senhora
Ana Claudia da Silveira Quege, Prefeito e Vice-Prefeita Municipal eleitos, respectivamente, para um mandato de quatro anos, Presidindo
os trabalhos provisoriamente, a Vereadora Mara Carla Eufrásio Shimoguiri convidou a Vereadora Daniele Krailing para secretariar os trabalhos. Em seguida, prestaram juramento os Vereadores presentes, o Senhor Prefeito Municipal e a Vice-Prefeita Municipal, os quais foram
empossados e assinaram o termo de posse, a Senhora Presidente suspendeu a sessão por trinta minutos para a apresentação de chapas
ou candidaturas individuais para eleição da Mesa Diretora biênio 2021/2022. Reaberto os trabalhos a Senhora Presidente informou que se
apresentou apenas apenas uma chapa para concorrer à Mesa Diretora da Câmara de Vereadores, denominada Chapa Legislativo mais Forte
e convidou a Senhora secretária para proceder a leitura da mesma, composta pelos Vereadores Edenilson Enguel, Presidente; Mara Carla
Eufrásio Shimoguiri, Vice-Presidente; Daniele Krailing; Primeira Secretária e Ernani Wogeinaki Jr, Segundo Secretário. Procedida a votação,
a Senhora Presidente convidou o Vereador Willian Hamilton Machado de Lima e o Vereadora Josecleia Maria de Souza Simas Gazaniga para
justamente com a Presidência, proceder à apuração dos votos. Procedida à apuração verificou-se que a chapa Legislativo Mais Forte foi eleita em sua totalidade por seis votos favoráveis contra cinco votos contrários. Em face do resultado a Senhora Presidente provisória declarou
eleitos eleitos e empossados nos respectivos cargos os Vereadores da Chapa Legislativo Mais Forte. Em seguida, o Senhor Presidente dirigiu
breves palavras, agradecendo o apoio recebido e, suspendeu a sessão por dez minutos para elaboração de Ata. Reaberto os trabalhos, o
Senhor Presidente convidou a Senhora Segunda Secretária para proceder a leitura da respectiva Ata, a qual depois de discutida e aprovada,
vai assinada pelos Senhores Vereadores, Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a sessão, convocando uma
sessão ordinária para o dia três de fevereiro do corrente ano, às dezenove horas.
PRESIDENTE 			VICE-PRESIDENTE
CPF 049.950.059-86 		
CPF 605.758.919-04
1ª SECRETÁRIA 			
CPF 053.278.479-00 		

2º SECRETÁRIO
CPF 033.797.389-05

TERMO DE POSSE PREFEITO E VICE-PREFEITO

Publicação Nº 2789174

Termo de posse Prefeito e Vice-Prefeito
Ao primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas, nesta cidade de Três Barras, Estado de Santa Catarina,
no prédio da Sala do Empreendedor, sito à Rua Prefeito Emiliano Uba, n. 240 neste município de Três Barras, presente a Vereadora Mara
Carla Eufrásio Shimoguiri, Presidente Provisória da Câmara de Vereadores, a Vereadora Daniele Krailing como Secretária “ad-hoc” e demais
Vereadores que compõem o Poder Legislativo Tresbarrense, apresentaram-se o Senhor Luiz Divonsir Shimoguiri e a Senhora Ana Claudia da
Silveira Quege, eleitos em quinze de novembro de dois mil e vinte para os cargos de Prefeito Municipal e Vice-Prefeito Municipal, respectivamente, eleitos pela Coligação UNIDOS FAREMOS +, composta pelo Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Social Liberal, Partido Social
Democrático e Progressistas , quais apresentaram os Diplomas de Prefeito e Vice-Prefeito expedidos pela Presidente da Junta Eleitoral da
Oitava Zona e também das respectivas Declarações de Bens, e proferiram o seguinte compromisso: PROMETO CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, A CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, OBSERVAR AS LEIS, DESEMPENHAR O MANDATO QUE ME FOI
CONFIADO E TRABALHAR PELO PROGRESSO DO MUNICÍPIO E PELO BEM ESTAR DE SEU POVO”. Prestado o compromisso e o juramento,
a Senhora Presidente provisório declarou o Senhor Luiz Divonsir Shimoguiri e a Senhora Ana Claudia da Silveira Quege empossados nos
cargos e nas funções de Prefeito e Vice-Prefeita, respectivamente, como determina a legislação vigente para um mandato de quatro anos
com início em primeiro de Janeiro do ano de dois e vinte e um e término em trinta e um de Dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.
E, para constar lavrou-se o presente Termo, que vai assinado por mim, Vereador Daniele Krailing, Secretária “ad-hoc”, pelos empossados e
pelos demais Vereadores e Vereadoras presentes.
Daniele Krailing Luiz Divonsir Shimoguiri

Ana Claudia da Silveira Quege

João Francisco Canani Júnior 		

Marcos Rogério de Paula Abrahão Mussi

Josecléia Maria de Souza Simas Gazaniga

Gerson Luis Lescovitz

Laudecir José Gonçalves 			

Willian Hamilton Machado de Lima

Mara Carla Eufrásio Shimoguiri 		

Edenilson Enguel Ernani Wogeinaki Júnior
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Publicação Nº 2789173

TERMO DE POSSE VEREADORES
TERMO DE COMPROMISSO E POSSE VEREADORES - MANDATO 2021/2024.
Ao primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas, nesta cidade de Três Barras, Estado de Santa Catarina,
no prédio da Sala do Empreendedor, sito à Rua Prefeito Emiliano Uba, n. 240 neste município de Três Barras, compareceram os Senhores
Abrahão Mussi e Ernani Wogeinaki Júnior eleitos pelo Partido Social Liberal; Senhor Gerson Luiz Lescovitz e Senhora Mara Carla Eufrásio Shimoguiri eleitos pelo Partido Trabalhista Brasileiro; Senhores Laudecir José Gonçalves e Marcos Rogério de Paula eleitos pelo Partido Liberal;
Senhora Daniele Krailing eleita pelo Progressistas; Senhor Edenilson Enguel eleito pelo Partido Social Democrático; Senhor João Francisco
Canani Júnior eleito pelo Partido Social Cristão; Senhora Josecléia Maria de Souza Simas Gazaniga eleita pelo Movimento Democrático Brasileiro; e o Senhor Willian Hamilton Machado de Lima eleito Cidadania. Em cumprimento aos dispositivos legais e regimentais assumiu a
Presidência, provisóriamente a Senhora Mara Carla Eufrásio Shimoguiri, por ser a mais idosa dentre os Vereadores eleitos. Declarou aberta
a Décima Sexta Legislatura da Câmara de Vereadores de Três Barras e convidou a Senhora Daniele Krailing, Vereadora eleita para desempenhar a função de Secretária “ad-hoc”. Estando a Mesa de Posse dos Diplomas de Vereadores expedidos pelo Presidente da Junta Eleitoral
da Oitava Zona e também das respectivas Declarações de Bens, a Senhora Presidente provisório convidou a Secretária “ad-hoc” a proferir
o seguinte compromisso: PROMETO CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL,
OBSERVAR AS LEIS, DESEMPENHAR O MANDATO QUE ME FOI CONFIADO E TRABALHAR PELO PROGRESSO DO MUNICÍPIO E PELO BEM
ESTAR DE SEU POVO”. Atendendo a solicitação do Senhor Presidente, a Senhora Secretária “ad-hoc” procedeu a chamada nominal e individual dos Senhores Vereadores e Senhoras Vereadoras eleitos em quinze de novembro do ano de dois mil e vinte, que declararam "ASSIM
O PROMETO". Prestado o compromisso e juramento, a Senhora Presidente provisório declarou os Vereadores e as Vereadoras empossados
no cargo e nas funções de Vereador como determina a legislação pertinente para um mandato de quatro anos, no período de primeiro de
janeiro de dois mil e vinte e um a trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e quatro. E, para constar lavrou-se o presente Termo Especial
de Compromisso e Posse, que vai assinado por mim, Vereadora Daniele Krailing , Secretária “ad-hoc” e pelos demais Vereadores e Vereadoras óra empossados.
Abrahão Mussi (PSL)
Daniele Krailing (PP)
Edenilson Enguel (PSD)
Ernani Wogeinaki Junior (PSL)
Gerson Luis Lescovitz (PTB)
João Francisco Canani Junior (PSC)
Josecleia Maria de Souza Simas Gazaniga (PMDB)
Laudecir José Gonçalves (PR)
Mara Carla Eufrasio Shimoguiri (PTB)
Marcos Rogério de Paula (PL)
Willian Hamilton Machado De Lima (CIDADANIA)
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Treviso
Prefeitura
DECRETO Nº 01/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789657

DECRETO Nº 01/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
EXONERA DO CARGO COMISSIONADO DE ASSESSORA DE IMPRENSA, E NOMEIA A PARTIR DE 04 DE JANEIRO DE 2021 A SERVIDORA
ROSANA RUBIA VIEIRA RAMOS NA FUNÇÃO EFETIVA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
VALERIO MORETTI, Prefeito de Treviso, no uso de suas atribuições legais, conforme dispõe o Art. 45, Inciso II, XXII e XXIII da Lei Orgânica
do Município,
DECRETA:
Art. 1º - Exonera do cargo comissionado de Assessora de Imprensa, e nomeia a partir de 04 de janeiro de 2021 a servidora ROSANA RUBIA
VIEIRA RAMOS na função efetiva de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, na SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO MUNICIPAL DELYRIO EGIDIO UBIALLI - TREVISO/SC
Em, 04 de janeiro de 2021.
VALERIO MORETTI
Prefeito
Publicado no Diário Oficial dos Municípios - DOM e registrado na Secretaria de Administração e Finanças, em 05 de janeiro de 2021.
ERNANY DA SILVA MORETI
Secretário de Administração e Finanças

DECRETO Nº 02/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789663

DECRETO Nº 02/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
EXONERA O SERVIDOR GABRIEL COLOMBO MORO DO CARGO COMISSIONADO DE ASSESSOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
VALERIO MORETTI, Prefeito de Treviso, no uso de suas atribuições legais, conforme dispõe o Art. 45, Incisos II, XXII e XXIII da Lei Orgânica
do Município,
DECRETA:
Art. 1º. Fica exonerado, nesta data, o servidor GABRIEL COLOMBO MORO, do cargo comissionado de ASSESSOR JURÍDICO, vinculado ao
Gabinete do Prefeito, dentro da Estrutura Administrativa do Município.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO MUNICIPAL DELYRIO EGIDIO UBIALLI - TREVISO/SC
Em, 04 de janeiro de 2021.
VALERIO MORETTI
Prefeito
Publicado no Diário Oficial dos Municípios - DOM e registrado na Secretaria de Administração e Finanças, em 05 de janeiro de 2021.
ERNANY DA SILVA MORETI
Secretário de Administração e Finanças
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Publicação Nº 2789678

PORTARIA Nº 01/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
CONCEDE LICENÇA MATERNIDADE A EMPREGADA CHEILA TORAZZI ANDRÉ.
VALÉRIO MORETTI, Prefeito Municipal de Treviso, no uso de suas atribuições, de conformidade com o Art. 45, Inciso XXIII da Lei Orgânica
do Município,
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder licença maternidade de 180 (cento e oitenta) dias, com vencimentos integrais, a contar de 24 de dezembro de 2020,
conforme atestado médico e certidão de nascimento em anexos, à empregada CHEILA TORAZZI ANDRÉ, ocupante do emprego de DIRETOR
DE DEPARTAMENTO.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 24 de dezembro de 2020.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Treviso/SC, 04 de janeiro de 2021.
VALERIO MORETTI
Prefeito
Publicado no Diário Oficial dos Municípios - DOM e registrado na Secretaria de Administração e Finanças, em 05 de janeiro de 2021.
ERNANY DA SILVA MORETI Secretário de Administração e Finanças.

PORTARIA Nº 02/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789683

PORTARIA Nº 02/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
CONCEDE LICENÇA PRÊMIO A EMPREGADA ROSANA RUBIA VIEIRA RAMOS.
VALERIO MORETTI, Prefeito de Treviso, no uso de suas atribuições legais e conforme dispõe o Art. 45, inciso XXIII da Lei Orgânica do
Município, combinado com o Art. 53 caput, § 1º, 2º e 3º; Art. 54, incisos I, II, III e IV; e Art. 55, incisos I e II e Parágrafo Único; da Lei
Municipal Complementar nº 608/12, de 14 de março de 2012 e ainda,
CONSIDERANDO, levantamento junto ao Departamento de Recursos Humanos, comprovando que não há faltas injustificadas para redução
de dias; que não houve concessão de licenças sem percepção de salário por mais de sessenta dias; que não há mais de sessenta faltas
justificadas não consecutivas e; que não houve suspensão do período aquisitivo em virtude de percepção de prestações de acidente de
trabalho ou de auxílio doença da Previdência Social,
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder licença prêmio pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar de 05 de janeiro de 2021, referente ao período aquisitivo de 2015
a 2018, a empregada ROSANA RUBIA VIEIRA RAMOS, ocupante do emprego de AUXILIAR ADMINISTRATIVO.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Treviso/SC, 04 de janeiro de 2021.
VALERIO MORETTI
Prefeito
Publicado no Diário Oficial dos Municípios - DOM e registrado na Secretaria de Administração e Finanças, em 05 de janeiro de 2021.
ERNANY DA SILVA MORETI Secretário de Administração e Finanças.
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Trombudo Central
Câmara Municipal
ATA DE POSSE E ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA 2021

Publicação Nº 2789029

ATA Nº 001/2021
DA 1ª SESSÃO SOLENE DE POSSE
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
16ª LEGISLATURA
Em primeiro de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas, na sede do Clube de Idosos Saudade, situada na Avenida Arthur
Roesch, no bairro Estação, na cidade de Trombudo Central, estado de Santa Catarina, reuniram-se os senhores Vereadores devidamente diplomados pela Justiça da 57ª Zona Eleitoral, com o objetivo inicial de procederem a instalação da câmara, respectiva posse da Prefeita e do
Vice-prefeito e eleição da mesa diretora, para a décima sexta legislatura, referente ao mandato de dois mil e vinte e um à dois mil e vinte e
quatro. Compareceram os senhores: Adelino Cardoso (PP), Alvanir Noveletto Lemunha (MDB), Bierget Hedler (MDB), Clovis Waltrick (PSD),
Lauri Floriano (PSD), Luiz Augusto Correa (MDB), Maria Beatris Buchling Wietzikoski (PP), Marlon Goede (PP), Rosiani Gottardi Adami (MDB).
E também a Senhora Geovana Gessner (MDB) e o Senhor Hermelino Prada (PL). Após ouvirem a execução do Hino Nacional e do Hino do
Município, o Pastor Nelson Sommer, fez uma oração para uma boa iniciação do mandato dos edis. Em seguida, conforme determinação do
Regimento Interno, em seu artigo onze, presidiu os trabalhos o vereador mais idoso dentre os presentes Senhor Lauri Floriano, que sob
a proteção de Deus e da lei, declarou aberta a presente sessão solene de posse e instalação da décima sexta legislatura. A senhora Maria
Beatris Buchling Wietzikoski, foi escolhida para secretariar os trabalhos. Após verificação dos diplomas, declarações de bens e de desincompatibilização, o cerimonialista, Senhor Oziel Adalberto Schlemper, proferiu o juramento seguido dos vereadores eleitos: “Prometo guardar a
Constituição da República, a Constituição do Estado de Santa Catarina e a Lei Orgânica do município, desempenhando leal e sinceramente o
mandato a mim conferido, observando as leis e trabalhando pelo engrandecimento deste município, assim o prometo”. Logo na sequencia,
o Presidente declarou empossados os vereadores e a Secretária, realizou a chamada nominal para assinatura do Termo de Posse. Dando
continuidade, o cerimonialista proferiu o mesmo juramento citado acima, e foi acompanhado em voz alta, pela Senhora Geovana Gessner e
o Senhor Hermelino Prada, sendo assim, o Presidente Lauri empossou-os nos cargos de Prefeita e Vice-prefeito correspondentes, e ao serem
chamados pela Secretária, assinaram seus Termos de Posse. Todos declarados empossados, foi passado o direito de uso da palavra livre
02
aos eleitos. Logo após, o Senhor Lauri suspendeu a Sessão Solene de Posse por quinze minutos para realização da transmissão
de cargo do
Executivo. Reabrindo os trabalhos o Presidente da Sessão Lauri, passou a palavra à Secretária para explicação do procedimento de eleição
da Mesa Diretora para o exercício do ano de dois mil e vinte e um. A Senhora Maria Beatris Buchling Wietzikoski, explicou que será realizada
a votação por cargo, sendo que cada vereador ou vereadora interessados, deverão colocar seu nome a disposição, e assim os vereadores,
por ordem alfabética, serão chamados e proferirão seus votos de forma aberta. Para o cargo de Presidente candidataram-se os vereadores:
Marlon Goede, cinco votos favoráveis e Luiz Augusto Corrêa quatro votos. O cargo de Vice-presidente os senhores: Lauri Floriano, recebendo
cinco votos favoráveis, com quatro abstenções. Cargo de Primeiro Secretário: Maria Beatris B.Wirtzikoski recebendo cinco votos favoráveis,
com quatro abstenções. Cargo de Segundo Secretário: Adelino Cardoso recebendo cinco votos favoráveis, com quatro abstenções. Feita a
votação, o presidente Vereador Lauri empossou a Mesa Diretora para o ano de dois mil e vinte e um, ficando assim constituída: Presidente
Marlon Goede, Vice-Presidente Lauri Floriano, Primeiro Secretário Maria Beatris Buchling Wietzikoski, Segundo Secretário Adelino Cardoso e
passou a palavra ao Presidente eleito para encerrar os trabalhos. O Presidente Senhor Marlon Goede, agradeceu a todos por acompanharem
a posse e a eleição da mesa diretora. E para constar foi lavrado a Presente Ata que vai assinada por todos os presentes em Sessão Solene
de Posse e Instalação.
MARLON GOEDE
Presidente
LAURI FLORIANO
Vice-presidente
ADELINO CARDOSO
Segundo Secretário
BIERGET HEDLER
Vereadora
LUIZ AUGUSTO CORRÊA
Vereador
GEOVANA GESSNER
Prefeita

MARIA BEATRIS B. WIETZIKOSKI
Primeiro Secretário
ALVANIR NOVELETTO LEMUNHA
Vereadora
CLOVIS WALTRICK
Vereador
ROSIANI GOTTARDI ADAMI
Vereadora
HERMELINO PRADA
Vice-Prefeito
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Publicação Nº 2788978

EXTRATO DO CONTRATO Nº 01-2021
CONTRATO Nº 01/2021 – CONTRATADA: FABIO MULLER & CIA LTDA: Locação de imóvel não residencial. VALIDADE: 04/01/2021 ATÉ
31/12/2021. Valor Global: R$ 34.620,00.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 02-2021

Publicação Nº 2788980

EXTRATO DO CONTRATO Nº 02-2021
CONTRATO Nº 02/2021 – CONTRATADA: BARCELOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA: Objeto: Fornecimento do
serviço de internet banda larga IP fixo com velocidade de download de 100 MB e upload de 100 MB, disponibilizada por meio de tecnologia
de fibra ótica, conexão vinte e quatro horas sem limite de tráfego, provedor incluso e equipamentos em regime de comodato. VALIDADE:
04/01/2021 ATÉ 31/12/2021. Valor Global: R$ 2.398,80.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 03-2021

Publicação Nº 2788963

Portaria n° 03, de 04 de janeiro de 2021.
Nomeia servidor por concurso público, para o cargo de Agente de Serviços Gerais.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL, estado de Santa Catarina, no uso das atribuições Regimentais com base
nonos artigos 14 e 15 da Lei Complementar nº 1.830/2014;
CONSIDERANDO, a homologação do Concurso Público n° 01/2020, conforme a Portaria nº 31, de 25 de novembro de 2020;
RESOLVE:
Artigo 1º. Nomear através de concurso público o Sr. VALDOMIRO TEODOZIO DA SILVA JUNIOR, para exercer o Cargo de Agente de Serviços
Gerais, do Grupo Serviços Gerais, CM/SG, do plano de cargos e salários do quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Trombudo Central,
com carga horária de 40:00 horas semanais, a desempenhar suas funções junto a Câmara de Vereadores, a partir da data de 04 de janeiro
de 2021.
Artigo 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário.
MARLON GOEDE
Vereador Presidente
Publicada também no site oficial: http://www.cmtc.sc.gov.br/?pg=legislacao
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Tunápolis
Prefeitura
EDITAL PARA CADASTRO E REVONAÇÃO DE FORNECEDORES PARA O EXERCÍCIO DE 2021

Publicação Nº 2790435

Estado de Santa Catarina
Município de Tunápolis
EDITAL PARA CADASTRO E REVONAÇÃO DE FORNECEDORES PARA O EXERCÍCIO DE 2021.
A Prefeitura Municipal de Tunápolis, torno público que, para o fornecimento de materiais, serviços e obras ao Município de Tunápolis, deverão os interessados proceder o seu registro cadastral de habilitação no Setor de Compras, da Secretária de Administração Finanças e
Planejamento do Município, situado na rua João Castilho, n°111, centro, Tunápolis, mediante preenchimento da FICHA DE CADASTRO , e
apresentação dos documentos abaixo relacionados:
1. Ato Constitutivo (Estatuto Social, Registro Comercial, Contrato Social Consolidado ou Contrato Social acompanhados das alterações);
2. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica ( CNPJ );
3. Inscrição Estadual;
4. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal.
5. Certidões negativas de TODOS OS TRIBUTOS de competência Municipal, Estadual, Federal e Divida Ativa da União;
6. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do ultimo exercício social, ou Declaração de Rendimentos – DRPJ/ Receita Federal, se
MICROEMPRESA;
7. Comprovante de ter registro ou inscrição na Entidade Profissional PATRONAL: Conselho, Associação, Federação etc.
8. Certidão de Pessoa Jurídica emitida pelo CREA ( somente quando empresa de prestação de serviços de engenharia/obras )
9. ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA, (no mínimo de 02 (dois) Órgãos Públicos e/ou Empresas Privadas, especificando detalhadamente
material (ais) fornecido(s), serviço(s) prestado(s) ou obra(s) civil (is) executada(s);
10. Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, emitida no sistema E-PROC(NOVO) (Para empresas sediadas no
Estado de Santa Catarina).
11. Certidão de Negativa de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, emitida no sistema SAJ;(Para empresas sediadas no Estado de
Santa Catarina).
12. Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial válida em seu estado. (Para empresas sediadas nos demais estados).
OBSERVAÇÕES:
- Todos os documentos citados, deverão estar dentro do prazo de validade. Caso o prazo de validade não venha especificado, considerar-se
a 180 ( cento e oitenta ) dias, contados a partir de sua emissão.
- Os documentos acima devem ser apresentados em copia autenticada, com exceção das Certidões emitidas via internet.
- Os documentos exigidos nos itens 10 e 11, acompanharão o prazo de validade do CRC ( Certificado de Registro Cadastral )
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS
FICHA DE CADASTRO
( ) Cadastro de Fornecedores ( ) Renovação de Cadastro
1. RAZÃO SOCIAL: _______________________________________________________
2. CNPJ/MF:_____________________________________________________________
3. NOME FANTASIA: _______________________________________________________
4. ENDEREÇO: ______________________________________BAIRRO: ______________
5. MUNICIPIO: _____________________________ UF:_______ CEP: ________________
6. TELEFONE: _______________________________ FAX: ________________________
7. EMAIL: ________________________________________________________________
8. INSCRIÇÃO ESTADUAL: __________________________________________________
9. INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _________________________________________________
10. CAPITAL SOCIAL: ______________________ PAT. LIQUIDO: ____________________
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11. NOME DO CONTATO OU REPRESENTANTE: ________________________________
12. SÓCIOS : ______________________________________________________________
NOME:_______________________________________CPF:_________________________
NOME:_______________________________________CPF:_________________________
13. RESUMO DOS PRODUTOS COMERCIALIZADOS: _____________________________________________________________________
TUNÁPOLIS, _________ DE_______________________DE _________.
CARIMBO E ASSINATURA

PROCESSO DE COMPRA N°.: 35/2017 PREGÃO PRESENCIAL N°: 28/2017 CONTRATO Nº 45/2017 QUATRO
TERMO ADITIVO – PRAZO

Publicação Nº 2790486

PROCESSO DE COMPRA N°.: 35/2017
PREGÃO PRESENCIAL N°: 28/2017
CONTRATO nº 45/2017
QUATRO TERMO ADITIVO – PRAZO.
O MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS, Estado de Santa Catarina, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede à Rua João Castilho, 111, inscrito no
CNPJ nº. 78,486.198/0001-52, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. Renato Paulata, brasileiro, casado, portador da Cédula
de Identidade n° 1857045 e inscrito no CPF sob n° 605.081.919-04, residente e domiciliado na Rua João Castilho nº 467, no Município de
Tunápolis/SC, doravante denominado de CONTRATANTE e do outro lado a Empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A, pessoa Jurídica de direito
privado estabelecida à avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376, Município de Monções, São Paulo-SP devidamente inscrita no CNPJ sob
o nº 02.558.157/0001-62, adiante nomeada CONTRATADA, ajustam entre si o presente termo aditivo, QUE TEM POR OBJETO a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES -ANATEL, PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL -SMP EM SISTEMA PÓS PAGO, mediante as cláusulas e condições que, reciprocamente aceitam, ratificam e outorgam na forma abaixo estabelecida, tudo de acordo com a Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS DOCUMENTOS:
Fazem parte do presente Termo Aditivo, independentemente de transcrição, todos os elementos que compõem o Processo Licitatório nº
35/2017 e Pregão Presencial nº 28/2017, e Contrato nº 45/2017.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO PRAZO E PRORROGAÇÃO:
2.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto formalizar o PRAZO referente CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DEVIDAMENTE
AUTORIZADA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES -ANATEL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL -SMP EM SISTEMA PÓS PAGO.
2.2 O presente contrato fica prorrogado por mais 12(doze) meses, a partir de 01 de janeiro de 2021 até o dia 31 de dezembro de 2021, em
conformidade com a CLÁUSULA QUARTA – Da Vigência:" do presente contrato em execução nº 45/2017.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS
As demais cláusulas do contrato, por este aditado, permanecem em pleno vigor.
CLÁUSULA QUARTA – DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Itapiranga, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Termo de Aditivo
E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Aditivo ao Termo aditivo, por si e seus sucessores, em 02 (duas) vias de
igual teor e forma.
Tunápolis – SC, 28 de dezembro de 2020.
Renato Paulata
Prefeito Municipal

TELEFÔNICA BRASIL S.A
CONTRATADA

Alcides Luis Hofer
Assessor Jurídico
OAB/SC 33.683
BRUNO LENGERT
FISCAL DO CONTRATO/TERMO
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Testemunhas:
Cleverson Inácio Kerkhoff Sheila Inês Bieger
CPF:918.368.409-34
CPF: 020.226.259.60

Câmara Municipal
PORTARIA Nº 03/2021

Publicação Nº 2788407

PORTARIA Nº 03/2021
Em 04 de Janeiro de 2021.
NOMEIA ASSESSOR JURÍDICO QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
ALOÍSIO JOSÉ LEHMEN, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Tunápolis, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que
lhe conferem a Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno Cameral, RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR a Senhora CRISLEINE EIDT, brasileira, solteira, portadora do CPF 008.884.489-70, inscrita na OAB 46.818/SC Ocupante
do Cargo Comissionado: Assessor Jurídico – Classificação CPC-02, do Quadro de Pessoal do Poder Legislativo nesta data, concedendo-lhe o
pagamento dos direitos assegurados pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal de Vereadores de Tunápolis, SC.,
Em 04 de janeiro de 2021.
ALOÍSIO JOSÉ LEHMEN
Presidente
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Turvo
Prefeitura
DECRETO 01/2021

Publicação Nº 2790644

DECRETO Nº 001/21, de 04 de Janeiro de 2021.
DECRETA LUTO OFICIAL NO MUNICÍPIO DE TURVO.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TURVO, no uso de suas atribuições e de conformidade com o disposto no art. 52, inciso V, da Lei Orgânica do
Município,
DECRETA
Art. 1º - Fica instituído, a partir de hoje, luto oficial, por 03 (três) dias, no Município de Turvo, em virtude do falecimento do Ex-Prefeito
José Brina Tramontin.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário.
Turvo (SC), 04 de janeiro de 2021.
SANDRO CIRIMBELLI
Prefeito Municipal
Publicado e registrado o presente Decreto nesta Secretaria na data supra.
Fábio Bardini – Secretário de Administração e Finanças.

DECRETO 02/2021

Publicação Nº 2790647

DECRETO Nº 002/21, de 04 de Janeiro de 2021.
NOMEIA COMISSÃO DE LICITAÇÃO.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TURVO, no uso de suas atribuições e de conformidade com o §4° do art. 51 da Lei Federal n° 8.666/93
DECRETA
Art. 1º - Fica nomeado o Sr. ELIZEU COELHO RAUPP, CPF n° 951.737.819-04 e as Sras. ELENITA SCARABELOT PAZINI – CPF n. 702.655.93972 e BERNADETE BIZ SOUZA, CPF n. 894.603.919-15, para, sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão Julgadora de Licitação
– CJL – Permanente para abertura e julgamento das propostas, objeto de licitação e julgamento de pedidos e cadastros de fornecedores
expedidos pelo Município de Turvo e seus Fundos.
Art. 2° - Os serviços prestados pelos membros acima citados serão gratuitos e considerados relevantes ao Município.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto n°
062/2020.
Turvo (SC), 04 de janeiro de 2021.
SANDRO CIRIMBELLI
Prefeito Municipal
Publicado e registrado o presente Decreto nesta Secretaria na data supra.
Fábio Bardini – Secretário de Administração e Finanças.
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União do Oeste
Câmara Municipal
ATA DE POSSE MESA DIRETORA 2021

Publicação Nº 2790608

Ata Nº 45/2021
Ata da eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores de União do Oeste, para o período compreendido entre primeiro de
janeiro de dois mil e vinte e um até trinta e um de dezembro de 2021. Às nove horas e cinquenta minutos, do dia primeiro de janeiro
de dois mil e vinte e um, nesta cidade de União do Oeste, Estado de Santa Catarina, no Ginásio Municipal de Esportes Pedro Piana, sito
à Avenida Santa Catarina, 280, com a presença de todos os vereadores empossados para a legislatura compreendida entre primeiro de
janeiro de dois mil e vinte e um até trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e quatro. O vereador mais votado, Sr. Cristian Teixeira
presidiu os trabalhos declarando aberta a reunião para a Eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vereadores de União do Oeste
para o ano de dois mil e vinte e um, conforme prescreve o Regimento Interno e a Lei Orgânica do Município de União do Oeste. A seguir,
a Sra Kátia Priscila Antunes, servidora da Câmara de Vereadores passou a auxiliar no processo de votação para a escolha da mesa diretora
da Câmara. Em seguida, o Presidente explicou o processo de votação fazendo a chamada nominal dos vereadores que depositaram o seu
voto para presidência na urna. A seguir foi convidado um vereador por bancada para auxiliar no processo da apuração dos votos. Feita a
apuração, com quatro votos votos favoráveis ficou eleito Presidente da Câmara Municipal de Vereadores o vereador Cristian Teixeira. Na
sequencia seguiu a votação para vice-presidente. Realizada a apuração com cinco votos favoráveis, ficou eleito Vice-Presidente da Câmara
Municipal de Vereadores, o vereador Valcir Luiz Kuosinski. Em seguida, passou-se a votação para primeiro secretário. Realizada a apuração,
ficou eleito para Primeiro Secretário, com cinco votos favoráveis, a vereadora Sandra Niec Perondi. Dando sequência, passou-se à eleição
para segundo Secretário. Realizada a apuração, ficou eleito para segundo secretário da Câmara Municipal de Vereadores, com quatro votos favoráveis o vereador Odair Fernandes Siqueira. O Presidente da sessão Cristian Teixeira declarou eleitos e empossados a nova Mesa
Diretora da Câmara Municipal de Vereadores para o ano de dois mil e vinte e um, ficando assim composta: Presidente vereador senhor
Cristian Teixeira, Vice-presidente vereador Valcir Luiz Kuosinski, primeira secretária vereadora Srª Sandra Niec Perondi e segundo secretário
vereador senhor Odair José Fernandes Siqueira. A seguir, assumiu a Presidência dos trabalhos o Vereador eleito Chefe do Poder Legislativo
Municipal o Vereador Cristian Teixeira, que fez uso da palavra. Logo após, deixou a palavra livre para a manifestação dos demais vereadores.
A seguir, o presidente da Câmara convocou todos os vereadores para participarem da primeira sessão da Câmara a realizar-se no dia 15 de
fevereiro de dois mil e vinte e um, com início às oito horas na Câmara de vereadores de União do Oeste, sito a Avenida Santa Catarina, 240,
centro. Findos os trabalhos, para que surta os efeitos legais, lavrou-se a presente ata que vai assinada por todos os vereadores presentes.
Em tempo, durante a votação, houve empate entre os vereadores para a escolha do presidente, ficando empatado os vereadores Cristian
Teixeira e Valdecir Roque Filipini, no qual foi feita uma segunda votação para apurar o novo presidente do legislativo, ficando empatados
novamente. Respeitando o artigo 23 do Regimento Interno, o critério de desempate utilizado então, foi o vereador com maior numero de
votos no pleito, o Senhor Cristian Teixeira.
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Urupema
Prefeitura
EXTRATO JUSTIFICATIVA DISPENSA CHAMAMENTO PÚBLICO

Publicação Nº 2789621

EXTRATO DA JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Processo Administrativo nº 001/2021.
JUSTIFICATIVA
Assunto: Justificativa para Dispensa de Chamamento Público - Formalização de Parceria.
Partícipes: MUNICÍPIO DE URUPEMA, ESTADO DE SANTA CATARINA, e os CONSELHOS DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO RURAIS,
das Localidades de Bossoroca, Rio dos Touros, Cedro e Cedrinho.
Tipo de instrumento para formalização: Termo de Fomento.
Período para impugnação: 05 (cinco) dias úteis após a publicação da justificativa no Diário Oficial Eletrônico do Município.
Justificativa de interesse público: considerando o interesse público nos serviços prestados pelos Conselhos, e que os Conselhos se enquadram nas normas gerais instituídas para firmar as parcerias entre a Administração Pública e Organizações da Sociedade Civil, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou projetos previamente estabelecidos e aprovados
em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação. E, ainda é plenamente
possível a dispensa de chamamento Público, pela inexigibilidade disposta no art. 31 caput da Lei 13.019/2014.
Torna-se público para os interessados a presente justificativa de dispensa de processo seletivo a fim de agilizar o início dos serviços prestados aos produtores rurais em atendimento da demanda exposta, não prejudicando os munícipes que necessitam deste.
Urupema, 04 de janeiro de 2.021.
EVANDRO FRIGO PEREIRA
Prefeito de Urupema
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Urussanga
Prefeitura
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2021, 02/2021

Publicação Nº 2772363

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUSSANGA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2021, 02/2021
(Referente Processo de Licitação n° 83/2020/PMU Pregão Presencial nº 53/2020/PMU)
MUNICÍPIO DE URUSSANGA, com sede na Praça da Bandeira, nº 12, Centro, Urussanga/SC, inscrito no CNPJ/MF sob o Nº 82.930.181/000110, neste ato representado pelo Senhor Luis Gustavo Cancellier, Prefeito Municipal, brasileiro, CPF n.º 717.386.069-53 e Cédula de Identidade n. 1.528.502.
ATA N° 01/2021: POSTO JOÃO E MARCOS EIRELI, CNPJ/MF nº 35.329.222/0001-37. QSA: Marcos Vinicius de Brida. Valor Total da ATA: R$
333.142,00.
ATA N° 02/2021: PADOIN FONTANELLA COM DE COMBUSTÍVEL LTDA, CNPJ/MF n.º 04.340.499/0001-37. QSA: Gilson Antonio Fontanella.
Valor Total da ATA: R$ 1.506.482,68.
Fundamento Legal: Lei 10.520/02, LC 123/2006, subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, Processo Licitatório de PREGÃO Nº 53/2020/PMU, parte integrante deste instrumento, assim como todas as cláusulas e condições
contidas nas peças que o compõem.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. A presente ata de registro tem por finalidade o registro de preços para fins de aquisição PARCELADA de combustíveis, para o exercício
do ano de 2021, de acordo com o edital e seus Anexos.
1.1.1 Em razão da relação custo benefício da contratação e, em observância aos Princípios da Economicidade e da Racionalidade, somente
serão habilitados os licitantes, cuja distância entre o centro do Município de Urussanga e o posto de abastecimento seja de até 5 Km (cinco
quilômetros).
1.1.2. A CONTRATANTE encaminhará seus veículos oficiais até o posto de abastecimento, dentro do horário de funcionamento deste, que
não poderá ser inferior ao intervalo de horário compreendido entre 06 (seis) horas e 24 (vinte e quatro horas), em todos os dias da semana.
1.1.3. Somente poderá ser abastecido o veículo de que trata o subitem anterior com a autorização de fornecimento devidamente assinada
pelo fiscal determinado neste edital e seus anexos.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA
2.1. As entregas (fornecimento) deverão ser parceladas e imediatas, mediante apresentação de autorização de fornecimento assinada, de
acordo com as necessidades diárias e dentro das quantidades previstas neste edital;
2.2. A distância entre o centro do Município de Urussanga e o posto de abastecimento, deve ser limitada a 5 Km (cinco quilômetros).
2.3. É facultada à comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a
complementar a instrução do processo;
2.4. As entregas (fornecimento) deverão ser parceladas, de acordo com as necessidades de cada Secretaria/Diretoria, dentro das quantidades previstas neste edital, dentro do horário definido na cláusula primeira deste.
2.5. O prazo de entrega e o local deverão ser rigorosamente cumpridos.
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS FISCAIS RESPONSÁVEIS PELA EMISSÃO DAS AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO
3.1. Os produtos deverão ser fornecidos conforme determinação de cada fiscal:
Secretaria/Diretoria
Secretário de Infraestrutura
Secretaria de Educação
Diretoria de Esportes
Fundo Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Assistência Social
Polícia Militar
Corpo de Bombeiros
Secretaria de Agricultura
Secretaria da Administração

Fiscal
Sr. Jucemar Sangaletti
Sr. Edson Manoel
Sr. Clezio Freccia
Sr. Guilherme Dezan Mazzucco
Sra. Cintia Bianco
Sr. Anderson Galdino Torres de Oliveira
Sr. Rafael Melo Marques
Sr. Itamar Dezan
Sra. Aleckssandra Maccari Rodrigues

Telefone
(48) 3465-0530
(48) 3465-1503
(48) 3465-1000
(48) 3465-1254
(48) 3465-4776
(48) 3403-1640
(48) 3403-1420
(48) 3465-0627
(48) 3465-1188

3.2. A fiscalização será exercida no interesse da PREFEITURA MUNICIPAL DE URUSSANGA e não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.
3.3. Estando os produtos em conformidade, os documentos de cobrança deverão ser atestados pela fiscalização da Ata de Registro de Preços e enviados ao Departamento Financeiro, para o devido empenho e posterior pagamento.
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE ENTREGA
4.1. A CONTRATANTE encaminhará seus veículos oficiais até o posto de abastecimento, dentro do horário de funcionamento deste, que não
poderá ser inferior ao intervalo de horário compreendido entre 06 (seis) horas e 24 (vinte e quatro horas), em todos os dias da semana.
CLÁUSULA QUINTA – DA ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS
5.1. Os produtos somente serão devidamente aceitos se cumpridos no prazo e condições determinados pelo fiscal da execução do contrato.
5.2. Todos os produtos entregues deverão ser faturados contra a Prefeitura Municipal de Urussanga, sob o CNPJ 82.930.181/0001-10.
5.3. O documento fiscal e demais exigidos no edital e seus anexos, deverão ser entregues à fiscalização do contrato para análise do cumprimento das obrigações da contratada.
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CLÁUSULA SEXTA – DA ACEITAÇÃO, DO CONTROLE DE QUALIDADE E DA GARANTIA
6.1. A Contratada mesmo não sendo a fabricante de seus produtos, responderá inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade
destes, obrigando-se a substituir, às suas expensas, no total ou em parte, aqueles em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes da fabricação, transporte, armazenamento ou do material empregado constatado visualmente ou em laboratório, correndo estes
custos por conta da Contratada.
6.2. Os produtos somente serão aceitos depois de constatado, no local da entrega, se a quantidade e qualidade entregue estão de acordo
com a solicitada.
6.3. Caso venha a ser rejeitado a CONTRATANTE nada deverá À CONTRATADA.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PREÇO, DA REVISÃO DOS PREÇOS
7.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo efetivo fornecimento da totalidade dos produtos.
7.2. O preço acima proposto é considerado completo e abrange todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e
parafiscais), seguro, lucros, frete/transporte, carga e descarga e demais encargos que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta Ata
de Registro de Preços, inclusive a assistência técnica durante o período de vigência da garantia.
7.3. É vedada a CONTRATADA pleitear qualquer adicional de preços por faltas ou omissões que por ventura venham a ser constatadas em
sua proposta ou, ainda, decorrentes das variações das quantidades previstas, e acordo com o Parágrafo 1º, do Artigo 65, da Lei Nº 8.666/93
e alterações subsequentes.
7.4. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas na Lei nº. 8.666/93.
7.5. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de ato que eleve o
custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
CLÁUSULA OITAVA – DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
8.1. O pagamento será efetuado em até 15 dias após recebimento e aceite da nota fiscal, obedecendo-se a ordem cronológica por fonte
de recurso.
8.1.1. Os depósitos serão feitos através de depósito bancário em nome da empresa contratada.
8.1.2. A aprovação da Nota fiscal/fatura se dará mediante o “CERTIFICO” pelos responsáveis por cada recebimento, autorizados para o recebimento, devidamente assinado, datado e com aposição do respectivo carimbo funcional, depois de devidamente conferida a quantidade
e valor.
8.1.3. O prazo de pagamento previsto no item 1, só vencerá em dia de expediente normal, na cidade de Urussanga-SC, postergando-se em
caso negativo, para o primeiro dia útil.
8.2. O CONTRATANTE não efetuará aceite de títulos negociados com terceiros, isentando-se quaisquer consequências surgidas e responsabilizando a CONTRATADA por perdas e danos em decorrência de tais transações.
8.3. O CONTRATANTE não pagará juros de mora por atraso de pagamento referente a entregas com ausência total ou parcial de documentação hábil ou pendente de cumprimento de quaisquer cláusulas constantes desta Ata de Registro de Preços.
8.4. Mediante o pagamento do valor total dos produtos, a CONTRATADA, dará total, geral e irrevogável quitação ao CONTRATANTE, nada
devendo a qualquer título.
8.5. O contratante somente fará o pagamento por transferência bancária on line, em nome do fornecedor pessoa jurídica ou física, de acordo
com o documento fiscal apresentado. Para isso, o mesmo deverá apresentar os dados conta bancária no momento da contratação e manter
o seu cadastro em dia junto ao setor de compras.
8.6. Fica vedada a negociação de faturas ou títulos de crédito com instituições financeiras, não sendo aceitos boletos bancários ou duplicatas.
8.7. É obrigatória a apresentação da conta bancária em nome do fornecedor.
8.8. Nenhum pagamento será feito à contratada caso o produto entregue apresentar defeitos e esta não o solucionar dentro do prazo dado
para pagamento descrito nesta cláusula.
CLÁUSULA NONA - DA VALIDADE DA ATA
9.1. O prazo de validade da ata de registro de preços será por um período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.
CLÁUSULA DÉCIMA - ATRIBUIÇÕES DA CONTRATADA ALÉM DAS JÁ DETERMINADA NO EDITAL E SEUS ANEXOS
10.1 Além das obrigações constantes do edital e em outras cláusulas deste termo, do disposto na Lei n.º 8.666/1993 são ainda obrigações
da CONTRATADA:
a) Manter inalterados os preços e condições propostas;
b) A CONTRATADA está obrigada a executar o objeto da Ata de Registro de Preços através de pessoas idôneas com capacidade profissional
comprovado e qualificado, assumindo a total responsabilidade por quaisquer danos ou faltas que seus empregados, prepostos ou mandatários, no desempenho de suas funções causem à CONTRATANTE, podendo a mesma solicitar a substituição daqueles cuja conduta seja
julgada inconveniente, ou cuja capacidade técnica seja insuficiente;
c) A CONTRATADA está obrigada a assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica
de acidentes de trabalho quando, em decorrência da espécie forem vítimas, seus empregados, no desempenho dos serviços ou em conexão
com eles, ainda que ocorridas em dependência do CONTRATANTE;
d) A CONTRATADA está obrigada a assumir e arcar com os encargos trabalhistas previdenciários, fiscais e comerciais, bem como, os tributos
resultantes do cumprimento desse termo respectivo;
e) A CONTRATADA está obrigada a cumprir e fazer cumprir, seus prepostos ou convenientes; as leis, regulamentos e posturas, bem como,
qualquer determinação emanada das autoridades competentes, pertinentes à matéria objeto desse termo, cabendo-lhe única e exclusiva
responsabilidade pelas consequências de qualquer transgressão de seus prepostos ou convenientes;
f) A CONTRATADA está obrigada a comunicar à fiscalização da CONTRATANTE, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas à execução dos serviços ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do objeto deste termo;
g) A CONTRATADA está obrigada a manter um representante para tratar com a CONTRATANTE;
h) A CONTRATADA está obrigada a se responsabilizar com despesas como, profissional técnico, transporte, combustível, mão de obra para
carga, descarga, seguros, diárias de alimentação, dentre outras despesas advindas da execução deste termo respectivo;
i) Providenciar a imediata reparação, correção ou substituição, total ou parcial, às suas expensas, diante de qualquer defeito nos produtos
entregues.
j) Entregar os produtos de acordo com o determinado em cláusula da Ata de Registro de Preços.
k) Cumprir o disposto no inciso V do art. 27, da Lei Federal nº 8.666/93.
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l) São Expressamente vedadas à CONTRATADA:
1) A veiculação de publicidade acerca da Ata de Registro de Preços, salvo se houver prévia autorização da Administração do CONTRATANTE.
2). A subcontratação para a execução do objeto da Ata de Registro de Preços, sem prévia e expressa anuência do CONTRATANTE.
3) A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE, durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
m) A contratada deverá assumir como sua responsabilidade o fornecimento de todos os necessários equipamentos (Equipamento de Proteção Individual e Equipamento de Proteção Coletiva) em atendimento ao estabelecido nas respectivas normas de segurança do trabalho,
sem ônus adicional à CONTRATANTE.
n) Manter os salários dos seus empregados rigorosamente em dia.
o) Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da contratação de pessoal, tais como: salários, acidentes em que sejam vítimas seus
empregados quando em serviço e por tudo quanto as Leis Trabalhistas lhe assegurem inclusive férias, aviso prévio, indenizações, etc.
p) Na hipótese de qualquer reclamação trabalhista, intentada contra o CONTRATANTE por empregados da CONTRATADA, esta deve comparecer espontaneamente em Juízo, reconhecendo sua verdadeira condição de empregador e substituir o CONTRATANTE no processo, até
o final do julgamento, respondendo pelos ônus diretos e indiretos de eventual condenação. Esta responsabilidade não cessa com o término
ou rescisão deste Contrato.
q) Caso a Justiça Trabalhista condene financeiramente o CONTRATANTE, este descontará os valores correspondentes das faturas a serem
pagas, mesmo que não se refiram aos produtos abrangidos por este Instrumento Contratual.
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA CONTRATANTE
11.1 Além das obrigações resultantes da observância do disposto na Lei n.º 8.666/1993 são obrigações da CONTRATANTE:
a) A CONTRATANTE está obrigada a efetuar os pagamentos devidos;
b) A CONTRATANTE está obrigada a proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar os compromissos
assumidos;
c) A CONTRATANTE exigirá o cumprimento de todas as obrigações assumidas de acordo com as cláusulas contratuais;
d) A CONTRATANTE exercerá o acompanhamento, execução e a fiscalização da Ata de Registro de Preços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando o dia, mês e ano, e encaminhando os apontamentos à autoridade
competente para as providências cabíveis;
e) A CONTRATANTE está obrigada a notificar a contratada, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições no curso do uso do objeto
no período da garantia fixando prazo para providências cabíveis;
f) A CONTRATANTE está obrigada a rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com a Ata de Registro de Preços;
g) A CONTRATANTE está obrigada a comunicar, em tempo hábil, à CONTRATADA, as entregas dos produtos a serem entregues tais como:
os horários, os locais e a quantidade a ser entregue.
h) Rejeitar o fornecimento efetivado em desacordo com o previsto na autorização de fornecimento recebida, de acordo com esta da Ata de
Registro de Preços.
i) Assegurar, respeitadas as normas internas, o acesso dos funcionários da empresa contratada ao local de entrega dos produtos.
j) Prestar as informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados pela empresa contratada, e que digam respeito à
natureza do objeto deste Termo.
k) Notificar o licitante vencedor, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução do objeto, fixando prazo para a
sua correção.
l) Promover o acompanhamento e fiscalização da execução do objeto contratado, de forma que sejam mantidas as condições de habilitação
exigidas na licitação.
m) Proceder à conferência da Nota fiscal/fatura, atestando no corpo da mesma, pelo fornecimento dos produtos.
n) Convocar o contratado para que o mesmo encaminhe em até 04 horas da convocação um técnico ou responsável legal que tenha conhecimento dos produtos entregues, quando apresentarem defeito, para fins de verificação do fato e promover a substituição, quando for o caso.
o) Manter os salários dos seus empregados rigorosamente em dia.
p) Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da contratação de pessoal, tais como: salários, acidentes em que sejam vítimas seus
empregados quando em serviço e por tudo quanto as Leis Trabalhistas lhe assegurem inclusive férias, aviso prévio, indenizações, etc.
q) Na hipótese de qualquer reclamação trabalhista, intentada contra o CONTRATANTE por empregados da CONTRATADA, esta deve comparecer espontaneamente em Juízo, reconhecendo sua verdadeira condição de empregador e substituir o CONTRATANTE no processo, até
o final do julgamento, respondendo pelos ônus diretos e indiretos de eventual condenação. Esta responsabilidade não cessa com o término
ou rescisão deste Contrato.
r) Caso a Justiça Trabalhista condene financeiramente o CONTRATANTE, este descontará os valores correspondentes das faturas a serem
pagas, mesmo que não se refiram aos produtos abrangidos por este Instrumento Contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA EXECUÇÃO
12.1. Este Termo Contratual deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES E SANÇÕES
13.1. De conformidade com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei Federal Nº 8.666/93 e alterações subsequentes, a CONTRATADA que
descumprir as condições desta Ata de Registro de Preços, poderá o órgão competente do CONTRATANTE, garantida a previa defesa, aplicar
as seguintes penalidades:
13.1.1. No caso de atraso ou negligencia na entrega do (s) serviço (s) no local e prazo determinados, será aplicada multa de 0,5% (zero
vírgula cinco por cento) calculado sobre o valor global desta Ata de Registro de Preços, até o limite de 5% (cinco por cento), independente
da possibilidade de rescisão contratual, com as consequências previstas em lei, reconhecido os direitos do CONTRATANTE estabelecidos no
art. 77 da Lei Nº 8.666/93 e alterações subsequentes;
13.1.2. Multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor desta Ata de Registro de Preços, em caso de rescisão motivada pela CONTRATADA ou por iniciativa da mesma (sem justo motivo).
13.2. Pela inexecução parcial ou total desta Ata de Registro de Preços, o órgão competente do CONTRATANTE poderá, garantindo-se o direito do contraditório e da ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, aplicar as seguintes sanções, com base em processo administrativo:
13.2.1. Advertência verbal ou escrita, quando houver qualquer paralisação não autorizada ou quando houver descumprimento de qualquer
cláusula desta da Ata de Registro de Preços e/ou nas faltas leves não acarretem prejuízos de monta a execução desta Ata de Registro de
Preços, não eximindo o advertido das demais sanções ou multas;
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13.2.2. Multa na ordem de 5% (cinco por cento) sobre o valor total desta Ata de Registro de Preços pela inexecução parcial e na ordem
10% (dez por cento) sobre o valor desta Ata de Registro de Preços pela inexecução total;
13.2.3. Suspensão por até 2 (dois) anos, de participação em licitações do Município de Urussanga-SC, no caso de inexecução parcial ou total
desta Ata de Registro de Preços, sendo aplicada segundo a gravidade e se a inexecução decorrer de violação culposa da CONTRATADA;
13.2.4. Declaração de inidoneidade para participar de licitação e contratar com as Administrações Públicas Federal, Estaduais e Municipais,
quando a inexecução decorrer de violação dolosa da CONTRATADA, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a sua reabilitação na forma da legislação em vigor.
13.2.5. Rescisão unilateral da Ata de Registro de Preços.
13.3. Na aplicação destas penalidades serão admitidos os recursos previstos em lei.
13.4. A aplicação das penalidades estabelecidas nesta Ata de Registro de Preços é de competência exclusiva do Senhor Prefeito Municipal.
13.5. Não serão aplicadas as multas decorrentes de "casos fortuitos" ou "força maior", devidamente comprovados.
13.6. Sem prejuízo da aplicação ao inadimplemento das sanções que lhe couberem, o órgão competente do CONTRATANTE, recorrerá às
garantias constituídas, se houverem, a fim de ressarcir-se dos prejuízos que lhe tenha acarretado a CONTRATADA, podendo ainda reter
créditos decorrentes desta Ata de Registro de Preços e promover a cobrança judicial, por perdas e danos.
13.7. Da aplicação das multas, a CONTRATADA terá o direito ao prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a partir da notificação, para recolhimento dos valores junto à tesouraria da Secretaria da Fazenda do Município.
13.8. Nenhum pagamento será feito a CONTRATADA, que tenha sido multada, antes de paga ou relevada a multa.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
14.1. Da penalidade aplicada caberá recurso por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, a autoridade superior àquela
que aplicou a sanção, ficando sobrestada a mesma até o julgamento do pleito, nos termos do artigo 109, da Lei Nº 8.666/93 e alterações
subsequentes.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
15.1. A vigência da presente Ata de Registro de Preços terá vigência para 01 (um) ano a contar da data de expedição da mesma ou enquanto perdurarem as quantidades contratadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
16.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela administração, quando:
16.1.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes desta ata;
16.1.2. A detentora não retirar qualquer nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela administração, sem
justificativa aceitável;
16.1.3. A detentora não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
16.1.4. Tiver presentes razões de interesse público, devidamente demonstrados e justificadas pela administração;
16.2. O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas, assegurado o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da
autoridade competente do órgão gerenciador do município.
16.3. A comunicação do cancelamento do preço registrado, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço
da detentora, a comunicação será feita por publicação em Jornal de Circulação Municipal, considerando-se cancelado o preço registrado a
partir da publicação.
16.4. Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da administração, quando comprovada a ocorrência das hipóteses previstas no art. 78, incisos XII a XVI, da Lei
Federal 8.666/93 e Alterações.
16.5. A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias,
facultada à administração a aplicação das penalidades previstas neste instrumento, caso não aceitas as razões do pedido.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PARTES INTEGRANTES
17.1. Fazem parte integrante da presente Ata de Registro de Preços, a Proposta da CONTRATADA e todos os elementos apresentados que
tenham servido de base para julgamento do Edital de Pregão nº 53/2020/PMU, bem como as condições estabelecidas neste instrumento e
seus anexos, se houver, independentemente de transcrição.
17.2. Ficam, também fazendo parte desta Ata de Registro de Preços, as Normas vigentes, Instruções, Ordens de Serviço e mediante Termo
de Aditamento, quaisquer modificações que venham a ser necessárias durante a sua vigência.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO
18.1. As dúvidas e/ou divergências contratuais, desde que não previstas expressamente na respectiva Ata de Registro de Preços e que não
extrapolem os limites da Lei, poderão ser solucionados amigavelmente.
18.2. Elegem as partes contratadas o Foro da Comarca de Urussanga, para dirimir todas e quaisquer questões oriundas desta Ata de Registro de Preços, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Urussanga/SC, 04 de janeiro de 2021.
MUNICÍPIO DE URUSSANGA
LUIS GUSTAVO CANCELLIER
PREFEITO MUNICIPAL

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2021, 04/2021, 05/2021

Publicação Nº 2789250

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUSSANGA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2020, 04/2020, 05/2020
(Referente Pregão Presencial nº. 28/2020/FMS e Processo de Licitação n° 28/2020/FMS)
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MUNICÍPIO DE URUSSANGA, com sede na Praça da Bandeira, nº 12, Centro, Urussanga/SC, inscrito no CNPJ/MF sob o Nº 82.930.181/000110, neste ato representado pelo Senhor Luis Gustavo Cancellier, Prefeito Municipal, brasileiro, CPF n.º 717.386.069-53 e Cédula de Identidade n. 1.528.502.
ATA N° 03/2021: FARMÁCIA DALILA EIRELI, CNPJ/MF n.º 79.644.845/0001-70. Valor Global da ATA: R$ 157.750,00
ATA N° 04/2021: FARMACENTRO FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA, CNPJ/MF n.º 03.793.944/0001-51. Valor Global da ATA: R$ 225.000,00.
ATA N° 05/2021: DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/MF n.º 02.520.829/0003-02. Valor Global da ATA: R$ 75.985,00.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
2.1. O presente procedimento licitatório tem pôr finalidade o registro de preço para a aquisição parcelada de medicamentos para o tratamento dos diagnosticados com COVID-19 no município de Urussanga/SC, de boa procedência, conforme edital e seus anexos.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO FORNECIMENTO
2.1. A prestação dos fornecimentos dos produtos só poderá ser realizada mediante apresentação de autorização por escrito da Secretaria
de Saúde, salvo condições estabelecidas neste termo contratual, no edital e seus anexos.
I. Os fornecimentos dos produtos serão avaliados e fiscalizados pela Secretaria de Saúde;
CLÁUSULA TERCEIRA - DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OU DA ENTREGA DOS PRODUTOS E DO DOCUMENTO FISCAL
3.1. Os documentos fiscais deverão ser entregues na Secretaria de Saúde – Rua: Barão do Rio Branco, 140 – Centro – Urussanga/SC CEP:
88.840-000, horário de funcionamento: 08:00h às 11:30h - 13:00h às 17:00h, ao fiscal deste termo contratual.
3.2 Os produtos deverão ser entregues em até 05 dias após o recebimento da Autorização de Fornecimentos.
3.3 Os produtos deverão ser entregues acondicionados adequadamente em embalagens originais, contendo: procedência, marca, prazo de
validade, entre outros (no que couber), e de acordo com a legislação em vigor, observadas as suas especificações.
3.4 Os produtos deverão ter, na data da entrega, no mínimo 80% (oitenta por cento) do seu prazo de validade ainda por vencer, com a
data de validade impressa em cada item.
CLÁUSULA QUARTA - DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS
4.1. Todos os custos relativos à entrega dos produtos neste contratados correrão por conta e risco da mesma.
CLÁUSULA QUINTA – DA ACEITAÇÃO E DO CONTROLE DE QUALIDADE E DA GARANTIA
5.1. O fornecimento dos produtos somente serão aceitos depois de constatado pelo fiscal da presente ata de registro de preços se os mesmos estiverem de acordo com o solicitado.
5.1.1. O fornecimento dos produtos somente serão devidamente recebidos se cumpridos no prazo e nas condições determinadas no edital
de licitação e da presente ata de registro de preços e vistoriados e aprovados pelo fiscal do serviço.
5.1.2. Caso venha a ser rejeitado a CONTRATANTE nada deverá À CONTRATADA.
5.1.3. Qualquer defeito nos fornecimento dos produtos, este deverá ser substituído dentro do prazo a ser determinado pelo fiscal deste,
sem ônus adicional à CONTRATANTE.
CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
6.1. A execução da Ata de Registro de Preços será acompanhada e fiscalizada pela servidora abaixo relacionada:
Secretaria/Diretoria
Farmacêutica

Fiscal
Sra. Gabriella Peraro Cemin

Telefone
(48) 3465-1254

6.2. A fiscalização será exercida no interesse da PREFEITURA MUNICIPAL DE URUSSANGA e não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.
6.3. Estando os produtos em conformidade, os documentos de cobrança deverão ser atestados pela fiscalização da Ata de Registro de preços e enviados ao Departamento Financeiro, para o devido empenho e posterior pagamento.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PREÇO, DA REVISÃO DOS PREÇOS
7.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo efetivo fornecimento da totalidade dos produtos.
7.2. O preço acima proposto é considerado completo e abrange todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e
parafiscais), seguro, lucros, frete/transporte, carga e descarga e demais encargos que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta Ata
de Registro de Preços, inclusive a assistência técnica durante o período de vigência da garantia.
7.3. É vedada a CONTRATADA pleitear qualquer adicional de preços por faltas ou omissões que por ventura venham a ser constatadas em
sua proposta ou, ainda, decorrentes das variações das quantidades previstas, e acordo com o Parágrafo 1º, do Artigo 65, da Lei Nº 8.666/93
e alterações subsequentes.
7.4. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas na Lei nº. 8.666/93.
7.5. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de ato que eleve o
custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
CLÁUSULA OITAVA – DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
8.1. O pagamento será efetuado em até 30 dias após recebimento e aceite da nota fiscal, obedecendo-se a ordem cronológica por fonte
de recurso.
8.1.1. Os depósitos serão feitos através de depósito bancário em nome da empresa contratada.
8.1.2. A aprovação da Nota fiscal/fatura se dará mediante o “CERTIFICO” pelos responsáveis por cada recebimento, autorizados para o recebimento, devidamente assinado, datado e com aposição do respectivo carimbo funcional, depois de devidamente conferida a quantidade
e valor e verificado o cumprimento das exigências determinadas na Lei Municipal nº 2.806 de 21 de junho de 2017.
8.1.3. O prazo de pagamento previsto no item 1, só vencerá em dia de expediente normal, na cidade de Urussanga/SC, postergando-se em
caso negativo, para o primeiro dia útil.
8.2. O CONTRATANTE não efetuará aceite de títulos negociados com terceiros, isentando-se quaisquer consequências surgidas e responsabilizando a CONTRATADA por perdas e danos em decorrência de tais transações.
8.3. O CONTRATANTE não pagará juros de mora por atraso de pagamento referente a entregas com ausência total ou parcial de documentação hábil ou pendente de cumprimento de quaisquer cláusulas constantes na presente Ata de Registro de preços.
8.4. Mediante o pagamento do valor total dos produtos, a CONTRATADA, dará total, geral e irrevogável quitação ao CONTRATANTE, nada
devendo a qualquer título.
8.5. O contratante somente fará o pagamento por transferência bancária on line, em nome do fornecedor pessoa jurídica ou física, de acordo
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com o documento fiscal apresentado. Para isso, o mesmo deverá apresentar os dados conta bancária no momento da contratação e manter
o seu cadastro em dia junto ao setor de compras.
8.6. Fica vedada a negociação de faturas ou títulos de crédito com instituições financeiras, não sendo aceitos boletos bancários ou duplicatas.
8.7. É obrigatória a apresentação da conta bancária em nome do fornecedor.
8.8. Nenhum pagamento será feito à contratada caso o serviço prestado apresentar defeitos e esta não o solucionar dentro do prazo dado
para pagamento descrito nesta cláusula.
CLÁUSULA NONA - DA VALIDADE DA ATA
9.1. O prazo de validade da ata de registro de preços será por um período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.
CLÁUSULA DÉCIMA - ATRIBUIÇÕES DA CONTRATADA ALÉM DAS JÁ DETERMINADA NO EDITAL E SEUS ANEXOS
10.1 Além das obrigações constantes do edital e em outras cláusulas deste termo, do disposto na Lei n.º 8.666/1993 são ainda obrigações
da CONTRATADA:
a) Manter inalterados os preços e condições propostas;
b) A CONTRATADA está obrigada a executar o objeto da Ata de Registro de Preços através de pessoas idôneas com capacidade profissional
comprovado e qualificado, assumindo a total responsabilidade por quaisquer danos ou faltas que seus empregados, prepostos ou mandatários, no desempenho de suas funções causem à CONTRATANTE, podendo a mesma solicitar a substituição daqueles cuja conduta seja
julgada inconveniente, ou cuja capacidade técnica seja insuficiente;
c) A CONTRATADA está obrigada a assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica
de acidentes de trabalho quando, em decorrência da espécie forem vítimas, seus empregados, no desempenho dos serviços ou em conexão
com eles, ainda que ocorridas em dependência do CONTRATANTE;
d) A CONTRATADA está obrigada a assumir e arcar com os encargos trabalhistas previdenciários, fiscais e comerciais, bem como, os tributos
resultantes do cumprimento desse termo respectivo;
e) A CONTRATADA está obrigada a cumprir e fazer cumprir, seus prepostos ou convenientes; as leis, regulamentos e posturas, bem como,
qualquer determinação emanada das autoridades competentes, pertinentes à matéria objeto desse termo, cabendo-lhe única e exclusiva
responsabilidade pelas consequências de qualquer transgressão de seus prepostos ou convenientes;
f) A CONTRATADA está obrigada a comunicar à fiscalização da CONTRATANTE, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas à execução dos fornecimentos dos produtos ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do objeto deste termo;
g) A CONTRATADA está obrigada a manter um representante para tratar com a CONTRATANTE;
h) A CONTRATADA está obrigada a se responsabilizar com despesas como, profissional técnico, transporte, combustível, mão de obra para
carga, descarga, seguros, diárias de alimentação, dentre outras despesas advindas da execução deste termo respectivo;
i) Providenciar a imediata reparação, correção ou substituição, total ou parcial, às suas expensas, diante de qualquer defeito nos produtos
entregues, este deverá ser substituído em até 24 (vinte e quatro) horas do ocorrido.
j) Entregar os produtos de acordo com o determinado em cláusula da Ata de Registro de Preços.
k) Cumprir o disposto no inciso V do art. 27, da Lei Federal nº 8.666/93.
l) São Expressamente vedadas à CONTRATADA:
1) A veiculação de publicidade acerca da Ata de Registro de Preços, salvo se houver prévia autorização da Administração do CONTRATANTE.
2). A subcontratação para a execução do objeto da Ata de Registro de Preços, sem prévia e expressa anuência do CONTRATANTE.
3) A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE, durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
m) A contratada deverá assumir como sua responsabilidade o fornecimento de todos os necessários equipamentos (Equipamento de Proteção Individual e Equipamento de Proteção Coletiva) em atendimento ao estabelecido nas respectivas normas de segurança do trabalho,
sem ônus adicional à CONTRATANTE.
n) Manter os salários dos seus empregados rigorosamente em dia.
o) Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da contratação de pessoal, tais como: salários, acidentes em que sejam vítimas seus
empregados quando em serviço e por tudo quanto as Leis Trabalhistas lhe assegurem inclusive férias, aviso prévio, indenizações, etc.
p) Na hipótese de qualquer reclamação trabalhista, intentada contra o CONTRATANTE por empregados da CONTRATADA, esta deve comparecer espontaneamente em Juízo, reconhecendo sua verdadeira condição de empregador e substituir o CONTRATANTE no processo, até
o final do julgamento, respondendo pelos ônus diretos e indiretos de eventual condenação. Esta responsabilidade não cessa com o término
ou rescisão desta Ata de Registro de Preços.
q) Caso a Justiça Trabalhista condene financeiramente o CONTRATANTE, este descontará os valores correspondentes das faturas a serem
pagas, mesmo que não se refiram aos produtos abrangidos por este Instrumento Contratual.
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA CONTRATANTE
11.1 Além das obrigações resultantes da observância do disposto na Lei n.º 8.666/1993 são obrigações da CONTRATANTE:
a) A CONTRATANTE está obrigada a efetuar os pagamentos devidos;
b) A CONTRATANTE está obrigada a proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar os compromissos
assumidos;
c) A CONTRATANTE exigirá o cumprimento de todas as obrigações assumidas de acordo com as cláusulas contratuais;
d) A CONTRATANTE exercerá o acompanhamento, execução e a fiscalização da Ata de Registro de Preços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando o dia, mês e ano, e encaminhando os apontamentos à autoridade
competente para as providências cabíveis;
e) A CONTRATANTE está obrigada a notificar a contratada, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições no curso do uso do objeto
no período da garantia fixando prazo para providências cabíveis;
f) A CONTRATANTE está obrigada a rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com a Ata de Registro de Preços;
g) A CONTRATANTE está obrigada a comunicar, em tempo hábil, à CONTRATADA, as entregas dos produtos a serem entregues tais como:
os horários, os locais e a quantidade a ser entregue.
h) Rejeitar o fornecimento efetivado em desacordo com o previsto na autorização de fornecimento recebida, de acordo com esta da Ata de
Registro de Preços.
i) Assegurar, respeitadas as normas internas, o acesso dos funcionários da empresa contratada ao local de entrega dos produtos.
j) Prestar as informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados pela empresa contratada, e que digam respeito à
natureza do objeto deste Termo.
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k) Notificar o licitante vencedor, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução do objeto, fixando prazo para a
sua correção.
l) Promover o acompanhamento e fiscalização da execução do objeto contratado, de forma que sejam mantidas as condições de habilitação
exigidas na licitação.
m) Proceder à conferência da Nota fiscal/fatura, atestando no corpo da mesma, pelo fornecimento dos produtos.
n) Convocar o contratado para que o mesmo encaminhe em até 04 horas da convocação um técnico ou responsável legal que tenha conhecimento dos produtos entregues, quando apresentarem defeito, para fins de verificação do fato e promover a substituição, quando for o caso.
o) Manter os salários dos seus empregados rigorosamente em dia.
p) Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da contratação de pessoal, tais como: salários, acidentes em que sejam vítimas seus
empregados quando em serviço e por tudo quanto as Leis Trabalhistas lhe assegurem inclusive férias, aviso prévio, indenizações, etc.
q) Na hipótese de qualquer reclamação trabalhista, intentada contra o CONTRATANTE por empregados da CONTRATADA, esta deve comparecer espontaneamente em Juízo, reconhecendo sua verdadeira condição de empregador e substituir o CONTRATANTE no processo, até
o final do julgamento, respondendo pelos ônus diretos e indiretos de eventual condenação. Esta responsabilidade não cessa com o término
ou rescisão desta Ata de Registro de Preços.
r) Caso a Justiça Trabalhista condene financeiramente o CONTRATANTE, este descontará os valores correspondentes das faturas a serem
pagas, mesmo que não se refiram aos produtos abrangidos por este Instrumento Contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA EXECUÇÃO
12.1. Esta Ata de Registro de Preços deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da
Lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES E SANÇÕES
13.1. De conformidade com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei Federal Nº 8.666/93 e alterações subsequentes, a CONTRATADA que
descumprir as condições desta Ata de Registro de Preços, poderá o órgão competente do CONTRATANTE, garantida a previa defesa, aplicar
as seguintes penalidades:
13.1.1. No caso de atraso ou negligencia na entrega do (s) serviço (s) no local e prazo determinados, será aplicada multa de 0,5% (zero
vírgula cinco por cento) calculado sobre o valor global desta Ata de Registro de Preços, até o limite de 5% (cinco por cento), independente
da possibilidade de rescisão contratual, com as consequências previstas em lei, reconhecido os direitos do CONTRATANTE estabelecidos no
art. 77 da Lei Nº 8.666/93 e alterações subsequentes;
13.1.2. Multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor desta Ata de Registro de Preços, em caso de rescisão motivada pela CONTRATADA ou por iniciativa da mesma (sem justo motivo).
13.2. Pela inexecução parcial ou total desta Ata de Registro de Preços, o órgão competente do CONTRATANTE poderá, garantindo-se o direito do contraditório e da ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, aplicar as seguintes sanções, com base em processo administrativo:
13.2.1. Advertência verbal ou escrita, quando houver qualquer paralisação não autorizada ou quando houver descumprimento de qualquer
cláusula desta da Ata de Registro de Preços e/ou nas faltas leves não acarretem prejuízos de monta a execução desta Ata de Registro de
Preços, não eximindo o advertido das demais sanções ou multas;
13.2.2. Multa na ordem de 5% (cinco por cento) sobre o valor total desta Ata de Registro de Preços pela inexecução parcial e na ordem
10% (dez por cento) sobre o valor desta Ata de Registro de Preços pela inexecução total;
13.2.3. Suspensão por até 2 (dois) anos, de participação em licitações do Município de Urussanga-SC, no caso de inexecução parcial ou total
desta Ata de Registro de Preços, sendo aplicada segundo a gravidade e se a inexecução decorrer de violação culposa da CONTRATADA;
13.2.4. Declaração de inidoneidade para participar de licitação e contratar com as Administrações Públicas Federal, Estaduais e Municipais,
quando a inexecução decorrer de violação dolosa da CONTRATADA, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a sua reabilitação na forma da legislação em vigor.
13.2.5. Rescisão unilateral da Ata de Registro de Preços.
13.3. Na aplicação destas penalidades serão admitidos os recursos previstos em lei.
13.4. A aplicação das penalidades estabelecidas nesta Ata de Registro de Preços é de competência exclusiva do Senhor Prefeito Municipal.
13.5. Não serão aplicadas as multas decorrentes de "casos fortuitos" ou "força maior", devidamente comprovados.
13.6. Sem prejuízo da aplicação ao inadimplemento das sanções que lhe couberem, o órgão competente do CONTRATANTE, recorrerá às
garantias constituídas, se houverem, a fim de ressarcir-se dos prejuízos que lhe tenha acarretado a CONTRATADA, podendo ainda reter
créditos decorrentes desta Ata de Registro de Preços e promover a cobrança judicial, por perdas e danos.
13.7. Da aplicação das multas, a CONTRATADA terá o direito ao prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a partir da notificação, para recolhimento dos valores junto à tesouraria da Secretaria da Fazenda do Município.
13.8. Nenhum pagamento será feito a CONTRATADA, que tenha sido multada, antes de paga ou relevada a multa.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
14.1. Da penalidade aplicada caberá recurso por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, a autoridade superior àquela
que aplicou a sanção, ficando sobrestada a mesma até o julgamento do pleito, nos termos do artigo 109, da Lei Nº 8.666/93 e alterações
subsequentes.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
15.1. A vigência da presente Ata de Registro de Preços terá vigência para 01 (um) ano a contar da data de expedição da mesma ou enquanto perdurarem as quantidades contratadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
16.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela administração, quando:
16.1.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes desta ata;
16.1.2. A detentora não retirar qualquer nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela administração, sem
justificativa aceitável;
16.1.3. A detentora não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
16.1.4. Tiver presentes razões de interesse público, devidamente demonstrados e justificadas pela administração;
16.2. O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas, assegurado o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da
autoridade competente do órgão gerenciador do município.
16.3. A comunicação do cancelamento do preço registrado, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço
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da detentora, a comunicação será feita por publicação em Jornal de Circulação Municipal, considerando-se cancelado o preço registrado a
partir da publicação.
16.4. Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da administração, quando comprovada a ocorrência das hipóteses previstas no art. 78, incisos XII a XVI, da Lei
Federal 8.666/93 e Alterações.
16.5. A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias,
facultada à administração a aplicação das penalidades previstas neste instrumento, caso não aceitas as razões do pedido.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PARTES INTEGRANTES
17.1. Fazem parte integrante da presente Ata de Registro de Preços, a Proposta da CONTRATADA e todos os elementos apresentados que
tenham servido de base para julgamento do Edital de Pregão nº 24/2020/FMS, bem como as condições estabelecidas neste instrumento e
seus anexos, se houver, independentemente de transcrição.
17.2. Ficam, também fazendo parte desta Ata de Registro de Preços, as Normas vigentes, Instruções, Ordens de Serviço e mediante Termo
de Aditamento, quaisquer modificações que venham a ser necessárias durante a sua vigência.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO
18.1. As dúvidas e/ou divergências contratuais, desde que não previstas expressamente na respectiva Ata de Registro de Preços e que não
extrapolem os limites da Lei, poderão ser solucionados amigavelmente.
18.2. Elegem as partes contratadas o Foro da Comarca de Urussanga, para dirimir todas e quaisquer questões oriundas desta Ata de Registro de Preços, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Urussanga, 04 de janeiro de 2021.
MUNICÍPIO DE URUSSANGA
LUIS GUSTAVO CANCELLIER
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 01/2021

Publicação Nº 2772499

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE URUSSANGA/SC
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Contrato: 01/2021
Data de Assinatura: 04/01/2021
Processo de Licitação: 85/2020
Pregão Presencial: 55/2020
Contratante: MUNICÍPIO DE URUSSANGA
CNPJ: 04.801.302/0001-10
Contratado: GELO´S URUSSANGA LTDA ME
CPNJ/CPF: 04.801.302/0001-10
QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES – QSA: ALDOIR BARBOSA VIEL, MURILO VIEL
Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL PARA O ANO DE 2021.
VALOR GLOBAL: R$ 18.007,22

EXTRATO DE CONTRATO Nº 04/2021

Publicação Nº 2781119

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE URUSSANGA/SC
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATO: 04/2020
DATA DE ASSINATURA: 04/01/2020
PROCESSO DE LICITAÇÃO: 84/2020
PREGÃO PRESENCIAL: 54/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE URUSSANGA
CNPJ: 04.801.302/0001-10
CONTRATADO: MARLEI APARECIDA DE MOURA ZOMER - EPP
CPNJ/CPF: 08.651.020/0001-34
QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES – QSA: MARLEI APARECIDA DE MOURA ZOMER
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADO DE GÁS DE COZINHA
VALOR GLOBAL: R$ 59.988,62
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Publicação Nº 2788389

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS
MUNICÍPIO DE URUSSANGA
RESOLUÇÃO Nº 09, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020.
DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O CREAS, NO SISTEMA DO SIGTV, ATRAVÉS DO FORMULÁRIO 3, CUJO OBJETIVO É
A PROTEÇÃO DE SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO.
O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, em Reunião Extraordinária, realizada dia 09 de dezembro de 2020, no uso das competências e das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 8.742. de 7 de dezembro de 1993 - Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS
e pela Lei Municipal nº 2.625, de 07 de novembro de 2013, que institui o Conselho Municipal de Assistência Social de Urussanga - CMAS,
Resolve:
Art. 1º Aprovar a aquisição de um veículo para o CREAS, elaborada e inserida pela Prefeitura Municipal de Urussanga/SC, no sistema SIGTV. A mencionada Proposta tem por objetivo a proteção de social especial de média complexidade, mediante transferência voluntária de
recursos, conforme especificado a seguir: 1. Objeto: SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - Aquisição
de Veículo Passeio. 2. Unidade Socioassistencial beneficiária: Nome: CREAS de Urussanga. Endereço: Avenida Nereu Ramos, bairro da
Estação. CEP: 88.840-000, Urussanga/SC. CNPJ: não se aplica. Número da Programação: 421900220200001. Funcional Programática:
08.244.5031.219G.001.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Urussanga, 29 de dezembro de 2020.
Cristiane Schmitz
Vice-Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Urussanga

Câmara Municipal
ATO Nº 1, DE 4 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789720

O Presidente da Câmara Municipal de Urussanga, Vereador Odivaldo Bonetti, no uso de suas atribuições, e em conformidade ao que determina o art. 15, inciso II, da Lei Orgânica do Município; c/c art. 38, incisos II, V, VIII e XXIII, do Regimento Interno, promulga o seguinte:
ATO Nº 1, DE 4 DE JANEIRO DE 2021.
NOMEIA ALEX PAUL AO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE ASSESSOR PARLAMENTAR DO QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL
DA CÂMARA MUNICIPAL DE URUSSANGA.
Art. 1º Nomeia ALEX PAUL, portador do RG nº 4.882.533, inscrito no CPF sob o nº 041.863.559-59, ao cargo de provimento em comissão
de ASSESSOR PARLAMENTAR (Símbolo PC-02) do Partido da Social Democracia Brasileira com representatividade na Câmara Municipal de
Urussanga, em 4 de janeiro de 2021.
Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal de Urussanga, 4 de janeiro de 2021.
Vereador Odivaldo Bonetti
Presidente
Vereador Rozemar Sebastião
Vice-Presidente
Vereador Elson Roberto Ramos
Primeiro Secretário
Vereador Thiago Mutini
Segundo Secretário
Registrado e publicado o presente Ato no mural da Câmara Municipal e no site www.camaraurussanga.sc.gov.br em 4 de janeiro de 2021.
Vereador Elson Roberto Ramos
Primeiro Secretário
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Publicação Nº 2789739

O Presidente da Câmara Municipal de Urussanga, Vereador Odivaldo Bonetti, no uso de suas atribuições, e em conformidade ao que determina o art. 15, inciso II, da Lei Orgânica do Município; c/c art. 38, incisos II, V, VIII e XXIII, do Regimento Interno, promulga o seguinte:
ATO Nº 2, DE 4 DE JANEIRO DE 2021.
NOMEIA ERALDO LUIZ DA SILVA JÚNIOR AO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE ASSESSOR PARLAMENTAR DO QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE URUSSANGA.
Art. 1º Nomeia ERALDO LUIZ DA SILVA JÚNIOR, portador do RG nº 5.592.192, inscrito no CPF sob o nº 050.554.219-67, ao cargo de provimento em comissão de ASSESSOR PARLAMENTAR (Símbolo PC-02) do Movimento Democrático Brasileiro com representatividade na Câmara
Municipal de Urussanga, em 4 de janeiro de 2021.
Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal de Urussanga, 4 de janeiro de 2021.
Vereador Odivaldo Bonetti
Presidente
Vereador Rozemar Sebastião
Vice-Presidente
Vereador Elson Roberto Ramos
Primeiro Secretário
Vereador Thiago Mutini
Segundo Secretário
Registrado e publicado o presente Ato no mural da Câmara Municipal e no site www.camaraurussanga.sc.gov.br em 4 de janeiro de 2021.
Vereador Elson Roberto Ramos
Primeiro Secretário
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Vargem
Prefeitura
DECRETO MUNICIPAL N° 1.115/2020, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2020

Publicação Nº 2788490

DECRETO MUNICIPAL N° 1.115/2020, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2020
Abre Crédito Adicional Suplementar.
A PREFEITA MUNICIPAL DE VARGEM/SC, EXMA SRA. MILENA ANDERSEN LOPES BECHER, no uso de suas atribuições e com fundamento no
que dispõe a Lei Orgânica do Município, e com amparo na Lei Municipal nº 836/2019...
DECRETA:
Art 1st. Fica aberto crédito adicional suplementar à seguinte dotação no Orçamento vigente do Município:
Órgão/Unidade 11.01 SAMAE
Proj/At.: 2.031 Manutenção do SAMAE
Modalidade 3.1.90.00.00.00.00.03.0000 ...................................................................... R$ 3.000,00
Modalidade 3.3.90.00.00.00.00.03.0000 ...................................................................... R$ 10.000,00
Parágrafo único - Os recursos orçamentários para fazer face ao presente crédito adicional suplementar correrão à conta do superávit financeiro do exercício de 2019, apurado conforme balanço, na fonte de recursos 0000 – Recursos Ordinários conforme art. 43, §1º, inciso I, da
Lei nº 4.320/64.
Art 1st. Fica aberto crédito adicional suplementar à seguinte dotação no Orçamento vigente do Município:
Órgão/Unidade 11.01 SAMAE
Proj/At.: 2.031 Manutenção do SAMAE
Modalidade 3.1.90.00.00.00.00.01.0000 ...................................................................... R$ 2.000,00
Parágrafo único - Os recursos orçamentários para fazer face ao presente crédito adicional suplementar correrão à conta da anulação parcial
da seguinte dotação no Orçamento vigente do Município:
Órgão/Unidade 11.01 SAMAE
Proj/At.: 2.031 Manutenção do SAMAE
Modalidade 4.4.90.00.00.00.00.01.0000 ...................................................................... R$ 2.000,00
Art 2nd. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Vargem/SC, em 17 de dezembro de 2020.
Milena Andersen Lopes Becher,
Prefeita Municipal.
Registrado e publicado o presente Decreto
no átrio da Prefeitura Municipal na data supra
Danielly Cavalli, Secretária Municipal de Administração e Finanças.
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Vargem Bonita
Prefeitura
CONTRATO Nº 088/2020

Publicação Nº 2788386

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 088 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020
CONTRATO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
Que entre si fazem a Município de Vargem Bonita, Estado de Santa Catarina, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Rua Coronel Vitório, nº 966 – Centro – Vargem Bonita – SC, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ sob o nº 10.536.938/000184, representado por sua Gestora Sra. ALDACIR SALETE DA SILVA DE OLIVEIRA, residente e domiciliada na cidade de Vargem Bonita
– Santa Catarina, doravante denominada CONTRATANTE e de outro lado a empresa G. MORET SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, pessoa jurídica
de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 40.145.118/0001-22, com sede à Rua do Norino Rotolo, 148, JOAÇABA - SC., neste ato representada pelo seu Representante Legal Sra. GABRIELA MORET, inscrito no CPF sob nº 082.331.589-41 residente e domiciliado na cidade de
Joaçaba - SC, doravante denominada CONTRATADA.
Fundamento Legal: Contratação direta, por dispensa de Licitação, pelo período de 04 de janeiro de 2021 a 31 de janeiro de 2021, nos termos
do Inc. IV do art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93.
Justificativa: A contratação temporária de médico para atendimento na Unidade de Saúde Central será durante o mês de janeiro, período
este que a Unidade estará com um profissional de férias e o outro atendendo na Unidade de Saúde de Campina da Alegria. Sendo que
está em andamento um processo Licitatório para contratação de serviços médicos para o ano de 2021. Caracteriza-se como situação de
emergência, porque a população do Município não pode permanecer sem serviços médicos, sendo que estamos ainda enfrentando a pandemia da Covid 19. A emergência está relacionada a necessidade de garantias fundamentais, mormente em relação à saúde, corolário do
direito à vida. O direito à saúde, elevado à categoria dos direitos fundamentais, por estar interligado ao direito à vida e à existência digna,
representa um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, sendo uma obrigação do Ente público municipal e uma garantia de
todo o cidadão deste município. O caso revela efetiva situação de urgência, uma vez que, a população do Município não pode prescindir
dos serviços médicos, sob pena de restringir direitos fundamentais dos munícipes, o que implicaria em grave afronta ao interesse coletivo.
Portanto, a contratação direta, por dispensa, encontra respaldo no inciso IV do artigo 24 da Lei nº 8.666/93. Em síntese, dada a importância
do serviço médico e a peculiaridade da situação, existe a necessidade a ser contratada como emergencial, razão pela qual cabe, em tese,
a contratação direta por dispensa de licitação.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 - O presente Contrato tem por objeto a Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços médicos, na especialidade de Clínica
Médica Geral, junto à Unidade Básica de Saúde de Vargem Bonita – SC durante o mês de janeiro de 2021.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR AJUSTADO
2.1 - O valor ajustado entre as partes para o período PREVISTO será de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor este já praticado no Processo
vigente em 2020.
2.2 - O Preço contratado será fixo e irreajustável durante a vigência do Contrato.
2.3 - A revisão contratual de preços poderá ocorrer apenas nas possibilidades previstas no Art. 65, II, “d”, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, momento em que, devidamente comprovado, poderá haver alteração dos valores contratados.
2.4 - O pagamento será efetuado mensalmente, até o 10º (décimo) dia do mês subsequente ao da execução dos serviços, importando os
valores conforme a proposta apresentada, mediante a apresentação de Documento Fiscal, devidamente certificado pelo órgão competente
recebedor do objeto licitado, e após a liquidação da despesa e aceite do objeto contratado.
2.5 - Os valores financeiros para o pagamento do objeto desta dispensa, serão oriundos do Ativo Financeiro do Município, de Convênios e
Programas mantidos e/ou celebrados com Órgãos, Entidades e Governos Estadual e Federal.
2.6 - O pagamento, nos termos acima, será efetuado, exclusivamente, em conta corrente da contratada, informada nos termos do ANEXO
I do Edital de Licitação.
2.7 - As eventuais despesas relativas aos pagamentos correrão à conta da contratada.
CLÁUSULA QUARTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO – FORMA - CONDIÇÕES E LOCAL DA ENTREGA DOS SERVIÇOS
4.1 - Os serviços, objeto desta dispensa, deverão ser fornecidos em horários determinados pela Contratante, perfazendo um total de 20
(vinte) horas semanais, no atendimento à demanda de pacientes junto à Unidade Básica de Saúde de Vargem Bonita.
4.2 – As consultas diárias serão agendadas pela Unidade de Saúde de Vargem Bonita e, o atendimento será feito de acordo com a demanda,
sendo que a remuneração dos serviços será medida pela unidade mensal.
4.3 - Os serviços deverão atender aos padrões mínimos de qualidade exigidos para o Objeto, em conformidade com as normas que regulam
a atividade.
4.4 - O proponente deverá responsabilizar-se pelas despesas de manutenção no local do serviço, encargos sociais e demais despesas, impostos e taxas incidentes sobre a execução do objeto da licitação.
4.5 - O Proponente deverá prestar atendimento diário aos Pacientes agendados e/ou que procurarem o atendimento médico na Unidade de
Saúde de Vargem Bonita, nas condições, especificações e garantias oferecidas e de acordo com a proposta comercial.
4.5.1 – Em comum acordo e, diante do interesse público o horário de atendimento poderá ser alterado, desde que sejam mantidas as condições estipuladas neste Edital e o cumprimento de 20 (vinte) horas semanais.
4.6 - A proponente deverá prestar os serviços imediatamente após a assinatura do contrato e emissão da autorização de fornecimento.
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4.7 – A prestação do serviço contratado somente poderá ser efetuada pela proponente vencedora, através do Profissional indicado, vedada
a sublocação do mesmo.
4.8 - Os quantitativos descritos constituem mera previsão, dimensionada com a demanda atualmente existente, podendo o Município acrescê-los ou diminuí-los, de acordo com as necessidades e o que determina a Lei Federal nº 8.666/93 sobre este assunto, não ficando obrigado
a executá-los na sua totalidade.
CLÁUSULA QUINTA – PRAZO
5.1. O prazo de vigência deste contrato será de 04 de janeiro a 31 de janeiro de 2020, tendo seu início na data da assinatura e publicação
do presente Contrato Administrativo.
CLÁUSULA SEXTA - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
6.1 - Os Recursos Orçamentários para esta Licitação são os consignados no Orçamento vigente do Município, previstos nas respectivas
dotações orçamentárias aprovadas através de Lei.
6.1.1 – Os Recursos Orçamentários estão previstos na LOA - Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2021, fixados na Lei Municipal nº
1.205/2020.
CLÁUSULA SÉTIMA - RESCISÃO E MULTA
8.1. A Prefeitura Municipal de Vargem Bonita poderá declarar rescindido o presente contrato, independentemente de interpelação ou de
procedimento judicial, sempre que ocorrer uma das hipóteses elencadas no art. 78 da Lei nº 8.666/93.
8.2. O descumprimento de qualquer uma das cláusulas contratuais ora firmadas, pela CONTRATADA, esta ficará sujeita às penalidades
previstas pela Lei 8.666/93 e alterações subsequentes, bem como multa no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor total do presente
contrato.
8.3. O Contrato poderá ser rescindido, ainda, por mútuo acordo.
CLÁUSULA OITAVA - DO FORO
9.1 Elegem o foro da Comarca de CATANDUVAS - Santa Catarina, para dirimirem quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato, renunciando
a outro foro por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justos e contratados, firmam o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, perante duas testemunhas.
Vargem Bonita, 29 de dezembro de 2020.
ALDACIR SALETE DE OLIVEIRA
GABRIELA MORET
CONTRATANTE 			CONTRATADO
Testemunhas:
___________________________________ __________________________________
Nome: 				Nome:
CPF: 				CPF:

DECRETO Nº 001/2020

Publicação Nº 2790390

DECRETO Nº 001/2021, DE 05 DE JANEIRO DE 2021.
“ATRIBUI COMPETÊNCIA PARA SERVIDORA PÚBLICA REALIZAR MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE TODAS AS CONTAS CORRENTES DO
MUNICÍPIO EM CONJUNTO COM A CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL”
ROSAMARCIA HETKOWSKI ROMAN, Prefeita Municipal de Vargem Bonita (SC), no uso da atribuição que lhe confere o artigo 103, inciso VIII
da Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Art. 1º - Fica atribuída competência à servidora pública Vânia Lúcia Roman Corso, portadora do CPF sob o número 854.934.499-00, ocupante do cargo efetivo de Tesoureira, para realizar a movimentação financeira de todas as contas-correntes do Município de Vargem Bonita,
inscrito no CNPJ sob o número 95.996.187/0001-31, em conjunto com a Prefeita Municipal Sra. ROSAMARCIA HETKOWSKI ROMAN, portadora do CPF 027.421.339-76.
Art. 2º - Ficam conferidos à servidora acima relacionada os seguintes poderes e atribuições: abrir contas de depósito; solicitar saldos,
extratos e comprovantes; efetuar resgates/ aplicações financeiras; cadastrar, alterar e desbloquear senhas; efetuar pagamentos por meio
eletrônico; efetuar transferências/pagamentos por qualquer meio; consultar contas/aplicações Programas Repasse Recursos Federais –
RPG; liberar arquivos de pagamentos no Gerenciador Financeiro/AASP; efetuar transferência para mesma titularidade por meio eletrônico;
encerrar contas de depósito; consultar obrigações do débito direto autorizado-DDA; assinar contrato de abertura de crédito/apólice de
seguros; autorizar cobrança; utilizar o crédito aberto na forma e condições; praticar demais atos; autorizar outros débitos; assinar instrumento de crédito; requisitar cartão eletrônico; movimentar conta corrente com cartão eletrônico; receber ordens de pagamento; efetuar
movimentação financeira no RPG; solicitar saldos/extratos, exceto investimentos; solicitar saldos/extratos de investimentos; solicitar saldos/
extratos de operações de crédito; emitir comprovantes; efetuar pag. de ICMS por meio eletrônico; efetuar pag. de AFRMM por meio eletrônico; assinar aditivo de qualquer espécie; autorizar aplicações financeiras; autorizar aplicações em fundos de investimentos; autorizar
resgate de aplicações financeiras; autorizar resgate de aplicações em fundos de investimento; autorizar cancelamento de agendamento de
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aplicação; autorizar cancelamento de agendamento de resgate; efetuar transferências/pagamentos, exceto por meio eletrônico; efetuar
saques – conta corrente; efetuar saques – poupança; efetuar transferências por meio eletrônico.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Vargem Bonita, 04 de janeiro de 2021.
ROSAMARCIA HETKOWSKI ROMAN
Prefeita Municipal
Registrado e publicado o presente Decreto no Site Oficial dos Municípios – DOM em 05 de janeiro de 2021, de acordo com a Lei Municipal
nº 937/2013 de 03 de abril de 2013.
JANAINE ANTUNES DE OLIVEIRA
Secretaria Municipal de Administração e Finanças
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Videira
Prefeitura
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N. 193/2020

Publicação Nº 2788502

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 193/2020
PROCESSO SELETIVO Nº 001/2019
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO INTERINO DA PREFEITURA DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais, torna público
que fica convocado o candidato abaixo relacionado para comparecer no Departamento de Gestão de Pessoas, no Paço Municipal, à Avenida
Manoel Roque, nº 188, no Município de Videira/SC, a fim de assumir as funções do cargo para o qual foi classificado no Processo Seletivo
nº 001/2019:
CONVOCADOS

CARGO

1. KATIANE BLON DE OLIVEIRA

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

O convocado deverá apresentar no Departamento de Gestão de Gestão de Pessoas na Prefeitura Municipal de Videira, os seguintes documentos:
a) Realização de Exame Médico Admissional;
b) Carteira de Trabalho – Comprovante de Inscrição no PIS/PASEP;
c) 1 (uma) foto 3x4;
d) Cópia de Comprovante de Residência e Número de telefone;
e) Cópias de: Carteira de Identidade frente e verso, CPF, Título de Eleitor e Carteira de Trabalho;
f) Certificado de Reservista para candidatos do sexo masculino;
g) Comprovante do tipo sanguíneo;
h) Cópia de Certidão de nascimento ou casamento;
i) Cópia de Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos;
j) Declaração de dependentes para fins de Imposto de Renda, contendo nome e data de nascimento;
k) Cópia do Certificado de Conclusão de Escolaridade exigido para o cargo;
l) Declaração firmando termo de responsabilidade de que ao tomar posse não está acumulando cargos de acordo com o Art. 37, item XVI,
da Constituição Federal, e não ter sofrido no exercício de função pública as penalidades previstas em Lei;
m) Carteira de saúde para os casos de contratação de servidores para as áreas da saúde e educação;
n) Declaração de bens;
o) Certidão negativa de antecedentes criminais;
p) Convocação para contratação de acordo com o processo seletivo para o cargo.
Videira, 15 de dezembro de 2020.
GENTIL GAEDKE
Secretário Municipal de Administração Interino

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N. 194/2020

Publicação Nº 2788506

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 194/2020
PROCESSO SELETIVO Nº 001/2020
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO INTERINO DA PREFEITURA DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais, torna público
que fica convocado o candidato abaixo relacionado para comparecer no Departamento de Gestão de Pessoas, no Paço Municipal, à Avenida
Manoel Roque, nº 188, no Município de Videira/SC, a fim de assumir as funções do cargo para o qual foi classificado no Processo Seletivo
nº 001/2020:
CONVOCADOS

CARGO

1. CAMILA FIORENTIN

PROFESSOR – ÁREA DE ATUAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES FINAIS
– GEOGRAFIA

O convocado deverá apresentar no Departamento de Gestão de Gestão de Pessoas na Prefeitura Municipal de Videira, os seguintes documentos:
a) Realização de Exame Médico Admissional;
b) Carteira de Trabalho – Comprovante de Inscrição no PIS/PASEP;
c) 1 (uma) foto 3x4;
d) Cópia de Comprovante de Residência e Número de telefone;
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e) Cópias de: Carteira de Identidade frente e verso, CPF, Título de Eleitor e Carteira de Trabalho;
f) Certificado de Reservista para candidatos do sexo masculino;
g) Comprovante do tipo sanguíneo;
h) Cópia de Certidão de nascimento ou casamento;
i) Cópia de Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos;
j) Declaração de dependentes para fins de Imposto de Renda, contendo nome e data de nascimento;
k) Cópia do Certificado de Conclusão de Escolaridade exigido para o cargo;
l) Declaração firmando termo de responsabilidade de que ao tomar posse não está acumulando cargos de acordo com o Art. 37, item XVI,
da Constituição Federal, e não ter sofrido no exercício de função pública as penalidades previstas em Lei;
m) Carteira de saúde para os casos de contratação de servidores para as áreas da saúde e educação;
n) Declaração de bens;
o) Certidão negativa de antecedentes criminais;
p) Convocação para contratação de acordo com o processo seletivo para o cargo.
Videira, 16 de dezembro de 2020.
GENTIL GAEDKE
Secretário Municipal de Administração Interino

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N. 195/2020

Publicação Nº 2788507

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 195/2020
PROCESSO SELETIVO Nº 001/2019
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO INTERINO DA PREFEITURA DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais, torna público
que fica convocado o candidato abaixo relacionado para comparecer no Departamento de Gestão de Pessoas, no Paço Municipal, à Avenida
Manoel Roque, nº 188, no Município de Videira/SC, a fim de assumir as funções do cargo para o qual foi classificado no Processo Seletivo
nº 001/2019:
CONVOCADOS

CARGO

1. SILMARA FATIMA DA SILVA SANTOS

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

O convocado deverá apresentar no Departamento de Gestão de Gestão de Pessoas na Prefeitura Municipal de Videira, os seguintes documentos:
a) Realização de Exame Médico Admissional;
b) Carteira de Trabalho – Comprovante de Inscrição no PIS/PASEP;
c) 1 (uma) foto 3x4;
d) Cópia de Comprovante de Residência e Número de telefone;
e) Cópias de: Carteira de Identidade frente e verso, CPF, Título de Eleitor e Carteira de Trabalho;
f) Certificado de Reservista para candidatos do sexo masculino;
g) Comprovante do tipo sanguíneo;
h) Cópia de Certidão de nascimento ou casamento;
i) Cópia de Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos;
j) Declaração de dependentes para fins de Imposto de Renda, contendo nome e data de nascimento;
k) Cópia do Certificado de Conclusão de Escolaridade exigido para o cargo;
l) Declaração firmando termo de responsabilidade de que ao tomar posse não está acumulando cargos de acordo com o Art. 37, item XVI,
da Constituição Federal, e não ter sofrido no exercício de função pública as penalidades previstas em Lei;
m) Carteira de saúde para os casos de contratação de servidores para as áreas da saúde e educação;
n) Declaração de bens;
o) Certidão negativa de antecedentes criminais;
p) Convocação para contratação de acordo com o processo seletivo para o cargo.
Videira, 17 de dezembro de 2020.
GENTIL GAEDKE
Secretário Municipal de Administração Interino

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N. 196/2020

Publicação Nº 2788519

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 196/2020
PROCESSO SELETIVO Nº 001/2019
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO INTERINO DA PREFEITURA DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais, torna público
que fica convocado o candidato abaixo relacionado para comparecer no Departamento de Gestão de Pessoas, no Paço Municipal, à Avenida
Manoel Roque, nº 188, no Município de Videira/SC, a fim de assumir as funções do cargo para o qual foi classificado no Processo Seletivo
nº 001/2019:
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O convocado deverá apresentar no Departamento de Gestão de Gestão de Pessoas na Prefeitura Municipal de Videira, os seguintes documentos:
a) Realização de Exame Médico Admissional;
b) Carteira de Trabalho – Comprovante de Inscrição no PIS/PASEP;
c) 1 (uma) foto 3x4;
d) Cópia de Comprovante de Residência e Número de telefone;
e) Cópias de: Carteira de Identidade frente e verso, CPF, Título de Eleitor e Carteira de Trabalho;
f) Certificado de Reservista para candidatos do sexo masculino;
g) Comprovante do tipo sanguíneo;
h) Cópia de Certidão de nascimento ou casamento;
i) Cópia de Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos;
j) Declaração de dependentes para fins de Imposto de Renda, contendo nome e data de nascimento;
k) Cópia do Certificado de Conclusão de Escolaridade exigido para o cargo;
l) Declaração firmando termo de responsabilidade de que ao tomar posse não está acumulando cargos de acordo com o Art. 37, item XVI,
da Constituição Federal, e não ter sofrido no exercício de função pública as penalidades previstas em Lei;
m) Carteira de saúde para os casos de contratação de servidores para as áreas da saúde e educação;
n) Declaração de bens;
o) Certidão negativa de antecedentes criminais;
p) Convocação para contratação de acordo com o processo seletivo para o cargo.
Videira, 17 de dezembro de 2020.
GENTIL GAEDKE
Secretário Municipal de Administração Interino

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N. 197/2020

Publicação Nº 2788524

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 197/2020
PROCESSO SELETIVO Nº 001/2019
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO INTERINO DA PREFEITURA DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais, torna público
que fica convocado o candidato abaixo relacionado para comparecer no Departamento de Gestão de Pessoas, no Paço Municipal, à Avenida
Manoel Roque, nº 188, no Município de Videira/SC, a fim de assumir as funções do cargo para o qual foi classificado no Processo Seletivo
nº 001/2019:
CONVOCADOS

CARGO

1. KELLY REGINA RISSARDI DEON

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

O convocado deverá apresentar no Departamento de Gestão de Gestão de Pessoas na Prefeitura Municipal de Videira, os seguintes documentos:
a) Realização de Exame Médico Admissional;
b) Carteira de Trabalho – Comprovante de Inscrição no PIS/PASEP;
c) 1 (uma) foto 3x4;
d) Cópia de Comprovante de Residência e Número de telefone;
e) Cópias de: Carteira de Identidade frente e verso, CPF, Título de Eleitor e Carteira de Trabalho;
f) Certificado de Reservista para candidatos do sexo masculino;
g) Comprovante do tipo sanguíneo;
h) Cópia de Certidão de nascimento ou casamento;
i) Cópia de Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos;
j) Declaração de dependentes para fins de Imposto de Renda, contendo nome e data de nascimento;
k) Cópia do Certificado de Conclusão de Escolaridade exigido para o cargo;
l) Declaração firmando termo de responsabilidade de que ao tomar posse não está acumulando cargos de acordo com o Art. 37, item XVI,
da Constituição Federal, e não ter sofrido no exercício de função pública as penalidades previstas em Lei;
m) Carteira de saúde para os casos de contratação de servidores para as áreas da saúde e educação;
n) Declaração de bens;
o) Certidão negativa de antecedentes criminais;
p) Convocação para contratação de acordo com o processo seletivo para o cargo.
Videira, 21 de dezembro de 2020.
GENTIL GAEDKE
Secretário Municipal de Administração Interino
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Publicação Nº 2790408

PORTARIA nº 0822/2020
Concede Promoção por Merecimento
O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 38, inciso II da Lei Complementar nº
118/2011, de 21 de dezembro de 2011, e a vista do que consta no Processo Administrativo nº 24622/2020;
RESOLVE
Art. 1º Conceder Promoção por Merecimento, à servidora JOICEANE SAVIAN, Advogada, da referência “E” para a referência “F”, relativa ao
período de avaliação de 9 de março de 2019 a 19 de dezembro de 2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº
2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 20 de dezembro de 2020.
Videira, 22 de dezembro de 2020.
DORIVAL CARLOS BORGA
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria no INPREVID aos 22 dias de dezembro de 2020.
VILSO VANZ
Presidente do INPREVID
Luiz Francisco Karam Leoni
Procurador Geral
OAB/SC 18.431

PORTARIA Nº 0824/2020

Publicação Nº 2790418

PORTARIA nº 0824/2020
Interrompe gozo de férias de servidor que especifica
O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 173 da Lei Complementar nº 129/12, e à
vista do que consta na Comunicação Interna da Secretaria de Administração,
RESOLVE
Art. 1º Interromper, para fins de interesse público, pelo período de 14 de dezembro de 2020 a 30 de dezembro 2020, o gozo de férias do
servidor EURO VIECELI, ocupante do cargo comissionado de Secretário de Gabinete, referente ao período aquisitivo de 1º de junho de 2018
até 31 de maio de 2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº
2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 14 de dezembro de 2020.
Videira, 23 de dezembro de 2020.
DORIVAL CARLOS BORGA
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 23 dias do mês de dezembro de 2020.
GENTIL GAEDKE
Secretário de Administração Interino
Luiz Francisco Karam Leoni
Procurador Geral
OAB/SC 18.431
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Publicação Nº 2788619

Termo Aditivo nº 264/2020
Contrato/CT nº 193/2019
Processo: TP 22/2019-PMV
Contratado: GL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato de Prestação de Serviços nº 193/2019, com efeitos a partir de 25/12/2020 até 23/02/2021.
Data: 24/12/2020.

TERMO ADITIVO Nº 265/2020 - PMV

Publicação Nº 2788703

Termo Aditivo nº 265/2020
Contrato/CT nº 66/2020
Processo: CC 01/2020 - PMV
Contratado: TRIÂNGULO ENGENHARIA LTDA
Objeto: Adequar material e mão-de-obra conforme solicitação, planilha e quantitativos constantes na justificativa da Secretaria responsável
pelo acompanhamento e fiscalização do contrato e da obra, ocasionando custos adicionais no valor de R$ 7.604,52 (sete mil, seiscentos e
quatro reais, e cinquenta e dois centavos), estando o aditivo dentro do permitido em Lei.
Valor: R$ 7.604,52.
Data: 29/12/2020.

TERMO ADITIVO Nº 266/2020 - PMV

Publicação Nº 2788757

Termo Aditivo nº 266/2020
Contrato/CT nº 119/2017
Processo: DL 25/2017 - PMV
Contratado: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato de Prestação de Serviços nº 119/2017, com efeitos a partir de 01/01/2021 até 30/06/2021.
Data: 29/12/2020.

TERMO ADITIVO Nº 267/2020 - PMV

Publicação Nº 2790357

Termo Aditivo nº 267/2020
Contrato/CT nº 16/2020
Processo: TP 29/2019-PMV
Contratado: CONSTRUTORA E ENGENHARIA JR EIRELI
Objeto: Reequilibrar o valor do item 9.2 da planilha orçamentária, passando o valor do item de R$ 99,07 (noventa e nove reais, e sete
centavos) para R$ 115,16 (cento e quinze reais, e dezesseis centavos).
Valor: R$ 9.588,03.
Data: 29/12/2020.

INPREVID
CONTRATO 04-2020

Publicação Nº 2778966

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA - INPREVID
CONTRATO INPREVID Nº 04/2020
Licitação: Dispensa de Licitação n° 011/2020 (Fundamento: Art. 24, IV – Lei 8666/93)
Objeto: Contratação de Empresa de Tecnologia de Informação para Fornecimento de Sistema Integrado de Gestão Pública Municipal e
Serviços Correlatos.
Contratado: Betha Sistemas Ltda
Contratante: INPREVID- Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Videira
Data assinatura: 18/12/2020
Período de Contratação: 01/01/2021 a 30/06/2021.
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Valor Total : R$ 13.615,14 ( Treze mil seiscentos e quinze reais e quatorze centavos)
Videira/SC, 23 de Dezembro de 2020.
VILSO VANZ
Presidente do INPREVID

TERMO ADITIVO 010-2020

Publicação Nº 2778950

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA - INPREVID
TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 010/2020
CONTRATO Nº 002/2020
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço especializado de inspeção de saúde/perícia médica a ser realizado por médico
com especialização em Medicina do Trabalho ou Junta Médica
Contratado: Pericial Sul- Perícias Médicas Saúde e Segurança do Trabalho, Assessoria, Consultoria e Auditoria Ltda
Contratante: INPREVID
Período Contratação/Prorrogação: 01/01/2021 à 31/12/2021.
Valor original do contrato ( mantido): R$ 12.200,00 ( Doze mil e duzentos reais)
Videira/SC, 23 de Dezembro de 2020.
VILSO VANZ
Presidente do INPREVID

TERMO ADITIVO 011-2020

Publicação Nº 2778986

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA - INPREVID
TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 011/2020
CONTRATO Nº 007/2018
Objeto: Hospedagem de domínio com e-mail e hospedagem de página.
Contratado: UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A
Contratante: INPREVID
Período Contratação/Prorrogação: 01/01/2021 à 30/06/2021.
Valor mensal: R$ 30,00 (trinta reais)
Valor total do Termo aditivo: R$ 180,00 (cento e oitenta reais)
Videira/SC, 23 de Dezembro de 2020.
VILSO VANZ
Presidente do INPREVID

TERMO ADITIVO 012-2020

Publicação Nº 2778997

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA - INPREVID
TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 012/2020
CONTRATO Nº 006/2018
Objeto: Serviços de fornecimento de internet banda larga via fibra óptica.
Contratado: UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A
Contratante: INPREVID
Período Contratação/Prorrogação: 01/01/2021 à 30/06/2021.
Valor mensal: R$ 77,90 (setenta e sete reais e noventa centavos)
Valor total do Termo aditivo: R$ 467,40 (quatrocentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos)
Videira/SC, 23 de Dezembro de 2020.
VILSO VANZ
Presidente do INPREVID
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Vitor Meireles
Prefeitura
AVISO DE LICITAÇÃO 001/2021

Publicação Nº 2789135

Processo de Licitação 001/2021
Modalidade: Pregão 001/2021
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE VITOR MEIRELES
Modalidade: Pregão Eletrônico
O Município Vitor Meireles, Estado de Santa Catarina, torna público, para o conhecimento dos interessados, que se acha aberto Processo de
Licitação, na modalidade de Pregão, na forma eletrônica, para AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I.
Recebimento das propostas: até as 09 h e 00 min do dia 15/01/2021.
Início da Sessão: dia 15/01/2021 as 09 h e 30 min.
Em sessão pública, na mesma dirigida pelo pregoeiro designado, promovendo a seleção da proposta mais vantajosa à Administração Municipal. Íntegra do Edital pelo site www.vitormeireles.sc.gov.br, informações pelo telefone (47) 3258 0211.
Vitor Meireles (SC), em 05 de janeiro de 2021.
BENTO FRANCISCO SILVY
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 001/2021

Publicação Nº 2788735

PORTARIANº 001/2021
BENTO FRANCISCO SILVY, Prefeito Municipal de Vitor Meireles, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, resolve
NOMEAR:
de acordo com a Lei Complementar Municipal nº 068/2011, de 29 de dezembro de 2011,
Nome: MARCELO SADLOWSKI
Cargo: SECRETÁRIO DE SAÚDE
Do Quadro de Pessoal de Provimento em Comissão, da Prefeitura Municipal de Vitor Meireles/SC, com carga horária de 40 (quarenta) horas
semanais, para exercer suas funções na Secretaria Municipal de Saúde, a partir do dia 04 de janeiro de 2021.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com efeitos a partir de 04 de janeiro de 2021, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 0659/09 e do Decreto nº 055/11, revogando-se as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES (SC), 04 DE JANEIRO DE 2021.
BENTO FRANCISCO SILVY
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA
VITOR MEIRELES/SC, ___/___/______
PUBLICADO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 055/11.

PORTARIA Nº 002/2021

Publicação Nº 2789093

PORTARIANº 002/2021
BENTO FRANCISCO SILVY, Prefeito Municipal de Vitor Meireles, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, resolve
CONTRATAR:
de acordo com a Lei Complementar Municipal nº 049/2009 e nº 007/2003, de 13 de maio de 2003,
Nome: JUCILEI CIPRIANI LUNELLI
Cargo: FISCAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - ACT
Do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Vitor Meireles/SC, em Regime de Admissão em Caráter Temporário – ACT, para exercer
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suas funções na Secretaria de Saúde, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, a partir do dia 04 de janeiro de 2021 até a finalização das tratativas de concurso público.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com efeitos a partir de 04 de janeiro de 2021, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 0659/09 e do Decreto nº 055/11.
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES (SC), 04 DE JANEIRO DE 2021.
BENTO FRANCISCO SILVY
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA
VITOR MEIRELES/SC, ___/___/______
PUBLICADO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 055/2011.

PORTARIA Nº 003/2021

Publicação Nº 2789207

PORTARIANº 003/2021
BENTO FRANCISCO SILVY, Prefeito Municipal de Vitor Meireles, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, resolve
EXONERAR:
de acordo com o Artigo 30, da Lei Complementar Municipal nº 007/2003, de 13 de maio de 2003,
Nome: MATEUS CARLOS
Cargo: FISCAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA – ACT
Do Quadro de Pessoal admitido em caráter temporário, a requerimento, da Prefeitura Municipal de Vitor Meireles/SC, na Secretaria de Saúde, contratado pela Portaria nº 102/2020, de 02 de abril de 2020, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, contratado a partir
de 03 de abril de 2020, exonerado a partir de 04 de janeiro de 2021.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com efeitos a partir de 04 de janeiro de 2021, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 0659/09 e do Decreto nº 055/11.
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES (SC), 04 DE JANEIRO DE 2021.
BENTO FRANCISCO SILVY
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA
VITOR MEIRELES/SC, ___/___/______
PUBLICADO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 055/11.

PORTARIA Nº 004/2021

Publicação Nº 2789311

PORTARIANº. 004/2021
BENTO FRANCISCO SILVY, Prefeito Municipal de Vitor Meireles, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, resolve
CONCEDER:
de acordo com o Artigo 76, da Lei Complementar Municipal nº. 007/2003, de 13 de maio de 2003,
Nome: TEILOR PETERSEN
Cargo: MOTORISTA
Do Quadro de Pessoal de Provimento Efetivo, da Prefeitura Municipal de Vitor Meireles/SC, na Secretaria de Saúde, 22 (vinte e dois) dias
de férias, pelo período de 04/01/2021 a 25/01/2021, referentes ao período aquisitivo de 13/10/2019 a 12/10/2020, período esse em que
o adicional de férias foi quitado conforme a Portaria nº 265/2020, porém as férias foram interrompidas conforme a Portaria nº 270/2020,
impossibilitando o gozo do restante dos dias das férias.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com efeitos a partir de 04 de janeiro de 2021, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 0659/09 e do Decreto nº 055/11.
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES (SC), 04 DE JANEIRO DE 2021.
BENTO FRANCISCO SILVY
Prefeito Municipal
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REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA
VITOR MEIRELES/SC, ___/___/______
PUBLICADO DE ACORDO COM O DECRETO Nº. 055/11.

PORTARIA Nº 005/2021

Publicação Nº 2789452

PORTARIANº 005/2021
BENTO FRANCISCO SILVY, Prefeito Municipal de Vitor Meireles, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, resolve
CONCEDER:
de acordo com o Artigo 76, da Lei Complementar Municipal nº 007/2003, de 13 de maio de 2003, férias aos servidores abaixo relacionados,
conforme cronograma estipulado:
Nome Funcionário

Período Aquisitivo

Jair Wippel

31/12/2019

a

30/12/2020

Período Concedido
04/01/2021

a

23/01/2021

Jeovana Winter

01/12/2019

a

30/11/2020

04/01/2021

a

23/01/2021

Luis Carlos Boing

08/03/2019

a

07/03/2020

04/01/2021

a

23/01/2021

Márcio José Pavanello

02/06/2019

a

01/06/2020

04/01/2021

a

02/02/2021

Simone Sartor

01/12/2019

a

30/11/2020

04/01/2021

a

23/01/2021

Jevison Barbosa

01/12/2019

a

30/11/2020

14/01/2021

a

05/02/2021

Joice Borghesang

08/10/2019

a

07/10/2020

11/01/2021

a

30/01/2021

Katia Regina da
Cruz Almeida

01/12/2019

a

30/11/2020

18/01/2021

a

06/02/2021

Márcio Salvador

01/12/2019

a

30/11/2020

18/01/2021

a

16/02/2021

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 0659/09
e do Decreto nº 055/11, revogadas as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES (SC), 04 DE JANEIRO DE 2021.
BENTO FRANCISCO SILVY
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA
VITOR MEIRELES/SC, ___/___/______
PUBLICADO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 055/11.

PORTARIA Nº 006/2021

Publicação Nº 2789514

PORTARIANº 006/2021
BENTO FRANCISCO SILVY, Prefeito Municipal de Vitor Meireles, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, resolve
CONCEDER:
de acordo com o Artigo 76, da Lei Complementar Municipal nº 007/2003, de 13 de maio de 2003, férias aos servidores abaixo relacionados,
conforme cronograma estipulado:
Nome Funcionário

Período Aquisitivo

Edson Steuck

01/12/2019

a

30/11/2020

Período Concedido
12/01/2021

a

26/01/2021

Claudir Tilha

01/12/2019

a

30/11/2020

04/01/2021

a

02/02/2021

Lourival Lunelli

01/01/2020

a

31/12/2020

04/01/2021

a

02/02/2021

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 0659/09
e do Decreto nº 055/11, revogadas as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES (SC), 04 DE JANEIRO DE 2021.
BENTO FRANCISCO SILVY
Prefeito Municipal
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REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA
VITOR MEIRELES/SC, ___/___/______
PUBLICADO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 055/11.

RETIFICAÇÃO AO QUADRO DE VAGAS 2021

Publicação Nº 2789906

RETIFICAÇÃO AO QUADRO DE VAGAS PUBLICADO EM 04/01/2021
Secretaria Municipal de Educação de Vitor Meireles SC
REMANESCENTES DOS PROFESSORES EFETIVOS/ACTs 2021
RELAÇÃO DE VAGAS
CEI CHAPEUZINHO VERMELHO
VAGAS
Direção
Pré I
Pré I
Berçário com Aux.
Berçário com Aux.
Maternal I com Aux.
Maternal I com Aux.
Maternal II com Aux.
Maternal II com Aux.
Maternal III com Aux.
Maternal III com Aux.
Berçário/Maternal com Aux.
Recreação Infantil - Pré I e Mater. III
Recreação Infantil - Pré I e Mater. III
Recreação Infantil *
Recreação Infantil *
E. Física
E. Física
Artes Pré I
Artes Pré I
Total
*Recreação Infantil - Berçário ao Maternal III com cinco
ESCOLA MUNICIPAL
VAGAS
Direção
Pré II
Pré II
1º Ano
1º Ano
2º Ano
2º Ano
3º Ano
3º Ano
4º Ano
4º Ano
5º Ano
5º Ano
AEE*
Recreação Infantil
- Pré II
Recreação Infantil
- Pré II
Ciências - 1º, 2º,
3º, 4º e 5º
Ciências - 1º, 2º,
3º, 4º e 5º

VITOR MEIRELES
PROFESSOR
Mat. e Vesp. Mat.Vesp.Mat.Vesp.Mat.Vesp.Mat.Vesp.Mat.Vesp.Mat.Vesp.Mat.-

PROFESSOR
Mat. e Vesp. Mat.Vesp.Mat.Vesp.Mat.Vesp.Mat.Vesp.Mat.Vesp.Notur.Mat.Vesp.Mat.Vesp.Mat.Vesp.Mat.Vesp.-

17
Aulas
17
Aulas
17
Aulas
17
Aulas
17
Aulas
17
Aulas
17
Aulas
17
Aulas
17
Aulas
17
Aulas
25
Aulas
8
Aulas
8
Aulas
15
Aulas
15
Aulas
15
Aulas
15
Aulas
2
Aulas
2
Aulas
275
Aulas
aulas por classe e Pré-escolar I com três aulas.

CARGA HORÁRIA
40:00:00
20:00:00
20:00:00
20:00:00
20:00:00
20:00:00
20:00:00
20:00:00
20:00:00
20:00:00
20:00:00
20:00:00
9:00:00
9:00:00
17:00:00
17:00:00
17:00:00
17:00:00
4:00:00
4:00:00
354:00:00

horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas

horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
7

Aulas
Aulas
Aulas
Aulas
Aulas
Aulas
Aulas
Aulas
Aulas
Aulas
Aulas
Aulas
Aulas

CARGA HORÁRIA
40:00:00
20:00:00
20:00:00
20:00:00
20:00:00
20:00:00
20:00:00
20:00:00
20:00:00
20:00:00
20:00:00
20:00:00
20:00:00
8:00:00

Mat.-

3

Aulas

4:00:00

horas

Vesp.-

3

Aulas

4:00:00

horas

Mat.-

15

Aulas

17:00:00

horas

Vesp.-

15

Aulas

17:00:00

horas
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Educação Física Pré II
Educação Física Pré II
Educação Física 1º, 2º 3º, 4º e 5º
Educação Física 1º, 2º 3º, 4º e 5º
Artes - Pré II, 1º,
2º, 3º, 4º e 5º
Artes - Pré II, 1º,
2º, 3º, 4º e 5º
Total
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Mat.-

3

Aulas

4:00:00

horas

Vesp.-

3

Aulas

4:00:00

horas

Mat.-

15

Aulas

17:00:00

horas

Vesp.-

15

Aulas

17:00:00

horas

Mat.-

12

Aulas

14:00:00

horas

Vesp.-

12

Aulas

14:00:00

horas

400:00:00

horas

307

PROFESSOR AUXILIAR NA E.M. VITOR MEIRELES E C.E.I. CHAPEUZINHO VERMELHO
VAGAS
PROFESSOR
CARGA HORÁRIA
Vitor Meireles
Mat. 20:00:00
Vitor Meireles
Vesp. 20:00:00
C.E.I. Chapeuzinho Vermelho
Mat. 20:00:00
C.E.I. Chapeuzinho Vermelho
Vesp. 20:00:00
Total
80:00:00
ESCOLA MUNICIPAL
VAGAS
Direção
Pré I e Pré II
1º Ano
2º Ano
3º Ano
4º Ano
5º Ano
Recreação Infantil Pré I e II
Ciências - 1º, 2º,
3º, 4º e 5º
Educação Física Pré I e II
Educação Física 1º, 2º 3º, 4º e 5º
Artes Pré I e II, 1º,
2º, 3º, 4º e 5º
Total
ESCOLA MUNICIPAL
VAGAS
Direção
Pré I e Pré II
1º Ano
2º Ano
3º Ano
4º Ano
5º Ano
Reacreção - Pré I e
II / Ciências 2º
Ciências - 1º, 3º,
4º e 5º
Educação Física Pré I e II / 2º
Educação Física 1º, 3º, 4º e 5º
Artes Pré I, II e 2º
Artes - 1º, 3º, 4º
e 5º
Total
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SALTO DOLLMANN
PROFESSOR
Vesp. Vesp.Vesp.Vesp.Vesp.Vesp.-

horas
horas
horas
horas
horas

17
17
17
17
17

Aulas
Aulas
Aulas
Aulas
Aulas

CARGA HORÁRIA
20:00:00
20:00:00
20:00:00
20:00:00
20:00:00
20:00:00

Vesp.-

17

Aulas

20:00:00

horas

Vesp.-

3

Aulas

4:00:00

horas

Vesp.-

15

Aulas

17:00:00

horas

Vesp.-

3

Aulas

4:00:00

horas

Vesp.-

15

Aulas

17:00:00

horas

Vesp.-

12

Aulas

14:00:00

horas

150

196:00:00

horas

17
17
17
17
17
17

Aulas
Aulas
Aulas
Aulas
Aulas
Aulas

CARGA HORÁRIA
40:00:00
20:00:00
20:00:00
20:00:00
20:00:00
20:00:00
20:00:00

horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas

Vesp.-

6

Aulas

7:00:00

horas

Mat.-

12

Aulas

14:00:00

horas

Vesp.-

6

Aulas

7:00:00

horas

Mat.-

12

Aulas

14:00:00

horas

Vesp.-

4

Aulas

5:00:00

horas

Mat.-

8

Aulas

9:00:00

horas

216:00:00

horas

SERRA DA ABELHA
PROFESSOR
Mat/Vesp. Vesp.Mat.Vesp.Mat.Mat.Mat.-

150

horas
horas
horas
horas
horas
horas

ESCOLA MUNICIPAL RIO DENECKE
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VAGAS
PROFESSOR
Direção
Mat. 1º Ano
Mat.17
2º e 3º Ano
Mat.17
4º e 5º Ano
Mat.17
Língua Materna
Mat.9
Xokleng
Educação Física
Mat.9
Artes
Mat.6
Total
75
*Língua Materna Xokleng - Pré I, II e 1º, 2º, 3º, 4º e 5º ano
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Aulas
Aulas
Aulas

CARGA HORÁRIA
20:00:00
20:00:00
20:00:00
20:00:00

horas
horas
horas
horas

Aulas

11:00:00

horas

Aulas
Aulas

11:00:00
7:00:00
109:00:00

horas
horas
horas

ESCOLA MUNICIPAL BARRA DA PRATA
VAGAS
PROFESSOR
CARGA HORÁRIA
Direção
Mat/Vesp. 40:00:00
horas
Pré I e Pré II
Vesp.17
Aulas
20:00:00
horas
1º, 2º Ano
Vesp.17
Aulas
20:00:00
horas
3º, 4º e 5º Ano
Vesp.17
Aulas
20:00:00
horas
Recreação Infantil
Vesp.3
Aulas
4:00:00
horas
Ciências
Vesp.6
Aulas
7:00:00
horas
Educação Física
Vesp.9
Aulas
11:00:00
horas
Artes
Vesp.6
Aulas
7:00:00
horas
2° Professor/4°ano Vesp.17
Aulas
ACT20:00:00
horas
Total
92
149:00:00
horas
*As vagas de Artes e Educação Física serão exclusivas para professores efetivos nessas áreas e as vagas remanescentes das mesmas para professores Acts.
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Xanxerê
Prefeitura
AVISO DE EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 0001/2021

Publicação Nº 2788788

AVISO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Processo nº 0001/2021 – Edital de Chamamento nº 0001/2021
O Município de Xanxerê, através do Prefeito Municipal, Sr. Oscar Martarello, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, torna público para o conhecimento dos interessados, que encontra-se aberto o Edital para cadastramento Público de empresas
como fornecedores do Município, bem como a atualização dos cadastros já existentes. Informações complementares no Setor de Cadastros
da Prefeitura Municipal, através do telefone: (49) 3441 8531 das 07:00 às 13:00 horas, email cadastro@xanxere.sc.gov.br ou no site www.
xanxere.sc.gov.br.
Xanxerê-SC, 04 de janeiro de 2021. Oscar Martarello - Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2021

Publicação Nº 2788836

AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE XANXERÊ-SC, nos termos da Lei Federal n° 10.520/02 e suas alterações, torna público que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2021 tendo como objeto a Aquisição de materiais de enfermagem para utilização nas unidades
de saúde da Secretaria Municipal, de acordo com as especificações constantes no Edital e seus anexos. O recebimento das propostas será
até às 08h30min do dia 15 de janeiro de 2021, e o início da disputa às 09h00min do mesmo dia. Retirada do Edital no site www.bllcompras.
org.br. Informações complementares email: licita@xanxere.sc.gov.br.
Xanxerê-SC, 04 de janeiro de 2021. Oscar Martarello - Prefeito Municipal.

DECRETO Nº 001/2021

Publicação Nº 2790533

DECRETO N° 001/2021
DESIGNA VICE-PREFEITO PARA RESPONDER PELAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE AGRICULTURA E POLÍTICAS AMBIENTAIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
OSCAR MARTARELLO, Prefeito do Município de Xanxerê, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo e com fundamento
no artigo 69, incisos III e VII, da Lei Orgânica Municipal, e na Lei Complementar n° 4.066/19, de 26 de março de 2019,
DECRETA:
Art. 1° Fica designado o senhor ADENILSO BIASUS, Vice-Prefeito Municipal, inscrito no cpf/mf sob n° 018.639.389-07, portador da Cédula
de Identidade 3.473.536, expedida pela SSP/SC, para responder pelas Secretarias de Administração e Finanças, de Desenvolvimento Econômico e de Agricultura e Políticas Ambientais.
Art. 2° Fica delegada competência ao servidor ora designado para assinar termos de referência, contratos e convênios, bem como ordenar
despesas e pagamentos inerentes às suas respectivas áreas, em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica do Município de Xanxerê, Estado
de Santa Catarina, inclusive às fases do empenho e do pagamento.
Art. 3° Os recursos para atendimento às despesas correrão à conta da dotação orçamentária própria.
Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Xanxerê/SC, 1º de janeiro de 2021.
OSCAR MARTARELLO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 002/2021

Publicação Nº 2790542

DECRETO N° 002/2021
REVOGA DECRETO Nº 181/2019 E NOMEIA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
OSCAR MARTARELLO, Prefeito do Município de Xanxerê, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo e com fundamento
no artigo 69, incisos III e VII, da Lei Orgânica Municipal, e na Lei Complementar n° 4066/19, de 26 de março de 2019, c/c o artigo 3º, da
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Lei Municipal nº 4.162, de 26 de março de 2020,
DECRETA:
Art. 1° Fica nomeada a senhora LUCIANA BALBINOT CONTINI, brasileira, casada, servidora pública municipal, inscrita no cpf/mf sob n°
844.990.529-04, portadora da Cédula de Identidade 2.424.887, expedida pela SSP/SC, para exercer o cargo de provimento em comissão de
Secretária Municipal de Assistência Social, remunerada por subsídio fixo, nos termos do art. 39, § 4°, da Constituição Federal c/c o art. 3°,
da Lei Municipal n° 4.162/20, de 26 de março de 2020.
Art. 2° Os recursos para atendimento às despesas correrão à conta da dotação orçamentária própria.
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Fica revogado o Decreto nº 181, de 08 de abril de 2019.
Xanxerê/SC, 1º de janeiro de 2021.
OSCAR MARTARELLO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 003/2021

Publicação Nº 2790550

DECRETO N° 003/2021
REVOGA DECRETO Nº 172/2019 E NOMEIA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
OSCAR MARTARELLO, Prefeito do Município de Xanxerê, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo e com fundamento
no artigo 69, incisos III e VII, da Lei Orgânica Municipal, e na Lei Complementar n° 4066/19, de 26 de março de 2019, c/c o artigo 3º, da
Lei Municipal nº 4.162, de 26 de março de 2020,
DECRETA:
Art. 1° Fica nomeada a senhora VERA LÚCIA CORRÊA, servidora pública municipal, inscrita no cpf/mf sob n° 607.387.079-53, portadora da
Cédula de Identidade RG n° 1.699.640, expedida pela SSP/SC, para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretária Municipal de
Educação, remunerada por subsídio fixo, nos termos do art. 39, § 4°, da Constituição Federal c/c o art. 3°, da Lei Municipal n° 4.162/20,
de 26 de março de 2020.
Art. 2° Os recursos para atendimento às despesas correrão à conta da dotação orçamentária própria.
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Fica revogado o Decreto nº 172, de 08 de abril de 2019.
Xanxerê/SC, 1º de janeiro de 2021.
OSCAR MARTARELLO
Prefeito Municipal

EXTRATO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0026/2018

Publicação Nº 2790446

Extrato 7º Aditivo ao Contrato nº 0026/2018
Contratante: MUNICÍPIO DE XANXERÊ.
Contratado: TERRAMAX CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA.
Objeto: Execução de Obras de Pavimentação Asfáltica da Rua Paralela a 27 de fevereiro, com extensão de 380,00m, no Bairro Primo Tacca,
no Município de Xanxerê.
Fica suprimido do contrato originário o valor de R$ 82.877,90 (oitenta e dois mil e oitocentos e setenta e sete reais e noventa centavos)
conforme orçamento reprogramado e justificativas constante no Ofício CGM 233/2020 em anexos. Em virtude da referida supressão fica
prorrogado o prazo de vigência do contrato para até 28/02/2021.
Xanxerê-SC, 30 de dezembro de 2020. Avelino Menegolla - Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 001/2021

Publicação Nº 2788676

PORTARIA Nº 001/2021
CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL
OSCAR MARTARELLO
Prefeito Municipal de Xanxerê - SC
No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Artigo 69 inciso VI, Lei HW 1.775/91 Art. 77, e Decreto
nº AJG nº 186/2016.
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RESOLVE
CONCEDER, férias a partir de 04.01.2021 a 18.01.2021, 15 (quinze) dias a Servidora Pública Municipal Sra. REGINA AMALIA GALLON TONIAL, brasileira, residente e domiciliada na cidade de Xanxerê - SC, portadora do CI nº 2.073.390-9 e CPF nº 705.381.409-25 nomeada
pelo Decreto Municipal AM 077/2002 para o cargo de ESCRITURÁRIA, com 40 (quarenta) horas semanais, lotada na Secretaria Municipal
De Administração e Finanças.
As férias referem-se ao período aquisitivo de 11.12.2018 a 10.12.2019.
Esta portaria entra em vigor nesta data. Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE XANXERÊ SC
Em 04 de Janeiro de 2021.
OSCAR MARTARELLO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 002/2021

Publicação Nº 2788802

PORTARIA Nº 002/2021
CONCEDE LICENÇA PRÊMIO A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL
OSCAR MARTARELLO
Prefeito Municipal de Xanxerê, SC.,
No uso de suas atribuições legais estabelecidas pela Lei Orgânica Municipal Artigos 69 inciso VI e VIII e Lei nº HW 1.775/91, e Lei BLB
3112/09.
RESOLVE
CONCEDER a pedido, Licença Prêmio por assiduidade por um período de 30 (trinta) dias a partir de 04.01.2021 a 02.02.2021, a Servidora
Pública Municipal, Sra. GLEIKA DOS SANTOS, brasileira, residente e domiciliada nesta cidade de Xanxerê - Santa Catarina, portadora do RG
n.º 5.710.659 e CPF n.º 071.975.409-76 nomeada pelo Decreto Municipal Nº AJG 202/2014 no cargo de COZINHEIRA, com 40 (quarenta)
horas semanais, lotada na Secretaria Municipal de Educação.
O deferimento atende ao requerimento protocolado sob o n.º 0005771/2020 datado de 28.12.2020.
A licença prêmio concedida refere-se ao período de 14.08.2017 a 13.08.2020 = 30 dias
Esta portaria entra em vigor nesta data. Passando a vigorar a Licença Prêmio a partir de 04.01.2021. Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE XANXERÊ, SC.
Em 04 de Janeiro de 2021.
OSCAR MARTARELLO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 003/2021

Publicação Nº 2788841

PORTARIA Nº 003/2021
CONCEDE LICENÇA PRÊMIO A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL
OSCAR MARTARELLO
Prefeito Municipal de Xanxerê, SC.,
No uso de suas atribuições legais estabelecidas pela Lei Orgânica Municipal Artigos 69 inciso VI e VIII e Lei nº HW 1.775/91, e Lei BLB
3112/09.
RESOLVE
CONCEDER a pedido, Licença Prêmio por assiduidade por um período de 30 (trinta) dias a partir de 04.01.2021 a 02.02.2021, a Servidora
Pública Municipal, Sra. MARIVETE ZONTA, brasileira, residente e domiciliada nesta cidade de Xanxerê - Santa Catarina, portadora do RG n.º
4.384.012 e CPF n.º 010.676.299-04 nomeada pelo Decreto Municipal Nº AJG 152/2014 no cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, com
40 (quarenta) horas semanais, lotada na Secretaria Municipal de Educação.
O deferimento atende ao requerimento protocolado sob o n.º 0005791/2020 datado de 30.12.2020.
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A licença prêmio concedida refere-se ao período de 18.06.2017 a 17.06.2020 = 30 dias
Esta portaria entra em vigor nesta data. Passando a vigorar a Licença Prêmio a partir de 04.01.2021. Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE XANXERÊ, SC.
Em 04 de Janeiro de 2021.
OSCAR MARTARELLO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 004/2021

Publicação Nº 2788877

PORTARIA Nº 004/2021
CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
OSCAR MARTARELLO
Prefeito Municipal de Xanxerê - SC
No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Artigo 69 inciso VI, Lei HW 1.775/91 Art. 77, e Decreto
nº AJG nº 186/2016.
RESOLVE
CONCEDER, férias a partir de 04.01.2021 a 02.02.2021, 30 (trinta) dias ao Servidor Público Municipal Sr. SIDNEI BERGAMIN, brasileiro,
residente e domiciliado na cidade de Xanxerê - SC, portador do CI nº 3.180.162 e CPF nº 854.139.179-53 nomeado pelo Decreto Municipal
Nº 338/2019 para o cargo de OPERADOR DE MÁQUINAS, com 40 (quarenta) horas semanais, lotado na Secretaria Municipal de Obras,
Transportes e Serviços.
As férias referem-se ao período aquisitivo de 05.09.2019 a 04.09.2020.
Esta portaria entra em vigor nesta data. Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE XANXERÊ SC
Em 04 de Janeiro de 2021.
OSCAR MARTARELLO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 005/2021

Publicação Nº 2788951

PORTARIA Nº 005/2021
CONCEDE LICENÇA PRÊMIO A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL
OSCAR MARTARELLO
Prefeito Municipal de Xanxerê, SC.,
No uso de suas atribuições legais estabelecidas pela Lei Orgânica Municipal Artigos 69 inciso VI e VIII e Lei nº HW 1.775/91, e Lei BLB
3112/09.
RESOLVE
CONCEDER a pedido, Licença Prêmio por assiduidade por um período de 15 (quinze) dias a partir de 04.01.2021 a 18.01.2021, a Servidora
Pública Municipal, Sra. LUCIMAR DEITOS, brasileira, residente e domiciliada nesta cidade de Xanxerê - Santa Catarina, portadora do CI
n.º 1.697.765 e CPF n.º 714.257.219-15 nomeada pelo Decreto Municipal JB nº 379/94, e reenquadradada conforme Portaria nº RH BLB
019/2012 no cargo de TÉCNICA DE ENFERMAGEM, com 40 (quarenta) horas semanais, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.
O deferimento atende ao requerimento protocolado sob o n.º 0005768/2020 datado de 28.12.2020.
A licença prêmio concedida refere-se ao período de 09.06.2015 a 08.06.2018 = 15 dias
Esta portaria entra em vigor nesta data. Passando a vigorar a Licença Prêmio a partir de 04.01.2021. Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE XANXERÊ, SC.
Em 04 de Janeiro de 2021.
OSCAR MARTARELLO
Prefeito Municipal
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Publicação Nº 2788986

PORTARIA Nº 006/2021
CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL
OSCAR MARTARELLO
Prefeito Municipal de Xanxerê - SC
No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Artigo 69 inciso VI, Lei HW 1.775/91 Art. 77, e Decreto
nº AJG nº 186/2016.
RESOLVE
CONCEDER, férias a partir de 04.01.2021 a 02.02.2021, 30 (trinta) dias a Servidora Pública Municipal Sra. DANIELA ZAMORA ROMERO, brasileira, residente e domiciliada na cidade de Xanxerê - SC, portadora do CI nº 1073953273 e CPF nº 640.864.960-20 nomeada pelo Decreto
Municipal Nº EB 171/08 para o cargo de TERAPEUTA OCUPACIONAL, com 40 (quarenta) horas semanais, lotada na Secretaria Municipal de
Saúde.
As férias referem-se ao período aquisitivo de 16.01.2019 a 15.01.2020.
Esta portaria entra em vigor nesta data. Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE XANXERÊ SC
Em 04 de Janeiro de 2021.
OSCAR MARTARELLO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 007/2021

Publicação Nº 2789128

PORTARIA Nº 007/2021
CONCEDE FÉRIAS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
OSCAR MARTARELLO
Prefeito Municipal de Xanxerê - SC
No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Artigo 69 inciso VI, Lei HW 1.775/91 Art. 77, e Decreto
nº AJG nº 186/2016.
RESOLVE
CONCEDE férias aos Servidores Públicos Municipais nos seguintes termos:
Ao Sr. ARISSON TOSATTI pelo período de 04.01.2021 a 18.01.2021, totalizando 15 (quinze) dias;
A Sra. CENIRA CONTE pelo período de 04.01.2021 a 02.02.2021, totalizando 30 (trinta) dias;
Ao Sr. DARCI WITTES DA SILVA pelo período de 04.01.2021 a 02.02.2021, totalizando 30 (trinta) dias;
A Sra. EMILIA GRABOVSKI RUBAS pelo período de 04.01.2021 a 02.02.2021, totalizando 30 (trinta) dias;
A Sra. MARILDO PIEPER pelo período de 04.01.2021 a 02.02.2021, totalizando 30 (trinta) dias;
Ao Sr. PÉRICLES CORREIA pelo período de 04.01.2021 a 18.01.2021, totalizando 15 (quinze) dias;
Ao Sr. REINALDO MAIA pelo período de 07.01.2021 a 26.01.2021, totalizando 20 (vinte) dias;
Ao Sr. THASSIO DE NEGRI pelo período de 04.01.2021 a 23.01.2021, totalizando 20 (vinte) dias;
Ao Sr. VALDIR ADÍLIO MARICAL pelo período de 04.01.2021 a 02.02.2021, totalizando 30 (trinta) dias.
Esta portaria entra em vigor nesta data. Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE XANXERÊ SC
Em 04 de Janeiro de 2021.
OSCAR MARTARELLO
Prefeito Municipal
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Xavantina
Prefeitura
PORTARIA N. 001, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789377

PORTARIA N. 001, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre a nomeação de Servidor Público Municipal para ocupar cargo comissionado e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE XAVANTINA, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere que lhe confere o artigo 101,
inciso VIII da Lei Orgânica Municipal e, considerando o disposto no artigo 37, inciso II da Constituição Federal, recepcionado pela Lei Orgânica Municipal (artigo 19, inciso II) e pela Lei Complementar Municipal n. 02/2000 (artigo 9°, inciso II);
RESOLVE:
Art. 1º Nomear TIAGO BRANDELERO, portador da Cédula de Identidade RG n. 3942024/SSPDC/SC, inscrito no CPF sob o n. 044.852.33960, para ocupar o cargo de provimento em comissão de Assessor(a) Jurídico, do Quadro de Pessoal do Município de Xavantina, com jornada
de dedicação integral e exclusiva, vinculado ao regime jurídico estabelecido pela Lei Complementar Municipal n. 002/2000, percebendo o
vencimento de acordo com o grupo, cargo e o nível de ingresso previsto na Lei Complementar nº 020/2004 e suas alterações, a partir do
dia 01 de janeiro de 2021.
Art. 2º A presente Portaria entra em vigor nesta data.
Xavantina, Estado de Santa Catarina, em 04 de janeiro de 2021.
ARI PARISOTTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada no D.O.M (Diário Oficial dos Municípios)
MATHEUS ALVES VIDAL
Auditor de Controle Interno

PORTARIA N. 002, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789758

PORTARIA N. 002, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre a nomeação de Servidor Público Municipal para ocupar cargo comissionado e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE XAVANTINA, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere que lhe confere o artigo 101,
inciso VIII da Lei Orgânica Municipal e, considerando o disposto no artigo 37, inciso II da Constituição Federal, recepcionado pela Lei Orgânica Municipal (artigo 19, inciso II) e pela Lei Complementar Municipal n. 02/2000 (artigo 9°, inciso II);
RESOLVE:
Art. 1º Nomear EDILSON JOSE GROLLI, portador da Cédula de Identidade RG n. 3304917/SSPDC/SC, inscrito no CPF sob o n. 024.436.24919, para ocupar o cargo de provimento em comissão de Diretor(a), do Quadro de Pessoal do Município de Xavantina, com jornada de
dedicação integral e exclusiva, vinculado ao regime jurídico estabelecido pela Lei Complementar Municipal n. 002/2000, percebendo o
vencimento de acordo com o grupo, cargo e o nível de ingresso previsto na Lei Complementar nº 020/2004 e suas alterações, a partir do
dia 01 de janeiro de 2021.
Art. 2º A presente Portaria entra em vigor nesta data.
Xavantina, Estado de Santa Catarina, em 04 de janeiro de 2021.
ARI PARISOTTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada no D.O.M (Diário Oficial dos Municípios)
MATHEUS ALVES VIDAL
Auditor de Controle Interno

PORTARIA N. 003, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789765

PORTARIA N. 003, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre a nomeação de Servidor Público Municipal para ocupar cargo comissionado e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE XAVANTINA, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere que lhe confere o artigo 101,
inciso VIII da Lei Orgânica Municipal e, considerando o disposto no artigo 37, inciso II da Constituição Federal, recepcionado pela Lei Orgânica Municipal (artigo 19, inciso II) e pela Lei Complementar Municipal n. 02/2000 (artigo 9°, inciso II);
RESOLVE:
Art. 1º Nomear DOMINGOS LUIS ZANANDRÉA, portador da Cédula de Identidade RG n. 381.824-1/SSPDC/SC, inscrito no CPF sob o n.
ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 3688

220.822.479-53, para ocupar o cargo de provimento em comissão de Secretário(a) de Saúde e Assistência Social, do Quadro de Pessoal do
Município de Xavantina, com jornada de dedicação integral e exclusiva, vinculado ao regime jurídico estabelecido pela Lei Complementar
Municipal n. 002/2000, percebendo o vencimento de acordo com o grupo, cargo e o nível de ingresso previsto na Lei Complementar n.
020/2004 e suas alterações, a partir do dia 01 de janeiro de 2021.
Art. 2º A presente Portaria entra em vigor nesta data.
Xavantina, Estado de Santa Catarina, em 04 de janeiro de 2021.
ARI PARISOTTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada no D.O.M (Diário Oficial dos Municípios)
MATHEUS ALVES VIDAL
Auditor de Controle Interno

PORTARIA N. 004, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Publicação Nº 2789784

PORTARIA N. 004, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
Dispõe sobre a nomeação de Servidora Pública Municipal para ocupar cargo comissionado e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE XAVANTINA, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere que lhe confere o artigo 101,
inciso VIII da Lei Orgânica Municipal e, considerando o disposto no artigo 37, inciso II da Constituição Federal, recepcionado pela Lei Orgânica Municipal (artigo 19, inciso II) e pela Lei Complementar Municipal n. 02/2000 (artigo 9°, inciso II);
RESOLVE:
Art. 1º Nomear ADRIANE CAROLINA SPAGNOL, portadora da Cédula de Identidade RG n. 5.398.632/SSPDC/SC, inscrita no CPF sob o n.
103.660.899-94, para ocupar o cargo de provimento em comissão de Assessor(a) Especial do Gabinete, do Quadro de Pessoal do Município
de Xavantina, com jornada de dedicação integral e exclusiva, vinculado ao regime jurídico estabelecido pela Lei Complementar Municipal n.
002/2000, percebendo o vencimento de acordo com o grupo, cargo e o nível de ingresso previsto na Lei Complementar n. 020/2004 e suas
alterações, a partir do dia 01 de janeiro de 2021.
Art. 2º A presente Portaria entra em vigor nesta data.
Xavantina, Estado de Santa Catarina, em 04 de janeiro de 2021.
ARI PARISOTTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada no D.O.M (Diário Oficial dos Municípios)
MATHEUS ALVES VIDAL
Auditor de Controle Interno

TERMO DE POSSE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Publicação Nº 2789382

TERMO DE POSSE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
No dia primeiro de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às 10h00m (dez horas), nas dependências do Centro Comunitário, neste município de Xavantina, Estado de Santa Catarina, nos termos do artigo 92 da Lei Orgânica Municipal, foram empossados o Prefeito e Vice-Prefeito,
eleitos em 15 de novembro de 2020, os senhores Ari Parisotto (CPF: 251.216.189-72) e Ariel Nauper Malacarne (CPF: 061.157.499-30)
respectivamente, para a Legislatura 2021/2024, prestando o seguinte compromisso: “Prometo Manter, Defender, Cumprir e Fazer Cumprir
a Constituição Federal e do Estado de Santa Catarina, a Lei Orgânica do Município de Xavantina e observar as Leis, Promover o Bem Estar
Geral e Desempenhar o meu Cargo Honrada, Leal e Patrioticamente.”
Xavantina (SC), em 01 de janeiro de 2021.
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Associações
AMPLANORTE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 01/2021 - 1ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Publicação Nº 2788769

Mafra – SC, 04 de janeiro de 2021.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2021
O Presidente interino da Associação dos Municípios do Planalto Norte Catarinense AMPLANORTE, Emerson Maas , de acordo com o Estatuto
Social,
CONVOCA:
Os Senhores Prefeitos Municipais a participarem da 1ª Assembleia Geral coforme programação a baixo:
DATA: 15/01/2021
Local: Sala de Reuniões - AMPLANORTE - Mafra/SC
Hora: 10:00
Pauta :
- Explanação sobre Centro de Referência para Autistas;
- Apresentação sobre custo de Pavimentação Asfáltica - Parceria iniciativa privada / Municípios;
- Revisão de Contratos;
- Apresentação Virtual da FECAM;
- Eleição da AMPLANORTE;
- Assuntos Gerais
Atenciosamente,
Att.
EMERSON MAAS
Prefeito Municipal de Mafra
Presidente interino - AMPLANORTE
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Consórcios
ARIS
DELIBERAÇÃO N. 001/2021 DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO PARA REAJUSTE DAS TARIFAS DOS SERVIÇOS DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PRESTADOS PELO SAMAE DE MORRO DA FUMAÇA

Publicação Nº 2789877

DELIBERAÇÃO n. 001/2021
Dispõe sobre a autorização para reajuste das tarifas dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário prestados pelo
SAMAE de Morro da Fumaça.
O Diretor-Geral da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS), no uso das suas atribuições legais previstas no artigo 40,
inciso II do Protocolo de Intenções que faz parte integrante do Contrato de Consórcio Público da ARIS, considerando as disposições dos artigos 22, IV, 29, § 1º, 30, 37 e 39 da Lei federal n. 11.445/2007, considerando o Protocolo 531/2020, no qual o SAMAE de Morro da Fumaça
requer autorização para reajuste da tabela tarifária para os serviços de abastecimento de água; DELIBERA:
Art. 1º Reajustar as tarifas e preços públicos praticados pelo SAMAE de Morro da Fumaça em 8,50%, referente ao IPCA acumulado no
período de setembro de 2018 a novembro de 2020, conforme Parecer da Diretoria de Regulação da ARIS.
Art. 2º Os novos valores das Tarifas de Água e Esgotamento Sanitário a serem praticados pela autarquia entrarão em vigor 30 (trinta) dias
após a publicação desta Resolução no Diário Oficial dos Municípios (DOM), conforme disposto no artigo 39 da Lei federal nº 11.445/2007.
§ 1º A publicação acima referida não exime a obrigação da autarquia em divulgar os novos valores em seu sítio na internet e através de
mensagens em suas contas/faturas.
§ 2º A autarquia obedecerá ao prazo estabelecido no caput deste artigo para a realização das leituras e medições e as respectivas emissões
das Contas/Faturas com os valores reajustados.
Art. 3º A autarquia deverá encaminhar a esta agência em até 15 dias da data da publicação desta deliberação comprovante de divulgação
da nova Tabela Tarifária, em seu sítio eletrônico, nas contas/faturas e, se for o caso, na imprensa local;
Art. 4º A presente Deliberação entra em vigor na data da sua publicação.
Florianópolis, 04 de janeiro de 2021.
Adir Faccio
Diretor-geral da ARIS

PORTARIA/DIRETOR-GERAL Nº 01/2021 NOMEIA O SR. KLEVERSON AUGUSTO NORA COMO COORDENADOR
DE CONTABILIDADE DA AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO (ARIS

Publicação Nº 2788632

PORTARIA/Diretor-Geral nº 01/2021
Nomeia o Sr. Kleverson Augusto Nora como Coordenador de Contabilidade da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS).
O Diretor-geral da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS), Sr. Adir Faccio, no uso da sua atribuição e na forma do artigo
40, XII e XXI do Protocolo de Intenções que faz parte integrante do Contrato de Consórcio Público da ARIS,
RESOLVE:
Art. 1º Fica nomeado para o cargo de Coordenador de Contabilidade o Sr. KLEVERSON AUGUSTO NORA, inscrito no CPF sob nº 077.328.33902, que exercerá as funções do cargo definidas nas normas de constituição da ARIS.
Art. 2º Este ato entrará em vigor na data da sua publicação, com efeitos a partir desta data.
Florianópolis, 4 de janeiro de 2021.
Adir Faccio
Diretor-Geral
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CIGA
TERMO ADITIVO N.º 01/2020

Publicação Nº 2789131

TERMO ADITIVO N.º 01/2020
PRIMEIRO TERMO ADITIVO ao CONTRATO N.º 152/2020, firmado entre o CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
– CIGA e empresa NEOREDE TELECOMUNICACAO EIRELI, visando à prestação de serviços de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo
entre a Rede de Dados do Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal – CIGA e a Rede Mundial de Computadores – Internet, 24
horas por dia e 7 dias por semana, inclusive feriados, mediante implantação de link de comunicação de dados.
O Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal – CIGA, com sede à Rua General Liberato Bittencourt, n.º 1885, Centro Executivo
Imperatriz, Sala n.º 102, Bairro Canto, CEP 88.070-800, Florianópolis/SC, inscrito no CNPJ sob o n.º 09.427.503/0001-12, neste ato representado pelo Diretor Executivo, Senhor Gilsoni Lunardi Albino, no uso de suas atribuições legais e regimentais, doravante denominado
CONTRATANTE, e de outro lado NEOREDE TELECOMUNICACAO EIRELI, com sede à Rua Três de Outubro, 5877 – Prado – Biguaçu/SC, CNPJ
n. 06.312.970/0001-09, neste ato representada pelo(a) Senhor(a) Aloisio Marcelino, no uso de suas atribuições legais, doravante denominada CONTRATADA, nos termos das Leis n.º 8.666/93 e n.º 10.520/2002, e das demais normas legais aplicáveis, firmam o presente TERMO
ADITIVO ao Contrato n.º 152/2020, celebrado em 21 de outubro de 2020, originário do Processo n.º 1494/2020/CIGA, Pregão Eletrônico
n. 03/2020/CIGA, o que fazem com fundamento na Cláusula Nona, e com fulcro na Lei n.º 8.666/93, mediante as seguintes cláusulas e
condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA DURAÇÃO PRORROGADA
O presente termo aditivo estabelece a prorrogação do contrato administrativo n.º 152/2020, nos termos do art. 57, II, da Lei n. 8.666/1993,
e Cláusula Nona (Da vigência) e Trigésima (Das alterações contratuais) do Contrato Administrativo 152/2020/CIGA, e desde que esta prorrogação não exceda o limite máximo imposto, sendo sua vigência até 31 de dezembro de 2021.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
O presente Termo Aditivo passa a viger em 1º de janeiro de 2021.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO
O valor global estimado para o exercício de 2021 é de acordo com tabela abaixo, que corresponde ao valor apresentado na proposta comercial da CONTRATADA.

LOTE ITEM

DESCRIÇÃO

UNID.

QUANT.

PREÇO UNIT.
MENSAL
(R$)

VALOR TOTAL 12
MESES (R$)

01

Prestação de serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre a Rede de
Dados do Consórcio de Informática na Gestão
Pública Municipal – CIGA e a Rede Mundial de
Computadores – Internet, 24 horas por dia e 7
dias por semana, inclusive feriados, mediante
implantação de link de comunicação de dados
a ser instalado na Sede Administrativa do CIGA
usando infraestrutura de fibra óptica, Ethernet,
cabo ou par metálico, com fornecimento dos
equipamentos necessários à execução do serviço e suporte técnico

mês.

12

R$ 583,33

R$ 6.999,96

01

VALOR TOTAL

R$ 6.999,96

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO
Com as alterações constantes das cláusulas anteriores, ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Contrato n.º 152/2020.
CLÁUSULA QUINTA– DA PUBLICAÇÃO
O extrato deste Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC, conforme disposto no art. 61,
parágrafo único, da Lei n.º 8.666/93.
E, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um único
efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas, abaixo nominadas.
Florianópolis – SC, 23 de dezembro de 2020
GILSONI LUNARDI ALBINO
Diretor Executivo do CIGA
CONTRATANTE
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ALOISIO MARCELINO
Representante Legal
CONTRATADA

Testemunhas:
MORGANA ARENT MICHELS BAGINI
Gerente Administrativa

CINCATARINA
RESOLUÇÃO 0001_2021

Publicação Nº 2788857

Resolução n. 0001/2021
DELEGA COMPETÊNCIA AO DIRETOR EXECUTIVO DO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O Presidente do Consórcio Interfederativo Santa Catarina – CINCATARINA, Sr. Dorival Carlos Borga, Prefeito Municipal de Videira, no uso
de suas atribuições legais, contratuais e estatutárias, em cumprimento às disposições do Protocolo de Intenções, do Contrato de Consórcio
Público (artigo 33, § 1º) e do Estatuto (artigo 18) do Consórcio, CONSIDERANDO as disposições da Lei Federal nº 11.107/05 e Decreto
Federal nº 6.017/05;
RESOLVE:
Art. 1º. Delegar competência ao Sr. Elói Rönnau, Diretor Executivo do Consórcio Interfederativo Santa Catarina - CINCATARINA, das atribuições insculpidas no artigo 33, incisos II a XII, do Protocolo de Intenções e Contrato de Consórcio Público, para prática de todos os atos
administrativos previstos, de acordo com o que estabelece o parágrafo primeiro, do artigo supracitado.
Art. 2º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário em especial a Resolução nº 01,
de 02 janeiro de 2020.
Florianópolis SC, 04 de janeiro de 2021.
DORIVAL CARLOS BORGA
Prefeito de Videira
Presidente do CINCATARINA
Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei Federal nº
14.063/2020

RESOLUÇÃO 0002_2021

Publicação Nº 2788859

Resolução n. 0002/2021
DELEGA COMPETÊNCIA AO DIRETOR FINANCEIRO DO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O Presidente do Consórcio Interfederativo Santa Catarina – CINCATARINA, Sr. Dorival Carlos Borga, Prefeito Municipal de Videira, no uso
de suas atribuições legais, contratuais e estatutárias, em cumprimento às disposições do Protocolo de Intenções, do Contrato de Consórcio
Público (artigo 33, § 1º) e do Estatuto (artigo 18) do Consórcio, CONSIDERANDO as disposições da Lei Federal nº 11.107/05 e Decreto
Federal nº 6.017/05;
RESOLVE:
Art. 1º. Delegar competência ao Sr. Luiz Fernando Raldi, Diretor Financeiro do Consórcio Interfederativo Santa Catarina – CINCATARINA,
para autorizar pagamento e movimentar recursos financeiros do consórcio através de depósitos bancários e/ou de cheques bancários nominais, em conformidade com o artigo 33, inciso VIII, do Protocolo de Intenções e Contrato de Consórcio Público.
Art. 2º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário em especial a Resolução nº 02
de 02 de janeiro de 2020.
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Florianópolis SC, 04 de janeiro de 2021.
DORIVAL CARLOS BORGA
Prefeito de Videira
Presidente do CINCATARINA
Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei Federal nº
14.063/2020

TR20CIN26929-0017-0005-CINCATARINA-DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA-PAL0222262020

Publicação Nº 2789492

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
EXTRATO DO TERMO DE REMANEJAMENTO TR20CIN26929
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
FORNECEDOR: DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
ATA: AT20CIN40836
PAL: 022226/2020 - CINCATARINA
EDITAL: 0047/2020 - CINCATARINA
REGISTRO DE PREÇO:
OBJETO: Remanejamento do quantitativo da Ata de Registro de Preço em epígrafe, alterando a cláusula Décima Quinta, item 15.1, ficando
suprimida a estimativa de consumo:
Item-Quant: 2-1
DATA DO TERMO DE REMANEJAMENTO: 30/12/2020
Florianópolis (SC), segunda-feira, 4 de janeiro de 2021
ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

CIS/AMARP
RESOLUÇÃO Nº 01-2021 DELEGA PODERES

Publicação Nº 2788828

RESOLUÇÃO 01/2021
Dispõe sobre delegação de poderes ao Diretor Executivo.
GianFranco Volpato, Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Rio do Peixe – CISAMARP, Prefeito Municipal de Ibicaré, usando da competência que lhe confere inciso VIII, Art. 17 do Estatuto Social do CISAMARP:
RESOLVE:
Art. 1º Delegar que o Sr. Marcélo José Borsatti a partir de 04/01/2021 seja responsável pela movimentação de contas bancárias e os recursos do Consórcio, bem como a assinatura e gestão de convênio junto à Instituição Financeira Banco do Brasil, juntamente com o Presidente.
Art. 2º O Diretor juntamente com o Presidente, terá os Poderes de:
009 Emitir Cheques
010 Abrir Contas De Deposito
011 Autorizar Cobrança
018. Utilizar O Credito Aberto Na Forma E Condições
020 Receber, Passar Recibo E Dar Quitação
026 Solicitar Saldos, Extratos E Comprovantes
027 Requisitar Talonários De Cheques
031 Autorizar Debito Em Conta Relativo A Operações
036 Retirar Cheques Devolvidos
038 Endossar Cheque
094 Sustar/Contra-Ordenar Cheques
095 Cancelar Cheques
096 Baixar Cheques
098 Efetuar Resgates/Aplicações Financeiras
099 Cadastrar, Alterar E Desbloquear Senhas
104 Efetuar Pagamentos Via BB Digital PJ/AASP
105 Efetuar Transferências Via BB Digital PJ/AASP
119 Liberar Arq. De Pagamentos Via BB Digital PJ/A
124 Solicitar Saldos/Extratos De Investimentos
125 Solicitar Saldos/Extratos De Operações De Cred
126 Emitir Comprovantes
ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 3694

128 Efetuar Transf. P/ Mesma Titularidade Via BB
133 Encerrar Contas De Deposito
149 Assinar Instr. Convenio E Contrato Prest. Serviços
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário especialmente a Resolução Nº 27/2020.
Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.
Videira, 04 de janeiro de 2021.
GianFranco Volpato
Presidente do CISAMARP

CIS/AMVI
541.2020 - RESOLUÇÃO - CISAMVI - REGULAMENTAÇÃO DO TRABALHO NA SEDE DO CISAMVI

Publicação Nº 2789592

RESOLUÇÃO Nº 541, DE 04 DE JANEIRO DE 2021
Estabelece medidas temporárias de prevenção contra o contágio pelo Novo Coronavírus, a serem adotadas no âmbito do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Vale do Itajaí – CISAMVI.
O PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO CISAMVI, no uso de suas atribuições conferidas pelo Contrato de Consórcio Público
do CISAMVI:
1. a classificação da região do Médio Vale do Itajaí em Risco Potencial Grave.
RESOLVE:
Art. 1º. Estabelecer as atividades administrativas na sede do CISAMVI a partir do dia 06 de janeiro de 2021 até o dia 31 de janeiro de 2021,
da seguinte forma:
I. os empregados públicos, Cleones Hostins, Gislaine dos Santos e Jane Juçara Proença Lima, mantêm o cumprimento normal de suas jornadas de trabalho, assim como os estagiários André Thiago Siebert Santos e Iran Rafael Moreira de Souza.
II. os empregados públicos elencados abaixo passam a cumprir sua jornada de trabalho por meio de home office – teletrabalho, devendo
cumprir a jornada normal de trabalho na sede do CISAMVI nos seguintes dias da semana:
a) segunda-feira: Marcos da Rocha e Mônica Marcia Campos de Menezes;
b) terça-feira: Daniel Alberto Hornburg, Ericka Schwambach Mutz Marques Torres, Marcos da Rocha e Rafaela dos Santos Guedes;
c) quarta-feira: Daniella Martins Tarouco, Mônica Marcia Campos de Menezes e Wilton Fernandes de Brito;
d) quinta-feira: Daniel Alberto Hornburg, Ericka Schwambach Mutz Marques Torres e Rafaela dos Santos Guedes;
e) sexta-feira: Daniel Alberto Hornburg, Daniella Martins Tarouco, Mônica Marcia Campos de Menezes e Wilton Fernandes de Brito.
III. Todos os empregados públicos em home office – teletrabalho, deverão cumprir sua jornada de trabalho desempenhando suas atividades
de forma regular restringido o cumprimento da carga máxima de 8 horas diárias.
IV. A execução de banco de horas e horas extras durante o home-office – teletrabalho, segue a mesma normatização do trabalho presencial.
Sempre com autorização prévia pela chefia imediata.
V. A comunicação entre a equipe interna e com o público externo será preferencialmente através de e-mail, whatsapp vinculado com o ramal
de trabalho, spark, google meet, e sistemas eletrônicos de gerenciamento do CISAMVI (exemplo IPM e IDS-Saúde e 1Doc).
§1º O ponto eletrônico do empregado público nas condições de home office – teletrabalho será justificado no sistema de controle.
Art. 2º. A partir do dia 1º de fevereiro de 2021, todos os empregados públicos e estagiários passarão a cumprir sua jornada normal de
trabalho na sede do CISAMVI.
Art. 3º. Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Blumenau – SC, 04 de janeiro de 2021.
ERCIO KRIEK
Presidente do Conselho Administrativo

AUTORIZAÇÃO DISPENSA 068.2020

Publicação Nº 2788648

AUTORIZAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO 068/2020
Objeto: Aquisição de material de expediente para os trabalhos administrativos do CISAMVI.
Após análise da Justificativa do Processo de Dispensa de Licitação n° 068/2020, e afigurando-me que a contratação é legal, nos termos
permissivos do artigo 24, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93, combinado com artigo 17, Parágrafo Único da Lei Federal n° 11.107/2005,
AUTORIZO o procedimento que se cogita, objetivando a aquisição do objeto supramencionado por intermédio de contratação direta com
Papelaria Classic Ltda. – CNPJ 03.649.093/0001-78, pelo valor de R$ 434,10 (quatrocentos e trinta e quatro reais e dez centavos).
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Sigam-se os ulteriores termos.
Blumenau/SC, 04 de janeiro de 2021.
Cleones Hostins
Diretor Executivo

AUTORIZAÇÃO DISPENSA 073.2020

Publicação Nº 2788654

AUTORIZAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO 073/2020
Objeto: Aquisição de 350 sacos de papel kraft para os trabalhos administrativos do CISAMVI.
Após análise da Justificativa do Processo de Dispensa de Licitação n° 073/2020, e afigurando-me que a contratação é legal, nos termos
permissivos do artigo 24, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93, combinado com artigo 17, Parágrafo Único da Lei Federal n° 11.107/2005,
AUTORIZO o procedimento que se cogita, objetivando a aquisição do objeto supramencionado por intermédio de contratação direta com
Boni Embalagens/Embalagens Três Irmãos Ltda. – CNPJ 04.487.093/0001-81, pelo valor de R$ 210,00 (duzentos e dez reais).
Sigam-se os ulteriores termos.
Blumenau/SC, 04 de janeiro de 2021.
Cleones Hostins
Diretor Executivo

AUTORIZAÇÃO DISPENSA 074.2020

Publicação Nº 2788661

AUTORIZAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO 074/2020
Objeto: Aquisição de material de expediente para os trabalhos administrativos do CISAMVI.
Após análise da Justificativa do Processo de Dispensa de Licitação n° 074/2020, e afigurando-me que a contratação é legal, nos termos
permissivos do artigo 24, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93, combinado com artigo 17, Parágrafo Único da Lei Federal n° 11.107/2005,
AUTORIZO o procedimento que se cogita, objetivando a aquisição do objeto supramencionado por intermédio de contratação direta com
Papelaria Rabisco Ltda. – CNPJ 81.527.947/0001-57, pelo valor de R$ 2.659,59 (dois mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e cinquenta
e nove centavos).
Sigam-se os ulteriores termos.
Blumenau/SC, 04 de janeiro de 2021.
Cleones Hostins
Diretor Executivo

AUTORIZAÇÃO DISPENSA 075.2020

Publicação Nº 2788664

AUTORIZAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO 075/2020
Objeto: Aquisição de material de expediente para os trabalhos administrativos do CISAMVI.
Após análise da Justificativa do Processo de Dispensa de Licitação n° 075/2020, e afigurando-me que a contratação é legal, nos termos
permissivos do artigo 24, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93, combinado com artigo 17, Parágrafo Único da Lei Federal n° 11.107/2005,
AUTORIZO o procedimento que se cogita, objetivando a aquisição do objeto supramencionado por intermédio de contratação direta com Papelaria Ativa Ltda. – CNPJ 07.181.141/0001-05, pelo valor de R$ 562,64 (quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta e quatro centavos).
Sigam-se os ulteriores termos.
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Blumenau/SC, 04 de janeiro de 2021.
Cleones Hostins
Diretor Executivo

EXTRATO DISPENSA 068.2020

Publicação Nº 2788650

EXTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo: 083/2020
Dispensa: 068/2020
Objeto: Aquisição de material de expediente para os trabalhos administrativos do CISAMVI.
Contratado: Papelaria Classic Ltda. – CNPJ 03.649.093/0001-78
Valor total: R$ 434,10 (quatrocentos e trinta e quatro reais e dez centavos)
Data de vigência: Entrega imediato após a publicação deste Extrato.
Base legal: Artigo 24, inciso II da Lei Federal n° 8.666/93, combinado com o artigo 17, parágrafo único da Lei Federal n° 11.107/2005.
Blumenau/SC, 04 de janeio de 2021.
Cleones Hostins
Diretor Executivo

EXTRATO DISPENSA 073.2020

Publicação Nº 2788657

EXTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo: 089/2020
Dispensa: 073/2020
Objeto: Aquisição de 350 sacos de papel kraft para os trabalhos administrativos do CISAMVI.
Contratado: Boni Embalagens/Embalagens Três Irmãos Ltda. – CNPJ 04.487.093/0001-81
Valor total: R$ 210,00 (duzentos e dez reais)
Data de vigência: Entrega imediato após a publicação deste Extrato.
Base legal: Artigo 24, inciso II da Lei Federal n° 8.666/93, combinado com o artigo 17, parágrafo único da Lei Federal n° 11.107/2005.
Blumenau/SC, 04 de janeiro de 2021.
Cleones Hostins
Diretor Executivo

EXTRATO DISPENSA 074.2020

Publicação Nº 2788662

EXTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo: 090/2020
Dispensa: 074/2020
Objeto: Aquisição de material de expediente para os trabalhos administrativos do CISAMVI.
Contratado: Rabisco Papelaria – CNPJ 81.527.947/0001-57
Valor total: 2.659,59 (dois mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e nove centavos)
Data de vigência: Entrega imediato após a publicação deste Extrato.
Base legal: Artigo 24, inciso II da Lei Federal n° 8.666/93, combinado com o artigo 17, parágrafo único da Lei Federal n° 11.107/2005.
Blumenau/SC, 04 de janeiro de 2021.
Cleones Hostins
Diretor Executivo
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Publicação Nº 2788665

EXTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo: 091/2020
Dispensa: 075/2020
Objeto: Aquisição de material de expediente para os trabalhos administrativos do CISAMVI.
Contratado: Papelaria Ativa Ltda. – CNPJ 07.181.141/0001-05
Valor total: R$ 562,64 (quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta e quatro centavos)
Data de vigência: Entrega imediato após a publicação deste Extrato.
Base legal: Artigo 24, inciso II da Lei Federal n° 8.666/93, combinado com o artigo 17, parágrafo único da Lei Federal n° 11.107/2005.
Blumenau/SC, 04 de janeiro de 2021.
Cleones Hostins
Diretor Executivo

RATIFICAÇÃO DISPENSA 068.2020

Publicação Nº 2788652

TERMODERATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO 068/2020
Afigurando-me que a contratação é legal, com base no artigo 24, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93, combinado com o artigo 17, parágrafo
único da Lei Federal n° 11.107/2005, RATIFICO os atos do procedimento em favor de contratação direta com Papelaria Classic Ltda. – CNPJ
03.649.093/0001-78, para a aquisição de material de expediente para os trabalhos administrativos do CISAMVI.
Sigam-se os ulteriores termos.
Blumenau/SC, 04 de janeiro de 2021.
Cleones Hostins
Diretor Executivo

RATIFICAÇÃO DISPENSA 073.2020

Publicação Nº 2788659

TERMODERATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO 073/2020
Afigurando-me que a contratação é legal, com base no artigo 24, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93, combinado com o artigo 17, parágrafo
único da Lei Federal n° 11.107/2005, RATIFICO os atos do procedimento em favor de contratação direta com Boni Embalagens/Embalagens
Três Irmãos Ltda. – CNPJ 04.487.093/0001-81, para a aquisição de 350 sacos de papel kraft para os trabalhos administrativos do CISAMVI.
Sigam-se os ulteriores termos.
Blumenau/SC, 04 de janeiro de 2021.
Cleones Hostins
Diretor Executivo

RATIFICAÇÃO DISPENSA 074.2020

Publicação Nº 2788663

TERMODERATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO 074/2020
Afigurando-me que a contratação é legal, com base no artigo 24, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93, combinado com o artigo 17, parágrafo único da Lei Federal n° 11.107/2005, RATIFICO os atos do procedimento em favor de contratação direta com Rabisco Papelaria – CNPJ
81.527.947/0001-57, para a aquisição de material de expediente para os trabalhos administrativos do CISAMVI.
Sigam-se os ulteriores termos.
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Blumenau/SC, 04 de janeiro de 2021.
Cleones Hostins
Diretor Executivo

RATIFICAÇÃO DISPENSA 075.2020

Publicação Nº 2788666

TERMODERATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO 075/2020
Afigurando-me que a contratação é legal, com base no artigo 24, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93, combinado com o artigo 17, parágrafo
único da Lei Federal n° 11.107/2005, RATIFICO os atos do procedimento em favor de contratação direta com Papelaria Ativa Ltda. – CNPJ
07.181.141/0001-05, para a aquisição de material de expediente para os trabalhos administrativos do CISAMVI.
Sigam-se os ulteriores termos.
Blumenau/SC, 04 de janeiro de 2021.
Cleones Hostins
Diretor Executivo

CISAM
ERRATA AO TERMO DE APOSTILAMENTO 05/2020

Publicação Nº 2790317

ERRATA AO TERMO DE APOSTILAMENTO CISAM – MO N° 05/2020
Quarta apostila ao Contrato Administrativo n° 07/2016 e Contrato Aditivo 24/2017, celebrado entre o CISAM e o município de Zortéa/SC,
que tem por objeto a regulação e fiscalização dos serviços de abastecimento de água e de esgoto sanitário, no âmbito da área do município
de Zortéa /SC.
Onde lê-se:
Parágrafo Quarto – O valor mensal a ser pago pelo CONTRATANTE, a título de PRF, passa a ser R$ 535,19 (Quinhentos e trinta e cinco reais
e dezenove centavos).
Leia-se:
Parágrafo Quarto – O valor mensal a ser pago pelo CONTRATANTE, a título de PRF, passa a ser R$ 529,67 (Quinhentos e vinte e nove reais
e sessenta e sete centavos).
Capinzal/SC, 04 de janeiro de 2021.
Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental – CISAM Meio Oeste
Sidnei Penzo – Presidente Interino

RESOLUÇÃO CISAM MEIO OESTE N° 001/2021

Publicação Nº 2790289

RESOLUÇÃO Nº 001/2021
“Estabelece horário especial de funcionamento no Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental – CISAM Meio Oeste, na forma que
especifica”
O Presidente Interino do CISAM Meio Oeste, no uso de suas atribuições legais, em observância ao que dispõe o Estatuto Social e suas
alterações,
RESOLVE:
Art. 1º Fica estabelecido turno único das 7 horas às 13 horas no Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental – CISAM Meio Oeste,
no período de 04 a 15 de janeiro de 2021, em observância ao Decreto Municipal n. 212, de 30 de Dezembro de 2021.
Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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Capinzal/SC, 04 de janeiro de 2021.
Sidnei Penzo
Presidente Interino CISAM Meio Oeste

TERMO DE APOSTILAMENTO 005/2020

Publicação Nº 2790321

TERMO DE APOSTILAMENTO CISAM – MO N° 05/2020
Quarta apostila ao Contrato Administrativo n° 07/2016 e Contrato Aditivo 24/2017, celebrado entre o CISAM e o município de Zortéa/SC,
que tem por objeto a regulação e fiscalização dos serviços de abastecimento de água e de esgoto sanitário, no âmbito da área do município
de Zortéa /SC.
O CISAM Meio Oeste, neste ato representado pelo Presidente Moises Diersmann, tendo em vista o art. 50 da Resolução nº 06/2013, resolve
apostilar o Contrato nº 07/2016, com base na Resolução nº 39/2020 e mediante cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA
Os Preços de Regulação e Fiscalização (PRF), constantes do Contrato nº 07/2016, Aditivo nº 24/2017 e Apostilamentos nº 08/2017,
15/2018 e 15/2019 ficam atualizados monetariamente em 5,1979%, corresponde à variação do INPC (IBGE), referente ao período de dezembro/2019 a novembro/2020.
Parágrafo Primeiro - O preço mensal de regulação e fiscalização, com base na Resolução nº 21/2017 que alterou o art. 49 da Resolução nº
06/2013, resulta da multiplicação do valor per capita, estipulado para cada um dos componentes do saneamento básico, pela população do
município consorciado.
Parágrafo Segundo - Fica fixado em R$ 0,0900 a título de PRF, em relação aos serviços de abastecimento de água, R$ 0,0675, a título de
PRF, em relação aos serviços de esgoto.
Parágrafo Terceiro – A atualização monetária dos preços de regulação e fiscalização incide sobre a população do município, a considerar, as
estimativas oficiais realizadas pelo IBGE em dezembro de 2020 e vigorará a partir de janeiro de 2021 (População considerada para base de
cálculo do presente instrumento: 3.363 habitantes).
Parágrafo Quarto – O valor mensal a ser pago pelo CONTRATANTE, a título de PRF, passa a ser R$ 535,19 (Quinhentos e trinta e cinco reais
e dezenove centavos).
CLÁUSULA SEGUNDA
A vigência do presente apostilamento inicia-se em 01 de janeiro de 2021, com término em 31 de janeiro de 2021.
CLÁUSULA TERCEIRA
Ficam mantidas as demais cláusulas e condições constantes do Contrato Original, não expressamente alteradas por este Termo.
Capinzal/SC, 10 de dezembro de 2020.
Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental – CISAM Meio Oeste
Moises Diersmann – Presidente

TERMO DE APOSTILAMENTO 006/2020

Publicação Nº 2790329

TERMO DE APOSTILAMENTO CISAM – MO N° 06/2020
Primeira apostila ao Contrato Administrativo n° 09/2020, celebrado entre o CISAM e o município de Brunópolis/SC, que tem por objeto a
regulação e fiscalização dos serviços de abastecimento de água e de esgoto sanitário, no âmbito da área do município de Brunópolis /SC.
O CISAM Meio Oeste, neste ato representado pelo Presidente Moises Diersmann, tendo em vista o art. 50 da Resolução nº 06/2013, resolve
apostilar o Contrato nº 09/2020, com base na Resolução nº 39/2020 e mediante cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA
Os Preços de Regulação e Fiscalização (PRF), constantes do Contrato nº 09/2020, ficam atualizados monetariamente em 5,1979%, corresponde à variação do INPC (IBGE), referente ao período de dezembro/2019 a novembro/2020.
Parágrafo Primeiro - O preço mensal de regulação e fiscalização, com base na Resolução nº 21/2017 que alterou o art. 49 da Resolução nº
06/2013, resulta da multiplicação do valor per capita, estipulado para cada um dos componentes do saneamento básico, pela população do
município consorciado.
Parágrafo Segundo - Fica fixado em R$ 0,0900 a título de PRF, em relação aos serviços de abastecimento de água, R$ 0,0675, a título de
PRF, em relação aos serviços de esgoto.
Parágrafo Terceiro – A atualização monetária dos preços de regulação e fiscalização incide sobre a população do município, a considerar, as
estimativas oficiais realizadas pelo IBGE em dezembro de 2020 e vigorará a partir de janeiro de 2021 (População considerada para base de
cálculo do presente instrumento: 2.368 habitantes).
Parágrafo Quarto – O valor mensal a ser pago pelo CONTRATANTE, a título de PRF, passa a ser R$ 372,96 (trezentos e setenta e dois reais
e noventa e seis)
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CLÁUSULA SEGUNDA
A vigência do presente apostilamento inicia-se em 01 de janeiro de 2021, com término em 31 de janeiro de 2021.
CLÁUSULA TERCEIRA
Ficam mantidas as demais cláusulas e condições constantes do Contrato Original, não expressamente alteradas por este Termo.
Capinzal/SC, 14 de dezembro de 2020.
Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental – CISAM Meio Oeste
Moises Diersmann – Presidente

TERMO DE APOSTILAMENTO 007/2020

Publicação Nº 2790338

TERMO DE APOSTILAMENTO CISAM – MO N° 07/2020
Primeira apostila ao Contrato Administrativo n° 02/2020, celebrado entre o CISAM e o município de Capinzal/SC, com anuência do Serviço
Intermunicipal de Água e Esgoto (SIMAE), que tem por objeto a regulação e fiscalização dos serviços de abastecimento de água e de esgoto
sanitário, no âmbito da área do município de Capinzal /SC.
O CISAM Meio Oeste, neste ato representado pelo Presidente Moises Diersmann, tendo em vista o art. 50 da Resolução nº 06/2013, resolve
apostilar o Contrato nº 02/2020, com base na Resolução nº 39/2020 e mediante cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA
Os Preços de Regulação e Fiscalização (PRF), constantes do Contrato nº 09/2020, ficam atualizados monetariamente em 5,1979%, corresponde à variação do INPC (IBGE), referente ao período de dezembro/2019 a novembro/2020.
Parágrafo Primeiro - O preço mensal de regulação e fiscalização, com base na Resolução nº 21/2017 que alterou o art. 49 da Resolução nº
06/2013, resulta da multiplicação do valor per capita, estipulado para cada um dos componentes do saneamento básico, pela população do
município consorciado.
Parágrafo Segundo - Fica fixado em R$ 0,0900 a título de PRF, em relação aos serviços de abastecimento de água, R$ 0,0675, a título de
PRF, em relação aos serviços de esgoto.
Parágrafo Terceiro – A atualização monetária dos preços de regulação e fiscalização incide sobre a população do município, a considerar, as
estimativas oficiais realizadas pelo IBGE em dezembro de 2020 e vigorará a partir de janeiro de 2021 (População considerada para base de
cálculo do presente instrumento: 23.035 habitantes).
Parágrafo Quarto – O valor mensal a ser pago pelo CONTRATANTE, a título de PRF, passa a ser R$ 3.628,01 (três mil seiscentos e vinte e
oito reais e um centavo)
CLÁUSULA SEGUNDA
A vigência do presente apostilamento inicia-se em 01 de janeiro de 2021, com término em 31 de janeiro de 2021.
CLÁUSULA TERCEIRA
Ficam mantidas as demais cláusulas e condições constantes do Contrato Original, não expressamente alteradas por este Termo.
Capinzal/SC, 14 de dezembro de 2020.
Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental – CISAM Meio Oeste
Moises Diersmann – Presidente

TERMO DE APOSTILAMENTO 008/2020

Publicação Nº 2790344

TERMO DE APOSTILAMENTO CISAM – MO N° 08/2020
Primeira apostila ao Contrato Administrativo n° 03/2020, celebrado entre o CISAM e o município de Ouro/SC, com anuência do Serviço
Intermunicipal de Água e Esgoto (SIMAE) que tem por objeto a regulação e fiscalização dos serviços de abastecimento de água e de esgoto
sanitário, no âmbito da área do município de Ouro /SC.
O CISAM Meio Oeste, neste ato representado pelo Presidente Moises Diersmann, tendo em vista o art. 50 da Resolução nº 06/2013, resolve
apostilar o Contrato nº 02/2020, com base na Resolução nº 39/2020 e mediante cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA
Os Preços de Regulação e Fiscalização (PRF), constantes do Contrato nº 09/2020, ficam atualizados monetariamente em 5,1979%, corresponde à variação do INPC (IBGE), referente ao período de dezembro/2019 a novembro/2020.
Parágrafo Primeiro - O preço mensal de regulação e fiscalização, com base na Resolução nº 21/2017 que alterou o art. 49 da Resolução nº
06/2013, resulta da multiplicação do valor per capita, estipulado para cada um dos componentes do saneamento básico, pela população do
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município consorciado.
Parágrafo Segundo - Fica fixado em R$ 0,0900 a título de PRF, em relação aos serviços de abastecimento de água, R$ 0,0675, a título de
PRF, em relação aos serviços de esgoto.
Parágrafo Terceiro – A atualização monetária dos preços de regulação e fiscalização incide sobre a população do município, a considerar, as
estimativas oficiais realizadas pelo IBGE em dezembro de 2020 e vigorará a partir de janeiro de 2021 (População considerada para base de
cálculo do presente instrumento: 7.272 habitantes).
Parágrafo Quarto – O valor R$ 1.145,34 (um mil cento e quarenta e cinco reais e trinta e quatro centavos)
CLÁUSULA SEGUNDA
A vigência do presente apostilamento inicia-se em 01 de janeiro de 2021, com término em 31 de janeiro de 2021.
CLÁUSULA TERCEIRA
Ficam mantidas as demais cláusulas e condições constantes do Contrato Original, não expressamente alteradas por este Termo.
Capinzal/SC, 14 de dezembro de 2020.
Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental – CISAM Meio Oeste
Moises Diersmann – Presidente

TERMO DE APOSTILAMENTO 009/2020

Publicação Nº 2790349

TERMO DE APOSTILAMENTO CISAM – MO N° 09/2020
Primeira apostila ao Contrato Administrativo n° 06/2020, celebrado entre o CISAM e o município de Joaçaba/SC, com anuência do Serviço
Intermunicipal de Água e Esgoto (SIMAE) que tem por objeto a regulação e fiscalização dos serviços de abastecimento de água e de esgoto
sanitário, no âmbito da área do município de Joaçaba /SC.
O CISAM Meio Oeste, neste ato representado pelo Presidente Moises Diersmann, tendo em vista o art. 50 da Resolução nº 06/2013, resolve
apostilar o Contrato nº 06/2020, com base na Resolução nº 39/2020 e mediante cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA
Os Preços de Regulação e Fiscalização (PRF), constantes do Contrato nº 09/2020, ficam atualizados monetariamente em 5,1979%, corresponde à variação do INPC (IBGE), referente ao período de dezembro/2019 a novembro/2020.
Parágrafo Primeiro - O preço mensal de regulação e fiscalização, com base na Resolução nº 21/2017 que alterou o art. 49 da Resolução nº
06/2013, resulta da multiplicação do valor per capita, estipulado para cada um dos componentes do saneamento básico, pela população do
município consorciado.
Parágrafo Segundo - Fica fixado em R$ 0,0900 a título de PRF, em relação aos serviços de abastecimento de água, R$ 0,0675, a título de
PRF, em relação aos serviços de esgoto.
Parágrafo Terceiro – A atualização monetária dos preços de regulação e fiscalização incide sobre a população do município, a considerar, as
estimativas oficiais realizadas pelo IBGE em dezembro de 2020 e vigorará a partir de janeiro de 2021 (População considerada para base de
cálculo do presente instrumento: 30.404 habitantes).
Parágrafo Quarto – O valor R$ 4.788,63 (quatro mil setecentos e oitenta e oito reais e sessenta e três centavos).
CLÁUSULA SEGUNDA
A vigência do presente apostilamento inicia-se em 01 de janeiro de 2021, com término em 31 de janeiro de 2021.
CLÁUSULA TERCEIRA
Ficam mantidas as demais cláusulas e condições constantes do Contrato Original, não expressamente alteradas por este Termo.
Capinzal/SC, 14 de dezembro de 2020.
Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental – CISAM Meio Oeste
Moises Diersmann – Presidente

TERMO DE APOSTILAMENTO 010/2020

Publicação Nº 2790359

TERMO DE APOSTILAMENTO CISAM – MO N° 010/2020
Primeira apostila ao Contrato Administrativo n° 05/2020, celebrado entre o CISAM e o município de Herval D’Oeste/SC, com anuência do
Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto (SIMAE) que tem por objeto a regulação e fiscalização dos serviços de abastecimento de água e
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de esgoto sanitário, no âmbito da área do município de Herval D’Oeste /SC.
O CISAM Meio Oeste, neste ato representado pelo Presidente Moises Diersmann, tendo em vista o art. 50 da Resolução nº 06/2013, resolve
apostilar o Contrato nº 05/2020, com base na Resolução nº 39/2020 e mediante cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA
Os Preços de Regulação e Fiscalização (PRF), constantes do Contrato nº 09/2020, ficam atualizados monetariamente em 5,1979%, corresponde à variação do INPC (IBGE), referente ao período de dezembro/2019 a novembro/2020.
Parágrafo Primeiro - O preço mensal de regulação e fiscalização, com base na Resolução nº 21/2017 que alterou o art. 49 da Resolução nº
06/2013, resulta da multiplicação do valor per capita, estipulado para cada um dos componentes do saneamento básico, pela população do
município consorciado.
Parágrafo Segundo - Fica fixado em R$ 0,0900 a título de PRF, em relação aos serviços de abastecimento de água, R$ 0,0675, a título de
PRF, em relação aos serviços de esgoto.
Parágrafo Terceiro – A atualização monetária dos preços de regulação e fiscalização incide sobre a população do município, a considerar, as
estimativas oficiais realizadas pelo IBGE em dezembro de 2020 e vigorará a partir de janeiro de 2021 (População considerada para base de
cálculo do presente instrumento: 22.714 habitantes).
Parágrafo Quarto – O valor R$ 3.577,46 (três mil quinhentos e setenta e sete reais e quarenta e seis centavos).
CLÁUSULA SEGUNDA
A vigência do presente apostilamento inicia-se em 01 de janeiro de 2021, com término em 31 de janeiro de 2021.
CLÁUSULA TERCEIRA
Ficam mantidas as demais cláusulas e condições constantes do Contrato Original, não expressamente alteradas por este Termo.
Capinzal/SC, 14 de dezembro de 2020.
Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental – CISAM Meio Oeste
Moises Diersmann – Presidente

TERMO DE APOSTILAMENTO 011/2020

Publicação Nº 2790365

TERMO DE APOSTILAMENTO CISAM – MO N° 011/2020
Primeira apostila ao Contrato Administrativo n° 07/2020, celebrado entre o CISAM e o município de Luzerna/SC, com anuência do Serviço
Intermunicipal de Água e Esgoto (SIMAE) que tem por objeto a regulação e fiscalização dos serviços de abastecimento de água e de esgoto
sanitário, no âmbito da área do município de Luzerna/SC.
O CISAM Meio Oeste, neste ato representado pelo Presidente Moises Diersmann, tendo em vista o art. 50 da Resolução nº 06/2013, resolve
apostilar o Contrato nº 07/2020, com base na Resolução nº 39/2020 e mediante cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA
Os Preços de Regulação e Fiscalização (PRF), constantes do Contrato nº 09/2020, ficam atualizados monetariamente em 5,1979%, corresponde à variação do INPC (IBGE), referente ao período de dezembro/2019 a novembro/2020.
Parágrafo Primeiro - O preço mensal de regulação e fiscalização, com base na Resolução nº 21/2017 que alterou o art. 49 da Resolução nº
06/2013, resulta da multiplicação do valor per capita, estipulado para cada um dos componentes do saneamento básico, pela população do
município consorciado.
Parágrafo Segundo - Fica fixado em R$ 0,0900 a título de PRF, em relação aos serviços de abastecimento de água, R$ 0,0675, a título de
PRF, em relação aos serviços de esgoto.
Parágrafo Terceiro – A atualização monetária dos preços de regulação e fiscalização incide sobre a população do município, a considerar, as
estimativas oficiais realizadas pelo IBGE em dezembro de 2020 e vigorará a partir de janeiro de 2021 (População considerada para base de
cálculo do presente instrumento: 5.684 habitantes).
Parágrafo Quarto – O valor R$ 895,23 (oitocentos e noventa e cinco reais e vinte e três centavos).
CLÁUSULA SEGUNDA
A vigência do presente apostilamento inicia-se em 01 de janeiro de 2021, com término em 31 de janeiro de 2021.
CLÁUSULA TERCEIRA
Ficam mantidas as demais cláusulas e condições constantes do Contrato Original, não expressamente alteradas por este Termo.
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Capinzal/SC, 14 de dezembro de 2020.
Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental – CISAM Meio Oeste
Moises Diersmann – Presidente

TERMO DE APOSTILAMENTO 012/2020

Publicação Nº 2790380

TERMO DE APOSTILAMENTO CISAM – MO N° 012/2020
Segunda apostila ao Contrato Administrativo n° 13/2019, celebrado entre o CISAM e o município de Vargem/SC, com anuência do Serviço
Intermunicipal de Água e Esgoto (SIMAE) que tem por objeto a regulação e fiscalização dos serviços de abastecimento de água e de esgoto
sanitário, no âmbito da área do município de Vargem/SC.
O CISAM Meio Oeste, neste ato representado pelo Presidente Moises Diersmann, tendo em vista o art. 50 da Resolução nº 06/2013, resolve
apostilar o Contrato nº 13/2019, com base na Resolução nº 39/2020 e mediante cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA
Os Preços de Regulação e Fiscalização (PRF), constantes do Contrato nº 09/2020, ficam atualizados monetariamente em 5,1979%, corresponde à variação do INPC (IBGE), referente ao período de dezembro/2019 a novembro/2020.
Parágrafo Primeiro - O preço mensal de regulação e fiscalização, com base na Resolução nº 21/2017 que alterou o art. 49 da Resolução nº
06/2013, resulta da multiplicação do valor per capita, estipulado para cada um dos componentes do saneamento básico, pela população do
município consorciado.
Parágrafo Segundo - Fica fixado em R$ 0,0900 a título de PRF, em relação aos serviços de abastecimento de água, R$ 0,0675, a título de
PRF, em relação aos serviços de esgoto.
Parágrafo Terceiro – A atualização monetária dos preços de regulação e fiscalização incide sobre a população do município, a considerar, as
estimativas oficiais realizadas pelo IBGE em dezembro de 2020 e vigorará a partir de janeiro de 2021 (População considerada para base de
cálculo do presente instrumento: 2.432 habitantes).
Parágrafo Quarto – O valor R$ 383,04 (trezentos e oitenta e três reais e quatro centavos).
CLÁUSULA SEGUNDA
A vigência do presente apostilamento inicia-se em 01 de janeiro de 2021, com término em 31 de janeiro de 2021.
CLÁUSULA TERCEIRA
Ficam mantidas as demais cláusulas e condições constantes do Contrato Original, não expressamente alteradas por este Termo.
Capinzal/SC, 14 de dezembro de 2020.
Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental – CISAM Meio Oeste
Moises Diersmann – Presidente

TERMO DE APOSTILAMENTO 013/2020

Publicação Nº 2790399

TERMO DE APOSTILAMENTO CISAM – MO N° 13/2020
Primeira apostila ao Contrato Administrativo n° 04/2020, celebrado entre o CISAM e o município de Campos Novos/SC, com anuência do
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE) que tem por objeto a regulação e fiscalização dos serviços de abastecimento de
água e de esgoto sanitário, no âmbito da área do município de Campos Novos/SC.
O CISAM Meio Oeste, neste ato representado pelo Presidente Moises Diersmann, tendo em vista o art. 50 da Resolução nº 06/2013, resolve
apostilar o Contrato nº 04/2020, com base na Resolução nº 39/2020 e mediante cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA
Os Preços de Regulação e Fiscalização (PRF), constantes do Contrato nº 09/2020, ficam atualizados monetariamente em 5,1979%, corresponde à variação do INPC (IBGE), referente ao período de dezembro/2019 a novembro/2020.
Parágrafo Primeiro - O preço mensal de regulação e fiscalização, com base na Resolução nº 21/2017 que alterou o art. 49 da Resolução nº
06/2013, resulta da multiplicação do valor per capita, estipulado para cada um dos componentes do saneamento básico, pela população do
município consorciado.
Parágrafo Segundo - Fica fixado em R$ 0,0900 a título de PRF, em relação aos serviços de abastecimento de água, R$ 0,0675, a título de
PRF, em relação aos serviços de esgoto.
Parágrafo Terceiro – A atualização monetária dos preços de regulação e fiscalização incide sobre a população do município, a considerar, as
estimativas oficiais realizadas pelo IBGE em dezembro de 2020 e vigorará a partir de janeiro de 2021 (População considerada para base de
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cálculo do presente instrumento: 36.556 habitantes).
Parágrafo Quarto – O valor R$ 5.757,57 (cinco mil setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e sete centavos).
CLÁUSULA SEGUNDA
A vigência do presente apostilamento inicia-se em 01 de janeiro de 2021, com término em 31 de janeiro de 2021.
CLÁUSULA TERCEIRA
Ficam mantidas as demais cláusulas e condições constantes do Contrato Original, não expressamente alteradas por este Termo.
Capinzal/SC, 14 de dezembro de 2020.
Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental – CISAM Meio Oeste
Moises Diersmann – Presidente

CISAMREC
PUBLICAÇÃO EXTRATO CONTRATUAL REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

Publicação Nº 2788776

PUBLICAÇÃO EXTRATO CONTRATUAL REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2020
CONTRATO Nº. 02.002.0081.2020
CONTRATO DE ADESÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS.
CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMREC - CISAMREC
CONTRATADO: GESTAR ULTRA-SONOGRAFIA E MEDICINA FETAL LTDA
CNPJ/MF Nº. 08.686.645/0001-31
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PÚBLICA, RELATIVO A CONSULTAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CONTRATANTE, COMPREENDENDO O(S) CÓDIGO(S)
E SERVIÇO (S) DESCRIMINADOS (S) NO ANEXO I DO TERMO DE CREDENCIAMENTO UNIVERSAL POR ADESÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE PÚBLICA DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, FIRMADO COM A CONTRATADA, QUE
PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO.
VALOR CONTRATUAL: DE ACORDO COM A NECESSIDADE E UTILIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, CONFORME TABELA DE
CONSULTAS E PROCEDIMENTOS Nº
. 002/CISAMREC/2018.
VIGÊNCIA 08/12/2020 A 31/12/2020

PUBLICAÇÃO EXTRATO TERMO ADITIVO REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

Publicação Nº 2788789

PUBLICAÇÃO EXTRATO TERMO ADITIVO REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2020
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02.002.0075.2019
TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 8666/93
CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMREC - CISAMREC
CONTRATADO: CTC – CENTRO DE TRATAMENTO DE CALCULOS RENAIS
CNPJ/MF Nº. 00.750.073/0001-09
OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL
VIGÊNCIA: 02/12/2020 à 31/12/2020
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02.002.0080.2019
TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 8666/93
CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMREC - CISAMREC
CONTRATADO: HUND E WINNIKOW CLINICA MEDICA LTDA
CNPJ/MF Nº. 16.520.360/0001-54
OBJETO: O PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL
VIGÊNCIA: 18/12/2020 à 31/12/2020
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02.002.0032.2018
TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 8666/93
CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMREC - CISAMREC
CONTRATADO: POSICIONA – MENTE PEDAGOGICA E PSICOLOGIA - LTDA
CNPJ/MF Nº. 31.689.684/0001-04
OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL
VIGÊNCIA: 13/12/2020 à 31/12/2020
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02.002.0078.2019
TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 8666/93
CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMREC - CISAMREC
CONTRATADO: ANIMA CLINICA MEDICA S/S LTDA
CNPJ/MF Nº. 25.194.996/0001-44
OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL
VIGÊNCIA: 16/12/2020 à 31/12/2020
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02.002.0031.2018
TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 8666/93
CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMREC - CISAMREC
CONTRATADO: ORLECLINICA CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA
CNPJ/MF Nº. 04.388.510/0001-39
OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL
VIGÊNCIA: 05/12/2020 À 31/12/2020

CODEPLAN
EDITAL Nº 01/2021 - 1ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Publicação Nº 2790363

Mafra - SC 04 de janeiro de 2021.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2021
O Presidente do CONSÓRCIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO NORTE - CODEPLAN, Adelmo Alberti, de acordo com o Estatuto
Social,
CONVOCA:
Os Senhores Prefeitos Municipais a participarem da 1ª Assembleia Geral Ordinária, com a seguinte programação:
DATA: 15/01/2021
Local: Sala de Reuniões AMPLANORTE
HORA: 10:30
ORDEM DO DIA
-

Revisão Contratos;
Contratação de pessoal
Eleição da Diretoria - Exercício 021
Assuntos Gerais;

Att,
ADELMO ALBERTI
Prefeito Municipal de Bela Vista do Toldo
Presidente - CODEPLAN

CIM-AMFRI
CIM-AMFRI CONTRATO DE PROGRAMA E RATEIO Nº 11/2020 - BALNEÁRIO CAMBORIU

Publicação Nº 2790186

CONTRATO DE PROGRAMA E RATEIO
No 11/2020
PARTES: - MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA REGIÃO DA
FOZ DO RIO ITAJAÍ – CIM-AMFRI
Programa: 01 – Manutenção das Atividades do CIM-AMFRI
DEZEMBRO / 2020
Sumário
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CONTRATO PROGRAMA E RATEIO Nº 11/2020 FIRMADO ENTRE O CIM-AMFRI E O MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ.
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA REGIÃO DA AMFRI - CIM-AMFRI, pessoa jurídica de direito público interno inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 32.980.376/0001-04, com sede na Rua Luiz Lopes Gonzaga, nº 1655, Sala 3, Bairro São Vicente, Itajaí/SC, neste ato
representado por seu Diretor Executivo, Senhor João Luiz Demantova, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o nº
510.513.209-25, Carteira de Identidade sob nº 966.112-3 SSP-PR, no uso de suas atribuições, conferidas pelo Contrato de Consórcio Público
e pelo Estatuto Social, doravante denominado apenas “CIM-AMFRI” e de outro lado o MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob número CNPJ: 83.102.285/0001-07, com sede a Praça Papa João Paulo I, 320, CEP
88338-900 - Balneário Camboriú - SC, neste ato representado pelo seu Prefeito Senhor Fabrício José Sátiro de Oliveira, brasileiro, casado,
empresário, Inscrito no CPF nº 974.418.059-53, Carteira de Identidade nº 3235003 – SSP-SC, doravante denominado apenas “MUNICÍPIO
CONSORCIADO”.
Considerando o CONTRATO DE CONSÓRCIO decorrente do PROTOCOLO DE INTENÇÕES firmado em 27 de julho de 2018, com fundamento
na Lei federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005 e no Decreto Federal n. 6.017, de 17 de janeiro de 2007, que elencou como objeto do CIM-AMFRI a promoção de licitações compartilhadas e a gestão associada de serviços e de políticas públicas para impulsionar o desenvolvimento
sustentável nos Municípios que o integram, em especial nas áreas de agricultura e pesca, saneamento e meio ambiente, infraestrutura
e mobilidade urbana, segurança pública, educação, inovação tecnológica, esporte, cultura e administração tributária, além de outros que
vierem a ser definidos posteriormente pela ASSEMBLEIA GERAL do CIM-AMFRI;
Considerando que nos termos do art. 24, inc. XXVI, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, está dispensada a licitação para a celebração
de contrato de programa com ente da Federação ou com entidade de sua administração indireta, para a prestação de serviços públicos de
forma associada nos termos do autorizado em contrato de consórcio público ou em convênio de cooperação;
Considerando que nos termos do subitem 5.1.4 da Cláusula 5 do Contrato de Consórcio Público um dos instrumentos de gestão do CIM-AMFRI, para a consecução de suas finalidades é a possibilidade de ser contratado pela Administração direta ou indireta dos consorciados,
inclusive por entes da federação, dispensada a licitação nos termos do art. 24, inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93; e
Considerando que os Municípios consorciados aprovaram em ASSEMBLEIA GERAL realizada em 07 de agosto de 2020 o Programa 1 - Manutenção das Atividades do CIM-AMFRI;
As PARTES, atendidas todas as exigências para a formalização deste instrumento, têm entre si justas e acordadas as condições expressas no
presente CONTRATO DE PROGRAMA E RATEIO, doravante denominado CONTRATO, que será regido pelas Cláusulas e condições referidas
a seguir:
CLÁUSULA 1 – DAS DEFINIÇÕES
1.1. Neste CONTRATO e em seus ANEXOS, salvo se do contexto resultar claramente sentido diferente, os termos grafados em letras maiúsculas terão o seu significado explicitado no ANEXO A – GLOSSÁRIO, sem prejuízo de outros inseridos na legislação em vigor.
1.2. As siglas, termos e expressões listados no singular incluem o plural e vice-versa.
CLÁUSULA 2 – DOS ANEXOS E DA INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS
2.1. Integram este CONTRATO, para todos os efeitos legais e contratuais, os ANEXOS relacionados nesta Cláusula:
a) ANEXO A – GLOSSÁRIO
b) ANEXO B – PLANO DE TRABALHO
c) ANEXO C – TABELA DE RATEIO DAS DESPESAS POR MUNICÍPIO
CONSORCIADO
2.2. Na interpretação, integração ou aplicação de qualquer disposição deste CONTRATO, deverão ser consideradas as Cláusulas contratuais
e, depois, as disposições dos ANEXOS que tenham maior relevância na matéria em causa.
2.3. Nas divergências verificadas entre documentos contratuais aplicáveis aos programas objeto deste CONTRATO e entre estes e aqueles
por quais são regidos os municípios consorciados, quando não puderem ser sanadas pelo recurso às regras gerais de interpretação e integração de lacunas, prevalecerá a legislação mencionada no item 3.2 da Clausula 3 deste CONTRATO, a qual deverá prevalecer sobre o
estipulado em qualquer outro documento.
CLÁUSULA 3 – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
3.1. Este CONTRATO está sujeito à legislação brasileira, em vigor na data dos atos ou fatos que vierem a ocorrer, com expressa renúncia à
aplicação de qualquer outra.
3.2. O programa objeto deste instrumento rege-se pelos termos e condições deste CONTRATO e pelas normas gerais de Direito Público,
sendo-lhe aplicáveis, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado, e, ainda, as seguintes
normas:
3.2.1. Constituição Federal de 1988, em especial o artigo 241;
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3.2.2. Lei federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005;
3.2.3. Decreto Federal n. 6.017, de 17 de janeiro de 2007;
3.2.4. Lei federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004;
3.2.5. Lei federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995;
3.2.6. Lei federal nº 9.074, de 07 de julho de 1995
3.2.7. Lei federal nº 8.666, de 21 de junho 1993;
3.2.8. Lei federal nº 12.766, de 07 de dezembro de 2012;
3.2.9. Lei federal nº 9.307, de 23 de setembro de 1996;
3.2.10. Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000;
3.2.11. Constituição do Estado de Santa Catarina, em especial o artigo 114 e o § 3º do artigo 137;
3.2.12. Legislação orçamentária de cada um dos MUNICÍPIOS CONSORCIADOS;
3.2.13. Obedecendo, ainda, no que couber, às normas técnicas e instruções normativas pertinentes.
3.3. As referências às normas aqui aplicáveis deverão também ser compreendidas como referências à legislação que as substituam ou
modifiquem.
CLÁUSULA 4 – DO OBJETO
4.1. Constitui objeto deste CONTRATO a gestão associada dos serviços especificados no PROGRAMA 1 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
DO CIM-AMFRI, em conformidade com o ANEXO B – PLANO DE TRABALHO.
4.2. Integra o objeto do presente CONTRATO, a delegação do poder de polícia e de qualquer outra função de regulação pertinente ao PROGRAMA, conforme subitens 5.1.13 e 5.1.24, ambos da Cláusula 5 do CONTRATO DE CONSÓRCIO.
4.3. A gestão associada dos serviços deverá obedecer ao disposto na legislação pertinente, em normas complementares, nos padrões e nos
procedimentos dispostos no presente CONTRATO.
CLÁUSULA 5 – DA DESCRIÇÃO DAS ETAPAS E DAS AÇÕES
5.1. Para cumprimento dos objetivos o CIM-AMFRI desenvolverá as ações no modo, forma e condições previstas no ANEXO B - PLANO DE
TRABALHO.
CLÁUSULA 6 – DO CRITÉRIO E VALORES PARA RATEIO DO PROGRAMA
6.1. Os PROGRAMAS previstos neste CONTRATO serão custeados na forma de rateio anual, de acordo com os respectivos critérios e valores
estabelecidos nas tabelas apresentadas do ANEXO C - TABELA DE RATEIO DAS DESPESAS POR MUNICÍPIO CONSORCIADO.
CLÁUSULA 7 – DO VALOR E DO REPASSE
7.1. O valor global deste CONTRATO é de R$ 210.115,65 (duzentos e dez mil cento e quinze reais e sessenta e cinco centavos), a serem
repassados sob a forma de transferência eletrônica, em conta corrente – de titularidade do CIM-AMFRI (Banco: Banco do Brasil / 001 Agência: 4295-1 - Conta Corrente: 23557-1), em doze parcelas mensais e consecutivas, de acordo com a tabela que segue:
Parcela

Vencimento

Valor

1

10/01/2021

R$ 17.509,64 (dezessete mil quinhentos e nove reais e sessenta e quatro centavos)

2

10/02/2021

R$ 17.509,64 (dezessete mil quinhentos e nove reais e sessenta e quatro centavos)

3

10/03/2021

R$ 17.509,64 (dezessete mil quinhentos e nove reais e sessenta e quatro centavos)

4

10/04/2021

R$ 17.509,64 (dezessete mil quinhentos e nove reais e sessenta e quatro centavos)

5

10/05/2021

R$ 17.509,64 (dezessete mil quinhentos e nove reais e sessenta e quatro centavos)

6

10/06/2021

R$ 17.509,64 (dezessete mil quinhentos e nove reais e sessenta e quatro centavos)

7

10/07/2021

R$ 17.509,64 (dezessete mil quinhentos e nove reais e sessenta e quatro centavos)
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8

10/08/2021

R$ 17.509,64 (dezessete mil quinhentos e nove reais e sessenta e quatro centavos)

9

10/09/2021

R$ 17.509,64 (dezessete mil quinhentos e nove reais e sessenta e quatro centavos)

10

10/10/2021

R$ 17.509,63 (dezessete mil quinhentos e nove reais e sessenta e três centavos)

11

10/11/2021

R$ 17.509,63 (dezessete mil quinhentos e nove reais e sessenta e três centavos)

12

10/12/2021

R$ 17.509,63 (dezessete mil quinhentos e nove reais e sessenta e três centavos)

7.2. O MUNICÍPIO CONSORCIADO poderá antecipar o repasse das parcelas ao CIM-AMFRI.
7.3. As despesas decorrentes da execução deste CONTRATO serão custeadas pelas dotações específicas do orçamento do MUNICÍPIO CONSORCIADO, de acordo com o que segue:
Código

Atividade

Valor

3.1.90

2.1 - Despesas de Pessoal e Encargos: referente ao custeio das despesas de pessoal,
consistentes em valores para suportar folha de pagamento em todos os seus termos,
incluindo encargos sociais e provisão para eventual rescisão de contrato de trabalho.

R$ 150.980,59

3.3.90

2.2 - Despesas com manutenção das atividades do Consórcio: referente ao custeio das
despesas gerais de manutenção das atividades do programa.

R$ 35.481,04

4.4.90

2.3 - Despesas com Investimento: para bens patrimoniais do Consórcio, consistentes nos
valores destinados à aquisição de móveis e equipamentos para instalação e funcionaR$ 23.654,02
mento do programa.

VALOR TOTAL

R$ 210.115,65

7.4. Havendo saldo financeiro no final de cada exercício, este deverá ser redistribuído no exercício seguinte em forma de superávit financeiro
fortalecendo as ações previstas ou complementando ações em andamento do exercício anterior incluídas no exercício seguinte, conforme
Cláusula 19, item 19.2, do CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO.
CLÁUSULA 8 – DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
8.1. Os cronogramas de execução previstos para a realização das ações do PROGRAMA estão especificados no ANEXO B - PLANO DE TRABALHO.
CLÁUSULA 9 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
9.1. O presente CONTRATO terá vigência durante o exercício financeiro de 2021, cujo termo inicial é 01/01/2021 e o termo final é 31 de
dezembro de 2021.
9.2. A eficácia deste CONTRATO se iniciará com a sua publicação na imprensa oficial, conforme estabelecido no art. 61, parágrafo único,
da Lei nº 8.666/93.
9.3. O prazo de vigência poderá ser prorrogado nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666/93 e do art. 16 da Lei nº 11.107/2007 e de acordo
com o disposto na Cláusula 25 deste CONTRATO.
CLÁUSULA 10 – DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA
10.1. A área abrangida pelos PROGRAMAS corresponde à soma da área territorial dos MUNICIPIOS CONSORCIADOS.
CLÁUSULA 11 – DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO
11.1. Para cumprimento dos objetivos do PROGRAMA previsto neste CONTRATO o CIM-AMFRI poderá se valer dos instrumentos de gestão
previstos na Cláusula 5 do CONTRATO DO CONSÓRCIO e no art. 11 do ESTATUTO SOCIAL.
CLÁUSULA 12 – DOS CRITÉRIOS, INDICADORES E PARÂMETROS PARA AFERIÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS
12.1. O desempenho e os resultados do PROGRAMA que constitui o objeto deste CONTRATO, pelo CIM-AMFRI serão aferidos mediante a
avaliação do cumprimento das metas e implantação das ações descritas no Relatório de Atividades Anual previsto no item 12.2.2 do CONTRATO DO CONSÓRCIO e no inciso XXI do art. 49 do ESTATUTO SOCIAL, pela ASSEMBLEIA GERAL do CIM-AMFRI.
CLÁUSULA 13 – DOS BENS
13.1. Integram o PROGRAMA deste CONTRATO os bens classificados em BENS AFETOS, BENS REVERSÍVEIS e BENS NÃO REVERSÍVEIS,
devidamente registrados no patrimônio do CIM-AMFRI.
13.2. Quando previstos no ANEXO B – PLANO DE TRABALHO, os MUNICICÍPIOS CONSORCIADOS obrigam-se a transferir a posse dos BENS
AFETOS ao CIM-AMFRI, livres e desembaraçados de quaisquer ônus ou encargos.
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13.2.1. Caso determinado BEM AFETO não seja entregue ao CIM-AMFRI até o prazo definido e cuja falta possa prejudicar a prestação do
serviço, não haverá responsabilidade da do CIM-AMFRI pela prestação do serviço até que ocorra entrega pelo MUNICÍPIO CONSORCIADO.
13.3. O CIM-AMFRI obriga-se a manter em bom estado de funcionamento, conservação e segurança, e às suas expensas, os BENS que
integram os programas objeto deste instrumento durante a vigência deste CONTRATO, sem prejuízo do desgaste resultante se seu uso,
nos termos previstos neste CONTRATO.
13.4. A alienação ou oneração dos BENS REVERSÍVEIS somente será aceita quando não comprometer a continuidade dos serviços prestados.
13.5. Nos termos e para os efeitos do disposto nesta Cláusula 13, os BENS REVERSÍVEIS adquiridos ou construídos pelo CIM-AMFRI deverão
estar devidamente registrados na sua contabilidade, de modo a permitir a fácil identificação pelo MUNICÍPIO CONSORCIADO dos BENS
REVERSÍVEIS e dos BENS NÃO REVERSÍVEIS.
13.6. Os BENS AFETOS poderão ser oferecidos em garantia do próprio bem e/ou equipamento em financiamento necessário à sua aquisição
ou à obtenção e construção de outros bens necessários à prestação do serviço objeto deste CONTRATO.
13.7. Extinto o PROGRAMA objeto deste CONTRATO, serão revertidos ao MUNICÍPIO CONSORCIADO todos os BENS REVERSÍVEIS, livres e
desembaraçados de quaisquer ônus ou encargos.
13.7.1. Em qualquer caso de extinção do PROGRAMA, o CIM-AMFRI deverá apresentar o inventário atualizado de todos os bens vinculados
ao PROGRAMA, observadas as normas contábeis vigentes.
13.7.2. Em até 30 (trinta) dias corridos após a extinção do CONTRATO, o MUNICÍPIO CONSORCIADO promoverá a vistoria prévia dos BENS
REVERSÍVEIS, para os efeitos previstos neste CONTRATO, e lavrará o "Termo de Reversão dos Bens”, com a indicação do seu estado de
conservação.
13.7.3. Na hipótese de omissão do MUNICÍPIO CONSORCIADO em relação à realização da vistoria e/ou à emissão do "Termo de Reversão
dos Bens", ter-se-ão como recebidos os BENS REVERSÍVEIS no dia seguinte ao término do prazo referido no item 13.7.2, acima.
13.7.4. Fica o CIM-AMFRI expressamente autorizado a propor, em nome próprio, quaisquer medidas judiciais cabíveis para assegurar ou
recuperar a posse dos BENS AFETOS.
13.7.5. O CIM-AMFRI deverá efetuar a manutenção corretiva e preventiva dos BENS AFETOS, de modo a conservá-los em condições adequadas de uso, respeitando as normas técnicas relativas à saúde, segurança, higiene, sustentabilidade e acessibilidade, entre outros parâmetros
essenciais à sua utilização.
CLÁUSULA 14 – DA LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
14.1. O CIM-AMFRI não terá ou assumirá quaisquer responsabilidades, por obrigações de natureza cível, comercial, tributária, ambiental
ou de qualquer outra natureza, seja como sucessor, devedor solidário ou subsidiário, relativamente ao conjunto de bens do MUNICÍPIO
CONSORCIADO que lhe for cedido para uso no âmbito do PROGRAMA objeto deste CONTRATO, decorrentes de atos ou fatos praticados ou
ocorridos antes da transferência da posse dos referidos bens, ainda que tais fatos ou atos sejam conhecidos ou descobertos posteriormente.
CLÁUSULA 15 – DOS CONTRATOS COM TERCEIROS
15.1. Sem prejuízo de suas responsabilidades e dos riscos previstos neste CONTRATO, o CIM-AMFRI poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares aos programas previstos neste instrumento independentemente de
autorização prévia do MUNICÍPIO CONSORCIADO, nos termos deste CONTRATO.
15.1.1. Os contratos celebrados entre o CIM-AMFRI e terceiros reger-se-ão pelas normas definidas no CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO,
no ESTATUTO SOCIAL e nas suas Resoluções e Instruções Normativas, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre os terceiros
envolvidos e o MUNICÍPIO CONSORCIADO.
15.1.2. Se a participação do MUNICÍPIO CONSORCIADO for necessária para a celebração do negócio, será obrigatória a sua expressa anuência no instrumento de contrato com terceiros.
15.1.3. A execução das atividades contratadas pelo CIM-AMFRI com terceiros pressupõe o cumprimento das normas legais, regulamentares
e contratuais do Programa objeto deste instrumento.
15.2. O CIM-AMFRI responderá pelos prejuízos causados pelas entidades por ela contratadas para o desenvolvimento das atividades compreendidas nos programas objeto deste instrumento, sem prejuízo do direito de regresso.
15.3. Constituirá especial dever do CIM-AMFRI prover e exigir, de qualquer entidade com quem venha a contratar, que sejam promovidas
as medidas necessárias para salvaguardar a integridade física dos cidadãos afetos aos programas objeto deste instrumento, devendo ainda,
cumprir e zelar pelo cumprimento das normas de higiene e segurança em vigor.
CLÁUSULA 16 – DAS DESAPROPRIAÇÕES
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16.1. O MUNICÍPIO CONSORCIADO providenciará a declaração de utilidade pública dos imóveis necessários à execução dos serviços previstos nos programas objeto deste instrumento e o CIM-AMFRI ficará responsável pelo procedimento de desapropriação, nos termos do
subitem 5.1.3 da Cláusula 5ª do CONTRATO DE CONSÓRCIO e do inciso III do art. 11 do ESTATUTO SOCIAL.
16.2. Os pagamentos das indenizações oriundas das desapropriações dos bens imóveis ficarão sob responsabilidade do CIM-AMFRI.
16.2.1. Incluir-se-ão nesses custos as despesas correspondentes a eventuais indenizações por ocupações temporárias e servidões administrativas.
CLÁUSULA 17 – DAS OBRIGAÇÕES DO CIM-AMFRI
17.1. O CIM-AMFRI, sem prejuízo de outras obrigações estabelecidas neste CONTRATO ou na legislação aplicável, para o cumprimento das
atividades decorrentes do Programa objeto deste instrumento, obriga-se a:
17.1.1. Regulamentar e fiscalizar os serviços prestados por terceiros, zelando pela sua boa qualidade;
17.1.2. Cumprir e fazer cumprir as condições deste CONTRATO;
17.1.3. Estimular o aumento da qualidade e o incremento da produtividade dos serviços;
17.1.4. Fornecer todas as informações e dados disponíveis de qualquer natureza relacionados ao CONTRATO, solicitados pelo MUNICÍPIO
CONSORCIADO;
17.1.5. Promover e desenvolver medidas que assegurem a adequada preservação e conservação do meio ambiente;
17.1.6. Assegurar a plena utilização dos BENS perante qualquer instância do poder público de quaisquer de suas esferas;
17.1.7. Pagar as indenizações previstas na legislação aplicável e neste CONTRATO, quando devidas;
17.1.8. Examinar todas as solicitações e documentos encaminhados pelo MUNICÍPIO CONSORCIADO, com vistas à construção, reformulação e/ou adaptação dos serviços, sem prejuízo das autorizações pertinentes previstas na legislação em vigor;
17.1.9. Realizar auditorias periódicas nas contas e registros contábeis do CIM-AMFRI;
17.1.10. Manter em seus arquivos, os projetos, bem como a documentação referente à execução das obras e serviços;
17.1.11. Auxiliar e apoiar os terceiros contratados no relacionamento com as autoridades municipais, estaduais e federais, e com as comunidades, buscando facilitar o cumprimento das obrigações previstas neste CONTRATO;
17.1.12. Expedir atos regulamentares que disciplinem as condições para a execução do objeto deste CONTRATO;
17.1.13. Responder pelo correto comportamento e eficiência de seus empregados e de terceiros contratados, providenciando o uso de uniforme nas funções e condições em que forem exigidos, bem como o porte de crachá indicativo das funções exercidas;
17.1.14. Cumprir determinações legais relativas à legislação trabalhista, previdenciária, de segurança e medicina do trabalho, em relação
aos seus empregados;
17.1.15. Permitir o acesso da fiscalização nas suas dependências, bem como prever nos contratos que firmar com terceiros, o dever de
permitir o acesso da fiscalização;
17.1.16. Manter em dia o inventário e o registro dos bens vinculados aos programas objeto deste instrumento;
17.1.17. Prever, nos contratos celebrados com terceiros, cujo objeto encontra-se integrado às atividades do Programa previstos neste instrumento, que sejam observadas rigorosamente as regras deste CONTRATO e seus ANEXOS e demais disposições legais, regulamentares
e técnicas aplicáveis;
17.1.18. Apresentar na ASSEMBLEIA GERAL do CIM-AMFRI cópia dos instrumentos contratuais relacionados às receitas diretas e acessórias
inerentes ao objeto do Programa previstos neste instrumento;
17.1.19. Observar padrões de governança corporativa e adotar contabilidade e demonstrações financeiras padronizadas, nos termos da
legislação aplicável;
17.1.20. Publicar, na forma da lei, as demonstrações financeiras e manter os registros contábeis de todas as operações em conformidade
com os princípios fundamentais de contabilidade, as normas técnicas brasileiras de contabilidade aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade;
17.1.21. Zelar pela integridade dos bens que integram os programas previstos neste instrumento, tomando todas as providências necessárias;
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17.1.22. Comunicar às autoridades públicas competentes quaisquer atos ou fatos ilegais ou ilícitos de que tenha conhecimento no âmbito
das atividades objeto do Programa previstos neste instrumento;
17.1.23. Manter estrutura suficiente e adequada para atendimento aos usuários, observadas as disposições legais pertinentes ao setor;
17.1.24. Solicitar ao MUNICÍPIO CONSORCIADO, em tempo hábil, os atos de declaração de utilidade pública dos imóveis imprescindíveis à
implantação do objeto do programa previsto neste instrumento, para fins de desapropriação ou constituição de servidão;
17.1.25. Receber e Contabilizar os recursos repassados de acordo com as normas de direito financeiro aplicável às entidades públicas, conforme estabelece o artigo 9.º da Lei Federal 11.107/05;
17.1.26. Fornecer as informações necessárias para que sejam consolidadas nas contas do MUNICÍPIO CONSORCIADO todas as despesas
realizadas com os recursos entregues em virtude deste CONTRATO, de forma que possam ser contabilizadas nas respectivas contas na
conformidade dos elementos econômicos e das atividades ou projetos atendidos, de acordo com o § 4º do art. 8º da Lei Federal 11.107/05;
17.1.27. Aplicar os recursos repassados pelo MUNICÍPIO CONSORCIADO exclusivamente nas ações previstas no objeto do presente CONTRATO e do orçamento aprovado pela ASSEMBLEIA GERAL do CIM-AMFRI e suas respectivas suplementações;
17.1.28. Extinguir os PROGRAMAS previstos neste instrumento nos casos previstos neste CONTRATO.
17.1.29. Respeitar a autonomia e as decisões proferidas pelo COMITÊ TÉCNICO, quando constituído, nos termos da Cláusula 26 deste
instrumento.
CLÁUSULA 18 – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO CONSORCIADO
18.1. O MUNICÍPIO CONSORCIADO, sem prejuízo de outras obrigações estabelecidas neste CONTRATO ou na legislação aplicável, para o
cumprimento das atividades decorrentes do programa previsto neste instrumento obriga-se a:
18.1.1. Dar conhecimento ao CIM-AMFRI das condições dos financiamentos e dos instrumentos jurídicos que assegurem os recursos previstos neste CONTRATO;
18.1.2. Dar conhecimento ao CIM-AMFRI das alterações das condições dos financiamentos referidos no item acima, assim como da contratação de qualquer novo financiamento ou dívida que possa ser considerado para efeito de cálculo da indenização devida no caso de extinção
do programa previsto neste instrumento;
18.1.3. Cumprir e fazer cumprir integralmente este CONTRATO, em conformidade com as disposições legais e regulamentares e, ainda, as
determinações do CIM-AMFRI;
18.1.4. Ceder os equipamentos, acessórios, recursos humanos e materiais necessários à prestação dos serviços, conforme disposto na
Cláusula 13 deste instrumento;
18.1.5. Responder perante o CIM-AMFRI e terceiros, por todos os atos e eventos de sua competência, quanto a obrigações decorrentes do
programa previsto neste instrumento;
18.1.6. Adotar as medidas necessárias para coibir o uso indevido ou a ocupação não autorizada dos bens integrantes do programa previsto
neste instrumento, mantendo o CIM-AMFRI informado a respeito de quaisquer fatos que comprometam sua adequada utilização;
18.1.7. Manter atualizado e fornecer ao CIM-AMFRI, sempre que solicitado todos os documentos, desenhos e cadastros das instalações e
equipamentos referentes à execução dos serviços;
18.1.8. Cumprir e fazer cumprir o presente CONTRATO;
18.1.9. Providenciar a declaração de utilidade pública dos imóveis imprescindíveis à implantação do objeto do Programa previstos neste
instrumento para fins de desapropriação ou constituição de servidão;
18.1.10. Ceder, para acervo do CIM-AMFRI todos os projetos, planos, plantas, softwares, códigos fontes, e outros documentos, de quaisquer naturezas, bem como os direitos deles decorrentes, tudo devidamente atualizado quando necessário, que se revelem necessários ao
desempenho das atividades inerentes aos programas previstos no objeto deste instrumento e que tenham sido especificamente adquiridos
ou criados no desenvolvimento das atividades integradas aos programas previstos no objeto deste instrumento
18.1.11. Receber a prestação de contas e consolidar nas suas respectivas contas;
18.1.12. Fazer o repasse mensal dos recursos conforme estabelecido na Clausula 7 deste CONTRATO;
18.1.13. Manter os recursos orçamentários necessários ao desempenho das ações ora pactuadas.
CLÁUSULA 19 – DA PROPRIEDADE INDUSTRIALEINTELECTUAL

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 3712

19.1. Todos os projetos e documentação técnica, relacionados com as especificações técnicas previstas neste CONTRATO, serão entregues
ao CIM-AMFRI, respeitados os direitos de propriedade industrial.
19.2. A documentação técnica apresentada ao CIM-AMFRI é de sua propriedade, sendo vedada sua utilização para outros fins que não os
previstos neste CONTRATO.
19.2.1. O MUNICÍPIO CONSORCIADO cede gratuitamente ao CIM-AMFRI todos os projetos, planos, plantas e documentos que se revelem
necessários ao desempenho das funções que a este incumbem ou ao exercício dos direitos que lhe assistem nos termos deste CONTRATO,
e que tenham sido especificamente adquiridos ou criados para o desenvolvimento das atividades integradas aos programas previstos no
objeto deste instrumento.
CLÁUSULA 20 – DA FISCALIZAÇÃO
20.1. O MUNICÍPIO CONSORCIADO, a ASSEMBLEIA GERAL e o CONSELHO FISCAL do CIM-AMFRI são competentes para a fiscalização dos
serviços prestados para cumprimento do programa previsto no objeto deste instrumento.
20.2. A fiscalização por parte do CONSELHO FISCAL será realizada bimestralmente de acordo com o calendário de prestação de contas do
TCE/SC, a partir dos relatórios de prestação de contas mensais enviados aos municípios consorciados.
20.3. O CONSELHO FISCAL e a ASSEMBLEIA GERAL do CIM-AMFRI em suas reuniões ordinárias apresentarão os resultados da fiscalização.
CLÁUSULA 21 – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
21.1. Anualmente a Diretoria Executiva submeterá ao CONSELHO FISCAL e a ASSEMBLEIA GERAL do CIM-AMFRI a Prestação de Contas e
o Relatório Anual de Atividades referente aos programas previstos no objeto deste instrumento.
CLÁUSULA 22 – DAS PENALIDADES
22.1. No caso de inadimplemento total ou parcial das obrigações deste CONTRATO pelo MUNICÍPIO CONSORCIADO, este estará sujeito,
sem prejuízo das sanções de natureza civil e penal, à aplicação das penas previstas na Cláusula 26 do CONTRATO DE CONSÓRCIO:
22.1.1. Suspensão por até 120 (cento e vinte) dias, para regularização da situação de inadimplência, sob pena de exclusão;
22.1.2. Exclusão:
22.1.2.1. Na hipótese de o MUNICÍPIO CONSORCIADO ter deixado de incluir no Orçamento Municipal do ano em curso a dotação orçamentária definida e aprovada pela ASSEMBLEIA GERAL do CIM-AMFRI;
22.1.2.2. Na hipótese de o MUNICÍPIO CONSORCIADO deixar de efetuar o pagamento das parcelas mensais devidas pelo prazo de 60 (sessenta) dias, após deliberação da ASSEMBLEIA GERAL do CIM-AMFRI.
22.2. A aplicação das penalidades previstas neste CONTRATO, e o seu cumprimento, não prejudica a aplicação das penas cominadas para
o mesmo fato pela legislação aplicável.
22.3. As penalidades serão aplicadas por meio de processo administrativo, iniciado a partir de notificação, por escrito, ao MUNICÍPIO CONSORCIADO, com os motivos que ensejaram a indicação das sanções cabíveis, abrindo-se prazo de 15 (quinze) dias úteis para apresentação
da defesa.
22.4. A notificação a que se refere o item 22.3. acima será enviada pelo correio, com aviso de recebimento ou entregue ao MUNICÍPIO
CONSORCIADO mediante recibo.
CLÁUSULA 23 – DO CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR
23.1. Considera-se caso fortuito o evento da natureza que, por sua imprevisibilidade e inevitabilidade, gera obstáculo intransponível para o
MUNICÍPIO CONSORCIADO ou para o CIM-AMFRI no cumprimento deste CONTRATO;
23.2. Considera-se força maior o evento humano que, por sua imprevisibilidade e inevitabilidade, cria óbice intransponível para o MUNICÍPIO CONSORCIADO ou para o CIM-AMFRI no cumprimento deste CONTRATO, consubstanciado em fato ou ato superveniente impeditivo de
cumprimento das obrigações assumidas;
23.3. Considera-se fato do príncipe toda determinação estatal, geral, imprevista e imprevisível, positiva ou negativa, que onera substancialmente a execução deste CONTRATO;
23.4. Considera-se fato da Administração toda ação ou omissão de órgão da Administração Pública que, incidindo direta e especificamente
sobre este CONTRATO, retarda, agrava ou impede a sua execução pelo MUNICÍPIO CONSORCIADO ou pelo CIM-AMFRI, ensejando, ainda,
as indenizações correspondentes;
23.5. Consideram-se interferências imprevistas as ocorrências materiais imprevisíveis ou previsíveis com consequências incalculáveis. São
assim considerados os eventos que surgem no decorrer da execução do CONTRATO de modo surpreendente e excepcional, dificultando ou
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onerando extraordinariamente o prosseguimento e a conclusão dos trabalhos.
23.5.1. Podem ser consideradas interferências imprevistas a descoberta de obstáculos, naturais ou artificiais, cuja existência seja anterior à
data de assinatura do CONTRATO, mas de conhecimento superveniente, quando do andamento das obras ou serviços.
23.6. A ocorrência de um caso fortuito ou força maior terá por efeito exonerar o MUNICÍPIO CONSORCIADO ou o CIM-AMFRI de qualquer
responsabilidade pelo não-cumprimento das obrigações decorrentes deste CONTRATO, estritamente nos casos de descumprimento, pontual
e tempestivo, das obrigações em virtude de ocorrência de caso fortuito e/ou força maior.
23.7. Quando tiver o cumprimento de suas obrigações afetado por caso fortuito ou força maior, a PARTE deverá comunicar o ocorrido à outra
PARTE, no prazo máximo de até 15 (quinze) dias contados da ocorrência do evento.
23.8. Na ocorrência de caso fortuito ou força maior, caberá ao CIM-AMFRI promover a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro
deste CONTRATO quando o evento em questão não estiver contemplado no seguro ou na hipótese de o prêmio ser incompatível com o fluxo
de caixa das ações previstas nos programas objeto deste instrumento.
CLÁUSULA 24 – DA INVALIDADE PARCIALEINDEPENDÊNCIA ENTRE AS CLÁUSULAS
24.1. Cada disposição, cláusula, inciso, alínea deste CONTRATO constitui um compromisso independente e distinto.
24.2. Sempre que possível, cada disposição deste CONTRATO deverá ser interpretada de modo a se tornar válida e eficaz à luz da lei aplicável.
24.3. Caso alguma das disposições deste CONTRATO seja considerada ilícita, inválida, nula ou inexequível por decisão de órgão competente,
deverá ser julgada separadamente do restante deste CONTRATO, e substituída por disposição lícita e similar, que reflita as intenções originais das PARTES, observando-se os limites da lei. Todas as demais disposições continuarão em pleno vigor e efeito, não sendo prejudicadas
ou invalidadas, desde que não percam o sentido inicialmente previsto neste CONTRATO.
24.4. As PARTES negociarão, de boa-fé, a substituição das disposições inválidas, ilegais, ou inexequíveis por disposições válidas, legais e
exequíveis, cujo efeito econômico seja o mais próximo possível ao efeito econômico das disposições substituídas.
24.5. Este CONTRATO se presume válido e legítimo, não podendo ser objeto de manifestação administrativa de invalidação com efeitos
auto executórios.
CLÁUSULA 25 – DA ALTERAÇÃO
25.1. O presente CONTRATO poderá ser alterado para o cumprimento dos objetivos do PROGRAMA, por meio de TERMO ADITIVO ou TERMO DE APOSTILAMENTO, conforme o caso.
25.2. O plano de trabalho que compõe o ANEXO B – PLANO DE TRABALHO deste CONTRATO poderão sofrer ajustes e alterações para a
execução do PROGRAMA, inclusive com a criação de novas ações ou com a subtração de propostas, com a adequação dos percentuais de
rateio, ou outras modificações que sejam necessárias e pertinentes para a consecução dos objetivos do PROGRAMA.
25.2.1. As alterações no plano de trabalho que compõe o ANEXO B – PLANO DE TRABALHO deste CONTRATO previstas neste item 25.2,
desde que não ocorra a desnaturação dos respectivos objetos e que as alterações tenham por finalidade a concretização dos objetivos
precípuos do PROGRAMA previsto no PLANO DE TRABALHO, competem à DIRETORIA EXECUTIVA e serão formalizadas por meio de TERMO
DE APOSTILAMENTO.
25.2.2. Todas as alterações previstas neste item 25.2 e seus subitens serão submetidas à aprovação da ASSEMBLEIA GERAL e do CONSELHO FISCAL no Relatório Anual de Atividades, por ocasião da Prestação de Contas, conforme Cláusula 21 deste CONTRATO.
CLÁUSULA 26 – DA SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIAS TÉCNICAS
26.1. Para dirimir eventuais divergências de natureza técnica, poderá ser constituída, ad hoc e por solicitação de qualquer das PARTES, um
COMITÊ TÉCNICO, composto por 03 (três) membros efetivos.
26.1.1. O COMITÊ TÉCNICO será competente para emitir pareceres fundamentados sobre as questões que lhe forem submetidas pelas
PARTES, relativamente à divergências que venham a surgir quanto aos aspectos técnicos ou econômicos correspondentes a prestação dos
serviços objeto do programa que constitui o objeto deste instrumento.
26.2. A PARTE que tiver a iniciativa de solicitar a instalação do COMITÊ TÉCNICO deverá notificar a outra PARTE, indicando o nome de um
membro efetivo.
26.3. Em prazo não superior à 15 (quinze) dias, a outra PARTE, ante a inexistência de acordo acerca da controvérsia, deverá indicar o segundo membro efetivo.
26.4. O terceiro membro efetivo será escolhido de comum acordo pelos membros efetivos indicados pelas PARTES, dentre os especialistas
na matéria controvertida, em prazo não superior a 07 (sete) dias.
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26.4.1. Em caso de controvérsia na escolha do terceiro membro do COMITÊ TÉCNICO, caberá à ASSEMBLEIA GERAL do CIM-AMFRI arbitrar,
decidindo a respeito.
26.5. Os membros do COMITÊ TÉCNICO, indicados pelas PARTES, deverão ser sempre profissionais independentes, de conceito reconhecido.
26.6. O procedimento para solução de divergências iniciar-se-á mediante a instalação do COMITÊ TÉCNICO, devendo a PARTE que teve a
iniciativa fornecer, de imediato, cópia dos documentos ligados ao objeto da divergência suscitada.
26.7. No prazo máximo de até 15 (quinze) dias, a contar do recebimento dos documentos referidos no item anterior, a PARTE reclamada
apresentará as suas alegações relativamente à questão formulada, encaminhando ao COMITÊ TÉCNICO cópia de todos os documentos
apresentados por ambas as PARTES.
26.8. O parecer do COMITÊ TÉCNICO será emitido em um prazo máximo de até 30 (trinta) dias a contar da data de recebimento, pelo
COMITÊ TÉCNICO, das alegações apresentadas pela parte reclamada, se outro prazo não for estabelecido pelas PARTES, de comum acordo
e aceito pelo COMITÊ TÉCNICO.
26.9. Os pareceres do COMITÊ TÉCNICO serão considerados aprovados se contarem com o voto favorável de, pelo menos, 02 (dois) de
seus membros.
26.10. As despesas com o funcionamento do COMITÊ TÉCNICO serão pagas pela PARTE sucumbente.
26.11. A submissão de qualquer questão ao COMITÊ TÉCNICO não exonera as PARTES de dar integral cumprimento às suas obrigações
contratuais, incluindo as emitidas após a apresentação da questão, nem permite qualquer interrupção no desenvolvimento das atividades
relacionadas com os programas que constituem o objeto deste instrumento.
26.12. Se qualquer das PARTES não aceitar o parecer aprovado pelo COMITÊ TÉCNICO, poderá submeter a questão ao Juízo Arbitral, nos
termos da Cláusula 27 deste CONTRATO.
CLÁUSULA 27 - DA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS POR MEDIAÇÃO OU ARBITRAGEM
27.1. Qualquer disputa ou controvérsia relativa à interpretação ou execução deste CONTRATO, ou de qualquer forma oriunda ou associada
a ele, e que não seja dirimida amigavelmente entre as PARTES, ou pelo COMITÊ TÉCNICO, na forma da Cláusula 26 deste CONTRATO, ou
cuja resolução por Peritagem não seja acatada voluntariamente por uma das PARTES, deverá ser resolvida de forma definitiva por meio de
MEDIAÇÃO ou ARBITRAGEM, segundo o disposto na Lei nº 13.140/2015 e no art. 1º, § 1º, da Lei Federal nº 9.307/96.
27.2. A MEDIAÇÃO ou ARBITRAGEM será conduzida e administrada por Câmara de Mediação e Arbitragem escolhida de comum acordo
pelas PARTES.
27.3. A MEDIAÇÃO ou ARBITRAGEM terá início mediante comunicação remetida por uma PARTE à outra, requerendo a instalação do Tribunal
Arbitral, indicando detalhadamente a matéria em torno da qual gira a controvérsia, utilizando como parâmetro as regras arbitrais estabelecidas no Regulamento de Mediação e Arbitragem da Câmara escolhida.
27.4. A MEDIAÇÃO ou ARBITRAGEM seguirá os seguintes preceitos:
27.4.1. A escolha dos árbitros seguirá o rito estabelecido no regulamento da Câmara escolhida;
27.4.2. O Tribunal Arbitral será constituído por 03 (três) árbitros, cabendo a cada uma das PARTES a escolha de um árbitro titular, de acordo
com os prazos previstos no Regulamento da Câmara escolhida. Os árbitros indicados pelas PARTES deverão escolher em conjunto o nome
do terceiro árbitro, a quem caberá a Presidência do Tribunal Arbitral;
27.4.2.1. Se qualquer das PARTES deixar de indicar o árbitro, caberá ao Presidente da Câmara fazer essa nomeação. Da mesma forma, caso
os árbitros indicados não cheguem a um consenso quanto à indicação do terceiro árbitro, caberá ao Presidente da Câmara fazê-lo.
27.2.1.2. As PARTES, de comum acordo, poderão afastar a aplicação de dispositivo do Regulamento da Câmara escolhida se este limitar a
escolha do árbitro único, co-árbitro ou presidente do tribunal à respectiva lista de árbitros, autorizado o controle da escolha pelos órgãos
competentes da instituição, sendo que, nos casos de impasse e arbitragem multiparte, deverá ser observado o que dispuser o Regulamento
aplicável.
27.4.3. A cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina, Brasil, será a sede da Arbitragem e o local da prolação do laudo arbitral;
23.4.4. O idioma a ser utilizado no processo de MEDIAÇÃO ou ARBITRAGEM será a língua portuguesa.
27.4.5. Quanto ao mérito, a MEDIAÇÃO ou ARBITRAGEM será de direito e decidirão os árbitros com base na lei brasileira, obedecendo,
quanto ao procedimento, as disposições da presente Cláusula, no Regulamento e o disposto na Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015 e na
Lei Federal nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, constituindo título executivo vinculativo entre as PARTES;
27.4.6. A MEDIAÇÃO ou ARBITRAGEM observará o princípio da publicidade;
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27.4.7. O termo final de mediação ou a sentença arbitral será definitiva para o impasse e seu conteúdo obrigará às PARTES e seus sucessores;
27.4.8. O termo final de mediação ou a sentença arbitral decidirá sobre a responsabilidade das PARTES acerca dos encargos, custas e despesas do processo arbitral, inclusive honorários dos árbitros e de perito(s) indicado(s) pelo Tribunal Arbitral e os honorários advocatícios de
sucumbência, com respectiva distribuição proporcional, se assim for entendido pelo Tribunal Arbitral.
27.5. As PARTES suportarão em iguais proporções os honorários e custos do Tribunal Arbitral e cada uma delas suportará exclusivamente
seus próprios custos de advogados peritos e outros necessários à defesa de seus interesses perante o Tribunal Arbitral.
27.6. A submissão de qualquer questão à arbitragem não exonera as PARTES do pontual e tempestivo cumprimento das disposições do
CONTRATO, nem permite qualquer interrupção do desenvolvimento das ações previstas nos programas que constituem o objeto deste
instrumento, que deverão continuar a processar-se nos termos em vigor à data de submissão da questão até que uma decisão final seja
obtida relativamente à matéria em causa.
27.7. Não obstante as disposições acima, cada PARTE permanece com o direito de requerer medidas judiciais:
27.7.1. Para obtenção de medidas cautelares de proteção de direitos previamente à instalação do Tribunal Arbitral, cuja propositura não
será interpretada como uma renúncia do procedimento arbitral pelas PARTES, nem afetará a existência, validade e eficácia da convenção
de arbitragem; e
27.7.2. Para executar qualquer decisão arbitral, inclusive o laudo final.
27.7.2.1. Após a instalação do Juízo Arbitral, os requerimentos de medida cautelar ou antecipação de tutela deverão ser dirigidos ao Juízo
Arbitral.
27.8. Em sendo necessária a obtenção de medida liminar antes da instituição do processo arbitral, as PARTES elegem o Foro Central da
Comarca de Itajaí, no Estado de Santa Catarina.
27.8.1. As PARTES reconhecem que eventual medida liminar obtida perante o Poder Judiciário deverá ser necessariamente revista pelo
Tribunal Arbitral (ou árbitro), que então decidirá pela sua manutenção, revisão ou cassação.
27.9. As PARTES reconhecem que qualquer ordem, decisão ou determinação arbitral será definitiva e vinculativa, constituindo o laudo final
título executivo judicial.
27.10. Caso o litígio entre as PARTES envolva pedido de rescisão deste CONTRATO, o Juízo Arbitral, ou o Poder Judiciário, se o Juízo Arbitral
não estiver ainda instalado, deverá assegurar, liminarmente, até o trânsito em julgado da decisão final da lide, a continuidade da percepção,
pelo CIM-AMFRI, de todas as receitas previstas neste CONTRATO para continuidade das ações previstas nos programa que constituem o
objeto deste instrumento, de modo a garantir a efetividade da sua decisão final.
CLÁUSULA 28 – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO
28.1. Considerar-se-á extinto o CONTRATO, observadas as normas legais específicas, quando ocorrer:
28.1.1. Término do prazo de vigência deste CONTRATO;
28.1.2. Rescisão amigável, na forma do art. 79, inc. II, da Lei nº 8.666/93;
28.1.3. Rescisão automática;
28.1.4. Outras formas de extinção do CONTRATO admitidas pela Lei.
28.2. A rescisão automática prevista no subitem 28.1.3 ocorrerá no caso de o MUNICÍPIO CONSORCIADO deixar de integrar o CONSÓRCIO,
nos casos previstos em Lei, inclusive nos casos de retirada ou exclusão, sendo obrigação do MUNICÍPIO CONSORCIADO o repasse ao CONSÓRCIO das parcelas financeiras devidas até a data do seu desligamento ou exclusão do quadro de entes consorciados..
28.2.1. Poderá ser excluído do CONSÓRCIO, após prévia suspensão, o MUNICÍPIO CONSORCIADO que não consignar, em sua lei orçamentária ou em créditos adicionais, as dotações suficientes para suportar as despesas assumidas por meio de contrato de rateio, na forma do
art. 8º, § 5º, da Lei nº 11.107/2005.
24.2.2. A retirada ou a extinção do CONSÓRCIO não prejudicará as obrigações já constituídas, inclusive os CONTRATOS, cuja extinção dependerá do prévio pagamento das indenizações eventualmente devidas.
CLÁUSULA 29 – DO COMPLIANCE
29.1. As PARTES se comprometem que, no que diz respeito a este CONTRATO, que nem elas nem qualquer membro dos seus grupos, nem
qualquer agente, consultor ou outro intermediário que atua em seu nome ou dos seus grupos, irão, direta ou indiretamente dar, prometer,
oferecer, aprovar ou autorizar a oferta de algo de valor a:
a) Qualquer empregado, oficial, diretor ou qualquer pessoa que represente empresas públicas ou privadas ou companhia afiliada, que estejam e venham a se relacionar em razão do objeto contratual;
b) Qualquer outra pessoa, incluindo qualquer Funcionário Público;
c) Partidos políticos ou sindicatos controlados pelo Governo ou por qualquer partido político; ou
d) Organizações de caridade ou administradores, diretores ou empregados das mesmas, ou qualquer pessoa que atue direta ou indiretamente em nome das mesmas, com a finalidade de (a) garantir qualquer vantagem indevida para qualquer funcionário das partes contratantes e/ou de qualquer empresa com quem se relacionem em razão do objeto contratual ou empresa afiliada da mesma;
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e) induzir ou influenciar indevidamente Funcionários Públicos para que tomem medidas ou abstenham-se de tomá-las para benefício de
qualquer das partes, ou para assegurar a direção dos negócios a qualquer das Partes.
29.2. As PARTES garantem ainda que:
a) Segundo seu melhor conhecimento, nem elas nem qualquer de seus afiliados, diretores, acionistas, empregados, agentes, outros intermediários ou qualquer pessoa que atue direta ou indiretamente da sua parte, executarão qualquer das ações descritas nos itens acima;
b) As pessoas descritas acima, cumprirão com as disposições desta cláusula.
c) Asseguram e garantem que elas e os seus afiliados, oficiais, diretores, acionistas, empregados, agentes ou outros intermediários, ou
qualquer outra pessoa que atue direta ou indiretamente de sua parte, cumprirão totalmente com as Diretrizes de Anticorrupção em vigor
no Brasil (Lei Federal 12.846/2013).
d) Certificam e garantem que manterão registros adequados de forma a possibilitar verificação do cumprimento dos dispositivos da presente
Cláusula, e, sem prejuízo das demais disposições do presente Contrato relativas a auditorias.
CLÁUSULA 30 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
30.1. Os prazos estabelecidos em dias, neste CONTRATO, contar-se-ão em dias corridos, salvo se, expressamente, se referir a dias úteis.
30.1.1. Em todas as hipóteses, deve-se excluir o primeiro dia e incluir o último.
30.1.2. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente do CIM-AMFRI.
30.2. Se qualquer das PARTES permitir, mesmo por omissão, o descumprimento, no todo ou em parte, de quaisquer das Cláusulas ou condições deste CONTRATO e de seus ANEXOS, tal fato não poderá liberar, desonerar ou, de qualquer modo afetar ou prejudicar a validade e
eficácia das mesmas Cláusulas e condições, as quais permanecerão inalteradas, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.
30.3. O ANEXO B – PLANO DE TRABALHO se encontra devidamente adequado até a data da assinatura do CONTRATO, para atender os
MUNICÍPIOS CONSORCIADOS que subscreveram os respectivos PROGRAMAS.
30.3.1. Havendo a desistência, saída ou qualquer outro motivo que determine a retirada de algum MUNICÍPIO CONSORCIADO, após a
assinatura do presente CONTRATO, aplica-se o disposto no subitem 25.2 da Cláusula 25.
CLÁUSULA 31 – DO FORO
31.1. Fica desde já eleito o Foro Central da Comarca de Itajaí, Estado de Santa Catarina, para as medidas judiciais relativas ao presente
CONTRATO.
E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente CONTRATO em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo qualificadas.
Itajaí, 23 de dezembro de 2020.
JOÃO LUIZ DEMANTOVA
Diretor Executivo do CIM-AMFRI
FABRÍCIO JOSÉ SÁTIRO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal de Balneário Camboriú
Testemunhas
Érica Miranda dos Santos Requi
RG: 7.832.656-5/SSP-PR

Anna Júlia Pedruzzi Nardi
RG: 684.694-5/SSP-SC

CIM-AMFRI CONTRATO DE PROGRAMA E RATEIO Nº 12/2020 - BALNEÁRIO PIÇARRAS

Publicação Nº 2790200

CONTRATO DE PROGRAMA E RATEIO
No 12/2020
PARTES: - MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO PIÇARRAS
- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA REGIÃO DA
FOZ DO RIO ITAJAÍ – CIM-AMFRI
Programa: 01 – Manutenção das Atividades do CIM-AMFRI
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CONTRATO PROGRAMA E RATEIO Nº 12/2020 FIRMADO ENTRE O CIM-AMFRI E O MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO PIÇARRAS.
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA REGIÃO DA AMFRI - CIM-AMFRI, pessoa jurídica de direito público interno inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 32.980.376/0001-04, com sede na Rua Luiz Lopes Gonzaga, nº 1655, Sala 3, Bairro São Vicente, Itajaí/SC, neste ato
representado por seu Diretor Executivo, Senhor João Luiz Demantova, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o nº
510.513.209-25, Carteira de Identidade sob nº 966.112-3 SSP-PR, no uso de suas atribuições, conferidas pelo Contrato de Consórcio Público
e pelo Estatuto Social, doravante denominado apenas “CIM-AMFRI” e de outro lado o MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO PIÇARRAS, pessoa jurídica
de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob número 83.102.335/0001-48, com sede na Rua Alexandre G. Figueiredo, 68 – Centro,
CEP 88.380-000 – Balneario Piçarras - SC, neste ato representado pelo seu Prefeito Senhor Leonel José Martins, brasileiro, divorciado,
empresário, Inscrito no CPF nº 093.550.309-91, Carteira de Identidade nº 307.899 – SSP-SC, doravante denominado apenas “MUNICÍPIO
CONSORCIADO”.
Considerando o CONTRATO DE CONSÓRCIO decorrente do PROTOCOLO DE INTENÇÕES firmado em 27 de julho de 2018, com fundamento
na Lei federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005 e no Decreto Federal n. 6.017, de 17 de janeiro de 2007, que elencou como objeto do CIM-AMFRI a promoção de licitações compartilhadas e a gestão associada de serviços e de políticas públicas para impulsionar o desenvolvimento
sustentável nos Municípios que o integram, em especial nas áreas de agricultura e pesca, saneamento e meio ambiente, infraestrutura
e mobilidade urbana, segurança pública, educação, inovação tecnológica, esporte, cultura e administração tributária, além de outros que
vierem a ser definidos posteriormente pela ASSEMBLEIA GERAL do CIM-AMFRI;
Considerando que nos termos do art. 24, inc. XXVI, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, está dispensada a licitação para a celebração
de contrato de programa com ente da Federação ou com entidade de sua administração indireta, para a prestação de serviços públicos de
forma associada nos termos do autorizado em contrato de consórcio público ou em convênio de cooperação;
Considerando que nos termos do subitem 5.1.4 da Cláusula 5 do Contrato de Consórcio Público um dos instrumentos de gestão do CIM-AMFRI, para a consecução de suas finalidades é a possibilidade de ser contratado pela Administração direta ou indireta dos consorciados,
inclusive por entes da federação, dispensada a licitação nos termos do art. 24, inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93; e
Considerando que os Municípios consorciados aprovaram em ASSEMBLEIA GERAL realizada em 07 de agosto de 2020 o Programa 1 - Manutenção das Atividades do CIM-AMFRI;
As PARTES, atendidas todas as exigências para a formalização deste instrumento, têm entre si justas e acordadas as condições expressas no
presente CONTRATO DE PROGRAMA E RATEIO, doravante denominado CONTRATO, que será regido pelas Cláusulas e condições referidas
a seguir:
CLÁUSULA 1 – DAS DEFINIÇÕES
1.1. Neste CONTRATO e em seus ANEXOS, salvo se do contexto resultar claramente sentido diferente, os termos grafados em letras maiúsculas terão o seu significado explicitado no ANEXO A – GLOSSÁRIO, sem prejuízo de outros inseridos na legislação em vigor.
1.2. As siglas, termos e expressões listados no singular incluem o plural e vice-versa.
CLÁUSULA 2 – DOS ANEXOS E DA INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS
2.1. Integram este CONTRATO, para todos os efeitos legais e contratuais, os ANEXOS relacionados nesta Cláusula:
a) ANEXO A – GLOSSÁRIO
b) ANEXO B – PLANO DE TRABALHO
c) ANEXO C – TABELA DE RATEIO DAS DESPESAS POR MUNICÍPIO
CONSORCIADO
2.2. Na interpretação, integração ou aplicação de qualquer disposição deste CONTRATO, deverão ser consideradas as Cláusulas contratuais
e, depois, as disposições dos ANEXOS que tenham maior relevância na matéria em causa.
2.3. Nas divergências verificadas entre documentos contratuais aplicáveis aos programas objeto deste CONTRATO e entre estes e aqueles
por quais são regidos os municípios consorciados, quando não puderem ser sanadas pelo recurso às regras gerais de interpretação e integração de lacunas, prevalecerá a legislação mencionada no item 3.2 da Clausula 3 deste CONTRATO, a qual deverá prevalecer sobre o
estipulado em qualquer outro documento.
CLÁUSULA 3 – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
3.1. Este CONTRATO está sujeito à legislação brasileira, em vigor na data dos atos ou fatos que vierem a ocorrer, com expressa renúncia à
aplicação de qualquer outra.
3.2. O programa objeto deste instrumento rege-se pelos termos e condições deste CONTRATO e pelas normas gerais de Direito Público,
sendo-lhe aplicáveis, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado, e, ainda, as seguintes
normas:
3.2.1. Constituição Federal de 1988, em especial o artigo 241;
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3.2.2. Lei federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005;
3.2.3. Decreto Federal n. 6.017, de 17 de janeiro de 2007;
3.2.4. Lei federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004;
3.2.5. Lei federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995;
3.2.6. Lei federal nº 9.074, de 07 de julho de 1995
3.2.7. Lei federal nº 8.666, de 21 de junho 1993;
3.2.8. Lei federal nº 12.766, de 07 de dezembro de 2012;
3.2.9. Lei federal nº 9.307, de 23 de setembro de 1996;
3.2.10. Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000;
3.2.11. Constituição do Estado de Santa Catarina, em especial o artigo 114 e o § 3º do artigo 137;
3.2.12. Legislação orçamentária de cada um dos MUNICÍPIOS CONSORCIADOS;
3.2.13. Obedecendo, ainda, no que couber, às normas técnicas e instruções normativas pertinentes.
3.3. As referências às normas aqui aplicáveis deverão também ser compreendidas como referências à legislação que as substituam ou
modifiquem.
CLÁUSULA 4 – DO OBJETO
4.1. Constitui objeto deste CONTRATO a gestão associada dos serviços especificados no PROGRAMA 1 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
DO CIM-AMFRI, em conformidade com o ANEXO B – PLANO DE TRABALHO.
4.2. Integra o objeto do presente CONTRATO, a delegação do poder de polícia e de qualquer outra função de regulação pertinente ao PROGRAMA, conforme subitens 5.1.13 e 5.1.24, ambos da Cláusula 5 do CONTRATO DE CONSÓRCIO.
4.3. A gestão associada dos serviços deverá obedecer ao disposto na legislação pertinente, em normas complementares, nos padrões e nos
procedimentos dispostos no presente CONTRATO.
CLÁUSULA 5 – DA DESCRIÇÃO DAS ETAPAS E DAS AÇÕES
5.1. Para cumprimento dos objetivos o CIM-AMFRI desenvolverá as ações no modo, forma e condições previstas no ANEXO B - PLANO DE
TRABALHO.
CLÁUSULA 6 – DO CRITÉRIO E VALORES PARA RATEIO DO PROGRAMA
6.1. Os PROGRAMAS previstos neste CONTRATO serão custeados na forma de rateio anual, de acordo com os respectivos critérios e valores
estabelecidos nas tabelas apresentadas do ANEXO C - TABELA DE RATEIO DAS DESPESAS POR MUNICÍPIO CONSORCIADO.
CLÁUSULA 7 – DO VALOR E DO REPASSE
7.1. O valor global deste CONTRATO é de R$ 34.179,32 (trinta e quatro mil cento e setenta e nove reais e trinta e dois centavos), a serem
repassados sob a forma de transferência eletrônica, em conta corrente – de titularidade do CIM-AMFRI (Banco: Banco do Brasil / 001 Agência: 4295-1 - Conta Corrente: 23557-1), em doze parcelas mensais e consecutivas, de acordo com a tabela que segue:
Parcela

Vencimento

Valor

1

10/01/2021

R$ 2.848,28 (dois mil oitocentos e quarenta e oito reais e vinte e oito centavos)

2

10/02/2021

R$ 2.848,28 (dois mil oitocentos e quarenta e oito reais e vinte e oito centavos)

3

10/03/2021

R$ 2.848,28 (dois mil oitocentos e quarenta e oito reais e vinte e oito centavos)

4

10/04/2021

R$ 2.848,28 (dois mil oitocentos e quarenta e oito reais e vinte e oito centavos)

5

10/05/2021

R$ 2.848,28 (dois mil oitocentos e quarenta e oito reais e vinte e oito centavos)

6

10/06/2021

R$ 2.848,28 (dois mil oitocentos e quarenta e oito reais e vinte e oito centavos)

7

10/07/2021

R$ 2.848,28 (dois mil oitocentos e quarenta e oito reais e vinte e oito centavos)

8

10/08/2021

R$ 2.848,28 (dois mil oitocentos e quarenta e oito reais e vinte e oito centavos)
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9

10/09/2021

R$ 2.848,27 (dois mil oitocentos e quarenta e oito reais e vinte e sete centavos)

10

10/10/2021

R$ 2.848,27 (dois mil oitocentos e quarenta e oito reais e vinte e sete centavos)

11

10/11/2021

R$ 2.848,27 (dois mil oitocentos e quarenta e oito reais e vinte e sete centavos)

12

10/12/2021

R$ 2.848,27 (dois mil oitocentos e quarenta e oito reais e vinte e sete centavos)

7.2. O MUNICÍPIO CONSORCIADO poderá antecipar o repasse das parcelas ao CIM-AMFRI.
7.3. As despesas decorrentes da execução deste CONTRATO serão custeadas pelas dotações específicas do orçamento do MUNICÍPIO CONSORCIADO, de acordo com o que segue:
Código
3.1.90
3.3.90
4.4.90

Atividade

Valor

2.1 - Despesas de Pessoal e Encargos: referente ao custeio das despesas de pessoal, consistentes em valores para suportar folha de pagamento em todos os seus termos, incluindo encargos sociais e provisão para
R$ 24.559,87
eventual rescisão de contrato de trabalho.
2.2 - Despesas com manutenção das atividades do Consórcio: referente ao custeio das despesas gerais de
R$ 5.771,67
manutenção das atividades do programa.
2.3 - Despesas com Investimento: para bens patrimoniais do Consórcio, consistentes nos valores destinados
R$ 3.847,78
à aquisição de móveis e equipamentos para instalação e funcionamento do programa.

VALOR TOTAL

R$ 34.179,32

7.4. Havendo saldo financeiro no final de cada exercício, este deverá ser redistribuído no exercício seguinte em forma de superávit financeiro
fortalecendo as ações previstas ou complementando ações em andamento do exercício anterior incluídas no exercício seguinte, conforme
Cláusula 19, item 19.2, do CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO.
CLÁUSULA 8 – DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
8.1. Os cronogramas de execução previstos para a realização das ações do PROGRAMA estão especificados no ANEXO B - PLANO DE TRABALHO.
CLÁUSULA 9 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
9.1. O presente CONTRATO terá vigência durante o exercício financeiro de 2021, cujo termo inicial é 01/01/2021 e o termo final é 31 de
dezembro de 2021.
9.2. A eficácia deste CONTRATO se iniciará com a sua publicação na imprensa oficial, conforme estabelecido no art. 61, parágrafo único,
da Lei nº 8.666/93.
9.3. O prazo de vigência poderá ser prorrogado nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666/93 e do art. 16 da Lei nº 11.107/2007 e de acordo
com o disposto na Cláusula 25 deste CONTRATO.
CLÁUSULA 10 – DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA
10.1. A área abrangida pelos PROGRAMAS corresponde à soma da área territorial dos MUNICIPIOS CONSORCIADOS.
CLÁUSULA 11 – DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO
11.1. Para cumprimento dos objetivos do PROGRAMA previsto neste CONTRATO o CIM-AMFRI poderá se valer dos instrumentos de gestão
previstos na Cláusula 5 do CONTRATO DO CONSÓRCIO e no art. 11 do ESTATUTO SOCIAL.
CLÁUSULA 12 – DOS CRITÉRIOS, INDICADORES E PARÂMETROS PARA AFERIÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS
12.1. O desempenho e os resultados do PROGRAMA que constitui o objeto deste CONTRATO, pelo CIM-AMFRI serão aferidos mediante a
avaliação do cumprimento das metas e implantação das ações descritas no Relatório de Atividades Anual previsto no item 12.2.2 do CONTRATO DO CONSÓRCIO e no inciso XXI do art. 49 do ESTATUTO SOCIAL, pela ASSEMBLEIA GERAL do CIM-AMFRI.
CLÁUSULA 13 – DOS BENS
13.1. Integram o PROGRAMA deste CONTRATO os bens classificados em BENS AFETOS, BENS REVERSÍVEIS e BENS NÃO REVERSÍVEIS,
devidamente registrados no patrimônio do CIM-AMFRI.
13.2. Quando previstos no ANEXO B – PLANO DE TRABALHO, os MUNICICÍPIOS CONSORCIADOS obrigam-se a transferir a posse dos BENS
AFETOS ao CIM-AMFRI, livres e desembaraçados de quaisquer ônus ou encargos.
13.2.1. Caso determinado BEM AFETO não seja entregue ao CIM-AMFRI até o prazo definido e cuja falta possa prejudicar a prestação do
serviço, não haverá responsabilidade da do CIM-AMFRI pela prestação do serviço até que ocorra entrega pelo MUNICÍPIO CONSORCIADO.
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13.3. O CIM-AMFRI obriga-se a manter em bom estado de funcionamento, conservação e segurança, e às suas expensas, os BENS que
integram os programas objeto deste instrumento durante a vigência deste CONTRATO, sem prejuízo do desgaste resultante se seu uso,
nos termos previstos neste CONTRATO.
13.4. A alienação ou oneração dos BENS REVERSÍVEIS somente será aceita quando não comprometer a continuidade dos serviços prestados.
13.5. Nos termos e para os efeitos do disposto nesta Cláusula 13, os BENS REVERSÍVEIS adquiridos ou construídos pelo CIM-AMFRI deverão
estar devidamente registrados na sua contabilidade, de modo a permitir a fácil identificação pelo MUNICÍPIO CONSORCIADO dos BENS
REVERSÍVEIS e dos BENS NÃO REVERSÍVEIS.
13.6. Os BENS AFETOS poderão ser oferecidos em garantia do próprio bem e/ou equipamento em financiamento necessário à sua aquisição
ou à obtenção e construção de outros bens necessários à prestação do serviço objeto deste CONTRATO.
13.7. Extinto o PROGRAMA objeto deste CONTRATO, serão revertidos ao MUNICÍPIO CONSORCIADO todos os BENS REVERSÍVEIS, livres e
desembaraçados de quaisquer ônus ou encargos.
13.7.1. Em qualquer caso de extinção do PROGRAMA, o CIM-AMFRI deverá apresentar o inventário atualizado de todos os bens vinculados
ao PROGRAMA, observadas as normas contábeis vigentes.
13.7.2. Em até 30 (trinta) dias corridos após a extinção do CONTRATO, o MUNICÍPIO CONSORCIADO promoverá a vistoria prévia dos BENS
REVERSÍVEIS, para os efeitos previstos neste CONTRATO, e lavrará o "Termo de Reversão dos Bens”, com a indicação do seu estado de
conservação.
13.7.3. Na hipótese de omissão do MUNICÍPIO CONSORCIADO em relação à realização da vistoria e/ou à emissão do "Termo de Reversão
dos Bens", ter-se-ão como recebidos os BENS REVERSÍVEIS no dia seguinte ao término do prazo referido no item 13.7.2, acima.
13.7.4. Fica o CIM-AMFRI expressamente autorizado a propor, em nome próprio, quaisquer medidas judiciais cabíveis para assegurar ou
recuperar a posse dos BENS AFETOS.
13.7.5. O CIM-AMFRI deverá efetuar a manutenção corretiva e preventiva dos BENS AFETOS, de modo a conservá-los em condições adequadas de uso, respeitando as normas técnicas relativas à saúde, segurança, higiene, sustentabilidade e acessibilidade, entre outros parâmetros
essenciais à sua utilização.
CLÁUSULA 14 – DA LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
14.1. O CIM-AMFRI não terá ou assumirá quaisquer responsabilidades, por obrigações de natureza cível, comercial, tributária, ambiental
ou de qualquer outra natureza, seja como sucessor, devedor solidário ou subsidiário, relativamente ao conjunto de bens do MUNICÍPIO
CONSORCIADO que lhe for cedido para uso no âmbito do PROGRAMA objeto deste CONTRATO, decorrentes de atos ou fatos praticados ou
ocorridos antes da transferência da posse dos referidos bens, ainda que tais fatos ou atos sejam conhecidos ou descobertos posteriormente.
CLÁUSULA 15 – DOS CONTRATOS COM TERCEIROS
15.1. Sem prejuízo de suas responsabilidades e dos riscos previstos neste CONTRATO, o CIM-AMFRI poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares aos programas previstos neste instrumento independentemente de
autorização prévia do MUNICÍPIO CONSORCIADO, nos termos deste CONTRATO.
15.1.1. Os contratos celebrados entre o CIM-AMFRI e terceiros reger-se-ão pelas normas definidas no CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO,
no ESTATUTO SOCIAL e nas suas Resoluções e Instruções Normativas, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre os terceiros
envolvidos e o MUNICÍPIO CONSORCIADO.
15.1.2. Se a participação do MUNICÍPIO CONSORCIADO for necessária para a celebração do negócio, será obrigatória a sua expressa anuência no instrumento de contrato com terceiros.
15.1.3. A execução das atividades contratadas pelo CIM-AMFRI com terceiros pressupõe o cumprimento das normas legais, regulamentares
e contratuais do Programa objeto deste instrumento.
15.2. O CIM-AMFRI responderá pelos prejuízos causados pelas entidades por ela contratadas para o desenvolvimento das atividades compreendidas nos programas objeto deste instrumento, sem prejuízo do direito de regresso.
15.3. Constituirá especial dever do CIM-AMFRI prover e exigir, de qualquer entidade com quem venha a contratar, que sejam promovidas
as medidas necessárias para salvaguardar a integridade física dos cidadãos afetos aos programas objeto deste instrumento, devendo ainda,
cumprir e zelar pelo cumprimento das normas de higiene e segurança em vigor.
CLÁUSULA 16 – DAS DESAPROPRIAÇÕES
16.1. O MUNICÍPIO CONSORCIADO providenciará a declaração de utilidade pública dos imóveis necessários à execução dos serviços previstos nos programas objeto deste instrumento e o CIM-AMFRI ficará responsável pelo procedimento de desapropriação, nos termos do
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subitem 5.1.3 da Cláusula 5ª do CONTRATO DE CONSÓRCIO e do inciso III do art. 11 do ESTATUTO SOCIAL.
16.2. Os pagamentos das indenizações oriundas das desapropriações dos bens imóveis ficarão sob responsabilidade do CIM-AMFRI.
16.2.1. Incluir-se-ão nesses custos as despesas correspondentes a eventuais indenizações por ocupações temporárias e servidões administrativas.
CLÁUSULA 17 – DAS OBRIGAÇÕES DO CIM-AMFRI
17.1. O CIM-AMFRI, sem prejuízo de outras obrigações estabelecidas neste CONTRATO ou na legislação aplicável, para o cumprimento das
atividades decorrentes do Programa objeto deste instrumento, obriga-se a:
17.1.1. Regulamentar e fiscalizar os serviços prestados por terceiros, zelando pela sua boa qualidade;
17.1.2. Cumprir e fazer cumprir as condições deste CONTRATO;
17.1.3. Estimular o aumento da qualidade e o incremento da produtividade dos serviços;
17.1.4. Fornecer todas as informações e dados disponíveis de qualquer natureza relacionados ao CONTRATO, solicitados pelo MUNICÍPIO
CONSORCIADO;
17.1.5. Promover e desenvolver medidas que assegurem a adequada preservação e conservação do meio ambiente;
17.1.6. Assegurar a plena utilização dos BENS perante qualquer instância do poder público de quaisquer de suas esferas;
17.1.7. Pagar as indenizações previstas na legislação aplicável e neste CONTRATO, quando devidas;
17.1.8. Examinar todas as solicitações e documentos encaminhados pelo MUNICÍPIO CONSORCIADO, com vistas à construção, reformulação e/ou adaptação dos serviços, sem prejuízo das autorizações pertinentes previstas na legislação em vigor;
17.1.9. Realizar auditorias periódicas nas contas e registros contábeis do CIM-AMFRI;
17.1.10. Manter em seus arquivos, os projetos, bem como a documentação referente à execução das obras e serviços;
17.1.11. Auxiliar e apoiar os terceiros contratados no relacionamento com as autoridades municipais, estaduais e federais, e com as comunidades, buscando facilitar o cumprimento das obrigações previstas neste CONTRATO;
17.1.12. Expedir atos regulamentares que disciplinem as condições para a execução do objeto deste CONTRATO;
17.1.13. Responder pelo correto comportamento e eficiência de seus empregados e de terceiros contratados, providenciando o uso de uniforme nas funções e condições em que forem exigidos, bem como o porte de crachá indicativo das funções exercidas;
17.1.14. Cumprir determinações legais relativas à legislação trabalhista, previdenciária, de segurança e medicina do trabalho, em relação
aos seus empregados;
17.1.15. Permitir o acesso da fiscalização nas suas dependências, bem como prever nos contratos que firmar com terceiros, o dever de
permitir o acesso da fiscalização;
17.1.16. Manter em dia o inventário e o registro dos bens vinculados aos programas objeto deste instrumento;
17.1.17. Prever, nos contratos celebrados com terceiros, cujo objeto encontra-se integrado às atividades do Programa previstos neste instrumento, que sejam observadas rigorosamente as regras deste CONTRATO e seus ANEXOS e demais disposições legais, regulamentares
e técnicas aplicáveis;
17.1.18. Apresentar na ASSEMBLEIA GERAL do CIM-AMFRI cópia dos instrumentos contratuais relacionados às receitas diretas e acessórias
inerentes ao objeto do Programa previstos neste instrumento;
17.1.19. Observar padrões de governança corporativa e adotar contabilidade e demonstrações financeiras padronizadas, nos termos da
legislação aplicável;
17.1.20. Publicar, na forma da lei, as demonstrações financeiras e manter os registros contábeis de todas as operações em conformidade
com os princípios fundamentais de contabilidade, as normas técnicas brasileiras de contabilidade aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade;
17.1.21. Zelar pela integridade dos bens que integram os programas previstos neste instrumento, tomando todas as providências necessárias;
17.1.22. Comunicar às autoridades públicas competentes quaisquer atos ou fatos ilegais ou ilícitos de que tenha conhecimento no âmbito
das atividades objeto do Programa previstos neste instrumento;
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17.1.23. Manter estrutura suficiente e adequada para atendimento aos usuários, observadas as disposições legais pertinentes ao setor;
17.1.24. Solicitar ao MUNICÍPIO CONSORCIADO, em tempo hábil, os atos de declaração de utilidade pública dos imóveis imprescindíveis à
implantação do objeto do programa previsto neste instrumento, para fins de desapropriação ou constituição de servidão;
17.1.25. Receber e Contabilizar os recursos repassados de acordo com as normas de direito financeiro aplicável às entidades públicas, conforme estabelece o artigo 9.º da Lei Federal 11.107/05;
17.1.26. Fornecer as informações necessárias para que sejam consolidadas nas contas do MUNICÍPIO CONSORCIADO todas as despesas
realizadas com os recursos entregues em virtude deste CONTRATO, de forma que possam ser contabilizadas nas respectivas contas na
conformidade dos elementos econômicos e das atividades ou projetos atendidos, de acordo com o § 4º do art. 8º da Lei Federal 11.107/05;
17.1.27. Aplicar os recursos repassados pelo MUNICÍPIO CONSORCIADO exclusivamente nas ações previstas no objeto do presente CONTRATO e do orçamento aprovado pela ASSEMBLEIA GERAL do CIM-AMFRI e suas respectivas suplementações;
17.1.28. Extinguir os PROGRAMAS previstos neste instrumento nos casos previstos neste CONTRATO.
17.1.29. Respeitar a autonomia e as decisões proferidas pelo COMITÊ TÉCNICO, quando constituído, nos termos da Cláusula 26 deste
instrumento.
CLÁUSULA 18 – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO CONSORCIADO
18.1. O MUNICÍPIO CONSORCIADO, sem prejuízo de outras obrigações estabelecidas neste CONTRATO ou na legislação aplicável, para o
cumprimento das atividades decorrentes do programa previsto neste instrumento obriga-se a:
18.1.1. Dar conhecimento ao CIM-AMFRI das condições dos financiamentos e dos instrumentos jurídicos que assegurem os recursos previstos neste CONTRATO;
18.1.2. Dar conhecimento ao CIM-AMFRI das alterações das condições dos financiamentos referidos no item acima, assim como da contratação de qualquer novo financiamento ou dívida que possa ser considerado para efeito de cálculo da indenização devida no caso de extinção
do programa previsto neste instrumento;
18.1.3. Cumprir e fazer cumprir integralmente este CONTRATO, em conformidade com as disposições legais e regulamentares e, ainda, as
determinações do CIM-AMFRI;
18.1.4. Ceder os equipamentos, acessórios, recursos humanos e materiais necessários à prestação dos serviços, conforme disposto na
Cláusula 13 deste instrumento;
18.1.5. Responder perante o CIM-AMFRI e terceiros, por todos os atos e eventos de sua competência, quanto a obrigações decorrentes do
programa previsto neste instrumento;
18.1.6. Adotar as medidas necessárias para coibir o uso indevido ou a ocupação não autorizada dos bens integrantes do programa previsto
neste instrumento, mantendo o CIM-AMFRI informado a respeito de quaisquer fatos que comprometam sua adequada utilização;
18.1.7. Manter atualizado e fornecer ao CIM-AMFRI, sempre que solicitado todos os documentos, desenhos e cadastros das instalações e
equipamentos referentes à execução dos serviços;
18.1.8. Cumprir e fazer cumprir o presente CONTRATO;
18.1.9. Providenciar a declaração de utilidade pública dos imóveis imprescindíveis à implantação do objeto do Programa previstos neste
instrumento para fins de desapropriação ou constituição de servidão;
18.1.10. Ceder, para acervo do CIM-AMFRI todos os projetos, planos, plantas, softwares, códigos fontes, e outros documentos, de quaisquer naturezas, bem como os direitos deles decorrentes, tudo devidamente atualizado quando necessário, que se revelem necessários ao
desempenho das atividades inerentes aos programas previstos no objeto deste instrumento e que tenham sido especificamente adquiridos
ou criados no desenvolvimento das atividades integradas aos programas previstos no objeto deste instrumento
18.1.11. Receber a prestação de contas e consolidar nas suas respectivas contas;
18.1.12. Fazer o repasse mensal dos recursos conforme estabelecido na Clausula 7 deste CONTRATO;
18.1.13. Manter os recursos orçamentários necessários ao desempenho das ações ora pactuadas.
CLÁUSULA 19 – DA PROPRIEDADE INDUSTRIALEINTELECTUAL
19.1. Todos os projetos e documentação técnica, relacionados com as especificações técnicas previstas neste CONTRATO, serão entregues
ao CIM-AMFRI, respeitados os direitos de propriedade industrial.
19.2. A documentação técnica apresentada ao CIM-AMFRI é de sua propriedade, sendo vedada sua utilização para outros fins que não os
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previstos neste CONTRATO.
19.2.1. O MUNICÍPIO CONSORCIADO cede gratuitamente ao CIM-AMFRI todos os projetos, planos, plantas e documentos que se revelem
necessários ao desempenho das funções que a este incumbem ou ao exercício dos direitos que lhe assistem nos termos deste CONTRATO,
e que tenham sido especificamente adquiridos ou criados para o desenvolvimento das atividades integradas aos programas previstos no
objeto deste instrumento.
CLÁUSULA 20 – DA FISCALIZAÇÃO
20.1. O MUNICÍPIO CONSORCIADO, a ASSEMBLEIA GERAL e o CONSELHO FISCAL do CIM-AMFRI são competentes para a fiscalização dos
serviços prestados para cumprimento do programa previsto no objeto deste instrumento.
20.2. A fiscalização por parte do CONSELHO FISCAL será realizada bimestralmente de acordo com o calendário de prestação de contas do
TCE/SC, a partir dos relatórios de prestação de contas mensais enviados aos municípios consorciados.
20.3. O CONSELHO FISCAL e a ASSEMBLEIA GERAL do CIM-AMFRI em suas reuniões ordinárias apresentarão os resultados da fiscalização.
CLÁUSULA 21 – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
21.1. Anualmente a Diretoria Executiva submeterá ao CONSELHO FISCAL e a ASSEMBLEIA GERAL do CIM-AMFRI a Prestação de Contas e
o Relatório Anual de Atividades referente aos programas previstos no objeto deste instrumento.
CLÁUSULA 22 – DAS PENALIDADES
22.1. No caso de inadimplemento total ou parcial das obrigações deste CONTRATO pelo MUNICÍPIO CONSORCIADO, este estará sujeito,
sem prejuízo das sanções de natureza civil e penal, à aplicação das penas previstas na Cláusula 26 do CONTRATO DE CONSÓRCIO:
22.1.1. Suspensão por até 120 (cento e vinte) dias, para regularização da situação de inadimplência, sob pena de exclusão;
22.1.2. Exclusão:
22.1.2.1. Na hipótese de o MUNICÍPIO CONSORCIADO ter deixado de incluir no Orçamento Municipal do ano em curso a dotação orçamentária definida e aprovada pela ASSEMBLEIA GERAL do CIM-AMFRI;
22.1.2.2. Na hipótese de o MUNICÍPIO CONSORCIADO deixar de efetuar o pagamento das parcelas mensais devidas pelo prazo de 60 (sessenta) dias, após deliberação da ASSEMBLEIA GERAL do CIM-AMFRI.
22.2. A aplicação das penalidades previstas neste CONTRATO, e o seu cumprimento, não prejudica a aplicação das penas cominadas para
o mesmo fato pela legislação aplicável.
22.3. As penalidades serão aplicadas por meio de processo administrativo, iniciado a partir de notificação, por escrito, ao MUNICÍPIO CONSORCIADO, com os motivos que ensejaram a indicação das sanções cabíveis, abrindo-se prazo de 15 (quinze) dias úteis para apresentação
da defesa.
22.4. A notificação a que se refere o item 22.3. acima será enviada pelo correio, com aviso de recebimento ou entregue ao MUNICÍPIO
CONSORCIADO mediante recibo.
CLÁUSULA 23 – DO CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR
23.1. Considera-se caso fortuito o evento da natureza que, por sua imprevisibilidade e inevitabilidade, gera obstáculo intransponível para o
MUNICÍPIO CONSORCIADO ou para o CIM-AMFRI no cumprimento deste CONTRATO;
23.2. Considera-se força maior o evento humano que, por sua imprevisibilidade e inevitabilidade, cria óbice intransponível para o MUNICÍPIO CONSORCIADO ou para o CIM-AMFRI no cumprimento deste CONTRATO, consubstanciado em fato ou ato superveniente impeditivo de
cumprimento das obrigações assumidas;
23.3. Considera-se fato do príncipe toda determinação estatal, geral, imprevista e imprevisível, positiva ou negativa, que onera substancialmente a execução deste CONTRATO;
23.4. Considera-se fato da Administração toda ação ou omissão de órgão da Administração Pública que, incidindo direta e especificamente
sobre este CONTRATO, retarda, agrava ou impede a sua execução pelo MUNICÍPIO CONSORCIADO ou pelo CIM-AMFRI, ensejando, ainda,
as indenizações correspondentes;
23.5. Consideram-se interferências imprevistas as ocorrências materiais imprevisíveis ou previsíveis com consequências incalculáveis. São
assim considerados os eventos que surgem no decorrer da execução do CONTRATO de modo surpreendente e excepcional, dificultando ou
onerando extraordinariamente o prosseguimento e a conclusão dos trabalhos.
23.5.1. Podem ser consideradas interferências imprevistas a descoberta de obstáculos, naturais ou artificiais, cuja existência seja anterior à
data de assinatura do CONTRATO, mas de conhecimento superveniente, quando do andamento das obras ou serviços.
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23.6. A ocorrência de um caso fortuito ou força maior terá por efeito exonerar o MUNICÍPIO CONSORCIADO ou o CIM-AMFRI de qualquer
responsabilidade pelo não-cumprimento das obrigações decorrentes deste CONTRATO, estritamente nos casos de descumprimento, pontual
e tempestivo, das obrigações em virtude de ocorrência de caso fortuito e/ou força maior.
23.7. Quando tiver o cumprimento de suas obrigações afetado por caso fortuito ou força maior, a PARTE deverá comunicar o ocorrido à outra
PARTE, no prazo máximo de até 15 (quinze) dias contados da ocorrência do evento.
23.8. Na ocorrência de caso fortuito ou força maior, caberá ao CIM-AMFRI promover a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro
deste CONTRATO quando o evento em questão não estiver contemplado no seguro ou na hipótese de o prêmio ser incompatível com o fluxo
de caixa das ações previstas nos programas objeto deste instrumento.
CLÁUSULA 24 – DA INVALIDADE PARCIALEINDEPENDÊNCIA ENTRE AS CLÁUSULAS
24.1. Cada disposição, cláusula, inciso, alínea deste CONTRATO constitui um compromisso independente e distinto.
24.2. Sempre que possível, cada disposição deste CONTRATO deverá ser interpretada de modo a se tornar válida e eficaz à luz da lei aplicável.
24.3. Caso alguma das disposições deste CONTRATO seja considerada ilícita, inválida, nula ou inexequível por decisão de órgão competente,
deverá ser julgada separadamente do restante deste CONTRATO, e substituída por disposição lícita e similar, que reflita as intenções originais das PARTES, observando-se os limites da lei. Todas as demais disposições continuarão em pleno vigor e efeito, não sendo prejudicadas
ou invalidadas, desde que não percam o sentido inicialmente previsto neste CONTRATO.
24.4. As PARTES negociarão, de boa-fé, a substituição das disposições inválidas, ilegais, ou inexequíveis por disposições válidas, legais e
exequíveis, cujo efeito econômico seja o mais próximo possível ao efeito econômico das disposições substituídas.
24.5. Este CONTRATO se presume válido e legítimo, não podendo ser objeto de manifestação administrativa de invalidação com efeitos
auto executórios.
CLÁUSULA 25 – DA ALTERAÇÃO
25.1. O presente CONTRATO poderá ser alterado para o cumprimento dos objetivos do PROGRAMA, por meio de TERMO ADITIVO ou TERMO DE APOSTILAMENTO, conforme o caso.
25.2. O plano de trabalho que compõe o ANEXO B – PLANO DE TRABALHO deste CONTRATO poderão sofrer ajustes e alterações para a
execução do PROGRAMA, inclusive com a criação de novas ações ou com a subtração de propostas, com a adequação dos percentuais de
rateio, ou outras modificações que sejam necessárias e pertinentes para a consecução dos objetivos do PROGRAMA.
25.2.1. As alterações no plano de trabalho que compõe o ANEXO B – PLANO DE TRABALHO deste CONTRATO previstas neste item 25.2,
desde que não ocorra a desnaturação dos respectivos objetos e que as alterações tenham por finalidade a concretização dos objetivos
precípuos do PROGRAMA previsto no PLANO DE TRABALHO, competem à DIRETORIA EXECUTIVA e serão formalizadas por meio de TERMO
DE APOSTILAMENTO.
25.2.2. Todas as alterações previstas neste item 25.2 e seus subitens serão submetidas à aprovação da ASSEMBLEIA GERAL e do CONSELHO FISCAL no Relatório Anual de Atividades, por ocasião da Prestação de Contas, conforme Cláusula 21 deste CONTRATO.
CLÁUSULA 26 – DA SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIAS TÉCNICAS
26.1. Para dirimir eventuais divergências de natureza técnica, poderá ser constituída, ad hoc e por solicitação de qualquer das PARTES, um
COMITÊ TÉCNICO, composto por 03 (três) membros efetivos.
26.1.1. O COMITÊ TÉCNICO será competente para emitir pareceres fundamentados sobre as questões que lhe forem submetidas pelas
PARTES, relativamente à divergências que venham a surgir quanto aos aspectos técnicos ou econômicos correspondentes a prestação dos
serviços objeto do programa que constitui o objeto deste instrumento.
26.2. A PARTE que tiver a iniciativa de solicitar a instalação do COMITÊ TÉCNICO deverá notificar a outra PARTE, indicando o nome de um
membro efetivo.
26.3. Em prazo não superior à 15 (quinze) dias, a outra PARTE, ante a inexistência de acordo acerca da controvérsia, deverá indicar o segundo membro efetivo.
26.4. O terceiro membro efetivo será escolhido de comum acordo pelos membros efetivos indicados pelas PARTES, dentre os especialistas
na matéria controvertida, em prazo não superior a 07 (sete) dias.
26.4.1. Em caso de controvérsia na escolha do terceiro membro do COMITÊ TÉCNICO, caberá à ASSEMBLEIA GERAL do CIM-AMFRI arbitrar,
decidindo a respeito.
26.5. Os membros do COMITÊ TÉCNICO, indicados pelas PARTES, deverão ser sempre profissionais independentes, de conceito reconhecido.
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26.6. O procedimento para solução de divergências iniciar-se-á mediante a instalação do COMITÊ TÉCNICO, devendo a PARTE que teve a
iniciativa fornecer, de imediato, cópia dos documentos ligados ao objeto da divergência suscitada.
26.7. No prazo máximo de até 15 (quinze) dias, a contar do recebimento dos documentos referidos no item anterior, a PARTE reclamada
apresentará as suas alegações relativamente à questão formulada, encaminhando ao COMITÊ TÉCNICO cópia de todos os documentos
apresentados por ambas as PARTES.
26.8. O parecer do COMITÊ TÉCNICO será emitido em um prazo máximo de até 30 (trinta) dias a contar da data de recebimento, pelo
COMITÊ TÉCNICO, das alegações apresentadas pela parte reclamada, se outro prazo não for estabelecido pelas PARTES, de comum acordo
e aceito pelo COMITÊ TÉCNICO.
26.9. Os pareceres do COMITÊ TÉCNICO serão considerados aprovados se contarem com o voto favorável de, pelo menos, 02 (dois) de
seus membros.
26.10. As despesas com o funcionamento do COMITÊ TÉCNICO serão pagas pela PARTE sucumbente.
26.11. A submissão de qualquer questão ao COMITÊ TÉCNICO não exonera as PARTES de dar integral cumprimento às suas obrigações
contratuais, incluindo as emitidas após a apresentação da questão, nem permite qualquer interrupção no desenvolvimento das atividades
relacionadas com os programas que constituem o objeto deste instrumento.
26.12. Se qualquer das PARTES não aceitar o parecer aprovado pelo COMITÊ TÉCNICO, poderá submeter a questão ao Juízo Arbitral, nos
termos da Cláusula 27 deste CONTRATO.
CLÁUSULA 27 - DA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS POR MEDIAÇÃO OU ARBITRAGEM
27.1. Qualquer disputa ou controvérsia relativa à interpretação ou execução deste CONTRATO, ou de qualquer forma oriunda ou associada
a ele, e que não seja dirimida amigavelmente entre as PARTES, ou pelo COMITÊ TÉCNICO, na forma da Cláusula 26 deste CONTRATO, ou
cuja resolução por Peritagem não seja acatada voluntariamente por uma das PARTES, deverá ser resolvida de forma definitiva por meio de
MEDIAÇÃO ou ARBITRAGEM, segundo o disposto na Lei nº 13.140/2015 e no art. 1º, § 1º, da Lei Federal nº 9.307/96.
27.2. A MEDIAÇÃO ou ARBITRAGEM será conduzida e administrada por Câmara de Mediação e Arbitragem escolhida de comum acordo
pelas PARTES.
27.3. A MEDIAÇÃO ou ARBITRAGEM terá início mediante comunicação remetida por uma PARTE à outra, requerendo a instalação do Tribunal
Arbitral, indicando detalhadamente a matéria em torno da qual gira a controvérsia, utilizando como parâmetro as regras arbitrais estabelecidas no Regulamento de Mediação e Arbitragem da Câmara escolhida.
27.4. A MEDIAÇÃO ou ARBITRAGEM seguirá os seguintes preceitos:
27.4.1. A escolha dos árbitros seguirá o rito estabelecido no regulamento da Câmara escolhida;
27.4.2. O Tribunal Arbitral será constituído por 03 (três) árbitros, cabendo a cada uma das PARTES a escolha de um árbitro titular, de acordo
com os prazos previstos no Regulamento da Câmara escolhida. Os árbitros indicados pelas PARTES deverão escolher em conjunto o nome
do terceiro árbitro, a quem caberá a Presidência do Tribunal Arbitral;
27.4.2.1. Se qualquer das PARTES deixar de indicar o árbitro, caberá ao Presidente da Câmara fazer essa nomeação. Da mesma forma, caso
os árbitros indicados não cheguem a um consenso quanto à indicação do terceiro árbitro, caberá ao Presidente da Câmara fazê-lo.
27.2.1.2. As PARTES, de comum acordo, poderão afastar a aplicação de dispositivo do Regulamento da Câmara escolhida se este limitar a
escolha do árbitro único, co-árbitro ou presidente do tribunal à respectiva lista de árbitros, autorizado o controle da escolha pelos órgãos
competentes da instituição, sendo que, nos casos de impasse e arbitragem multiparte, deverá ser observado o que dispuser o Regulamento
aplicável.
27.4.3. A cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina, Brasil, será a sede da Arbitragem e o local da prolação do laudo arbitral;
23.4.4. O idioma a ser utilizado no processo de MEDIAÇÃO ou ARBITRAGEM será a língua portuguesa.
27.4.5. Quanto ao mérito, a MEDIAÇÃO ou ARBITRAGEM será de direito e decidirão os árbitros com base na lei brasileira, obedecendo,
quanto ao procedimento, as disposições da presente Cláusula, no Regulamento e o disposto na Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015 e na
Lei Federal nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, constituindo título executivo vinculativo entre as PARTES;
27.4.6. A MEDIAÇÃO ou ARBITRAGEM observará o princípio da publicidade;
27.4.7. O termo final de mediação ou a sentença arbitral será definitiva para o impasse e seu conteúdo obrigará às PARTES e seus sucessores;
27.4.8. O termo final de mediação ou a sentença arbitral decidirá sobre a responsabilidade das PARTES acerca dos encargos, custas e despesas do processo arbitral, inclusive honorários dos árbitros e de perito(s) indicado(s) pelo Tribunal Arbitral e os honorários advocatícios de
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sucumbência, com respectiva distribuição proporcional, se assim for entendido pelo Tribunal Arbitral.
27.5. As PARTES suportarão em iguais proporções os honorários e custos do Tribunal Arbitral e cada uma delas suportará exclusivamente
seus próprios custos de advogados peritos e outros necessários à defesa de seus interesses perante o Tribunal Arbitral.
27.6. A submissão de qualquer questão à arbitragem não exonera as PARTES do pontual e tempestivo cumprimento das disposições do
CONTRATO, nem permite qualquer interrupção do desenvolvimento das ações previstas nos programas que constituem o objeto deste
instrumento, que deverão continuar a processar-se nos termos em vigor à data de submissão da questão até que uma decisão final seja
obtida relativamente à matéria em causa.
27.7. Não obstante as disposições acima, cada PARTE permanece com o direito de requerer medidas judiciais:
27.7.1. Para obtenção de medidas cautelares de proteção de direitos previamente à instalação do Tribunal Arbitral, cuja propositura não
será interpretada como uma renúncia do procedimento arbitral pelas PARTES, nem afetará a existência, validade e eficácia da convenção
de arbitragem; e
27.7.2. Para executar qualquer decisão arbitral, inclusive o laudo final.
27.7.2.1. Após a instalação do Juízo Arbitral, os requerimentos de medida cautelar ou antecipação de tutela deverão ser dirigidos ao Juízo
Arbitral.
27.8. Em sendo necessária a obtenção de medida liminar antes da instituição do processo arbitral, as PARTES elegem o Foro Central da
Comarca de Itajaí, no Estado de Santa Catarina.
27.8.1. As PARTES reconhecem que eventual medida liminar obtida perante o Poder Judiciário deverá ser necessariamente revista pelo
Tribunal Arbitral (ou árbitro), que então decidirá pela sua manutenção, revisão ou cassação.
27.9. As PARTES reconhecem que qualquer ordem, decisão ou determinação arbitral será definitiva e vinculativa, constituindo o laudo final
título executivo judicial.
27.10. Caso o litígio entre as PARTES envolva pedido de rescisão deste CONTRATO, o Juízo Arbitral, ou o Poder Judiciário, se o Juízo Arbitral
não estiver ainda instalado, deverá assegurar, liminarmente, até o trânsito em julgado da decisão final da lide, a continuidade da percepção,
pelo CIM-AMFRI, de todas as receitas previstas neste CONTRATO para continuidade das ações previstas nos programa que constituem o
objeto deste instrumento, de modo a garantir a efetividade da sua decisão final.
CLÁUSULA 28 – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO
28.1. Considerar-se-á extinto o CONTRATO, observadas as normas legais específicas, quando ocorrer:
28.1.1. Término do prazo de vigência deste CONTRATO;
28.1.2. Rescisão amigável, na forma do art. 79, inc. II, da Lei nº 8.666/93;
28.1.3. Rescisão automática;
28.1.4. Outras formas de extinção do CONTRATO admitidas pela Lei.
28.2. A rescisão automática prevista no subitem 28.1.3 ocorrerá no caso de o MUNICÍPIO CONSORCIADO deixar de integrar o CONSÓRCIO,
nos casos previstos em Lei, inclusive nos casos de retirada ou exclusão, sendo obrigação do MUNICÍPIO CONSORCIADO o repasse ao CONSÓRCIO das parcelas financeiras devidas até a data do seu desligamento ou exclusão do quadro de entes consorciados..
28.2.1. Poderá ser excluído do CONSÓRCIO, após prévia suspensão, o MUNICÍPIO CONSORCIADO que não consignar, em sua lei orçamentária ou em créditos adicionais, as dotações suficientes para suportar as despesas assumidas por meio de contrato de rateio, na forma do
art. 8º, § 5º, da Lei nº 11.107/2005.
24.2.2. A retirada ou a extinção do CONSÓRCIO não prejudicará as obrigações já constituídas, inclusive os CONTRATOS, cuja extinção dependerá do prévio pagamento das indenizações eventualmente devidas.
CLÁUSULA 29 – DO COMPLIANCE
29.1. As PARTES se comprometem que, no que diz respeito a este CONTRATO, que nem elas nem qualquer membro dos seus grupos, nem
qualquer agente, consultor ou outro intermediário que atua em seu nome ou dos seus grupos, irão, direta ou indiretamente dar, prometer,
oferecer, aprovar ou autorizar a oferta de algo de valor a:
a) Qualquer empregado, oficial, diretor ou qualquer pessoa que represente empresas públicas ou privadas ou companhia afiliada, que estejam e venham a se relacionar em razão do objeto contratual;
b) Qualquer outra pessoa, incluindo qualquer Funcionário Público;
c) Partidos políticos ou sindicatos controlados pelo Governo ou por qualquer partido político; ou
d) Organizações de caridade ou administradores, diretores ou empregados das mesmas, ou qualquer pessoa que atue direta ou indiretamente em nome das mesmas, com a finalidade de (a) garantir qualquer vantagem indevida para qualquer funcionário das partes contratantes e/ou de qualquer empresa com quem se relacionem em razão do objeto contratual ou empresa afiliada da mesma;
e) induzir ou influenciar indevidamente Funcionários Públicos para que tomem medidas ou abstenham-se de tomá-las para benefício de
qualquer das partes, ou para assegurar a direção dos negócios a qualquer das Partes.
29.2. As PARTES garantem ainda que:
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a) Segundo seu melhor conhecimento, nem elas nem qualquer de seus afiliados, diretores, acionistas, empregados, agentes, outros intermediários ou qualquer pessoa que atue direta ou indiretamente da sua parte, executarão qualquer das ações descritas nos itens acima;
b) As pessoas descritas acima, cumprirão com as disposições desta cláusula.
c) Asseguram e garantem que elas e os seus afiliados, oficiais, diretores, acionistas, empregados, agentes ou outros intermediários, ou
qualquer outra pessoa que atue direta ou indiretamente de sua parte, cumprirão totalmente com as Diretrizes de Anticorrupção em vigor
no Brasil (Lei Federal 12.846/2013).
d) Certificam e garantem que manterão registros adequados de forma a possibilitar verificação do cumprimento dos dispositivos da presente
Cláusula, e, sem prejuízo das demais disposições do presente Contrato relativas a auditorias.
CLÁUSULA 30 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
30.1. Os prazos estabelecidos em dias, neste CONTRATO, contar-se-ão em dias corridos, salvo se, expressamente, se referir a dias úteis.
30.1.1. Em todas as hipóteses, deve-se excluir o primeiro dia e incluir o último.
30.1.2. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente do CIM-AMFRI.
30.2. Se qualquer das PARTES permitir, mesmo por omissão, o descumprimento, no todo ou em parte, de quaisquer das Cláusulas ou condições deste CONTRATO e de seus ANEXOS, tal fato não poderá liberar, desonerar ou, de qualquer modo afetar ou prejudicar a validade e
eficácia das mesmas Cláusulas e condições, as quais permanecerão inalteradas, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.
30.3. O ANEXO B – PLANO DE TRABALHO se encontra devidamente adequado até a data da assinatura do CONTRATO, para atender os
MUNICÍPIOS CONSORCIADOS que subscreveram os respectivos PROGRAMAS.
30.3.1. Havendo a desistência, saída ou qualquer outro motivo que determine a retirada de algum MUNICÍPIO CONSORCIADO, após a
assinatura do presente CONTRATO, aplica-se o disposto no subitem 25.2 da Cláusula 25.
CLÁUSULA 31 – DO FORO
31.1. Fica desde já eleito o Foro Central da Comarca de Itajaí, Estado de Santa Catarina, para as medidas judiciais relativas ao presente
CONTRATO.
E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente CONTRATO em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo qualificadas.
Itajaí, 23 de dezembro de 2020.
JOÃO LUIZ DEMANTOVA
Diretor Executivo do CIM-AMFRI
LEONEL JOSÉ MARTINS
Prefeito Municipal de Balneário Piçarras
Testemunhas
Érica Miranda dos Santos Requi
RG: 7.832.656-5/SSP-PR

Anna Júlia Pedruzzi Nardi
RG: 684.694-5/SSP-SC

CIM-AMFRI CONTRATO DE PROGRAMA E RATEIO Nº 13/2020 - BOMBINHAS

Publicação Nº 2790209

CONTRATO DE PROGRAMA E RATEIO
No 13/2020
PARTES: - MUNICÍPIO DE BOMBINHAS
- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA REGIÃO DA
FOZ DO RIO ITAJAÍ – CIM-AMFRI
Programa: 01 – Manutenção das Atividades do CIM-AMFRI
DEZEMBRO / 2020
Sumário
CONTRATO PROGRAMA E RATEIO Nº 13/2020 FIRMADO ENTRE O CIM-AMFRI E O MUNICÍPIO DE BOMBINHAS.
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA REGIÃO DA AMFRI - CIM-AMFRI, pessoa jurídica de direito público interno inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 32.980.376/0001-04, com sede na Rua Luiz Lopes Gonzaga, nº 1655, Sala 3, Bairro São Vicente, Itajaí/SC, neste
ato representado por seu Diretor Executivo, Senhor João Luiz Demantova, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob
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o nº 510.513.209-25, Carteira de Identidade sob nº 966.112-3 SSP-PR, no uso de suas atribuições, conferidas pelo Contrato de Consórcio
Público e pelo Estatuto Social, doravante denominado apenas “CIM-AMFRI” e de outro lado o MUNICÍPIO DE BOMBINHAS, pessoa jurídica
de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob número 95.815.379/0001-02, com sede na Rua Baleia Jubarte, 328, Bairro José Amândio, CEP 88.215-000, Bombinhas – SC, neste ato representado pelo seu Prefeito o Senhor Paulo Henrique Dalago M-ller, Brasileiro, Casado,
Empresário, Inscrito no CPF nº 030.824.299-80, Carteira de Identidade nº 3568325 – SESP-SC, doravante denominado apenas “MUNICÍPIO
CONSORCIADO”.
Considerando o CONTRATO DE CONSÓRCIO decorrente do PROTOCOLO DE INTENÇÕES firmado em 27 de julho de 2018, com fundamento
na Lei federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005 e no Decreto Federal n. 6.017, de 17 de janeiro de 2007, que elencou como objeto do CIM-AMFRI a promoção de licitações compartilhadas e a gestão associada de serviços e de políticas públicas para impulsionar o desenvolvimento
sustentável nos Municípios que o integram, em especial nas áreas de agricultura e pesca, saneamento e meio ambiente, infraestrutura
e mobilidade urbana, segurança pública, educação, inovação tecnológica, esporte, cultura e administração tributária, além de outros que
vierem a ser definidos posteriormente pela ASSEMBLEIA GERAL do CIM-AMFRI;
Considerando que nos termos do art. 24, inc. XXVI, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, está dispensada a licitação para a celebração
de contrato de programa com ente da Federação ou com entidade de sua administração indireta, para a prestação de serviços públicos de
forma associada nos termos do autorizado em contrato de consórcio público ou em convênio de cooperação;
Considerando que nos termos do subitem 5.1.4 da Cláusula 5 do Contrato de Consórcio Público um dos instrumentos de gestão do CIM-AMFRI, para a consecução de suas finalidades é a possibilidade de ser contratado pela Administração direta ou indireta dos consorciados,
inclusive por entes da federação, dispensada a licitação nos termos do art. 24, inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93; e
Considerando que os Municípios consorciados aprovaram em ASSEMBLEIA GERAL realizada em 07 de agosto de 2020 o Programa 1 - Manutenção das Atividades do CIM-AMFRI;
As PARTES, atendidas todas as exigências para a formalização deste instrumento, têm entre si justas e acordadas as condições expressas no
presente CONTRATO DE PROGRAMA E RATEIO, doravante denominado CONTRATO, que será regido pelas Cláusulas e condições referidas
a seguir:
CLÁUSULA 1 – DAS DEFINIÇÕES
1.1. Neste CONTRATO e em seus ANEXOS, salvo se do contexto resultar claramente sentido diferente, os termos grafados em letras maiúsculas terão o seu significado explicitado no ANEXO A – GLOSSÁRIO, sem prejuízo de outros inseridos na legislação em vigor.
1.2. As siglas, termos e expressões listados no singular incluem o plural e vice-versa.
CLÁUSULA 2 – DOS ANEXOS E DA INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS
2.1. Integram este CONTRATO, para todos os efeitos legais e contratuais, os ANEXOS relacionados nesta Cláusula:
a) ANEXO A – GLOSSÁRIO
b) ANEXO B – PLANO DE TRABALHO
c) ANEXO C – TABELA DE RATEIO DAS DESPESAS POR MUNICÍPIO
CONSORCIADO
2.2. Na interpretação, integração ou aplicação de qualquer disposição deste CONTRATO, deverão ser consideradas as Cláusulas contratuais
e, depois, as disposições dos ANEXOS que tenham maior relevância na matéria em causa.
2.3. Nas divergências verificadas entre documentos contratuais aplicáveis aos programas objeto deste CONTRATO e entre estes e aqueles
por quais são regidos os municípios consorciados, quando não puderem ser sanadas pelo recurso às regras gerais de interpretação e integração de lacunas, prevalecerá a legislação mencionada no item 3.2 da Clausula 3 deste CONTRATO, a qual deverá prevalecer sobre o
estipulado em qualquer outro documento.
CLÁUSULA 3 – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
3.1. Este CONTRATO está sujeito à legislação brasileira, em vigor na data dos atos ou fatos que vierem a ocorrer, com expressa renúncia à
aplicação de qualquer outra.
3.2. O programa objeto deste instrumento rege-se pelos termos e condições deste CONTRATO e pelas normas gerais de Direito Público,
sendo-lhe aplicáveis, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado, e, ainda, as seguintes
normas:
3.2.1. Constituição Federal de 1988, em especial o artigo 241;
3.2.2. Lei federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005;
3.2.3. Decreto Federal n. 6.017, de 17 de janeiro de 2007;
3.2.4. Lei federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004;
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3.2.5. Lei federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995;
3.2.6. Lei federal nº 9.074, de 07 de julho de 1995
3.2.7. Lei federal nº 8.666, de 21 de junho 1993;
3.2.8. Lei federal nº 12.766, de 07 de dezembro de 2012;
3.2.9. Lei federal nº 9.307, de 23 de setembro de 1996;
3.2.10. Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000;
3.2.11. Constituição do Estado de Santa Catarina, em especial o artigo 114 e o § 3º do artigo 137;
3.2.12. Legislação orçamentária de cada um dos MUNICÍPIOS CONSORCIADOS;
3.2.13. Obedecendo, ainda, no que couber, às normas técnicas e instruções normativas pertinentes.
3.3. As referências às normas aqui aplicáveis deverão também ser compreendidas como referências à legislação que as substituam ou
modifiquem.
CLÁUSULA 4 – DO OBJETO
4.1. Constitui objeto deste CONTRATO a gestão associada dos serviços especificados no PROGRAMA 1 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
DO CIM-AMFRI, em conformidade com o ANEXO B – PLANO DE TRABALHO.
4.2. Integra o objeto do presente CONTRATO, a delegação do poder de polícia e de qualquer outra função de regulação pertinente ao PROGRAMA, conforme subitens 5.1.13 e 5.1.24, ambos da Cláusula 5 do CONTRATO DE CONSÓRCIO.
4.3. A gestão associada dos serviços deverá obedecer ao disposto na legislação pertinente, em normas complementares, nos padrões e nos
procedimentos dispostos no presente CONTRATO.
CLÁUSULA 5 – DA DESCRIÇÃO DAS ETAPAS E DAS AÇÕES
5.1. Para cumprimento dos objetivos o CIM-AMFRI desenvolverá as ações no modo, forma e condições previstas no ANEXO B - PLANO DE
TRABALHO.
CLÁUSULA 6 – DO CRITÉRIO E VALORES PARA RATEIO DO PROGRAMA
6.1. Os PROGRAMAS previstos neste CONTRATO serão custeados na forma de rateio anual, de acordo com os respectivos critérios e valores
estabelecidos nas tabelas apresentadas do ANEXO C - TABELA DE RATEIO DAS DESPESAS POR MUNICÍPIO CONSORCIADO.
CLÁUSULA 7 – DO VALOR E DO REPASSE
7.1. O valor global deste CONTRATO é de R$ 29.191,30 (Vinte e nove mil cento e noventa e um reais e trinta centavos), a serem repassados
sob a forma de transferência eletrônica, em conta corrente – de titularidade do CIM-AMFRI (Banco: Banco do Brasil / 001 - Agência: 42951 - Conta Corrente: 23557-1), em doze parcelas mensais e consecutivas, de acordo com a tabela que segue:
Parcela

Vencimento

1

10/01/2021

2

10/02/2021

3

10/03/2021

4

10/04/2021

5

10/05/2021

6

10/06/2021

7

10/07/2021

8

10/08/2021

ASSINADO DIGITALMENTE

Valor
R$ 2.432,61
vos)
R$ 2.432,61
vos)
R$ 2.432,61
vos)
R$ 2.432,61
vos)
R$ 2.432,61
vos)
R$ 2.432,61
vos)
R$ 2.432,61
vos)
R$ 2.432,61
vos)

(dois mil quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta e um centa(dois mil quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta e um centa(dois mil quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta e um centa(dois mil quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta e um centa(dois mil quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta e um centa(dois mil quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta e um centa(dois mil quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta e um centa(dois mil quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta e um centa-
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R$ 2.432,61 (dois mil quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta e um centavos)
R$ 2.432,61 (dois mil quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta e um centavos)

9

10/09/2021

10

10/10/2021

11

10/11/2021

R$ 2.432,60 (dois mil quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta centavos)

12

10/12/2021

R$ 2.432,60 (dois mil quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta centavos)

7.2. O MUNICÍPIO CONSORCIADO poderá antecipar o repasse das parcelas ao CIM-AMFRI.
7.3. As despesas decorrentes da execução deste CONTRATO serão custeadas pelas dotações específicas do orçamento do MUNICÍPIO CONSORCIADO, de acordo com o que segue:
Código

Atividade

Valor

3.1.90

2.1 - Despesas de Pessoal e Encargos: referente ao custeio das despesas de pessoal,
consistentes em valores para suportar folha de pagamento em todos os seus termos,
incluindo encargos sociais e provisão para eventual rescisão de contrato de trabalho.

R$ 20.975,68

3.3.90

2.2 - Despesas com manutenção das atividades do Consórcio: referente ao custeio das
despesas gerais de manutenção das atividades do programa.

R$ 4.929,37

4.4.90

2.3 - Despesas com Investimento: para bens patrimoniais do Consórcio, consistentes nos
valores destinados à aquisição de móveis e equipamentos para instalação e funcionaR$ 3.268,25
mento do programa.

VALOR TOTAL

R$ 29.191,30

7.4. Havendo saldo financeiro no final de cada exercício, este deverá ser redistribuído no exercício seguinte em forma de superávit financeiro
fortalecendo as ações previstas ou complementando ações em andamento do exercício anterior incluídas no exercício seguinte, conforme
Cláusula 19, item 19.2, do CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO.
CLÁUSULA 8 – DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
8.1. Os cronogramas de execução previstos para a realização das ações do PROGRAMA estão especificados no ANEXO B - PLANO DE TRABALHO.
CLÁUSULA 9 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
9.1. O presente CONTRATO terá vigência durante o exercício financeiro de 2021, cujo termo inicial é 01/01/2021 e o termo final é 31 de
dezembro de 2021.
9.2. A eficácia deste CONTRATO se iniciará com a sua publicação na imprensa oficial, conforme estabelecido no art. 61, parágrafo único,
da Lei nº 8.666/93.
9.3. O prazo de vigência poderá ser prorrogado nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666/93 e do art. 16 da Lei nº 11.107/2007 e de acordo
com o disposto na Cláusula 25 deste CONTRATO.
CLÁUSULA 10 – DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA
10.1. A área abrangida pelos PROGRAMAS corresponde à soma da área territorial dos MUNICIPIOS CONSORCIADOS.
CLÁUSULA 11 – DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO
11.1. Para cumprimento dos objetivos do PROGRAMA previsto neste CONTRATO o CIM-AMFRI poderá se valer dos instrumentos de gestão
previstos na Cláusula 5 do CONTRATO DO CONSÓRCIO e no art. 11 do ESTATUTO SOCIAL.
CLÁUSULA 12 – DOS CRITÉRIOS, INDICADORES E PARÂMETROS PARA AFERIÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS
12.1. O desempenho e os resultados do PROGRAMA que constitui o objeto deste CONTRATO, pelo CIM-AMFRI serão aferidos mediante a
avaliação do cumprimento das metas e implantação das ações descritas no Relatório de Atividades Anual previsto no item 12.2.2 do CONTRATO DO CONSÓRCIO e no inciso XXI do art. 49 do ESTATUTO SOCIAL, pela ASSEMBLEIA GERAL do CIM-AMFRI.
CLÁUSULA 13 – DOS BENS
13.1. Integram o PROGRAMA deste CONTRATO os bens classificados em BENS AFETOS, BENS REVERSÍVEIS e BENS NÃO REVERSÍVEIS,
devidamente registrados no patrimônio do CIM-AMFRI.
13.2. Quando previstos no ANEXO B – PLANO DE TRABALHO, os MUNICICÍPIOS CONSORCIADOS obrigam-se a transferir a posse dos BENS
AFETOS ao CIM-AMFRI, livres e desembaraçados de quaisquer ônus ou encargos.
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13.2.1. Caso determinado BEM AFETO não seja entregue ao CIM-AMFRI até o prazo definido e cuja falta possa prejudicar a prestação do
serviço, não haverá responsabilidade da do CIM-AMFRI pela prestação do serviço até que ocorra entrega pelo MUNICÍPIO CONSORCIADO.
13.3. O CIM-AMFRI obriga-se a manter em bom estado de funcionamento, conservação e segurança, e às suas expensas, os BENS que
integram os programas objeto deste instrumento durante a vigência deste CONTRATO, sem prejuízo do desgaste resultante se seu uso,
nos termos previstos neste CONTRATO.
13.4. A alienação ou oneração dos BENS REVERSÍVEIS somente será aceita quando não comprometer a continuidade dos serviços prestados.
13.5. Nos termos e para os efeitos do disposto nesta Cláusula 13, os BENS REVERSÍVEIS adquiridos ou construídos pelo CIM-AMFRI deverão
estar devidamente registrados na sua contabilidade, de modo a permitir a fácil identificação pelo MUNICÍPIO CONSORCIADO dos BENS
REVERSÍVEIS e dos BENS NÃO REVERSÍVEIS.
13.6. Os BENS AFETOS poderão ser oferecidos em garantia do próprio bem e/ou equipamento em financiamento necessário à sua aquisição
ou à obtenção e construção de outros bens necessários à prestação do serviço objeto deste CONTRATO.
13.7. Extinto o PROGRAMA objeto deste CONTRATO, serão revertidos ao MUNICÍPIO CONSORCIADO todos os BENS REVERSÍVEIS, livres e
desembaraçados de quaisquer ônus ou encargos.
13.7.1. Em qualquer caso de extinção do PROGRAMA, o CIM-AMFRI deverá apresentar o inventário atualizado de todos os bens vinculados
ao PROGRAMA, observadas as normas contábeis vigentes.
13.7.2. Em até 30 (trinta) dias corridos após a extinção do CONTRATO, o MUNICÍPIO CONSORCIADO promoverá a vistoria prévia dos BENS
REVERSÍVEIS, para os efeitos previstos neste CONTRATO, e lavrará o "Termo de Reversão dos Bens”, com a indicação do seu estado de
conservação.
13.7.3. Na hipótese de omissão do MUNICÍPIO CONSORCIADO em relação à realização da vistoria e/ou à emissão do "Termo de Reversão
dos Bens", ter-se-ão como recebidos os BENS REVERSÍVEIS no dia seguinte ao término do prazo referido no item 13.7.2, acima.
13.7.4. Fica o CIM-AMFRI expressamente autorizado a propor, em nome próprio, quaisquer medidas judiciais cabíveis para assegurar ou
recuperar a posse dos BENS AFETOS.
13.7.5. O CIM-AMFRI deverá efetuar a manutenção corretiva e preventiva dos BENS AFETOS, de modo a conservá-los em condições adequadas de uso, respeitando as normas técnicas relativas à saúde, segurança, higiene, sustentabilidade e acessibilidade, entre outros parâmetros
essenciais à sua utilização.
CLÁUSULA 14 – DA LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
14.1. O CIM-AMFRI não terá ou assumirá quaisquer responsabilidades, por obrigações de natureza cível, comercial, tributária, ambiental
ou de qualquer outra natureza, seja como sucessor, devedor solidário ou subsidiário, relativamente ao conjunto de bens do MUNICÍPIO
CONSORCIADO que lhe for cedido para uso no âmbito do PROGRAMA objeto deste CONTRATO, decorrentes de atos ou fatos praticados ou
ocorridos antes da transferência da posse dos referidos bens, ainda que tais fatos ou atos sejam conhecidos ou descobertos posteriormente.
CLÁUSULA 15 – DOS CONTRATOS COM TERCEIROS
15.1. Sem prejuízo de suas responsabilidades e dos riscos previstos neste CONTRATO, o CIM-AMFRI poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares aos programas previstos neste instrumento independentemente de
autorização prévia do MUNICÍPIO CONSORCIADO, nos termos deste CONTRATO.
15.1.1. Os contratos celebrados entre o CIM-AMFRI e terceiros reger-se-ão pelas normas definidas no CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO,
no ESTATUTO SOCIAL e nas suas Resoluções e Instruções Normativas, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre os terceiros
envolvidos e o MUNICÍPIO CONSORCIADO.
15.1.2. Se a participação do MUNICÍPIO CONSORCIADO for necessária para a celebração do negócio, será obrigatória a sua expressa anuência no instrumento de contrato com terceiros.
15.1.3. A execução das atividades contratadas pelo CIM-AMFRI com terceiros pressupõe o cumprimento das normas legais, regulamentares
e contratuais do Programa objeto deste instrumento.
15.2. O CIM-AMFRI responderá pelos prejuízos causados pelas entidades por ela contratadas para o desenvolvimento das atividades compreendidas nos programas objeto deste instrumento, sem prejuízo do direito de regresso.
15.3. Constituirá especial dever do CIM-AMFRI prover e exigir, de qualquer entidade com quem venha a contratar, que sejam promovidas
as medidas necessárias para salvaguardar a integridade física dos cidadãos afetos aos programas objeto deste instrumento, devendo ainda,
cumprir e zelar pelo cumprimento das normas de higiene e segurança em vigor.
CLÁUSULA 16 – DAS DESAPROPRIAÇÕES
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16.1. O MUNICÍPIO CONSORCIADO providenciará a declaração de utilidade pública dos imóveis necessários à execução dos serviços previstos nos programas objeto deste instrumento e o CIM-AMFRI ficará responsável pelo procedimento de desapropriação, nos termos do
subitem 5.1.3 da Cláusula 5ª do CONTRATO DE CONSÓRCIO e do inciso III do art. 11 do ESTATUTO SOCIAL.
16.2. Os pagamentos das indenizações oriundas das desapropriações dos bens imóveis ficarão sob responsabilidade do CIM-AMFRI.
16.2.1. Incluir-se-ão nesses custos as despesas correspondentes a eventuais indenizações por ocupações temporárias e servidões administrativas.
CLÁUSULA 17 – DAS OBRIGAÇÕES DO CIM-AMFRI
17.1. O CIM-AMFRI, sem prejuízo de outras obrigações estabelecidas neste CONTRATO ou na legislação aplicável, para o cumprimento das
atividades decorrentes do Programa objeto deste instrumento, obriga-se a:
17.1.1. Regulamentar e fiscalizar os serviços prestados por terceiros, zelando pela sua boa qualidade;
17.1.2. Cumprir e fazer cumprir as condições deste CONTRATO;
17.1.3. Estimular o aumento da qualidade e o incremento da produtividade dos serviços;
17.1.4. Fornecer todas as informações e dados disponíveis de qualquer natureza relacionados ao CONTRATO, solicitados pelo MUNICÍPIO
CONSORCIADO;
17.1.5. Promover e desenvolver medidas que assegurem a adequada preservação e conservação do meio ambiente;
17.1.6. Assegurar a plena utilização dos BENS perante qualquer instância do poder público de quaisquer de suas esferas;
17.1.7. Pagar as indenizações previstas na legislação aplicável e neste CONTRATO, quando devidas;
17.1.8. Examinar todas as solicitações e documentos encaminhados pelo MUNICÍPIO CONSORCIADO, com vistas à construção, reformulação e/ou adaptação dos serviços, sem prejuízo das autorizações pertinentes previstas na legislação em vigor;
17.1.9. Realizar auditorias periódicas nas contas e registros contábeis do CIM-AMFRI;
17.1.10. Manter em seus arquivos, os projetos, bem como a documentação referente à execução das obras e serviços;
17.1.11. Auxiliar e apoiar os terceiros contratados no relacionamento com as autoridades municipais, estaduais e federais, e com as comunidades, buscando facilitar o cumprimento das obrigações previstas neste CONTRATO;
17.1.12. Expedir atos regulamentares que disciplinem as condições para a execução do objeto deste CONTRATO;
17.1.13. Responder pelo correto comportamento e eficiência de seus empregados e de terceiros contratados, providenciando o uso de uniforme nas funções e condições em que forem exigidos, bem como o porte de crachá indicativo das funções exercidas;
17.1.14. Cumprir determinações legais relativas à legislação trabalhista, previdenciária, de segurança e medicina do trabalho, em relação
aos seus empregados;
17.1.15. Permitir o acesso da fiscalização nas suas dependências, bem como prever nos contratos que firmar com terceiros, o dever de
permitir o acesso da fiscalização;
17.1.16. Manter em dia o inventário e o registro dos bens vinculados aos programas objeto deste instrumento;
17.1.17. Prever, nos contratos celebrados com terceiros, cujo objeto encontra-se integrado às atividades do Programa previstos neste instrumento, que sejam observadas rigorosamente as regras deste CONTRATO e seus ANEXOS e demais disposições legais, regulamentares
e técnicas aplicáveis;
17.1.18. Apresentar na ASSEMBLEIA GERAL do CIM-AMFRI cópia dos instrumentos contratuais relacionados às receitas diretas e acessórias
inerentes ao objeto do Programa previstos neste instrumento;
17.1.19. Observar padrões de governança corporativa e adotar contabilidade e demonstrações financeiras padronizadas, nos termos da
legislação aplicável;
17.1.20. Publicar, na forma da lei, as demonstrações financeiras e manter os registros contábeis de todas as operações em conformidade
com os princípios fundamentais de contabilidade, as normas técnicas brasileiras de contabilidade aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade;
17.1.21. Zelar pela integridade dos bens que integram os programas previstos neste instrumento, tomando todas as providências necessárias;
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17.1.22. Comunicar às autoridades públicas competentes quaisquer atos ou fatos ilegais ou ilícitos de que tenha conhecimento no âmbito
das atividades objeto do Programa previstos neste instrumento;
17.1.23. Manter estrutura suficiente e adequada para atendimento aos usuários, observadas as disposições legais pertinentes ao setor;
17.1.24. Solicitar ao MUNICÍPIO CONSORCIADO, em tempo hábil, os atos de declaração de utilidade pública dos imóveis imprescindíveis à
implantação do objeto do programa previsto neste instrumento, para fins de desapropriação ou constituição de servidão;
17.1.25. Receber e Contabilizar os recursos repassados de acordo com as normas de direito financeiro aplicável às entidades públicas, conforme estabelece o artigo 9.º da Lei Federal 11.107/05;
17.1.26. Fornecer as informações necessárias para que sejam consolidadas nas contas do MUNICÍPIO CONSORCIADO todas as despesas
realizadas com os recursos entregues em virtude deste CONTRATO, de forma que possam ser contabilizadas nas respectivas contas na
conformidade dos elementos econômicos e das atividades ou projetos atendidos, de acordo com o § 4º do art. 8º da Lei Federal 11.107/05;
17.1.27. Aplicar os recursos repassados pelo MUNICÍPIO CONSORCIADO exclusivamente nas ações previstas no objeto do presente CONTRATO e do orçamento aprovado pela ASSEMBLEIA GERAL do CIM-AMFRI e suas respectivas suplementações;
17.1.28. Extinguir os PROGRAMAS previstos neste instrumento nos casos previstos neste CONTRATO.
17.1.29. Respeitar a autonomia e as decisões proferidas pelo COMITÊ TÉCNICO, quando constituído, nos termos da Cláusula 26 deste
instrumento.
CLÁUSULA 18 – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO CONSORCIADO
18.1. O MUNICÍPIO CONSORCIADO, sem prejuízo de outras obrigações estabelecidas neste CONTRATO ou na legislação aplicável, para o
cumprimento das atividades decorrentes do programa previsto neste instrumento obriga-se a:
18.1.1. Dar conhecimento ao CIM-AMFRI das condições dos financiamentos e dos instrumentos jurídicos que assegurem os recursos previstos neste CONTRATO;
18.1.2. Dar conhecimento ao CIM-AMFRI das alterações das condições dos financiamentos referidos no item acima, assim como da contratação de qualquer novo financiamento ou dívida que possa ser considerado para efeito de cálculo da indenização devida no caso de extinção
do programa previsto neste instrumento;
18.1.3. Cumprir e fazer cumprir integralmente este CONTRATO, em conformidade com as disposições legais e regulamentares e, ainda, as
determinações do CIM-AMFRI;
18.1.4. Ceder os equipamentos, acessórios, recursos humanos e materiais necessários à prestação dos serviços, conforme disposto na
Cláusula 13 deste instrumento;
18.1.5. Responder perante o CIM-AMFRI e terceiros, por todos os atos e eventos de sua competência, quanto a obrigações decorrentes do
programa previsto neste instrumento;
18.1.6. Adotar as medidas necessárias para coibir o uso indevido ou a ocupação não autorizada dos bens integrantes do programa previsto
neste instrumento, mantendo o CIM-AMFRI informado a respeito de quaisquer fatos que comprometam sua adequada utilização;
18.1.7. Manter atualizado e fornecer ao CIM-AMFRI, sempre que solicitado todos os documentos, desenhos e cadastros das instalações e
equipamentos referentes à execução dos serviços;
18.1.8. Cumprir e fazer cumprir o presente CONTRATO;
18.1.9. Providenciar a declaração de utilidade pública dos imóveis imprescindíveis à implantação do objeto do Programa previstos neste
instrumento para fins de desapropriação ou constituição de servidão;
18.1.10. Ceder, para acervo do CIM-AMFRI todos os projetos, planos, plantas, softwares, códigos fontes, e outros documentos, de quaisquer naturezas, bem como os direitos deles decorrentes, tudo devidamente atualizado quando necessário, que se revelem necessários ao
desempenho das atividades inerentes aos programas previstos no objeto deste instrumento e que tenham sido especificamente adquiridos
ou criados no desenvolvimento das atividades integradas aos programas previstos no objeto deste instrumento
18.1.11. Receber a prestação de contas e consolidar nas suas respectivas contas;
18.1.12. Fazer o repasse mensal dos recursos conforme estabelecido na Clausula 7 deste CONTRATO;
18.1.13. Manter os recursos orçamentários necessários ao desempenho das ações ora pactuadas.
CLÁUSULA 19 – DA PROPRIEDADE INDUSTRIALEINTELECTUAL
19.1. Todos os projetos e documentação técnica, relacionados com as especificações técnicas previstas neste CONTRATO, serão entregues
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ao CIM-AMFRI, respeitados os direitos de propriedade industrial.
19.2. A documentação técnica apresentada ao CIM-AMFRI é de sua propriedade, sendo vedada sua utilização para outros fins que não os
previstos neste CONTRATO.
19.2.1. O MUNICÍPIO CONSORCIADO cede gratuitamente ao CIM-AMFRI todos os projetos, planos, plantas e documentos que se revelem
necessários ao desempenho das funções que a este incumbem ou ao exercício dos direitos que lhe assistem nos termos deste CONTRATO,
e que tenham sido especificamente adquiridos ou criados para o desenvolvimento das atividades integradas aos programas previstos no
objeto deste instrumento.
CLÁUSULA 20 – DA FISCALIZAÇÃO
20.1. O MUNICÍPIO CONSORCIADO, a ASSEMBLEIA GERAL e o CONSELHO FISCAL do CIM-AMFRI são competentes para a fiscalização dos
serviços prestados para cumprimento do programa previsto no objeto deste instrumento.
20.2. A fiscalização por parte do CONSELHO FISCAL será realizada bimestralmente de acordo com o calendário de prestação de contas do
TCE/SC, a partir dos relatórios de prestação de contas mensais enviados aos municípios consorciados.
20.3. O CONSELHO FISCAL e a ASSEMBLEIA GERAL do CIM-AMFRI em suas reuniões ordinárias apresentarão os resultados da fiscalização.
CLÁUSULA 21 – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
21.1. Anualmente a Diretoria Executiva submeterá ao CONSELHO FISCAL e a ASSEMBLEIA GERAL do CIM-AMFRI a Prestação de Contas e
o Relatório Anual de Atividades referente aos programas previstos no objeto deste instrumento.
CLÁUSULA 22 – DAS PENALIDADES
22.1. No caso de inadimplemento total ou parcial das obrigações deste CONTRATO pelo MUNICÍPIO CONSORCIADO, este estará sujeito,
sem prejuízo das sanções de natureza civil e penal, à aplicação das penas previstas na Cláusula 26 do CONTRATO DE CONSÓRCIO:
22.1.1. Suspensão por até 120 (cento e vinte) dias, para regularização da situação de inadimplência, sob pena de exclusão;
22.1.2. Exclusão:
22.1.2.1. Na hipótese de o MUNICÍPIO CONSORCIADO ter deixado de incluir no Orçamento Municipal do ano em curso a dotação orçamentária definida e aprovada pela ASSEMBLEIA GERAL do CIM-AMFRI;
22.1.2.2. Na hipótese de o MUNICÍPIO CONSORCIADO deixar de efetuar o pagamento das parcelas mensais devidas pelo prazo de 60 (sessenta) dias, após deliberação da ASSEMBLEIA GERAL do CIM-AMFRI.
22.2. A aplicação das penalidades previstas neste CONTRATO, e o seu cumprimento, não prejudica a aplicação das penas cominadas para
o mesmo fato pela legislação aplicável.
22.3. As penalidades serão aplicadas por meio de processo administrativo, iniciado a partir de notificação, por escrito, ao MUNICÍPIO CONSORCIADO, com os motivos que ensejaram a indicação das sanções cabíveis, abrindo-se prazo de 15 (quinze) dias úteis para apresentação
da defesa.
22.4. A notificação a que se refere o item 22.3. acima será enviada pelo correio, com aviso de recebimento ou entregue ao MUNICÍPIO
CONSORCIADO mediante recibo.
CLÁUSULA 23 – DO CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR
23.1. Considera-se caso fortuito o evento da natureza que, por sua imprevisibilidade e inevitabilidade, gera obstáculo intransponível para o
MUNICÍPIO CONSORCIADO ou para o CIM-AMFRI no cumprimento deste CONTRATO;
23.2. Considera-se força maior o evento humano que, por sua imprevisibilidade e inevitabilidade, cria óbice intransponível para o MUNICÍPIO CONSORCIADO ou para o CIM-AMFRI no cumprimento deste CONTRATO, consubstanciado em fato ou ato superveniente impeditivo de
cumprimento das obrigações assumidas;
23.3. Considera-se fato do príncipe toda determinação estatal, geral, imprevista e imprevisível, positiva ou negativa, que onera substancialmente a execução deste CONTRATO;
23.4. Considera-se fato da Administração toda ação ou omissão de órgão da Administração Pública que, incidindo direta e especificamente
sobre este CONTRATO, retarda, agrava ou impede a sua execução pelo MUNICÍPIO CONSORCIADO ou pelo CIM-AMFRI, ensejando, ainda,
as indenizações correspondentes;
23.5. Consideram-se interferências imprevistas as ocorrências materiais imprevisíveis ou previsíveis com consequências incalculáveis. São
assim considerados os eventos que surgem no decorrer da execução do CONTRATO de modo surpreendente e excepcional, dificultando ou
onerando extraordinariamente o prosseguimento e a conclusão dos trabalhos.
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23.5.1. Podem ser consideradas interferências imprevistas a descoberta de obstáculos, naturais ou artificiais, cuja existência seja anterior à
data de assinatura do CONTRATO, mas de conhecimento superveniente, quando do andamento das obras ou serviços.
23.6. A ocorrência de um caso fortuito ou força maior terá por efeito exonerar o MUNICÍPIO CONSORCIADO ou o CIM-AMFRI de qualquer
responsabilidade pelo não-cumprimento das obrigações decorrentes deste CONTRATO, estritamente nos casos de descumprimento, pontual
e tempestivo, das obrigações em virtude de ocorrência de caso fortuito e/ou força maior.
23.7. Quando tiver o cumprimento de suas obrigações afetado por caso fortuito ou força maior, a PARTE deverá comunicar o ocorrido à outra
PARTE, no prazo máximo de até 15 (quinze) dias contados da ocorrência do evento.
23.8. Na ocorrência de caso fortuito ou força maior, caberá ao CIM-AMFRI promover a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro
deste CONTRATO quando o evento em questão não estiver contemplado no seguro ou na hipótese de o prêmio ser incompatível com o fluxo
de caixa das ações previstas nos programas objeto deste instrumento.
CLÁUSULA 24 – DA INVALIDADE PARCIALEINDEPENDÊNCIA ENTRE AS CLÁUSULAS
24.1. Cada disposição, cláusula, inciso, alínea deste CONTRATO constitui um compromisso independente e distinto.
24.2. Sempre que possível, cada disposição deste CONTRATO deverá ser interpretada de modo a se tornar válida e eficaz à luz da lei aplicável.
24.3. Caso alguma das disposições deste CONTRATO seja considerada ilícita, inválida, nula ou inexequível por decisão de órgão competente,
deverá ser julgada separadamente do restante deste CONTRATO, e substituída por disposição lícita e similar, que reflita as intenções originais das PARTES, observando-se os limites da lei. Todas as demais disposições continuarão em pleno vigor e efeito, não sendo prejudicadas
ou invalidadas, desde que não percam o sentido inicialmente previsto neste CONTRATO.
24.4. As PARTES negociarão, de boa-fé, a substituição das disposições inválidas, ilegais, ou inexequíveis por disposições válidas, legais e
exequíveis, cujo efeito econômico seja o mais próximo possível ao efeito econômico das disposições substituídas.
24.5. Este CONTRATO se presume válido e legítimo, não podendo ser objeto de manifestação administrativa de invalidação com efeitos
auto executórios.
CLÁUSULA 25 – DA ALTERAÇÃO
25.1. O presente CONTRATO poderá ser alterado para o cumprimento dos objetivos do PROGRAMA, por meio de TERMO ADITIVO ou TERMO DE APOSTILAMENTO, conforme o caso.
25.2. O plano de trabalho que compõe o ANEXO B – PLANO DE TRABALHO deste CONTRATO poderão sofrer ajustes e alterações para a
execução do PROGRAMA, inclusive com a criação de novas ações ou com a subtração de propostas, com a adequação dos percentuais de
rateio, ou outras modificações que sejam necessárias e pertinentes para a consecução dos objetivos do PROGRAMA.
25.2.1. As alterações no plano de trabalho que compõe o ANEXO B – PLANO DE TRABALHO deste CONTRATO previstas neste item 25.2,
desde que não ocorra a desnaturação dos respectivos objetos e que as alterações tenham por finalidade a concretização dos objetivos
precípuos do PROGRAMA previsto no PLANO DE TRABALHO, competem à DIRETORIA EXECUTIVA e serão formalizadas por meio de TERMO
DE APOSTILAMENTO.
25.2.2. Todas as alterações previstas neste item 25.2 e seus subitens serão submetidas à aprovação da ASSEMBLEIA GERAL e do CONSELHO FISCAL no Relatório Anual de Atividades, por ocasião da Prestação de Contas, conforme Cláusula 21 deste CONTRATO.
CLÁUSULA 26 – DA SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIAS TÉCNICAS
26.1. Para dirimir eventuais divergências de natureza técnica, poderá ser constituída, ad hoc e por solicitação de qualquer das PARTES, um
COMITÊ TÉCNICO, composto por 03 (três) membros efetivos.
26.1.1. O COMITÊ TÉCNICO será competente para emitir pareceres fundamentados sobre as questões que lhe forem submetidas pelas
PARTES, relativamente à divergências que venham a surgir quanto aos aspectos técnicos ou econômicos correspondentes a prestação dos
serviços objeto do programa que constitui o objeto deste instrumento.
26.2. A PARTE que tiver a iniciativa de solicitar a instalação do COMITÊ TÉCNICO deverá notificar a outra PARTE, indicando o nome de um
membro efetivo.
26.3. Em prazo não superior à 15 (quinze) dias, a outra PARTE, ante a inexistência de acordo acerca da controvérsia, deverá indicar o segundo membro efetivo.
26.4. O terceiro membro efetivo será escolhido de comum acordo pelos membros efetivos indicados pelas PARTES, dentre os especialistas
na matéria controvertida, em prazo não superior a 07 (sete) dias.
26.4.1. Em caso de controvérsia na escolha do terceiro membro do COMITÊ TÉCNICO, caberá à ASSEMBLEIA GERAL do CIM-AMFRI arbitrar,
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decidindo a respeito.
26.5. Os membros do COMITÊ TÉCNICO, indicados pelas PARTES, deverão ser sempre profissionais independentes, de conceito reconhecido.
26.6. O procedimento para solução de divergências iniciar-se-á mediante a instalação do COMITÊ TÉCNICO, devendo a PARTE que teve a
iniciativa fornecer, de imediato, cópia dos documentos ligados ao objeto da divergência suscitada.
26.7. No prazo máximo de até 15 (quinze) dias, a contar do recebimento dos documentos referidos no item anterior, a PARTE reclamada
apresentará as suas alegações relativamente à questão formulada, encaminhando ao COMITÊ TÉCNICO cópia de todos os documentos
apresentados por ambas as PARTES.
26.8. O parecer do COMITÊ TÉCNICO será emitido em um prazo máximo de até 30 (trinta) dias a contar da data de recebimento, pelo
COMITÊ TÉCNICO, das alegações apresentadas pela parte reclamada, se outro prazo não for estabelecido pelas PARTES, de comum acordo
e aceito pelo COMITÊ TÉCNICO.
26.9. Os pareceres do COMITÊ TÉCNICO serão considerados aprovados se contarem com o voto favorável de, pelo menos, 02 (dois) de
seus membros.
26.10. As despesas com o funcionamento do COMITÊ TÉCNICO serão pagas pela PARTE sucumbente.
26.11. A submissão de qualquer questão ao COMITÊ TÉCNICO não exonera as PARTES de dar integral cumprimento às suas obrigações
contratuais, incluindo as emitidas após a apresentação da questão, nem permite qualquer interrupção no desenvolvimento das atividades
relacionadas com os programas que constituem o objeto deste instrumento.
26.12. Se qualquer das PARTES não aceitar o parecer aprovado pelo COMITÊ TÉCNICO, poderá submeter a questão ao Juízo Arbitral, nos
termos da Cláusula 27 deste CONTRATO.
CLÁUSULA 27 - DA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS POR MEDIAÇÃO OU ARBITRAGEM
27.1. Qualquer disputa ou controvérsia relativa à interpretação ou execução deste CONTRATO, ou de qualquer forma oriunda ou associada
a ele, e que não seja dirimida amigavelmente entre as PARTES, ou pelo COMITÊ TÉCNICO, na forma da Cláusula 26 deste CONTRATO, ou
cuja resolução por Peritagem não seja acatada voluntariamente por uma das PARTES, deverá ser resolvida de forma definitiva por meio de
MEDIAÇÃO ou ARBITRAGEM, segundo o disposto na Lei nº 13.140/2015 e no art. 1º, § 1º, da Lei Federal nº 9.307/96.
27.2. A MEDIAÇÃO ou ARBITRAGEM será conduzida e administrada por Câmara de Mediação e Arbitragem escolhida de comum acordo
pelas PARTES.
27.3. A MEDIAÇÃO ou ARBITRAGEM terá início mediante comunicação remetida por uma PARTE à outra, requerendo a instalação do Tribunal
Arbitral, indicando detalhadamente a matéria em torno da qual gira a controvérsia, utilizando como parâmetro as regras arbitrais estabelecidas no Regulamento de Mediação e Arbitragem da Câmara escolhida.
27.4. A MEDIAÇÃO ou ARBITRAGEM seguirá os seguintes preceitos:
27.4.1. A escolha dos árbitros seguirá o rito estabelecido no regulamento da Câmara escolhida;
27.4.2. O Tribunal Arbitral será constituído por 03 (três) árbitros, cabendo a cada uma das PARTES a escolha de um árbitro titular, de acordo
com os prazos previstos no Regulamento da Câmara escolhida. Os árbitros indicados pelas PARTES deverão escolher em conjunto o nome
do terceiro árbitro, a quem caberá a Presidência do Tribunal Arbitral;
27.4.2.1. Se qualquer das PARTES deixar de indicar o árbitro, caberá ao Presidente da Câmara fazer essa nomeação. Da mesma forma, caso
os árbitros indicados não cheguem a um consenso quanto à indicação do terceiro árbitro, caberá ao Presidente da Câmara fazê-lo.
27.2.1.2. As PARTES, de comum acordo, poderão afastar a aplicação de dispositivo do Regulamento da Câmara escolhida se este limitar a
escolha do árbitro único, co-árbitro ou presidente do tribunal à respectiva lista de árbitros, autorizado o controle da escolha pelos órgãos
competentes da instituição, sendo que, nos casos de impasse e arbitragem multiparte, deverá ser observado o que dispuser o Regulamento
aplicável.
27.4.3. A cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina, Brasil, será a sede da Arbitragem e o local da prolação do laudo arbitral;
23.4.4. O idioma a ser utilizado no processo de MEDIAÇÃO ou ARBITRAGEM será a língua portuguesa.
27.4.5. Quanto ao mérito, a MEDIAÇÃO ou ARBITRAGEM será de direito e decidirão os árbitros com base na lei brasileira, obedecendo,
quanto ao procedimento, as disposições da presente Cláusula, no Regulamento e o disposto na Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015 e na
Lei Federal nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, constituindo título executivo vinculativo entre as PARTES;
27.4.6. A MEDIAÇÃO ou ARBITRAGEM observará o princípio da publicidade;
27.4.7. O termo final de mediação ou a sentença arbitral será definitiva para o impasse e seu conteúdo obrigará às PARTES e seus sucessores;
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27.4.8. O termo final de mediação ou a sentença arbitral decidirá sobre a responsabilidade das PARTES acerca dos encargos, custas e despesas do processo arbitral, inclusive honorários dos árbitros e de perito(s) indicado(s) pelo Tribunal Arbitral e os honorários advocatícios de
sucumbência, com respectiva distribuição proporcional, se assim for entendido pelo Tribunal Arbitral.
27.5. As PARTES suportarão em iguais proporções os honorários e custos do Tribunal Arbitral e cada uma delas suportará exclusivamente
seus próprios custos de advogados peritos e outros necessários à defesa de seus interesses perante o Tribunal Arbitral.
27.6. A submissão de qualquer questão à arbitragem não exonera as PARTES do pontual e tempestivo cumprimento das disposições do
CONTRATO, nem permite qualquer interrupção do desenvolvimento das ações previstas nos programas que constituem o objeto deste
instrumento, que deverão continuar a processar-se nos termos em vigor à data de submissão da questão até que uma decisão final seja
obtida relativamente à matéria em causa.
27.7. Não obstante as disposições acima, cada PARTE permanece com o direito de requerer medidas judiciais:
27.7.1. Para obtenção de medidas cautelares de proteção de direitos previamente à instalação do Tribunal Arbitral, cuja propositura não
será interpretada como uma renúncia do procedimento arbitral pelas PARTES, nem afetará a existência, validade e eficácia da convenção
de arbitragem; e
27.7.2. Para executar qualquer decisão arbitral, inclusive o laudo final.
27.7.2.1. Após a instalação do Juízo Arbitral, os requerimentos de medida cautelar ou antecipação de tutela deverão ser dirigidos ao Juízo
Arbitral.
27.8. Em sendo necessária a obtenção de medida liminar antes da instituição do processo arbitral, as PARTES elegem o Foro Central da
Comarca de Itajaí, no Estado de Santa Catarina.
27.8.1. As PARTES reconhecem que eventual medida liminar obtida perante o Poder Judiciário deverá ser necessariamente revista pelo
Tribunal Arbitral (ou árbitro), que então decidirá pela sua manutenção, revisão ou cassação.
27.9. As PARTES reconhecem que qualquer ordem, decisão ou determinação arbitral será definitiva e vinculativa, constituindo o laudo final
título executivo judicial.
27.10. Caso o litígio entre as PARTES envolva pedido de rescisão deste CONTRATO, o Juízo Arbitral, ou o Poder Judiciário, se o Juízo Arbitral
não estiver ainda instalado, deverá assegurar, liminarmente, até o trânsito em julgado da decisão final da lide, a continuidade da percepção,
pelo CIM-AMFRI, de todas as receitas previstas neste CONTRATO para continuidade das ações previstas nos programa que constituem o
objeto deste instrumento, de modo a garantir a efetividade da sua decisão final.
CLÁUSULA 28 – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO
28.1. Considerar-se-á extinto o CONTRATO, observadas as normas legais específicas, quando ocorrer:
28.1.1. Término do prazo de vigência deste CONTRATO;
28.1.2. Rescisão amigável, na forma do art. 79, inc. II, da Lei nº 8.666/93;
28.1.3. Rescisão automática;
28.1.4. Outras formas de extinção do CONTRATO admitidas pela Lei.
28.2. A rescisão automática prevista no subitem 28.1.3 ocorrerá no caso de o MUNICÍPIO CONSORCIADO deixar de integrar o CONSÓRCIO,
nos casos previstos em Lei, inclusive nos casos de retirada ou exclusão, sendo obrigação do MUNICÍPIO CONSORCIADO o repasse ao CONSÓRCIO das parcelas financeiras devidas até a data do seu desligamento ou exclusão do quadro de entes consorciados..
28.2.1. Poderá ser excluído do CONSÓRCIO, após prévia suspensão, o MUNICÍPIO CONSORCIADO que não consignar, em sua lei orçamentária ou em créditos adicionais, as dotações suficientes para suportar as despesas assumidas por meio de contrato de rateio, na forma do
art. 8º, § 5º, da Lei nº 11.107/2005.
24.2.2. A retirada ou a extinção do CONSÓRCIO não prejudicará as obrigações já constituídas, inclusive os CONTRATOS, cuja extinção dependerá do prévio pagamento das indenizações eventualmente devidas.
CLÁUSULA 29 – DO COMPLIANCE
29.1. As PARTES se comprometem que, no que diz respeito a este CONTRATO, que nem elas nem qualquer membro dos seus grupos, nem
qualquer agente, consultor ou outro intermediário que atua em seu nome ou dos seus grupos, irão, direta ou indiretamente dar, prometer,
oferecer, aprovar ou autorizar a oferta de algo de valor a:
a) Qualquer empregado, oficial, diretor ou qualquer pessoa que represente empresas públicas ou privadas ou companhia afiliada, que estejam e venham a se relacionar em razão do objeto contratual;
b) Qualquer outra pessoa, incluindo qualquer Funcionário Público;
c) Partidos políticos ou sindicatos controlados pelo Governo ou por qualquer partido político; ou
d) Organizações de caridade ou administradores, diretores ou empregados das mesmas, ou qualquer pessoa que atue direta ou indiretamente em nome das mesmas, com a finalidade de (a) garantir qualquer vantagem indevida para qualquer funcionário das partes contratantes e/ou de qualquer empresa com quem se relacionem em razão do objeto contratual ou empresa afiliada da mesma;
e) induzir ou influenciar indevidamente Funcionários Públicos para que tomem medidas ou abstenham-se de tomá-las para benefício de
qualquer das partes, ou para assegurar a direção dos negócios a qualquer das Partes.
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29.2. As PARTES garantem ainda que:
a) Segundo seu melhor conhecimento, nem elas nem qualquer de seus afiliados, diretores, acionistas, empregados, agentes, outros intermediários ou qualquer pessoa que atue direta ou indiretamente da sua parte, executarão qualquer das ações descritas nos itens acima;
b) As pessoas descritas acima, cumprirão com as disposições desta cláusula.
c) Asseguram e garantem que elas e os seus afiliados, oficiais, diretores, acionistas, empregados, agentes ou outros intermediários, ou
qualquer outra pessoa que atue direta ou indiretamente de sua parte, cumprirão totalmente com as Diretrizes de Anticorrupção em vigor
no Brasil (Lei Federal 12.846/2013).
d) Certificam e garantem que manterão registros adequados de forma a possibilitar verificação do cumprimento dos dispositivos da presente
Cláusula, e, sem prejuízo das demais disposições do presente Contrato relativas a auditorias.
CLÁUSULA 30 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
30.1. Os prazos estabelecidos em dias, neste CONTRATO, contar-se-ão em dias corridos, salvo se, expressamente, se referir a dias úteis.
30.1.1. Em todas as hipóteses, deve-se excluir o primeiro dia e incluir o último.
30.1.2. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente do CIM-AMFRI.
30.2. Se qualquer das PARTES permitir, mesmo por omissão, o descumprimento, no todo ou em parte, de quaisquer das Cláusulas ou condições deste CONTRATO e de seus ANEXOS, tal fato não poderá liberar, desonerar ou, de qualquer modo afetar ou prejudicar a validade e
eficácia das mesmas Cláusulas e condições, as quais permanecerão inalteradas, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.
30.3. O ANEXO B – PLANO DE TRABALHO se encontra devidamente adequado até a data da assinatura do CONTRATO, para atender os
MUNICÍPIOS CONSORCIADOS que subscreveram os respectivos PROGRAMAS.
30.3.1. Havendo a desistência, saída ou qualquer outro motivo que determine a retirada de algum MUNICÍPIO CONSORCIADO, após a
assinatura do presente CONTRATO, aplica-se o disposto no subitem 25.2 da Cláusula 25.
CLÁUSULA 31 – DO FORO
31.1. Fica desde já eleito o Foro Central da Comarca de Itajaí, Estado de Santa Catarina, para as medidas judiciais relativas ao presente
CONTRATO.
E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente CONTRATO em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo qualificadas.
Itajaí, 23 de dezembro de 2020.
JOÃO LUIZ DEMANTOVA
Diretor Executivo do CIM-AMFRI
PAULO HENRIQUE DALAGO MÜLLER
Prefeito Municipal de Bombinhas
Testemunhas
Érica Miranda dos Santos Requi
RG: 7.832.656-5/SSP-PR

Anna Júlia Pedruzzi Nardi
RG: 684.694-5/SSP-SC
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O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA REGIÃO DA AMFRI - CIM-AMFRI, pessoa jurídica de direito público interno inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 32.980.376/0001-04, com sede na Rua Luiz Lopes Gonzaga, nº 1655, Sala 3, Bairro São Vicente, Itajaí/SC, neste
ato representado por seu Diretor Executivo, Senhor João Luiz Demantova, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob
o nº 510.513.209-25, Carteira de Identidade sob nº 966.112-3 SSP-PR, no uso de suas atribuições, conferidas pelo Contrato de Consórcio
Público e pelo Estatuto Social, doravante denominado apenas “CIM-AMFRI” e de outro lado o MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ, pessoa jurídica
de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob número 82.102.293/0001-45, com sede na Rua Getúlio Vargas, 77 Centro, CEP 88.340000 – CAMBORIÚ-SC, neste ato representado pelo seu Prefeito o Senhor Elcio Rogerio Kuhnen, Brasileiro, Casado, Médico, Inscrito no CPF
nº 720.439.549-20, Carteira de Identidade nº 1.895.507 – SSP-SC, doravante denominado apenas “MUNICÍPIO CONSORCIADO”.
Considerando o CONTRATO DE CONSÓRCIO decorrente do PROTOCOLO DE INTENÇÕES firmado em 27 de julho de 2018, com fundamento
na Lei federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005 e no Decreto Federal n. 6.017, de 17 de janeiro de 2007, que elencou como objeto do CIM-AMFRI a promoção de licitações compartilhadas e a gestão associada de serviços e de políticas públicas para impulsionar o desenvolvimento
sustentável nos Municípios que o integram, em especial nas áreas de agricultura e pesca, saneamento e meio ambiente, infraestrutura
e mobilidade urbana, segurança pública, educação, inovação tecnológica, esporte, cultura e administração tributária, além de outros que
vierem a ser definidos posteriormente pela ASSEMBLEIA GERAL do CIM-AMFRI;
Considerando que nos termos do art. 24, inc. XXVI, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, está dispensada a licitação para a celebração
de contrato de programa com ente da Federação ou com entidade de sua administração indireta, para a prestação de serviços públicos de
forma associada nos termos do autorizado em contrato de consórcio público ou em convênio de cooperação;
Considerando que nos termos do subitem 5.1.4 da Cláusula 5 do Contrato de Consórcio Público um dos instrumentos de gestão do CIM-AMFRI, para a consecução de suas finalidades é a possibilidade de ser contratado pela Administração direta ou indireta dos consorciados,
inclusive por entes da federação, dispensada a licitação nos termos do art. 24, inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93; e
Considerando que os Municípios consorciados aprovaram em ASSEMBLEIA GERAL realizada em 07 de agosto de 2020 o Programa 1 - Manutenção das Atividades do CIM-AMFRI;
As PARTES, atendidas todas as exigências para a formalização deste instrumento, têm entre si justas e acordadas as condições expressas no
presente CONTRATO DE PROGRAMA E RATEIO, doravante denominado CONTRATO, que será regido pelas Cláusulas e condições referidas
a seguir:
CLÁUSULA 1 – DAS DEFINIÇÕES
1.1. Neste CONTRATO e em seus ANEXOS, salvo se do contexto resultar claramente sentido diferente, os termos grafados em letras maiúsculas terão o seu significado explicitado no ANEXO A – GLOSSÁRIO, sem prejuízo de outros inseridos na legislação em vigor.
1.2. As siglas, termos e expressões listados no singular incluem o plural e vice-versa.
CLÁUSULA 2 – DOS ANEXOS E DA INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS
2.1. Integram este CONTRATO, para todos os efeitos legais e contratuais, os ANEXOS relacionados nesta Cláusula:
a) ANEXO A – GLOSSÁRIO
b) ANEXO B – PLANO DE TRABALHO
c) ANEXO C – TABELA DE RATEIO DAS DESPESAS POR MUNICÍPIO
CONSORCIADO
2.2. Na interpretação, integração ou aplicação de qualquer disposição deste CONTRATO, deverão ser consideradas as Cláusulas contratuais
e, depois, as disposições dos ANEXOS que tenham maior relevância na matéria em causa.
2.3. Nas divergências verificadas entre documentos contratuais aplicáveis aos programas objeto deste CONTRATO e entre estes e aqueles
por quais são regidos os municípios consorciados, quando não puderem ser sanadas pelo recurso às regras gerais de interpretação e integração de lacunas, prevalecerá a legislação mencionada no item 3.2 da Clausula 3 deste CONTRATO, a qual deverá prevalecer sobre o
estipulado em qualquer outro documento.
CLÁUSULA 3 – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
3.1. Este CONTRATO está sujeito à legislação brasileira, em vigor na data dos atos ou fatos que vierem a ocorrer, com expressa renúncia à
aplicação de qualquer outra.
3.2. O programa objeto deste instrumento rege-se pelos termos e condições deste CONTRATO e pelas normas gerais de Direito Público,
sendo-lhe aplicáveis, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado, e, ainda, as seguintes
normas:
3.2.1. Constituição Federal de 1988, em especial o artigo 241;
3.2.2. Lei federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005;
3.2.3. Decreto Federal n. 6.017, de 17 de janeiro de 2007;
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3.2.4. Lei federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004;
3.2.5. Lei federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995;
3.2.6. Lei federal nº 9.074, de 07 de julho de 1995
3.2.7. Lei federal nº 8.666, de 21 de junho 1993;
3.2.8. Lei federal nº 12.766, de 07 de dezembro de 2012;
3.2.9. Lei federal nº 9.307, de 23 de setembro de 1996;
3.2.10. Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000;
3.2.11. Constituição do Estado de Santa Catarina, em especial o artigo 114 e o § 3º do artigo 137;
3.2.12. Legislação orçamentária de cada um dos MUNICÍPIOS CONSORCIADOS;
3.2.13. Obedecendo, ainda, no que couber, às normas técnicas e instruções normativas pertinentes.
3.3. As referências às normas aqui aplicáveis deverão também ser compreendidas como referências à legislação que as substituam ou
modifiquem.
CLÁUSULA 4 – DO OBJETO
4.1. Constitui objeto deste CONTRATO a gestão associada dos serviços especificados no PROGRAMA 1 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
DO CIM-AMFRI, em conformidade com o ANEXO B – PLANO DE TRABALHO.
4.2. Integra o objeto do presente CONTRATO, a delegação do poder de polícia e de qualquer outra função de regulação pertinente ao PROGRAMA, conforme subitens 5.1.13 e 5.1.24, ambos da Cláusula 5 do CONTRATO DE CONSÓRCIO.
4.3. A gestão associada dos serviços deverá obedecer ao disposto na legislação pertinente, em normas complementares, nos padrões e nos
procedimentos dispostos no presente CONTRATO.
CLÁUSULA 5 – DA DESCRIÇÃO DAS ETAPAS E DAS AÇÕES
5.1. Para cumprimento dos objetivos o CIM-AMFRI desenvolverá as ações no modo, forma e condições previstas no ANEXO B - PLANO DE
TRABALHO.
CLÁUSULA 6 – DO CRITÉRIO E VALORES PARA RATEIO DO PROGRAMA
6.1. Os PROGRAMAS previstos neste CONTRATO serão custeados na forma de rateio anual, de acordo com os respectivos critérios e valores
estabelecidos nas tabelas apresentadas do ANEXO C - TABELA DE RATEIO DAS DESPESAS POR MUNICÍPIO CONSORCIADO.
CLÁUSULA 7 – DO VALOR E DO REPASSE
7.1. O valor global deste CONTRATO é de R$ 122.543,22 (Cento e vinte e dois mil quinhentos e quarenta e três reais e vinte e dois centavos), a serem repassados sob a forma de transferência eletrônica, em conta corrente – de titularidade do CIM-AMFRI (Banco: Banco do
Brasil / 001 - Agência: 4295-1 - Conta Corrente: 23557-1), em doze parcelas mensais e consecutivas, de acordo com a tabela que segue:
Parcela

Vencimento

Valor

1

10/01/2021

R$ 10.211,94 (dez mil duzentos e onze reais e noventa e quatro centavos)

2

10/02/2021

R$ 10.211,94 (dez mil duzentos e onze reais e noventa e quatro centavos)

3

10/03/2021

R$ 10.211,94 (dez mil duzentos e onze reais e noventa e quatro centavos)

4

10/04/2021

R$ 10.211,94 (dez mil duzentos e onze reais e noventa e quatro centavos)

5

10/05/2021

R$ 10.211,94 (dez mil duzentos e onze reais e noventa e quatro centavos)

6

10/06/2021

R$ 10.211,94 (dez mil duzentos e onze reais e noventa e quatro centavos)

7

10/07/2021

R$ 10.211,93 (dez mil duzentos e onze reais e noventa e três centavos)

8

10/08/2021

R$ 10.211,93 (dez mil duzentos e onze reais e noventa e três centavos)

9

10/09/2021

R$ 10.211,93 (dez mil duzentos e onze reais e noventa e três centavos)

10

10/10/2021

R$ 10.211,93 (dez mil duzentos e onze reais e noventa e três centavos)

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 3741

11

10/11/2021

R$ 10.211,93 (dez mil duzentos e onze reais e noventa e três centavos)

12

10/12/2021

R$ 10.211,93 (dez mil duzentos e onze reais e noventa e três centavos)

7.2. O MUNICÍPIO CONSORCIADO poderá antecipar o repasse das parcelas ao CIM-AMFRI.
7.3. As despesas decorrentes da execução deste CONTRATO serão custeadas pelas dotações específicas do orçamento do MUNICÍPIO CONSORCIADO, de acordo com o que segue:
Código
3.1.90
3.3.90
4.4.90

Atividade
2.1 - Despesas de Pessoal e Encargos: referente ao custeio das despesas de pessoal,
consistentes em valores para suportar folha de pagamento em todos os seus termos,
incluindo encargos sociais e provisão para eventual rescisão de contrato de trabalho.
2.2 - Despesas com manutenção das atividades do Consórcio: referente ao custeio das
despesas gerais de manutenção das atividades do programa.
2.3 - Despesas com Investimento: para bens patrimoniais do Consórcio, consistentes
nos valores destinados à aquisição de móveis e equipamentos para instalação e funcionamento do programa.

VALOR TOTAL

Valor
R$ 88.054,59
R$ 20.693,18
R$ 13.795,45
R$ 122.543,22

7.4. Havendo saldo financeiro no final de cada exercício, este deverá ser redistribuído no exercício seguinte em forma de superávit financeiro
fortalecendo as ações previstas ou complementando ações em andamento do exercício anterior incluídas no exercício seguinte, conforme
Cláusula 19, item 19.2, do CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO.
CLÁUSULA 8 – DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
8.1. Os cronogramas de execução previstos para a realização das ações do PROGRAMA estão especificados no ANEXO B - PLANO DE TRABALHO.
CLÁUSULA 9 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
9.1. O presente CONTRATO terá vigência durante o exercício financeiro de 2021, cujo termo inicial é 01/01/2021 e o termo final é 31 de
dezembro de 2021.
9.2. A eficácia deste CONTRATO se iniciará com a sua publicação na imprensa oficial, conforme estabelecido no art. 61, parágrafo único,
da Lei nº 8.666/93.
9.3. O prazo de vigência poderá ser prorrogado nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666/93 e do art. 16 da Lei nº 11.107/2007 e de acordo
com o disposto na Cláusula 25 deste CONTRATO.
CLÁUSULA 10 – DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA
10.1. A área abrangida pelos PROGRAMAS corresponde à soma da área territorial dos MUNICIPIOS CONSORCIADOS.
CLÁUSULA 11 – DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO
11.1. Para cumprimento dos objetivos do PROGRAMA previsto neste CONTRATO o CIM-AMFRI poderá se valer dos instrumentos de gestão
previstos na Cláusula 5 do CONTRATO DO CONSÓRCIO e no art. 11 do ESTATUTO SOCIAL.
CLÁUSULA 12 – DOS CRITÉRIOS, INDICADORES E PARÂMETROS PARA AFERIÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS
12.1. O desempenho e os resultados do PROGRAMA que constitui o objeto deste CONTRATO, pelo CIM-AMFRI serão aferidos mediante a
avaliação do cumprimento das metas e implantação das ações descritas no Relatório de Atividades Anual previsto no item 12.2.2 do CONTRATO DO CONSÓRCIO e no inciso XXI do art. 49 do ESTATUTO SOCIAL, pela ASSEMBLEIA GERAL do CIM-AMFRI.
CLÁUSULA 13 – DOS BENS
13.1. Integram o PROGRAMA deste CONTRATO os bens classificados em BENS AFETOS, BENS REVERSÍVEIS e BENS NÃO REVERSÍVEIS,
devidamente registrados no patrimônio do CIM-AMFRI.
13.2. Quando previstos no ANEXO B – PLANO DE TRABALHO, os MUNICICÍPIOS CONSORCIADOS obrigam-se a transferir a posse dos BENS
AFETOS ao CIM-AMFRI, livres e desembaraçados de quaisquer ônus ou encargos.
13.2.1. Caso determinado BEM AFETO não seja entregue ao CIM-AMFRI até o prazo definido e cuja falta possa prejudicar a prestação do
serviço, não haverá responsabilidade da do CIM-AMFRI pela prestação do serviço até que ocorra entrega pelo MUNICÍPIO CONSORCIADO.
13.3. O CIM-AMFRI obriga-se a manter em bom estado de funcionamento, conservação e segurança, e às suas expensas, os BENS que
integram os programas objeto deste instrumento durante a vigência deste CONTRATO, sem prejuízo do desgaste resultante se seu uso,
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nos termos previstos neste CONTRATO.
13.4. A alienação ou oneração dos BENS REVERSÍVEIS somente será aceita quando não comprometer a continuidade dos serviços prestados.
13.5. Nos termos e para os efeitos do disposto nesta Cláusula 13, os BENS REVERSÍVEIS adquiridos ou construídos pelo CIM-AMFRI deverão
estar devidamente registrados na sua contabilidade, de modo a permitir a fácil identificação pelo MUNICÍPIO CONSORCIADO dos BENS
REVERSÍVEIS e dos BENS NÃO REVERSÍVEIS.
13.6. Os BENS AFETOS poderão ser oferecidos em garantia do próprio bem e/ou equipamento em financiamento necessário à sua aquisição
ou à obtenção e construção de outros bens necessários à prestação do serviço objeto deste CONTRATO.
13.7. Extinto o PROGRAMA objeto deste CONTRATO, serão revertidos ao MUNICÍPIO CONSORCIADO todos os BENS REVERSÍVEIS, livres e
desembaraçados de quaisquer ônus ou encargos.
13.7.1. Em qualquer caso de extinção do PROGRAMA, o CIM-AMFRI deverá apresentar o inventário atualizado de todos os bens vinculados
ao PROGRAMA, observadas as normas contábeis vigentes.
13.7.2. Em até 30 (trinta) dias corridos após a extinção do CONTRATO, o MUNICÍPIO CONSORCIADO promoverá a vistoria prévia dos BENS
REVERSÍVEIS, para os efeitos previstos neste CONTRATO, e lavrará o "Termo de Reversão dos Bens”, com a indicação do seu estado de
conservação.
13.7.3. Na hipótese de omissão do MUNICÍPIO CONSORCIADO em relação à realização da vistoria e/ou à emissão do "Termo de Reversão
dos Bens", ter-se-ão como recebidos os BENS REVERSÍVEIS no dia seguinte ao término do prazo referido no item 13.7.2, acima.
13.7.4. Fica o CIM-AMFRI expressamente autorizado a propor, em nome próprio, quaisquer medidas judiciais cabíveis para assegurar ou
recuperar a posse dos BENS AFETOS.
13.7.5. O CIM-AMFRI deverá efetuar a manutenção corretiva e preventiva dos BENS AFETOS, de modo a conservá-los em condições adequadas de uso, respeitando as normas técnicas relativas à saúde, segurança, higiene, sustentabilidade e acessibilidade, entre outros parâmetros
essenciais à sua utilização.
CLÁUSULA 14 – DA LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
14.1. O CIM-AMFRI não terá ou assumirá quaisquer responsabilidades, por obrigações de natureza cível, comercial, tributária, ambiental
ou de qualquer outra natureza, seja como sucessor, devedor solidário ou subsidiário, relativamente ao conjunto de bens do MUNICÍPIO
CONSORCIADO que lhe for cedido para uso no âmbito do PROGRAMA objeto deste CONTRATO, decorrentes de atos ou fatos praticados ou
ocorridos antes da transferência da posse dos referidos bens, ainda que tais fatos ou atos sejam conhecidos ou descobertos posteriormente.
CLÁUSULA 15 – DOS CONTRATOS COM TERCEIROS
15.1. Sem prejuízo de suas responsabilidades e dos riscos previstos neste CONTRATO, o CIM-AMFRI poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares aos programas previstos neste instrumento independentemente de
autorização prévia do MUNICÍPIO CONSORCIADO, nos termos deste CONTRATO.
15.1.1. Os contratos celebrados entre o CIM-AMFRI e terceiros reger-se-ão pelas normas definidas no CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO,
no ESTATUTO SOCIAL e nas suas Resoluções e Instruções Normativas, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre os terceiros
envolvidos e o MUNICÍPIO CONSORCIADO.
15.1.2. Se a participação do MUNICÍPIO CONSORCIADO for necessária para a celebração do negócio, será obrigatória a sua expressa anuência no instrumento de contrato com terceiros.
15.1.3. A execução das atividades contratadas pelo CIM-AMFRI com terceiros pressupõe o cumprimento das normas legais, regulamentares
e contratuais do Programa objeto deste instrumento.
15.2. O CIM-AMFRI responderá pelos prejuízos causados pelas entidades por ela contratadas para o desenvolvimento das atividades compreendidas nos programas objeto deste instrumento, sem prejuízo do direito de regresso.
15.3. Constituirá especial dever do CIM-AMFRI prover e exigir, de qualquer entidade com quem venha a contratar, que sejam promovidas
as medidas necessárias para salvaguardar a integridade física dos cidadãos afetos aos programas objeto deste instrumento, devendo ainda,
cumprir e zelar pelo cumprimento das normas de higiene e segurança em vigor.
CLÁUSULA 16 – DAS DESAPROPRIAÇÕES
16.1. O MUNICÍPIO CONSORCIADO providenciará a declaração de utilidade pública dos imóveis necessários à execução dos serviços previstos nos programas objeto deste instrumento e o CIM-AMFRI ficará responsável pelo procedimento de desapropriação, nos termos do
subitem 5.1.3 da Cláusula 5ª do CONTRATO DE CONSÓRCIO e do inciso III do art. 11 do ESTATUTO SOCIAL.
16.2. Os pagamentos das indenizações oriundas das desapropriações dos bens imóveis ficarão sob responsabilidade do CIM-AMFRI.
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16.2.1. Incluir-se-ão nesses custos as despesas correspondentes a eventuais indenizações por ocupações temporárias e servidões administrativas.
CLÁUSULA 17 – DAS OBRIGAÇÕES DO CIM-AMFRI
17.1. O CIM-AMFRI, sem prejuízo de outras obrigações estabelecidas neste CONTRATO ou na legislação aplicável, para o cumprimento das
atividades decorrentes do Programa objeto deste instrumento, obriga-se a:
17.1.1. Regulamentar e fiscalizar os serviços prestados por terceiros, zelando pela sua boa qualidade;
17.1.2. Cumprir e fazer cumprir as condições deste CONTRATO;
17.1.3. Estimular o aumento da qualidade e o incremento da produtividade dos serviços;
17.1.4. Fornecer todas as informações e dados disponíveis de qualquer natureza relacionados ao CONTRATO, solicitados pelo MUNICÍPIO
CONSORCIADO;
17.1.5. Promover e desenvolver medidas que assegurem a adequada preservação e conservação do meio ambiente;
17.1.6. Assegurar a plena utilização dos BENS perante qualquer instância do poder público de quaisquer de suas esferas;
17.1.7. Pagar as indenizações previstas na legislação aplicável e neste CONTRATO, quando devidas;
17.1.8. Examinar todas as solicitações e documentos encaminhados pelo MUNICÍPIO CONSORCIADO, com vistas à construção, reformulação e/ou adaptação dos serviços, sem prejuízo das autorizações pertinentes previstas na legislação em vigor;
17.1.9. Realizar auditorias periódicas nas contas e registros contábeis do CIM-AMFRI;
17.1.10. Manter em seus arquivos, os projetos, bem como a documentação referente à execução das obras e serviços;
17.1.11. Auxiliar e apoiar os terceiros contratados no relacionamento com as autoridades municipais, estaduais e federais, e com as comunidades, buscando facilitar o cumprimento das obrigações previstas neste CONTRATO;
17.1.12. Expedir atos regulamentares que disciplinem as condições para a execução do objeto deste CONTRATO;
17.1.13. Responder pelo correto comportamento e eficiência de seus empregados e de terceiros contratados, providenciando o uso de uniforme nas funções e condições em que forem exigidos, bem como o porte de crachá indicativo das funções exercidas;
17.1.14. Cumprir determinações legais relativas à legislação trabalhista, previdenciária, de segurança e medicina do trabalho, em relação
aos seus empregados;
17.1.15. Permitir o acesso da fiscalização nas suas dependências, bem como prever nos contratos que firmar com terceiros, o dever de
permitir o acesso da fiscalização;
17.1.16. Manter em dia o inventário e o registro dos bens vinculados aos programas objeto deste instrumento;
17.1.17. Prever, nos contratos celebrados com terceiros, cujo objeto encontra-se integrado às atividades do Programa previstos neste instrumento, que sejam observadas rigorosamente as regras deste CONTRATO e seus ANEXOS e demais disposições legais, regulamentares
e técnicas aplicáveis;
17.1.18. Apresentar na ASSEMBLEIA GERAL do CIM-AMFRI cópia dos instrumentos contratuais relacionados às receitas diretas e acessórias
inerentes ao objeto do Programa previstos neste instrumento;
17.1.19. Observar padrões de governança corporativa e adotar contabilidade e demonstrações financeiras padronizadas, nos termos da
legislação aplicável;
17.1.20. Publicar, na forma da lei, as demonstrações financeiras e manter os registros contábeis de todas as operações em conformidade
com os princípios fundamentais de contabilidade, as normas técnicas brasileiras de contabilidade aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade;
17.1.21. Zelar pela integridade dos bens que integram os programas previstos neste instrumento, tomando todas as providências necessárias;
17.1.22. Comunicar às autoridades públicas competentes quaisquer atos ou fatos ilegais ou ilícitos de que tenha conhecimento no âmbito
das atividades objeto do Programa previstos neste instrumento;
17.1.23. Manter estrutura suficiente e adequada para atendimento aos usuários, observadas as disposições legais pertinentes ao setor;
17.1.24. Solicitar ao MUNICÍPIO CONSORCIADO, em tempo hábil, os atos de declaração de utilidade pública dos imóveis imprescindíveis à
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implantação do objeto do programa previsto neste instrumento, para fins de desapropriação ou constituição de servidão;
17.1.25. Receber e Contabilizar os recursos repassados de acordo com as normas de direito financeiro aplicável às entidades públicas, conforme estabelece o artigo 9.º da Lei Federal 11.107/05;
17.1.26. Fornecer as informações necessárias para que sejam consolidadas nas contas do MUNICÍPIO CONSORCIADO todas as despesas
realizadas com os recursos entregues em virtude deste CONTRATO, de forma que possam ser contabilizadas nas respectivas contas na
conformidade dos elementos econômicos e das atividades ou projetos atendidos, de acordo com o § 4º do art. 8º da Lei Federal 11.107/05;
17.1.27. Aplicar os recursos repassados pelo MUNICÍPIO CONSORCIADO exclusivamente nas ações previstas no objeto do presente CONTRATO e do orçamento aprovado pela ASSEMBLEIA GERAL do CIM-AMFRI e suas respectivas suplementações;
17.1.28. Extinguir os PROGRAMAS previstos neste instrumento nos casos previstos neste CONTRATO.
17.1.29. Respeitar a autonomia e as decisões proferidas pelo COMITÊ TÉCNICO, quando constituído, nos termos da Cláusula 26 deste
instrumento.
CLÁUSULA 18 – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO CONSORCIADO
18.1. O MUNICÍPIO CONSORCIADO, sem prejuízo de outras obrigações estabelecidas neste CONTRATO ou na legislação aplicável, para o
cumprimento das atividades decorrentes do programa previsto neste instrumento obriga-se a:
18.1.1. Dar conhecimento ao CIM-AMFRI das condições dos financiamentos e dos instrumentos jurídicos que assegurem os recursos previstos neste CONTRATO;
18.1.2. Dar conhecimento ao CIM-AMFRI das alterações das condições dos financiamentos referidos no item acima, assim como da contratação de qualquer novo financiamento ou dívida que possa ser considerado para efeito de cálculo da indenização devida no caso de extinção
do programa previsto neste instrumento;
18.1.3. Cumprir e fazer cumprir integralmente este CONTRATO, em conformidade com as disposições legais e regulamentares e, ainda, as
determinações do CIM-AMFRI;
18.1.4. Ceder os equipamentos, acessórios, recursos humanos e materiais necessários à prestação dos serviços, conforme disposto na
Cláusula 13 deste instrumento;
18.1.5. Responder perante o CIM-AMFRI e terceiros, por todos os atos e eventos de sua competência, quanto a obrigações decorrentes do
programa previsto neste instrumento;
18.1.6. Adotar as medidas necessárias para coibir o uso indevido ou a ocupação não autorizada dos bens integrantes do programa previsto
neste instrumento, mantendo o CIM-AMFRI informado a respeito de quaisquer fatos que comprometam sua adequada utilização;
18.1.7. Manter atualizado e fornecer ao CIM-AMFRI, sempre que solicitado todos os documentos, desenhos e cadastros das instalações e
equipamentos referentes à execução dos serviços;
18.1.8. Cumprir e fazer cumprir o presente CONTRATO;
18.1.9. Providenciar a declaração de utilidade pública dos imóveis imprescindíveis à implantação do objeto do Programa previstos neste
instrumento para fins de desapropriação ou constituição de servidão;
18.1.10. Ceder, para acervo do CIM-AMFRI todos os projetos, planos, plantas, softwares, códigos fontes, e outros documentos, de quaisquer naturezas, bem como os direitos deles decorrentes, tudo devidamente atualizado quando necessário, que se revelem necessários ao
desempenho das atividades inerentes aos programas previstos no objeto deste instrumento e que tenham sido especificamente adquiridos
ou criados no desenvolvimento das atividades integradas aos programas previstos no objeto deste instrumento
18.1.11. Receber a prestação de contas e consolidar nas suas respectivas contas;
18.1.12. Fazer o repasse mensal dos recursos conforme estabelecido na Clausula 7 deste CONTRATO;
18.1.13. Manter os recursos orçamentários necessários ao desempenho das ações ora pactuadas.
CLÁUSULA 19 – DA PROPRIEDADE INDUSTRIALEINTELECTUAL
19.1. Todos os projetos e documentação técnica, relacionados com as especificações técnicas previstas neste CONTRATO, serão entregues
ao CIM-AMFRI, respeitados os direitos de propriedade industrial.
19.2. A documentação técnica apresentada ao CIM-AMFRI é de sua propriedade, sendo vedada sua utilização para outros fins que não os
previstos neste CONTRATO.
19.2.1. O MUNICÍPIO CONSORCIADO cede gratuitamente ao CIM-AMFRI todos os projetos, planos, plantas e documentos que se revelem
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necessários ao desempenho das funções que a este incumbem ou ao exercício dos direitos que lhe assistem nos termos deste CONTRATO,
e que tenham sido especificamente adquiridos ou criados para o desenvolvimento das atividades integradas aos programas previstos no
objeto deste instrumento.
CLÁUSULA 20 – DA FISCALIZAÇÃO
20.1. O MUNICÍPIO CONSORCIADO, a ASSEMBLEIA GERAL e o CONSELHO FISCAL do CIM-AMFRI são competentes para a fiscalização dos
serviços prestados para cumprimento do programa previsto no objeto deste instrumento.
20.2. A fiscalização por parte do CONSELHO FISCAL será realizada bimestralmente de acordo com o calendário de prestação de contas do
TCE/SC, a partir dos relatórios de prestação de contas mensais enviados aos municípios consorciados.
20.3. O CONSELHO FISCAL e a ASSEMBLEIA GERAL do CIM-AMFRI em suas reuniões ordinárias apresentarão os resultados da fiscalização.
CLÁUSULA 21 – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
21.1. Anualmente a Diretoria Executiva submeterá ao CONSELHO FISCAL e a ASSEMBLEIA GERAL do CIM-AMFRI a Prestação de Contas e
o Relatório Anual de Atividades referente aos programas previstos no objeto deste instrumento.
CLÁUSULA 22 – DAS PENALIDADES
22.1. No caso de inadimplemento total ou parcial das obrigações deste CONTRATO pelo MUNICÍPIO CONSORCIADO, este estará sujeito,
sem prejuízo das sanções de natureza civil e penal, à aplicação das penas previstas na Cláusula 26 do CONTRATO DE CONSÓRCIO:
22.1.1. Suspensão por até 120 (cento e vinte) dias, para regularização da situação de inadimplência, sob pena de exclusão;
22.1.2. Exclusão:
22.1.2.1. Na hipótese de o MUNICÍPIO CONSORCIADO ter deixado de incluir no Orçamento Municipal do ano em curso a dotação orçamentária definida e aprovada pela ASSEMBLEIA GERAL do CIM-AMFRI;
22.1.2.2. Na hipótese de o MUNICÍPIO CONSORCIADO deixar de efetuar o pagamento das parcelas mensais devidas pelo prazo de 60 (sessenta) dias, após deliberação da ASSEMBLEIA GERAL do CIM-AMFRI.
22.2. A aplicação das penalidades previstas neste CONTRATO, e o seu cumprimento, não prejudica a aplicação das penas cominadas para
o mesmo fato pela legislação aplicável.
22.3. As penalidades serão aplicadas por meio de processo administrativo, iniciado a partir de notificação, por escrito, ao MUNICÍPIO CONSORCIADO, com os motivos que ensejaram a indicação das sanções cabíveis, abrindo-se prazo de 15 (quinze) dias úteis para apresentação
da defesa.
22.4. A notificação a que se refere o item 22.3. acima será enviada pelo correio, com aviso de recebimento ou entregue ao MUNICÍPIO
CONSORCIADO mediante recibo.
CLÁUSULA 23 – DO CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR
23.1. Considera-se caso fortuito o evento da natureza que, por sua imprevisibilidade e inevitabilidade, gera obstáculo intransponível para o
MUNICÍPIO CONSORCIADO ou para o CIM-AMFRI no cumprimento deste CONTRATO;
23.2. Considera-se força maior o evento humano que, por sua imprevisibilidade e inevitabilidade, cria óbice intransponível para o MUNICÍPIO CONSORCIADO ou para o CIM-AMFRI no cumprimento deste CONTRATO, consubstanciado em fato ou ato superveniente impeditivo de
cumprimento das obrigações assumidas;
23.3. Considera-se fato do príncipe toda determinação estatal, geral, imprevista e imprevisível, positiva ou negativa, que onera substancialmente a execução deste CONTRATO;
23.4. Considera-se fato da Administração toda ação ou omissão de órgão da Administração Pública que, incidindo direta e especificamente
sobre este CONTRATO, retarda, agrava ou impede a sua execução pelo MUNICÍPIO CONSORCIADO ou pelo CIM-AMFRI, ensejando, ainda,
as indenizações correspondentes;
23.5. Consideram-se interferências imprevistas as ocorrências materiais imprevisíveis ou previsíveis com consequências incalculáveis. São
assim considerados os eventos que surgem no decorrer da execução do CONTRATO de modo surpreendente e excepcional, dificultando ou
onerando extraordinariamente o prosseguimento e a conclusão dos trabalhos.
23.5.1. Podem ser consideradas interferências imprevistas a descoberta de obstáculos, naturais ou artificiais, cuja existência seja anterior à
data de assinatura do CONTRATO, mas de conhecimento superveniente, quando do andamento das obras ou serviços.
23.6. A ocorrência de um caso fortuito ou força maior terá por efeito exonerar o MUNICÍPIO CONSORCIADO ou o CIM-AMFRI de qualquer
responsabilidade pelo não-cumprimento das obrigações decorrentes deste CONTRATO, estritamente nos casos de descumprimento, pontual
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e tempestivo, das obrigações em virtude de ocorrência de caso fortuito e/ou força maior.
23.7. Quando tiver o cumprimento de suas obrigações afetado por caso fortuito ou força maior, a PARTE deverá comunicar o ocorrido à outra
PARTE, no prazo máximo de até 15 (quinze) dias contados da ocorrência do evento.
23.8. Na ocorrência de caso fortuito ou força maior, caberá ao CIM-AMFRI promover a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro
deste CONTRATO quando o evento em questão não estiver contemplado no seguro ou na hipótese de o prêmio ser incompatível com o fluxo
de caixa das ações previstas nos programas objeto deste instrumento.
CLÁUSULA 24 – DA INVALIDADE PARCIALEINDEPENDÊNCIA ENTRE AS CLÁUSULAS
24.1. Cada disposição, cláusula, inciso, alínea deste CONTRATO constitui um compromisso independente e distinto.
24.2. Sempre que possível, cada disposição deste CONTRATO deverá ser interpretada de modo a se tornar válida e eficaz à luz da lei aplicável.
24.3. Caso alguma das disposições deste CONTRATO seja considerada ilícita, inválida, nula ou inexequível por decisão de órgão competente,
deverá ser julgada separadamente do restante deste CONTRATO, e substituída por disposição lícita e similar, que reflita as intenções originais das PARTES, observando-se os limites da lei. Todas as demais disposições continuarão em pleno vigor e efeito, não sendo prejudicadas
ou invalidadas, desde que não percam o sentido inicialmente previsto neste CONTRATO.
24.4. As PARTES negociarão, de boa-fé, a substituição das disposições inválidas, ilegais, ou inexequíveis por disposições válidas, legais e
exequíveis, cujo efeito econômico seja o mais próximo possível ao efeito econômico das disposições substituídas.
24.5. Este CONTRATO se presume válido e legítimo, não podendo ser objeto de manifestação administrativa de invalidação com efeitos
auto executórios.
CLÁUSULA 25 – DA ALTERAÇÃO
25.1. O presente CONTRATO poderá ser alterado para o cumprimento dos objetivos do PROGRAMA, por meio de TERMO ADITIVO ou TERMO DE APOSTILAMENTO, conforme o caso.
25.2. O plano de trabalho que compõe o ANEXO B – PLANO DE TRABALHO deste CONTRATO poderão sofrer ajustes e alterações para a
execução do PROGRAMA, inclusive com a criação de novas ações ou com a subtração de propostas, com a adequação dos percentuais de
rateio, ou outras modificações que sejam necessárias e pertinentes para a consecução dos objetivos do PROGRAMA.
25.2.1. As alterações no plano de trabalho que compõe o ANEXO B – PLANO DE TRABALHO deste CONTRATO previstas neste item 25.2,
desde que não ocorra a desnaturação dos respectivos objetos e que as alterações tenham por finalidade a concretização dos objetivos
precípuos do PROGRAMA previsto no PLANO DE TRABALHO, competem à DIRETORIA EXECUTIVA e serão formalizadas por meio de TERMO
DE APOSTILAMENTO.
25.2.2. Todas as alterações previstas neste item 25.2 e seus subitens serão submetidas à aprovação da ASSEMBLEIA GERAL e do CONSELHO FISCAL no Relatório Anual de Atividades, por ocasião da Prestação de Contas, conforme Cláusula 21 deste CONTRATO.
CLÁUSULA 26 – DA SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIAS TÉCNICAS
26.1. Para dirimir eventuais divergências de natureza técnica, poderá ser constituída, ad hoc e por solicitação de qualquer das PARTES, um
COMITÊ TÉCNICO, composto por 03 (três) membros efetivos.
26.1.1. O COMITÊ TÉCNICO será competente para emitir pareceres fundamentados sobre as questões que lhe forem submetidas pelas
PARTES, relativamente à divergências que venham a surgir quanto aos aspectos técnicos ou econômicos correspondentes a prestação dos
serviços objeto do programa que constitui o objeto deste instrumento.
26.2. A PARTE que tiver a iniciativa de solicitar a instalação do COMITÊ TÉCNICO deverá notificar a outra PARTE, indicando o nome de um
membro efetivo.
26.3. Em prazo não superior à 15 (quinze) dias, a outra PARTE, ante a inexistência de acordo acerca da controvérsia, deverá indicar o segundo membro efetivo.
26.4. O terceiro membro efetivo será escolhido de comum acordo pelos membros efetivos indicados pelas PARTES, dentre os especialistas
na matéria controvertida, em prazo não superior a 07 (sete) dias.
26.4.1. Em caso de controvérsia na escolha do terceiro membro do COMITÊ TÉCNICO, caberá à ASSEMBLEIA GERAL do CIM-AMFRI arbitrar,
decidindo a respeito.
26.5. Os membros do COMITÊ TÉCNICO, indicados pelas PARTES, deverão ser sempre profissionais independentes, de conceito reconhecido.
26.6. O procedimento para solução de divergências iniciar-se-á mediante a instalação do COMITÊ TÉCNICO, devendo a PARTE que teve a
iniciativa fornecer, de imediato, cópia dos documentos ligados ao objeto da divergência suscitada.
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26.7. No prazo máximo de até 15 (quinze) dias, a contar do recebimento dos documentos referidos no item anterior, a PARTE reclamada
apresentará as suas alegações relativamente à questão formulada, encaminhando ao COMITÊ TÉCNICO cópia de todos os documentos
apresentados por ambas as PARTES.
26.8. O parecer do COMITÊ TÉCNICO será emitido em um prazo máximo de até 30 (trinta) dias a contar da data de recebimento, pelo
COMITÊ TÉCNICO, das alegações apresentadas pela parte reclamada, se outro prazo não for estabelecido pelas PARTES, de comum acordo
e aceito pelo COMITÊ TÉCNICO.
26.9. Os pareceres do COMITÊ TÉCNICO serão considerados aprovados se contarem com o voto favorável de, pelo menos, 02 (dois) de
seus membros.
26.10. As despesas com o funcionamento do COMITÊ TÉCNICO serão pagas pela PARTE sucumbente.
26.11. A submissão de qualquer questão ao COMITÊ TÉCNICO não exonera as PARTES de dar integral cumprimento às suas obrigações
contratuais, incluindo as emitidas após a apresentação da questão, nem permite qualquer interrupção no desenvolvimento das atividades
relacionadas com os programas que constituem o objeto deste instrumento.
26.12. Se qualquer das PARTES não aceitar o parecer aprovado pelo COMITÊ TÉCNICO, poderá submeter a questão ao Juízo Arbitral, nos
termos da Cláusula 27 deste CONTRATO.
CLÁUSULA 27 - DA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS POR MEDIAÇÃO OU ARBITRAGEM
27.1. Qualquer disputa ou controvérsia relativa à interpretação ou execução deste CONTRATO, ou de qualquer forma oriunda ou associada
a ele, e que não seja dirimida amigavelmente entre as PARTES, ou pelo COMITÊ TÉCNICO, na forma da Cláusula 26 deste CONTRATO, ou
cuja resolução por Peritagem não seja acatada voluntariamente por uma das PARTES, deverá ser resolvida de forma definitiva por meio de
MEDIAÇÃO ou ARBITRAGEM, segundo o disposto na Lei nº 13.140/2015 e no art. 1º, § 1º, da Lei Federal nº 9.307/96.
27.2. A MEDIAÇÃO ou ARBITRAGEM será conduzida e administrada por Câmara de Mediação e Arbitragem escolhida de comum acordo
pelas PARTES.
27.3. A MEDIAÇÃO ou ARBITRAGEM terá início mediante comunicação remetida por uma PARTE à outra, requerendo a instalação do Tribunal
Arbitral, indicando detalhadamente a matéria em torno da qual gira a controvérsia, utilizando como parâmetro as regras arbitrais estabelecidas no Regulamento de Mediação e Arbitragem da Câmara escolhida.
27.4. A MEDIAÇÃO ou ARBITRAGEM seguirá os seguintes preceitos:
27.4.1. A escolha dos árbitros seguirá o rito estabelecido no regulamento da Câmara escolhida;
27.4.2. O Tribunal Arbitral será constituído por 03 (três) árbitros, cabendo a cada uma das PARTES a escolha de um árbitro titular, de acordo
com os prazos previstos no Regulamento da Câmara escolhida. Os árbitros indicados pelas PARTES deverão escolher em conjunto o nome
do terceiro árbitro, a quem caberá a Presidência do Tribunal Arbitral;
27.4.2.1. Se qualquer das PARTES deixar de indicar o árbitro, caberá ao Presidente da Câmara fazer essa nomeação. Da mesma forma, caso
os árbitros indicados não cheguem a um consenso quanto à indicação do terceiro árbitro, caberá ao Presidente da Câmara fazê-lo.
27.2.1.2. As PARTES, de comum acordo, poderão afastar a aplicação de dispositivo do Regulamento da Câmara escolhida se este limitar a
escolha do árbitro único, co-árbitro ou presidente do tribunal à respectiva lista de árbitros, autorizado o controle da escolha pelos órgãos
competentes da instituição, sendo que, nos casos de impasse e arbitragem multiparte, deverá ser observado o que dispuser o Regulamento
aplicável.
27.4.3. A cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina, Brasil, será a sede da Arbitragem e o local da prolação do laudo arbitral;
23.4.4. O idioma a ser utilizado no processo de MEDIAÇÃO ou ARBITRAGEM será a língua portuguesa.
27.4.5. Quanto ao mérito, a MEDIAÇÃO ou ARBITRAGEM será de direito e decidirão os árbitros com base na lei brasileira, obedecendo,
quanto ao procedimento, as disposições da presente Cláusula, no Regulamento e o disposto na Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015 e na
Lei Federal nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, constituindo título executivo vinculativo entre as PARTES;
27.4.6. A MEDIAÇÃO ou ARBITRAGEM observará o princípio da publicidade;
27.4.7. O termo final de mediação ou a sentença arbitral será definitiva para o impasse e seu conteúdo obrigará às PARTES e seus sucessores;
27.4.8. O termo final de mediação ou a sentença arbitral decidirá sobre a responsabilidade das PARTES acerca dos encargos, custas e despesas do processo arbitral, inclusive honorários dos árbitros e de perito(s) indicado(s) pelo Tribunal Arbitral e os honorários advocatícios de
sucumbência, com respectiva distribuição proporcional, se assim for entendido pelo Tribunal Arbitral.
27.5. As PARTES suportarão em iguais proporções os honorários e custos do Tribunal Arbitral e cada uma delas suportará exclusivamente
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seus próprios custos de advogados peritos e outros necessários à defesa de seus interesses perante o Tribunal Arbitral.
27.6. A submissão de qualquer questão à arbitragem não exonera as PARTES do pontual e tempestivo cumprimento das disposições do
CONTRATO, nem permite qualquer interrupção do desenvolvimento das ações previstas nos programas que constituem o objeto deste
instrumento, que deverão continuar a processar-se nos termos em vigor à data de submissão da questão até que uma decisão final seja
obtida relativamente à matéria em causa.
27.7. Não obstante as disposições acima, cada PARTE permanece com o direito de requerer medidas judiciais:
27.7.1. Para obtenção de medidas cautelares de proteção de direitos previamente à instalação do Tribunal Arbitral, cuja propositura não
será interpretada como uma renúncia do procedimento arbitral pelas PARTES, nem afetará a existência, validade e eficácia da convenção
de arbitragem; e
27.7.2. Para executar qualquer decisão arbitral, inclusive o laudo final.
27.7.2.1. Após a instalação do Juízo Arbitral, os requerimentos de medida cautelar ou antecipação de tutela deverão ser dirigidos ao Juízo
Arbitral.
27.8. Em sendo necessária a obtenção de medida liminar antes da instituição do processo arbitral, as PARTES elegem o Foro Central da
Comarca de Itajaí, no Estado de Santa Catarina.
27.8.1. As PARTES reconhecem que eventual medida liminar obtida perante o Poder Judiciário deverá ser necessariamente revista pelo
Tribunal Arbitral (ou árbitro), que então decidirá pela sua manutenção, revisão ou cassação.
27.9. As PARTES reconhecem que qualquer ordem, decisão ou determinação arbitral será definitiva e vinculativa, constituindo o laudo final
título executivo judicial.
27.10. Caso o litígio entre as PARTES envolva pedido de rescisão deste CONTRATO, o Juízo Arbitral, ou o Poder Judiciário, se o Juízo Arbitral
não estiver ainda instalado, deverá assegurar, liminarmente, até o trânsito em julgado da decisão final da lide, a continuidade da percepção,
pelo CIM-AMFRI, de todas as receitas previstas neste CONTRATO para continuidade das ações previstas nos programa que constituem o
objeto deste instrumento, de modo a garantir a efetividade da sua decisão final.
CLÁUSULA 28 – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO
28.1. Considerar-se-á extinto o CONTRATO, observadas as normas legais específicas, quando ocorrer:
28.1.1. Término do prazo de vigência deste CONTRATO;
28.1.2. Rescisão amigável, na forma do art. 79, inc. II, da Lei nº 8.666/93;
28.1.3. Rescisão automática;
28.1.4. Outras formas de extinção do CONTRATO admitidas pela Lei.
28.2. A rescisão automática prevista no subitem 28.1.3 ocorrerá no caso de o MUNICÍPIO CONSORCIADO deixar de integrar o CONSÓRCIO,
nos casos previstos em Lei, inclusive nos casos de retirada ou exclusão, sendo obrigação do MUNICÍPIO CONSORCIADO o repasse ao CONSÓRCIO das parcelas financeiras devidas até a data do seu desligamento ou exclusão do quadro de entes consorciados..
28.2.1. Poderá ser excluído do CONSÓRCIO, após prévia suspensão, o MUNICÍPIO CONSORCIADO que não consignar, em sua lei orçamentária ou em créditos adicionais, as dotações suficientes para suportar as despesas assumidas por meio de contrato de rateio, na forma do
art. 8º, § 5º, da Lei nº 11.107/2005.
24.2.2. A retirada ou a extinção do CONSÓRCIO não prejudicará as obrigações já constituídas, inclusive os CONTRATOS, cuja extinção dependerá do prévio pagamento das indenizações eventualmente devidas.
CLÁUSULA 29 – DO COMPLIANCE
29.1. As PARTES se comprometem que, no que diz respeito a este CONTRATO, que nem elas nem qualquer membro dos seus grupos, nem
qualquer agente, consultor ou outro intermediário que atua em seu nome ou dos seus grupos, irão, direta ou indiretamente dar, prometer,
oferecer, aprovar ou autorizar a oferta de algo de valor a:
a) Qualquer empregado, oficial, diretor ou qualquer pessoa que represente empresas públicas ou privadas ou companhia afiliada, que estejam e venham a se relacionar em razão do objeto contratual;
b) Qualquer outra pessoa, incluindo qualquer Funcionário Público;
c) Partidos políticos ou sindicatos controlados pelo Governo ou por qualquer partido político; ou
d) Organizações de caridade ou administradores, diretores ou empregados das mesmas, ou qualquer pessoa que atue direta ou indiretamente em nome das mesmas, com a finalidade de (a) garantir qualquer vantagem indevida para qualquer funcionário das partes contratantes e/ou de qualquer empresa com quem se relacionem em razão do objeto contratual ou empresa afiliada da mesma;
e) induzir ou influenciar indevidamente Funcionários Públicos para que tomem medidas ou abstenham-se de tomá-las para benefício de
qualquer das partes, ou para assegurar a direção dos negócios a qualquer das Partes.
29.2. As PARTES garantem ainda que:
a) Segundo seu melhor conhecimento, nem elas nem qualquer de seus afiliados, diretores, acionistas, empregados, agentes, outros intermediários ou qualquer pessoa que atue direta ou indiretamente da sua parte, executarão qualquer das ações descritas nos itens acima;
b) As pessoas descritas acima, cumprirão com as disposições desta cláusula.
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c) Asseguram e garantem que elas e os seus afiliados, oficiais, diretores, acionistas, empregados, agentes ou outros intermediários, ou
qualquer outra pessoa que atue direta ou indiretamente de sua parte, cumprirão totalmente com as Diretrizes de Anticorrupção em vigor
no Brasil (Lei Federal 12.846/2013).
d) Certificam e garantem que manterão registros adequados de forma a possibilitar verificação do cumprimento dos dispositivos da presente
Cláusula, e, sem prejuízo das demais disposições do presente Contrato relativas a auditorias.
CLÁUSULA 30 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
30.1. Os prazos estabelecidos em dias, neste CONTRATO, contar-se-ão em dias corridos, salvo se, expressamente, se referir a dias úteis.
30.1.1. Em todas as hipóteses, deve-se excluir o primeiro dia e incluir o último.
30.1.2. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente do CIM-AMFRI.
30.2. Se qualquer das PARTES permitir, mesmo por omissão, o descumprimento, no todo ou em parte, de quaisquer das Cláusulas ou condições deste CONTRATO e de seus ANEXOS, tal fato não poderá liberar, desonerar ou, de qualquer modo afetar ou prejudicar a validade e
eficácia das mesmas Cláusulas e condições, as quais permanecerão inalteradas, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.
30.3. O ANEXO B – PLANO DE TRABALHO se encontra devidamente adequado até a data da assinatura do CONTRATO, para atender os
MUNICÍPIOS CONSORCIADOS que subscreveram os respectivos PROGRAMAS.
30.3.1. Havendo a desistência, saída ou qualquer outro motivo que determine a retirada de algum MUNICÍPIO CONSORCIADO, após a
assinatura do presente CONTRATO, aplica-se o disposto no subitem 25.2 da Cláusula 25.
CLÁUSULA 31 – DO FORO
31.1. Fica desde já eleito o Foro Central da Comarca de Itajaí, Estado de Santa Catarina, para as medidas judiciais relativas ao presente
CONTRATO.
E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente CONTRATO em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo qualificadas.
Itajaí, 23 de dezembro de 2020.
JOÃO LUIZ DEMANTOVA
Diretor Executivo do CIM-AMFRI
ELCIO ROGERIO KHUNEN
Prefeito Municipal de Camboriú
Testemunhas
Érica Miranda dos Santos Requi
RG: 7.832.656-5/SSP-PR

Anna Júlia Pedruzzi Nardi
RG: 684.694-5/SSP-SC

CIM-AMFRI CONTRATO DE PROGRAMA E RATEIO Nº 15/2020 - ITAJAI

Publicação Nº 2790229

CONTRATO DE PROGRAMA E RATEIO
No 15/2020
PARTES: - MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA REGIÃO DA
FOZ DO RIO ITAJAÍ – CIM-AMFRI
Programa: 01 – Manutenção das Atividades do CIM-AMFRI
DEZEMBRO / 2020
Sumário
CONTRATO PROGRAMA E RATEIO Nº 15/2020 FIRMADO ENTRE O CIM-AMFRI E O MUNICÍPIO DE ITAJAÍ.
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA REGIÃO DA AMFRI - CIM-AMFRI, pessoa jurídica de direito público interno inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 32.980.376/0001-04, com sede na Rua Luiz Lopes Gonzaga, nº 1655, Sala 3, Bairro São Vicente, Itajaí/SC, neste ato
representado por seu Diretor Executivo, Senhor João Luiz Demantova, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o nº
510.513.209-25, Carteira de Identidade sob nº 966.112-3 SSP-PR, no uso de suas atribuições, conferidas pelo Contrato de Consórcio Público e pelo Estatuto Social, doravante denominado apenas “CIM-AMFRI” e de outro lado o MUNICÍPIO DE ITAJAÍ pessoa jurídica de direito
público interno, inscrito no CNPJ/MF sob número 83.102.277/0001-52, com sede na Rua Alberto Werner, 100 – Centro, CEP 88.301-905
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– ITAJAI-SC, neste ato representado pelo seu Prefeito o Senhor Volnei José Morastoni, Brasileiro, Casado, Médico, Inscrito no CPF nº
171.851.739-49, Carteira de Identidade nº 5.796.600 – SSP-SC, doravante denominado apenas “MUNICÍPIO CONSORCIADO”.
Considerando o CONTRATO DE CONSÓRCIO decorrente do PROTOCOLO DE INTENÇÕES firmado em 27 de julho de 2018, com fundamento
na Lei federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005 e no Decreto Federal n. 6.017, de 17 de janeiro de 2007, que elencou como objeto do CIM-AMFRI a promoção de licitações compartilhadas e a gestão associada de serviços e de políticas públicas para impulsionar o desenvolvimento
sustentável nos Municípios que o integram, em especial nas áreas de agricultura e pesca, saneamento e meio ambiente, infraestrutura
e mobilidade urbana, segurança pública, educação, inovação tecnológica, esporte, cultura e administração tributária, além de outros que
vierem a ser definidos posteriormente pela ASSEMBLEIA GERAL do CIM-AMFRI;
Considerando que nos termos do art. 24, inc. XXVI, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, está dispensada a licitação para a celebração
de contrato de programa com ente da Federação ou com entidade de sua administração indireta, para a prestação de serviços públicos de
forma associada nos termos do autorizado em contrato de consórcio público ou em convênio de cooperação;
Considerando que nos termos do subitem 5.1.4 da Cláusula 5 do Contrato de Consórcio Público um dos instrumentos de gestão do CIM-AMFRI, para a consecução de suas finalidades é a possibilidade de ser contratado pela Administração direta ou indireta dos consorciados,
inclusive por entes da federação, dispensada a licitação nos termos do art. 24, inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93; e
Considerando que os Municípios consorciados aprovaram em ASSEMBLEIA GERAL realizada em 07 de agosto de 2020 o Programa 1 - Manutenção das Atividades do CIM-AMFRI;
As PARTES, atendidas todas as exigências para a formalização deste instrumento, têm entre si justas e acordadas as condições expressas no
presente CONTRATO DE PROGRAMA E RATEIO, doravante denominado CONTRATO, que será regido pelas Cláusulas e condições referidas
a seguir:
CLÁUSULA 1 – DAS DEFINIÇÕES
1.1. Neste CONTRATO e em seus ANEXOS, salvo se do contexto resultar claramente sentido diferente, os termos grafados em letras maiúsculas terão o seu significado explicitado no ANEXO A – GLOSSÁRIO, sem prejuízo de outros inseridos na legislação em vigor.
1.2. As siglas, termos e expressões listados no singular incluem o plural e vice-versa.
CLÁUSULA 2 – DOS ANEXOS E DA INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS
2.1. Integram este CONTRATO, para todos os efeitos legais e contratuais, os ANEXOS relacionados nesta Cláusula:
a) ANEXO A – GLOSSÁRIO
b) ANEXO B – PLANO DE TRABALHO
c) ANEXO C – TABELA DE RATEIO DAS DESPESAS POR MUNICÍPIO
CONSORCIADO
2.2. Na interpretação, integração ou aplicação de qualquer disposição deste CONTRATO, deverão ser consideradas as Cláusulas contratuais
e, depois, as disposições dos ANEXOS que tenham maior relevância na matéria em causa.
2.3. Nas divergências verificadas entre documentos contratuais aplicáveis aos programas objeto deste CONTRATO e entre estes e aqueles
por quais são regidos os municípios consorciados, quando não puderem ser sanadas pelo recurso às regras gerais de interpretação e integração de lacunas, prevalecerá a legislação mencionada no item 3.2 da Clausula 3 deste CONTRATO, a qual deverá prevalecer sobre o
estipulado em qualquer outro documento.
CLÁUSULA 3 – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
3.1. Este CONTRATO está sujeito à legislação brasileira, em vigor na data dos atos ou fatos que vierem a ocorrer, com expressa renúncia à
aplicação de qualquer outra.
3.2. O programa objeto deste instrumento rege-se pelos termos e condições deste CONTRATO e pelas normas gerais de Direito Público,
sendo-lhe aplicáveis, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado, e, ainda, as seguintes
normas:
3.2.1. Constituição Federal de 1988, em especial o artigo 241;
3.2.2. Lei federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005;
3.2.3. Decreto Federal n. 6.017, de 17 de janeiro de 2007;
3.2.4. Lei federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004;
3.2.5. Lei federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995;
3.2.6. Lei federal nº 9.074, de 07 de julho de 1995
ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

05/01/2021 (Terça-feira)

DOM/SC - Edição N° 3371

Página 3751

3.2.7. Lei federal nº 8.666, de 21 de junho 1993;
3.2.8. Lei federal nº 12.766, de 07 de dezembro de 2012;
3.2.9. Lei federal nº 9.307, de 23 de setembro de 1996;
3.2.10. Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000;
3.2.11. Constituição do Estado de Santa Catarina, em especial o artigo 114 e o § 3º do artigo 137;
3.2.12. Legislação orçamentária de cada um dos MUNICÍPIOS CONSORCIADOS;
3.2.13. Obedecendo, ainda, no que couber, às normas técnicas e instruções normativas pertinentes.
3.3. As referências às normas aqui aplicáveis deverão também ser compreendidas como referências à legislação que as substituam ou
modifiquem.
CLÁUSULA 4 – DO OBJETO
4.1. Constitui objeto deste CONTRATO a gestão associada dos serviços especificados no PROGRAMA 1 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
DO CIM-AMFRI, em conformidade com o ANEXO B – PLANO DE TRABALHO.
4.2. Integra o objeto do presente CONTRATO, a delegação do poder de polícia e de qualquer outra função de regulação pertinente ao PROGRAMA, conforme subitens 5.1.13 e 5.1.24, ambos da Cláusula 5 do CONTRATO DE CONSÓRCIO.
4.3. A gestão associada dos serviços deverá obedecer ao disposto na legislação pertinente, em normas complementares, nos padrões e nos
procedimentos dispostos no presente CONTRATO.
CLÁUSULA 5 – DA DESCRIÇÃO DAS ETAPAS E DAS AÇÕES
5.1. Para cumprimento dos objetivos o CIM-AMFRI desenvolverá as ações no modo, forma e condições previstas no ANEXO B - PLANO DE
TRABALHO.
CLÁUSULA 6 – DO CRITÉRIO E VALORES PARA RATEIO DO PROGRAMA
6.1. Os PROGRAMAS previstos neste CONTRATO serão custeados na forma de rateio anual, de acordo com os respectivos critérios e valores
estabelecidos nas tabelas apresentadas do ANEXO C - TABELA DE RATEIO DAS DESPESAS POR MUNICÍPIO CONSORCIADO.
CLÁUSULA 7 – DO VALOR E DO REPASSE
7.1. O valor global deste CONTRATO é de R$ 324.171,25 (Trezentos e vinte e quatro mil cento e setenta e um reais e vinte e cinco centavos),
a serem repassados sob a forma de transferência eletrônica, em conta corrente – de titularidade do CIM-AMFRI (Banco: Banco do Brasil /
001 - Agência: 4295-1 - Conta Corrente: 23557-1), em doze parcelas mensais e consecutivas, de acordo com a tabela que segue:
Parcela

Vencimento

Valor

1

10/01/2021

R$ 27.014,28 (vinte e sete mil quatorze reais e vinte e oito centavos)

2

10/02/2021

R$ 27.014,27 (vinte e sete mil quatorze reais e vinte e sete centavos)

3

10/03/2021

R$ 27.014,27 (vinte e sete mil quatorze reais e vinte e sete centavos)

4

10/04/2021

R$ 27.014,27 (vinte e sete mil quatorze reais e vinte e sete centavos)

5

10/05/2021

R$ 27.014,27 (vinte e sete mil quatorze reais e vinte e sete centavos)

6

10/06/2021

R$ 27.014,27 (vinte e sete mil quatorze reais e vinte e sete centavos)

7

10/07/2021

R$ 27.014,27 (vinte e sete mil quatorze reais e vinte e sete centavos)

8

10/08/2021

R$ 27.014,27 (vinte e sete mil quatorze reais e vinte e sete centavos)

9

10/09/2021

R$ 27.014,27 (vinte e sete mil quatorze reais e vinte e sete centavos)

10

10/10/2021

R$ 27.014,27 (vinte e sete mil quatorze reais e vinte e sete centavos)

11

10/11/2021

R$ 27.014,27 (vinte e sete mil quatorze reais e vinte e sete centavos)

12

10/12/2021

R$ 27.014,27 (vinte e sete mil quatorze reais e vinte e sete centavos)

7.2. O MUNICÍPIO CONSORCIADO poderá antecipar o repasse das parcelas ao CIM-AMFRI.
7.3. As despesas decorrentes da execução deste CONTRATO serão custeadas pelas dotações específicas do orçamento do MUNICÍPIO
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CONSORCIADO, de acordo com o que segue:
Código
3.1.90
3.3.90
4.4.90

Atividade
2.1 - Despesas de Pessoal e Encargos: referente ao custeio das despesas de pessoal,
consistentes em valores para suportar folha de pagamento em todos os seus termos,
incluindo encargos sociais e provisão para eventual rescisão de contrato de trabalho.
2.2 - Despesas com manutenção das atividades do Consórcio: referente ao custeio
das despesas gerais de manutenção das atividades do programa.
2.3 - Despesas com Investimento: para bens patrimoniais do Consórcio, consistentes nos valores destinados à aquisição de móveis e equipamentos para instalação e
funcionamento do programa.

VALOR TOTAL

Valor
R$ 232.936,32
R$ 54.740,96
R$ 36.493,97
R$ 324.171,25

7.4. Havendo saldo financeiro no final de cada exercício, este deverá ser redistribuído no exercício seguinte em forma de superávit financeiro
fortalecendo as ações previstas ou complementando ações em andamento do exercício anterior incluídas no exercício seguinte, conforme
Cláusula 19, item 19.2, do CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO.
CLÁUSULA 8 – DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
8.1. Os cronogramas de execução previstos para a realização das ações do PROGRAMA estão especificados no ANEXO B - PLANO DE TRABALHO.
CLÁUSULA 9 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
9.1. O presente CONTRATO terá vigência durante o exercício financeiro de 2021, cujo termo inicial é 01/01/2021 e o termo final é 31 de
dezembro de 2021.
9.2. A eficácia deste CONTRATO se iniciará com a sua publicação na imprensa oficial, conforme estabelecido no art. 61, parágrafo único,
da Lei nº 8.666/93.
9.3. O prazo de vigência poderá ser prorrogado nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666/93 e do art. 16 da Lei nº 11.107/2007 e de acordo
com o disposto na Cláusula 25 deste CONTRATO.
CLÁUSULA 10 – DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA
10.1. A área abrangida pelos PROGRAMAS corresponde à soma da área territorial dos MUNICIPIOS CONSORCIADOS.
CLÁUSULA 11 – DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO
11.1. Para cumprimento dos objetivos do PROGRAMA previsto neste CONTRATO o CIM-AMFRI poderá se valer dos instrumentos de gestão
previstos na Cláusula 5 do CONTRATO DO CONSÓRCIO e no art. 11 do ESTATUTO SOCIAL.
CLÁUSULA 12 – DOS CRITÉRIOS, INDICADORES E PARÂMETROS PARA AFERIÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS
12.1. O desempenho e os resultados do PROGRAMA que constitui o objeto deste CONTRATO, pelo CIM-AMFRI serão aferidos mediante a
avaliação do cumprimento das metas e implantação das ações descritas no Relatório de Atividades Anual previsto no item 12.2.2 do CONTRATO DO CONSÓRCIO e no inciso XXI do art. 49 do ESTATUTO SOCIAL, pela ASSEMBLEIA GERAL do CIM-AMFRI.
CLÁUSULA 13 – DOS BENS
13.1. Integram o PROGRAMA deste CONTRATO os bens classificados em BENS AFETOS, BENS REVERSÍVEIS e BENS NÃO REVERSÍVEIS,
devidamente registrados no patrimônio do CIM-AMFRI.
13.2. Quando previstos no ANEXO B – PLANO DE TRABALHO, os MUNICICÍPIOS CONSORCIADOS obrigam-se a transferir a posse dos BENS
AFETOS ao CIM-AMFRI, livres e desembaraçados de quaisquer ônus ou encargos.
13.2.1. Caso determinado BEM AFETO não seja entregue ao CIM-AMFRI até o prazo definido e cuja falta possa prejudicar a prestação do
serviço, não haverá responsabilidade da do CIM-AMFRI pela prestação do serviço até que ocorra entrega pelo MUNICÍPIO CONSORCIADO.
13.3. O CIM-AMFRI obriga-se a manter em bom estado de funcionamento, conservação e segurança, e às suas expensas, os BENS que
integram os programas objeto deste instrumento durante a vigência deste CONTRATO, sem prejuízo do desgaste resultante se seu uso,
nos termos previstos neste CONTRATO.
13.4. A alienação ou oneração dos BENS REVERSÍVEIS somente será aceita quando não comprometer a continuidade dos serviços prestados.
13.5. Nos termos e para os efeitos do disposto nesta Cláusula 13, os BENS REVERSÍVEIS adquiridos ou construídos pelo CIM-AMFRI deverão
estar devidamente registrados na sua contabilidade, de modo a permitir a fácil identificação pelo MUNICÍPIO CONSORCIADO dos BENS
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REVERSÍVEIS e dos BENS NÃO REVERSÍVEIS.
13.6. Os BENS AFETOS poderão ser oferecidos em garantia do próprio bem e/ou equipamento em financiamento necessário à sua aquisição
ou à obtenção e construção de outros bens necessários à prestação do serviço objeto deste CONTRATO.
13.7. Extinto o PROGRAMA objeto deste CONTRATO, serão revertidos ao MUNICÍPIO CONSORCIADO todos os BENS REVERSÍVEIS, livres e
desembaraçados de quaisquer ônus ou encargos.
13.7.1. Em qualquer caso de extinção do PROGRAMA, o CIM-AMFRI deverá apresentar o inventário atualizado de todos os bens vinculados
ao PROGRAMA, observadas as normas contábeis vigentes.
13.7.2. Em até 30 (trinta) dias corridos após a extinção do CONTRATO, o MUNICÍPIO CONSORCIADO promoverá a vistoria prévia dos BENS
REVERSÍVEIS, para os efeitos previstos neste CONTRATO, e lavrará o "Termo de Reversão dos Bens”, com a indicação do seu estado de
conservação.
13.7.3. Na hipótese de omissão do MUNICÍPIO CONSORCIADO em relação à realização da vistoria e/ou à emissão do "Termo de Reversão
dos Bens", ter-se-ão como recebidos os BENS REVERSÍVEIS no dia seguinte ao término do prazo referido no item 13.7.2, acima.
13.7.4. Fica o CIM-AMFRI expressamente autorizado a propor, em nome próprio, quaisquer medidas judiciais cabíveis para assegurar ou
recuperar a posse dos BENS AFETOS.
13.7.5. O CIM-AMFRI deverá efetuar a manutenção corretiva e preventiva dos BENS AFETOS, de modo a conservá-los em condições adequadas de uso, respeitando as normas técnicas relativas à saúde, segurança, higiene, sustentabilidade e acessibilidade, entre outros parâmetros
essenciais à sua utilização.
CLÁUSULA 14 – DA LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
14.1. O CIM-AMFRI não terá ou assumirá quaisquer responsabilidades, por obrigações de natureza cível, comercial, tributária, ambiental
ou de qualquer outra natureza, seja como sucessor, devedor solidário ou subsidiário, relativamente ao conjunto de bens do MUNICÍPIO
CONSORCIADO que lhe for cedido para uso no âmbito do PROGRAMA objeto deste CONTRATO, decorrentes de atos ou fatos praticados ou
ocorridos antes da transferência da posse dos referidos bens, ainda que tais fatos ou atos sejam conhecidos ou descobertos posteriormente.
CLÁUSULA 15 – DOS CONTRATOS COM TERCEIROS
15.1. Sem prejuízo de suas responsabilidades e dos riscos previstos neste CONTRATO, o CIM-AMFRI poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares aos programas previstos neste instrumento independentemente de
autorização prévia do MUNICÍPIO CONSORCIADO, nos termos deste CONTRATO.
15.1.1. Os contratos celebrados entre o CIM-AMFRI e terceiros reger-se-ão pelas normas definidas no CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO,
no ESTATUTO SOCIAL e nas suas Resoluções e Instruções Normativas, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre os terceiros
envolvidos e o MUNICÍPIO CONSORCIADO.
15.1.2. Se a participação do MUNICÍPIO CONSORCIADO for necessária para a celebração do negócio, será obrigatória a sua expressa anuência no instrumento de contrato com terceiros.
15.1.3. A execução das atividades contratadas pelo CIM-AMFRI com terceiros pressupõe o cumprimento das normas legais, regulamentares
e contratuais do Programa objeto deste instrumento.
15.2. O CIM-AMFRI responderá pelos prejuízos causados pelas entidades por ela contratadas para o desenvolvimento das atividades compreendidas nos programas objeto deste instrumento, sem prejuízo do direito de regresso.
15.3. Constituirá especial dever do CIM-AMFRI prover e exigir, de qualquer entidade com quem venha a contratar, que sejam promovidas
as medidas necessárias para salvaguardar a integridade física dos cidadãos afetos aos programas objeto deste instrumento, devendo ainda,
cumprir e zelar pelo cumprimento das normas de higiene e segurança em vigor.
CLÁUSULA 16 – DAS DESAPROPRIAÇÕES
16.1. O MUNICÍPIO CONSORCIADO providenciará a declaração de utilidade pública dos imóveis necessários à execução dos serviços previstos nos programas objeto deste instrumento e o CIM-AMFRI ficará responsável pelo procedimento de desapropriação, nos termos do
subitem 5.1.3 da Cláusula 5ª do CONTRATO DE CONSÓRCIO e do inciso III do art. 11 do ESTATUTO SOCIAL.
16.2. Os pagamentos das indenizações oriundas das desapropriações dos bens imóveis ficarão sob responsabilidade do CIM-AMFRI.
16.2.1. Incluir-se-ão nesses custos as despesas correspondentes a eventuais indenizações por ocupações temporárias e servidões administrativas.
CLÁUSULA 17 – DAS OBRIGAÇÕES DO CIM-AMFRI
17.1. O CIM-AMFRI, sem prejuízo de outras obrigações estabelecidas neste CONTRATO ou na legislação aplicável, para o cumprimento das
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atividades decorrentes do Programa objeto deste instrumento, obriga-se a:
17.1.1. Regulamentar e fiscalizar os serviços prestados por terceiros, zelando pela sua boa qualidade;
17.1.2. Cumprir e fazer cumprir as condições deste CONTRATO;
17.1.3. Estimular o aumento da qualidade e o incremento da produtividade dos serviços;
17.1.4. Fornecer todas as informações e dados disponíveis de qualquer natureza relacionados ao CONTRATO, solicitados pelo MUNICÍPIO
CONSORCIADO;
17.1.5. Promover e desenvolver medidas que assegurem a adequada preservação e conservação do meio ambiente;
17.1.6. Assegurar a plena utilização dos BENS perante qualquer instância do poder público de quaisquer de suas esferas;
17.1.7. Pagar as indenizações previstas na legislação aplicável e neste CONTRATO, quando devidas;
17.1.8. Examinar todas as solicitações e documentos encaminhados pelo MUNICÍPIO CONSORCIADO, com vistas à construção, reformulação e/ou adaptação dos serviços, sem prejuízo das autorizações pertinentes previstas na legislação em vigor;
17.1.9. Realizar auditorias periódicas nas contas e registros contábeis do CIM-AMFRI;
17.1.10. Manter em seus arquivos, os projetos, bem como a documentação referente à execução das obras e serviços;
17.1.11. Auxiliar e apoiar os terceiros contratados no relacionamento com as autoridades municipais, estaduais e federais, e com as comunidades, buscando facilitar o cumprimento das obrigações previstas neste CONTRATO;
17.1.12. Expedir atos regulamentares que disciplinem as condições para a execução do objeto deste CONTRATO;
17.1.13. Responder pelo correto comportamento e eficiência de seus empregados e de terceiros contratados, providenciando o uso de uniforme nas funções e condições em que forem exigidos, bem como o porte de crachá indicativo das funções exercidas;
17.1.14. Cumprir determinações legais relativas à legislação trabalhista, previdenciária, de segurança e medicina do trabalho, em relação
aos seus empregados;
17.1.15. Permitir o acesso da fiscalização nas suas dependências, bem como prever nos contratos que firmar com terceiros, o dever de
permitir o acesso da fiscalização;
17.1.16. Manter em dia o inventário e o registro dos bens vinculados aos programas objeto deste instrumento;
17.1.17. Prever, nos contratos celebrados com terceiros, cujo objeto encontra-se integrado às atividades do Programa previstos neste instrumento, que sejam observadas rigorosamente as regras deste CONTRATO e seus ANEXOS e demais disposições legais, regulamentares
e técnicas aplicáveis;
17.1.18. Apresentar na ASSEMBLEIA GERAL do CIM-AMFRI cópia dos instrumentos contratuais relacionados às receitas diretas e acessórias
inerentes ao objeto do Programa previstos neste instrumento;
17.1.19. Observar padrões de governança corporativa e adotar contabilidade e demonstrações financeiras padronizadas, nos termos da
legislação aplicável;
17.1.20. Publicar, na forma da lei, as demonstrações financeiras e manter os registros contábeis de todas as operações em conformidade
com os princípios fundamentais de contabilidade, as normas técnicas brasileiras de contabilidade aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade;
17.1.21. Zelar pela integridade dos bens que integram os programas previstos neste instrumento, tomando todas as providências necessárias;
17.1.22. Comunicar às autoridades públicas competentes quaisquer atos ou fatos ilegais ou ilícitos de que tenha conhecimento no âmbito
das atividades objeto do Programa previstos neste instrumento;
17.1.23. Manter estrutura suficiente e adequada para atendimento aos usuários, observadas as disposições legais pertinentes ao setor;
17.1.24. Solicitar ao MUNICÍPIO CONSORCIADO, em tempo hábil, os atos de declaração de utilidade pública dos imóveis imprescindíveis à
implantação do objeto do programa previsto neste instrumento, para fins de desapropriação ou constituição de servidão;
17.1.25. Receber e Contabilizar os recursos repassados de acordo com as normas de direito financeiro aplicável às entidades públicas, conforme estabelece o artigo 9.º da Lei Federal 11.107/05;
17.1.26. Fornecer as informações necessárias para que sejam consolidadas nas contas do MUNICÍPIO CONSORCIADO todas as despesas
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realizadas com os recursos entregues em virtude deste CONTRATO, de forma que possam ser contabilizadas nas respectivas contas na
conformidade dos elementos econômicos e das atividades ou projetos atendidos, de acordo com o § 4º do art. 8º da Lei Federal 11.107/05;
17.1.27. Aplicar os recursos repassados pelo MUNICÍPIO CONSORCIADO exclusivamente nas ações previstas no objeto do presente CONTRATO e do orçamento aprovado pela ASSEMBLEIA GERAL do CIM-AMFRI e suas respectivas suplementações;
17.1.28. Extinguir os PROGRAMAS previstos neste instrumento nos casos previstos neste CONTRATO.
17.1.29. Respeitar a autonomia e as decisões proferidas pelo COMITÊ TÉCNICO, quando constituído, nos termos da Cláusula 26 deste
instrumento.
CLÁUSULA 18 – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO CONSORCIADO
18.1. O MUNICÍPIO CONSORCIADO, sem prejuízo de outras obrigações estabelecidas neste CONTRATO ou na legislação aplicável, para o
cumprimento das atividades decorrentes do programa previsto neste instrumento obriga-se a:
18.1.1. Dar conhecimento ao CIM-AMFRI das condições dos financiamentos e dos instrumentos jurídicos que assegurem os recursos previstos neste CONTRATO;
18.1.2. Dar conhecimento ao CIM-AMFRI das alterações das condições dos financiamentos referidos no item acima, assim como da contratação de qualquer novo financiamento ou dívida que possa ser considerado para efeito de cálculo da indenização devida no caso de extinção
do programa previsto neste instrumento;
18.1.3. Cumprir e fazer cumprir integralmente este CONTRATO, em conformidade com as disposições legais e regulamentares e, ainda, as
determinações do CIM-AMFRI;
18.1.4. Ceder os equipamentos, acessórios, recursos humanos e materiais necessários à prestação dos serviços, conforme disposto na
Cláusula 13 deste instrumento;
18.1.5. Responder perante o CIM-AMFRI e terceiros, por todos os atos e eventos de sua competência, quanto a obrigações decorrentes do
programa previsto neste instrumento;
18.1.6. Adotar as medidas necessárias para coibir o uso indevido ou a ocupação não autorizada dos bens integrantes do programa previsto
neste instrumento, mantendo o CIM-AMFRI informado a respeito de quaisquer fatos que comprometam sua adequada utilização;
18.1.7. Manter atualizado e fornecer ao CIM-AMFRI, sempre que solicitado todos os documentos, desenhos e cadastros das instalações e
equipamentos referentes à execução dos serviços;
18.1.8. Cumprir e fazer cumprir o presente CONTRATO;
18.1.9. Providenciar a declaração de utilidade pública dos imóveis imprescindíveis à implantação do objeto do Programa previstos neste
instrumento para fins de desapropriação ou constituição de servidão;
18.1.10. Ceder, para acervo do CIM-AMFRI todos os projetos, planos, plantas, softwares, códigos fontes, e outros documentos, de quaisquer naturezas, bem como os direitos deles decorrentes, tudo devidamente atualizado quando necessário, que se revelem necessários ao
desempenho das atividades inerentes aos programas previstos no objeto deste instrumento e que tenham sido especificamente adquiridos
ou criados no desenvolvimento das atividades integradas aos programas previstos no objeto deste instrumento
18.1.11. Receber a prestação de contas e consolidar nas suas respectivas contas;
18.1.12. Fazer o repasse mensal dos recursos conforme estabelecido na Clausula 7 deste CONTRATO;
18.1.13. Manter os recursos orçamentários necessários ao desempenho das ações ora pactuadas.
CLÁUSULA 19 – DA PROPRIEDADE INDUSTRIALEINTELECTUAL
19.1. Todos os projetos e documentação técnica, relacionados com as especificações técnicas previstas neste CONTRATO, serão entregues
ao CIM-AMFRI, respeitados os direitos de propriedade industrial.
19.2. A documentação técnica apresentada ao CIM-AMFRI é de sua propriedade, sendo vedada sua utilização para outros fins que não os
previstos neste CONTRATO.
19.2.1. O MUNICÍPIO CONSORCIADO cede gratuitamente ao CIM-AMFRI todos os projetos, planos, plantas e documentos que se revelem
necessários ao desempenho das funções que a este incumbem ou ao exercício dos direitos que lhe assistem nos termos deste CONTRATO,
e que tenham sido especificamente adquiridos ou criados para o desenvolvimento das atividades integradas aos programas previstos no
objeto deste instrumento.
CLÁUSULA 20 – DA FISCALIZAÇÃO
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20.1. O MUNICÍPIO CONSORCIADO, a ASSEMBLEIA GERAL e o CONSELHO FISCAL do CIM-AMFRI são competentes para a fiscalização dos
serviços prestados para cumprimento do programa previsto no objeto deste instrumento.
20.2. A fiscalização por parte do CONSELHO FISCAL será realizada bimestralmente de acordo com o calendário de prestação de contas do
TCE/SC, a partir dos relatórios de prestação de contas mensais enviados aos municípios consorciados.
20.3. O CONSELHO FISCAL e a ASSEMBLEIA GERAL do CIM-AMFRI em suas reuniões ordinárias apresentarão os resultados da fiscalização.
CLÁUSULA 21 – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
21.1. Anualmente a Diretoria Executiva submeterá ao CONSELHO FISCAL e a ASSEMBLEIA GERAL do CIM-AMFRI a Prestação de Contas e
o Relatório Anual de Atividades referente aos programas previstos no objeto deste instrumento.
CLÁUSULA 22 – DAS PENALIDADES
22.1. No caso de inadimplemento total ou parcial das obrigações deste CONTRATO pelo MUNICÍPIO CONSORCIADO, este estará sujeito,
sem prejuízo das sanções de natureza civil e penal, à aplicação das penas previstas na Cláusula 26 do CONTRATO DE CONSÓRCIO:
22.1.1. Suspensão por até 120 (cento e vinte) dias, para regularização da situação de inadimplência, sob pena de exclusão;
22.1.2. Exclusão:
22.1.2.1. Na hipótese de o MUNICÍPIO CONSORCIADO ter deixado de incluir no Orçamento Municipal do ano em curso a dotação orçamentária definida e aprovada pela ASSEMBLEIA GERAL do CIM-AMFRI;
22.1.2.2. Na hipótese de o MUNICÍPIO CONSORCIADO deixar de efetuar o pagamento das parcelas mensais devidas pelo prazo de 60 (sessenta) dias, após deliberação da ASSEMBLEIA GERAL do CIM-AMFRI.
22.2. A aplicação das penalidades previstas neste CONTRATO, e o seu cumprimento, não prejudica a aplicação das penas cominadas para
o mesmo fato pela legislação aplicável.
22.3. As penalidades serão aplicadas por meio de processo administrativo, iniciado a partir de notificação, por escrito, ao MUNICÍPIO CONSORCIADO, com os motivos que ensejaram a indicação das sanções cabíveis, abrindo-se prazo de 15 (quinze) dias úteis para apresentação
da defesa.
22.4. A notificação a que se refere o item 22.3. acima será enviada pelo correio, com aviso de recebimento ou entregue ao MUNICÍPIO
CONSORCIADO mediante recibo.
CLÁUSULA 23 – DO CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR
23.1. Considera-se caso fortuito o evento da natureza que, por sua imprevisibilidade e inevitabilidade, gera obstáculo intransponível para o
MUNICÍPIO CONSORCIADO ou para o CIM-AMFRI no cumprimento deste CONTRATO;
23.2. Considera-se força maior o evento humano que, por sua imprevisibilidade e inevitabilidade, cria óbice intransponível para o MUNICÍPIO CONSORCIADO ou para o CIM-AMFRI no cumprimento deste CONTRATO, consubstanciado em fato ou ato superveniente impeditivo de
cumprimento das obrigações assumidas;
23.3. Considera-se fato do príncipe toda determinação estatal, geral, imprevista e imprevisível, positiva ou negativa, que onera substancialmente a execução deste CONTRATO;
23.4. Considera-se fato da Administração toda ação ou omissão de órgão da Administração Pública que, incidindo direta e especificamente
sobre este CONTRATO, retarda, agrava ou impede a sua execução pelo MUNICÍPIO CONSORCIADO ou pelo CIM-AMFRI, ensejando, ainda,
as indenizações correspondentes;
23.5. Consideram-se interferências imprevistas as ocorrências materiais imprevisíveis ou previsíveis com consequências incalculáveis. São
assim considerados os eventos que surgem no decorrer da execução do CONTRATO de modo surpreendente e excepcional, dificultando ou
onerando extraordinariamente o prosseguimento e a conclusão dos trabalhos.
23.5.1. Podem ser consideradas interferências imprevistas a descoberta de obstáculos, naturais ou artificiais, cuja existência seja anterior à
data de assinatura do CONTRATO, mas de conhecimento superveniente, quando do andamento das obras ou serviços.
23.6. A ocorrência de um caso fortuito ou força maior terá por efeito exonerar o MUNICÍPIO CONSORCIADO ou o CIM-AMFRI de qualquer
responsabilidade pelo não-cumprimento das obrigações decorrentes deste CONTRATO, estritamente nos casos de descumprimento, pontual
e tempestivo, das obrigações em virtude de ocorrência de caso fortuito e/ou força maior.
23.7. Quando tiver o cumprimento de suas obrigações afetado por caso fortuito ou força maior, a PARTE deverá comunicar o ocorrido à outra
PARTE, no prazo máximo de até 15 (quinze) dias contados da ocorrência do evento.
23.8. Na ocorrência de caso fortuito ou força maior, caberá ao CIM-AMFRI promover a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro
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deste CONTRATO quando o evento em questão não estiver contemplado no seguro ou na hipótese de o prêmio ser incompatível com o fluxo
de caixa das ações previstas nos programas objeto deste instrumento.
CLÁUSULA 24 – DA INVALIDADE PARCIALEINDEPENDÊNCIA ENTRE AS CLÁUSULAS
24.1. Cada disposição, cláusula, inciso, alínea deste CONTRATO constitui um compromisso independente e distinto.
24.2. Sempre que possível, cada disposição deste CONTRATO deverá ser interpretada de modo a se tornar válida e eficaz à luz da lei aplicável.
24.3. Caso alguma das disposições deste CONTRATO seja considerada ilícita, inválida, nula ou inexequível por decisão de órgão competente,
deverá ser julgada separadamente do restante deste CONTRATO, e substituída por disposição lícita e similar, que reflita as intenções originais das PARTES, observando-se os limites da lei. Todas as demais disposições continuarão em pleno vigor e efeito, não sendo prejudicadas
ou invalidadas, desde que não percam o sentido inicialmente previsto neste CONTRATO.
24.4. As PARTES negociarão, de boa-fé, a substituição das disposições inválidas, ilegais, ou inexequíveis por disposições válidas, legais e
exequíveis, cujo efeito econômico seja o mais próximo possível ao efeito econômico das disposições substituídas.
24.5. Este CONTRATO se presume válido e legítimo, não podendo ser objeto de manifestação administrativa de invalidação com efeitos
auto executórios.
CLÁUSULA 25 – DA ALTERAÇÃO
25.1. O presente CONTRATO poderá ser alterado para o cumprimento dos objetivos do PROGRAMA, por meio de TERMO ADITIVO ou TERMO DE APOSTILAMENTO, conforme o caso.
25.2. O plano de trabalho que compõe o ANEXO B – PLANO DE TRABALHO deste CONTRATO poderão sofrer ajustes e alterações para a
execução do PROGRAMA, inclusive com a criação de novas ações ou com a subtração de propostas, com a adequação dos percentuais de
rateio, ou outras modificações que sejam necessárias e pertinentes para a consecução dos objetivos do PROGRAMA.
25.2.1. As alterações no plano de trabalho que compõe o ANEXO B – PLANO DE TRABALHO deste CONTRATO previstas neste item 25.2,
desde que não ocorra a desnaturação dos respectivos objetos e que as alterações tenham por finalidade a concretização dos objetivos
precípuos do PROGRAMA previsto no PLANO DE TRABALHO, competem à DIRETORIA EXECUTIVA e serão formalizadas por meio de TERMO
DE APOSTILAMENTO.
25.2.2. Todas as alterações previstas neste item 25.2 e seus subitens serão submetidas à aprovação da ASSEMBLEIA GERAL e do CONSELHO FISCAL no Relatório Anual de Atividades, por ocasião da Prestação de Contas, conforme Cláusula 21 deste CONTRATO.
CLÁUSULA 26 – DA SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIAS TÉCNICAS
26.1. Para dirimir eventuais divergências de natureza técnica, poderá ser constituída, ad hoc e por solicitação de qualquer das PARTES, um
COMITÊ TÉCNICO, composto por 03 (três) membros efetivos.
26.1.1. O COMITÊ TÉCNICO será competente para emitir pareceres fundamentados sobre as questões que lhe forem submetidas pelas
PARTES, relativamente à divergências que venham a surgir quanto aos aspectos técnicos ou econômicos correspondentes a prestação dos
serviços objeto do programa que constitui o objeto deste instrumento.
26.2. A PARTE que tiver a iniciativa de solicitar a instalação do COMITÊ TÉCNICO deverá notificar a outra PARTE, indicando o nome de um
membro efetivo.
26.3. Em prazo não superior à 15 (quinze) dias, a outra PARTE, ante a inexistência de acordo acerca da controvérsia, deverá indicar o segundo membro efetivo.
26.4. O terceiro membro efetivo será escolhido de comum acordo pelos membros efetivos indicados pelas PARTES, dentre os especialistas
na matéria controvertida, em prazo não superior a 07 (sete) dias.
26.4.1. Em caso de controvérsia na escolha do terceiro membro do COMITÊ TÉCNICO, caberá à ASSEMBLEIA GERAL do CIM-AMFRI arbitrar,
decidindo a respeito.
26.5. Os membros do COMITÊ TÉCNICO, indicados pelas PARTES, deverão ser sempre profissionais independentes, de conceito reconhecido.
26.6. O procedimento para solução de divergências iniciar-se-á mediante a instalação do COMITÊ TÉCNICO, devendo a PARTE que teve a
iniciativa fornecer, de imediato, cópia dos documentos ligados ao objeto da divergência suscitada.
26.7. No prazo máximo de até 15 (quinze) dias, a contar do recebimento dos documentos referidos no item anterior, a PARTE reclamada
apresentará as suas alegações relativamente à questão formulada, encaminhando ao COMITÊ TÉCNICO cópia de todos os documentos
apresentados por ambas as PARTES.
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26.8. O parecer do COMITÊ TÉCNICO será emitido em um prazo máximo de até 30 (trinta) dias a contar da data de recebimento, pelo
COMITÊ TÉCNICO, das alegações apresentadas pela parte reclamada, se outro prazo não for estabelecido pelas PARTES, de comum acordo
e aceito pelo COMITÊ TÉCNICO.
26.9. Os pareceres do COMITÊ TÉCNICO serão considerados aprovados se contarem com o voto favorável de, pelo menos, 02 (dois) de
seus membros.
26.10. As despesas com o funcionamento do COMITÊ TÉCNICO serão pagas pela PARTE sucumbente.
26.11. A submissão de qualquer questão ao COMITÊ TÉCNICO não exonera as PARTES de dar integral cumprimento às suas obrigações
contratuais, incluindo as emitidas após a apresentação da questão, nem permite qualquer interrupção no desenvolvimento das atividades
relacionadas com os programas que constituem o objeto deste instrumento.
26.12. Se qualquer das PARTES não aceitar o parecer aprovado pelo COMITÊ TÉCNICO, poderá submeter a questão ao Juízo Arbitral, nos
termos da Cláusula 27 deste CONTRATO.
CLÁUSULA 27 - DA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS POR MEDIAÇÃO OU ARBITRAGEM
27.1. Qualquer disputa ou controvérsia relativa à interpretação ou execução deste CONTRATO, ou de qualquer forma oriunda ou associada
a ele, e que não seja dirimida amigavelmente entre as PARTES, ou pelo COMITÊ TÉCNICO, na forma da Cláusula 26 deste CONTRATO, ou
cuja resolução por Peritagem não seja acatada voluntariamente por uma das PARTES, deverá ser resolvida de forma definitiva por meio de
MEDIAÇÃO ou ARBITRAGEM, segundo o disposto na Lei nº 13.140/2015 e no art. 1º, § 1º, da Lei Federal nº 9.307/96.
27.2. A MEDIAÇÃO ou ARBITRAGEM será conduzida e administrada por Câmara de Mediação e Arbitragem escolhida de comum acordo
pelas PARTES.
27.3. A MEDIAÇÃO ou ARBITRAGEM terá início mediante comunicação remetida por uma PARTE à outra, requerendo a instalação do Tribunal
Arbitral, indicando detalhadamente a matéria em torno da qual gira a controvérsia, utilizando como parâmetro as regras arbitrais estabelecidas no Regulamento de Mediação e Arbitragem da Câmara escolhida.
27.4. A MEDIAÇÃO ou ARBITRAGEM seguirá os seguintes preceitos:
27.4.1. A escolha dos árbitros seguirá o rito estabelecido no regulamento da Câmara escolhida;
27.4.2. O Tribunal Arbitral será constituído por 03 (três) árbitros, cabendo a cada uma das PARTES a escolha de um árbitro titular, de acordo
com os prazos previstos no Regulamento da Câmara escolhida. Os árbitros indicados pelas PARTES deverão escolher em conjunto o nome
do terceiro árbitro, a quem caberá a Presidência do Tribunal Arbitral;
27.4.2.1. Se qualquer das PARTES deixar de indicar o árbitro, caberá ao Presidente da Câmara fazer essa nomeação. Da mesma forma, caso
os árbitros indicados não cheguem a um consenso quanto à indicação do terceiro árbitro, caberá ao Presidente da Câmara fazê-lo.
27.2.1.2. As PARTES, de comum acordo, poderão afastar a aplicação de dispositivo do Regulamento da Câmara escolhida se este limitar a
escolha do árbitro único, co-árbitro ou presidente do tribunal à respectiva lista de árbitros, autorizado o controle da escolha pelos órgãos
competentes da instituição, sendo que, nos casos de impasse e arbitragem multiparte, deverá ser observado o que dispuser o Regulamento
aplicável.
27.4.3. A cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina, Brasil, será a sede da Arbitragem e o local da prolação do laudo arbitral;
23.4.4. O idioma a ser utilizado no processo de MEDIAÇÃO ou ARBITRAGEM será a língua portuguesa.
27.4.5. Quanto ao mérito, a MEDIAÇÃO ou ARBITRAGEM será de direito e decidirão os árbitros com base na lei brasileira, obedecendo,
quanto ao procedimento, as disposições da presente Cláusula, no Regulamento e o disposto na Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015 e na
Lei Federal nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, constituindo título executivo vinculativo entre as PARTES;
27.4.6. A MEDIAÇÃO ou ARBITRAGEM observará o princípio da publicidade;
27.4.7. O termo final de mediação ou a sentença arbitral será definitiva para o impasse e seu conteúdo obrigará às PARTES e seus sucessores;
27.4.8. O termo final de mediação ou a sentença arbitral decidirá sobre a responsabilidade das PARTES acerca dos encargos, custas e despesas do processo arbitral, inclusive honorários dos árbitros e de perito(s) indicado(s) pelo Tribunal Arbitral e os honorários advocatícios de
sucumbência, com respectiva distribuição proporcional, se assim for entendido pelo Tribunal Arbitral.
27.5. As PARTES suportarão em iguais proporções os honorários e custos do Tribunal Arbitral e cada uma delas suportará exclusivamente
seus próprios custos de advogados peritos e outros necessários à defesa de seus interesses perante o Tribunal Arbitral.
27.6. A submissão de qualquer questão à arbitragem não exonera as PARTES do pontual e tempestivo cumprimento das disposições do
CONTRATO, nem permite qualquer interrupção do desenvolvimento das ações previstas nos programas que constituem o objeto deste
instrumento, que deverão continuar a processar-se nos termos em vigor à data de submissão da questão até que uma decisão final seja
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obtida relativamente à matéria em causa.
27.7. Não obstante as disposições acima, cada PARTE permanece com o direito de requerer medidas judiciais:
27.7.1. Para obtenção de medidas cautelares de proteção de direitos previamente à instalação do Tribunal Arbitral, cuja propositura não
será interpretada como uma renúncia do procedimento arbitral pelas PARTES, nem afetará a existência, validade e eficácia da convenção
de arbitragem; e
27.7.2. Para executar qualquer decisão arbitral, inclusive o laudo final.
27.7.2.1. Após a instalação do Juízo Arbitral, os requerimentos de medida cautelar ou antecipação de tutela deverão ser dirigidos ao Juízo
Arbitral.
27.8. Em sendo necessária a obtenção de medida liminar antes da instituição do processo arbitral, as PARTES elegem o Foro Central da
Comarca de Itajaí, no Estado de Santa Catarina.
27.8.1. As PARTES reconhecem que eventual medida liminar obtida perante o Poder Judiciário deverá ser necessariamente revista pelo
Tribunal Arbitral (ou árbitro), que então decidirá pela sua manutenção, revisão ou cassação.
27.9. As PARTES reconhecem que qualquer ordem, decisão ou determinação arbitral será definitiva e vinculativa, constituindo o laudo final
título executivo judicial.
27.10. Caso o litígio entre as PARTES envolva pedido de rescisão deste CONTRATO, o Juízo Arbitral, ou o Poder Judiciário, se o Juízo Arbitral
não estiver ainda instalado, deverá assegurar, liminarmente, até o trânsito em julgado da decisão final da lide, a continuidade da percepção,
pelo CIM-AMFRI, de todas as receitas previstas neste CONTRATO para continuidade das ações previstas nos programa que constituem o
objeto deste instrumento, de modo a garantir a efetividade da sua decisão final.
CLÁUSULA 28 – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO
28.1. Considerar-se-á extinto o CONTRATO, observadas as normas legais específicas, quando ocorrer:
28.1.1. Término do prazo de vigência deste CONTRATO;
28.1.2. Rescisão amigável, na forma do art. 79, inc. II, da Lei nº 8.666/93;
28.1.3. Rescisão automática;
28.1.4. Outras formas de extinção do CONTRATO admitidas pela Lei.
28.2. A rescisão automática prevista no subitem 28.1.3 ocorrerá no caso de o MUNICÍPIO CONSORCIADO deixar de integrar o CONSÓRCIO,
nos casos previstos em Lei, inclusive nos casos de retirada ou exclusão, sendo obrigação do MUNICÍPIO CONSORCIADO o repasse ao CONSÓRCIO das parcelas financeiras devidas até a data do seu desligamento ou exclusão do quadro de entes consorciados..
28.2.1. Poderá ser excluído do CONSÓRCIO, após prévia suspensão, o MUNICÍPIO CONSORCIADO que não consignar, em sua lei orçamentária ou em créditos adicionais, as dotações suficientes para suportar as despesas assumidas por meio de contrato de rateio, na forma do
art. 8º, § 5º, da Lei nº 11.107/2005.
24.2.2. A retirada ou a extinção do CONSÓRCIO não prejudicará as obrigações já constituídas, inclusive os CONTRATOS, cuja extinção dependerá do prévio pagamento das indenizações eventualmente devidas.
CLÁUSULA 29 – DO COMPLIANCE
29.1. As PARTES se comprometem que, no que diz respeito a este CONTRATO, que nem elas nem qualquer membro dos seus grupos, nem
qualquer agente, consultor ou outro intermediário que atua em seu nome ou dos seus grupos, irão, direta ou indiretamente dar, prometer,
oferecer, aprovar ou autorizar a oferta de algo de valor a:
a) Qualquer empregado, oficial, diretor ou qualquer pessoa que represente empresas públicas ou privadas ou companhia afiliada, que estejam e venham a se relacionar em razão do objeto contratual;
b) Qualquer outra pessoa, incluindo qualquer Funcionário Público;
c) Partidos políticos ou sindicatos controlados pelo Governo ou por qualquer partido político; ou
d) Organizações de caridade ou administradores, diretores ou empregados das mesmas, ou qualquer pessoa que atue direta ou indiretamente em nome das mesmas, com a finalidade de (a) garantir qualquer vantagem indevida para qualquer funcionário das partes contratantes e/ou de qualquer empresa com quem se relacionem em razão do objeto contratual ou empresa afiliada da mesma;
e) induzir ou influenciar indevidamente Funcionários Públicos para que tomem medidas ou abstenham-se de tomá-las para benefício de
qualquer das partes, ou para assegurar a direção dos negócios a qualquer das Partes.
29.2. As PARTES garantem ainda que:
a) Segundo seu melhor conhecimento, nem elas nem qualquer de seus afiliados, diretores, acionistas, empregados, agentes, outros intermediários ou qualquer pessoa que atue direta ou indiretamente da sua parte, executarão qualquer das ações descritas nos itens acima;
b) As pessoas descritas acima, cumprirão com as disposições desta cláusula.
c) Asseguram e garantem que elas e os seus afiliados, oficiais, diretores, acionistas, empregados, agentes ou outros intermediários, ou
qualquer outra pessoa que atue direta ou indiretamente de sua parte, cumprirão totalmente com as Diretrizes de Anticorrupção em vigor
no Brasil (Lei Federal 12.846/2013).
d) Certificam e garantem que manterão registros adequados de forma a possibilitar verificação do cumprimento dos dispositivos da presente
Cláusula, e, sem prejuízo das demais disposições do presente Contrato relativas a auditorias.
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CLÁUSULA 30 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
30.1. Os prazos estabelecidos em dias, neste CONTRATO, contar-se-ão em dias corridos, salvo se, expressamente, se referir a dias úteis.
30.1.1. Em todas as hipóteses, deve-se excluir o primeiro dia e incluir o último.
30.1.2. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente do CIM-AMFRI.
30.2. Se qualquer das PARTES permitir, mesmo por omissão, o descumprimento, no todo ou em parte, de quaisquer das Cláusulas ou condições deste CONTRATO e de seus ANEXOS, tal fato não poderá liberar, desonerar ou, de qualquer modo afetar ou prejudicar a validade e
eficácia das mesmas Cláusulas e condições, as quais permanecerão inalteradas, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.
30.3. O ANEXO B – PLANO DE TRABALHO se encontra devidamente adequado até a data da assinatura do CONTRATO, para atender os
MUNICÍPIOS CONSORCIADOS que subscreveram os respectivos PROGRAMAS.
30.3.1. Havendo a desistência, saída ou qualquer outro motivo que determine a retirada de algum MUNICÍPIO CONSORCIADO, após a
assinatura do presente CONTRATO, aplica-se o disposto no subitem 25.2 da Cláusula 25.
CLÁUSULA 31 – DO FORO
31.1. Fica desde já eleito o Foro Central da Comarca de Itajaí, Estado de Santa Catarina, para as medidas judiciais relativas ao presente
CONTRATO.
E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente CONTRATO em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo qualificadas.
Itajaí, 23 de dezembro de 2020.
JOÃO LUIZ DEMANTOVA
Diretor Executivo do CIM-AMFRI
VOLNEI JOSÉ MORASTONI
Prefeito Municipal de Itajaí
Testemunhas
Érica Miranda dos Santos Requi
RG: 7.832.656-5/SSP-PR

Anna Júlia Pedruzzi Nardi
RG: 684.694-5/SSP-SC

CIM-AMFRI CONTRATO DE PROGRAMA E RATEIO Nº 17/2020 - LUIZ ALVES

Publicação Nº 2790231

CONTRATO DE PROGRAMA E RATEIO
No 17/2020
PARTES: - MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES
- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA REGIÃO DA
FOZ DO RIO ITAJAÍ – CIM-AMFRI
Programa: 01 – Manutenção das Atividades do CIM-AMFRI
DEZEMBRO / 2020
Sumário
CONTRATO PROGRAMA E RATEIO Nº 17/2020 FIRMADO ENTRE O CIM-AMFRI E O MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES.
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA REGIÃO DA AMFRI - CIM-AMFRI, pessoa jurídica de direito público interno inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 32.980.376/0001-04, com sede na Rua Luiz Lopes Gonzaga, nº 1655, Sala 3, Bairro São Vicente, Itajaí/SC, neste ato
representado por seu Diretor Executivo, Senhor João Luiz Demantova, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o nº
510.513.209-25, Carteira de Identidade sob nº 966.112-3 SSP-PR, no uso de suas atribuições, conferidas pelo Contrato de Consórcio Público
e pelo Estatuto Social, doravante denominado apenas “CIM-AMFRI” e de outro lado o MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrito no CNPJ/MF sob número 83.102.319/0001-55, com sede na Rua 18 de Julho, 1204, Centro, CEP: 88115-000, Luiz
Alves – SC, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Senhor Marcos Pedro Veber, Brasileiro, Solteiro, Empresário, Inscrito no CPF
sob nº 048.834.879-03, Carteira de Identidade nº 4.700.333 – SSP-SC, doravante denominado apenas “CONSORCIADO”.
Considerando o CONTRATO DE CONSÓRCIO decorrente do PROTOCOLO DE INTENÇÕES firmado em 27 de julho de 2018, com fundamento na Lei federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005 e no Decreto Federal n. 6.017, de 17 de janeiro de 2007, que elencou como objeto do
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CIM-AMFRI a promoção de licitações compartilhadas e a gestão associada de serviços e de políticas públicas para impulsionar o desenvolvimento sustentável nos Municípios que o integram, em especial nas áreas de agricultura e pesca, saneamento e meio ambiente, infraestrutura e mobilidade urbana, segurança pública, educação, inovação tecnológica, esporte, cultura e administração tributária, além de outros
que vierem a ser definidos posteriormente pela ASSEMBLEIA GERAL do CIM-AMFRI;
Considerando que nos termos do art. 24, inc. XXVI, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, está dispensada a licitação para a celebração
de contrato de programa com ente da Federação ou com entidade de sua administração indireta, para a prestação de serviços públicos de
forma associada nos termos do autorizado em contrato de consórcio público ou em convênio de cooperação;
Considerando que nos termos do subitem 5.1.4 da Cláusula 5 do Contrato de Consórcio Público um dos instrumentos de gestão do CIM-AMFRI, para a consecução de suas finalidades é a possibilidade de ser contratado pela Administração direta ou indireta dos consorciados,
inclusive por entes da federação, dispensada a licitação nos termos do art. 24, inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93; e
Considerando que os Municípios consorciados aprovaram em ASSEMBLEIA GERAL realizada em 07 de agosto de 2020 o Programa 1 - Manutenção das Atividades do CIM-AMFRI;
As PARTES, atendidas todas as exigências para a formalização deste instrumento, têm entre si justas e acordadas as condições expressas no
presente CONTRATO DE PROGRAMA E RATEIO, doravante denominado CONTRATO, que será regido pelas Cláusulas e condições referidas
a seguir:
CLÁUSULA 1 – DAS DEFINIÇÕES
1.1. Neste CONTRATO e em seus ANEXOS, salvo se do contexto resultar claramente sentido diferente, os termos grafados em letras maiúsculas terão o seu significado explicitado no ANEXO A – GLOSSÁRIO, sem prejuízo de outros inseridos na legislação em vigor.
1.2. As siglas, termos e expressões listados no singular incluem o plural e vice-versa.
CLÁUSULA 2 – DOS ANEXOS E DA INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS
2.1. Integram este CONTRATO, para todos os efeitos legais e contratuais, os ANEXOS relacionados nesta Cláusula:
a) ANEXO A – GLOSSÁRIO
b) ANEXO B – PLANO DE TRABALHO
c) ANEXO C – TABELA DE RATEIO DAS DESPESAS POR MUNICÍPIO
CONSORCIADO
2.2. Na interpretação, integração ou aplicação de qualquer disposição deste CONTRATO, deverão ser consideradas as Cláusulas contratuais
e, depois, as disposições dos ANEXOS que tenham maior relevância na matéria em causa.
2.3. Nas divergências verificadas entre documentos contratuais aplicáveis aos programas objeto deste CONTRATO e entre estes e aqueles
por quais são regidos os municípios consorciados, quando não puderem ser sanadas pelo recurso às regras gerais de interpretação e integração de lacunas, prevalecerá a legislação mencionada no item 3.2 da Clausula 3 deste CONTRATO, a qual deverá prevalecer sobre o
estipulado em qualquer outro documento.
CLÁUSULA 3 – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
3.1. Este CONTRATO está sujeito à legislação brasileira, em vigor na data dos atos ou fatos que vierem a ocorrer, com expressa renúncia à
aplicação de qualquer outra.
3.2. O programa objeto deste instrumento rege-se pelos termos e condições deste CONTRATO e pelas normas gerais de Direito Público,
sendo-lhe aplicáveis, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado, e, ainda, as seguintes
normas:
3.2.1. Constituição Federal de 1988, em especial o artigo 241;
3.2.2. Lei federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005;
3.2.3. Decreto Federal n. 6.017, de 17 de janeiro de 2007;
3.2.4. Lei federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004;
3.2.5. Lei federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995;
3.2.6. Lei federal nº 9.074, de 07 de julho de 1995
3.2.7. Lei federal nº 8.666, de 21 de junho 1993;
3.2.8. Lei federal nº 12.766, de 07 de dezembro de 2012;
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3.2.9. Lei federal nº 9.307, de 23 de setembro de 1996;
3.2.10. Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000;
3.2.11. Constituição do Estado de Santa Catarina, em especial o artigo 114 e o § 3º do artigo 137;
3.2.12. Legislação orçamentária de cada um dos MUNICÍPIOS CONSORCIADOS;
3.2.13. Obedecendo, ainda, no que couber, às normas técnicas e instruções normativas pertinentes.
3.3. As referências às normas aqui aplicáveis deverão também ser compreendidas como referências à legislação que as substituam ou
modifiquem.
CLÁUSULA 4 – DO OBJETO
4.1. Constitui objeto deste CONTRATO a gestão associada dos serviços especificados no PROGRAMA 1 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
DO CIM-AMFRI, em conformidade com o ANEXO B – PLANO DE TRABALHO.
4.2. Integra o objeto do presente CONTRATO, a delegação do poder de polícia e de qualquer outra função de regulação pertinente ao PROGRAMA, conforme subitens 5.1.13 e 5.1.24, ambos da Cláusula 5 do CONTRATO DE CONSÓRCIO.
4.3. A gestão associada dos serviços deverá obedecer ao disposto na legislação pertinente, em normas complementares, nos padrões e nos
procedimentos dispostos no presente CONTRATO.
CLÁUSULA 5 – DA DESCRIÇÃO DAS ETAPAS E DAS AÇÕES
5.1. Para cumprimento dos objetivos o CIM-AMFRI desenvolverá as ações no modo, forma e condições previstas no ANEXO B - PLANO DE
TRABALHO.
CLÁUSULA 6 – DO CRITÉRIO E VALORES PARA RATEIO DO PROGRAMA
6.1. Os PROGRAMAS previstos neste CONTRATO serão custeados na forma de rateio anual, de acordo com os respectivos critérios e valores
estabelecidos nas tabelas apresentadas do ANEXO C - TABELA DE RATEIO DAS DESPESAS POR MUNICÍPIO CONSORCIADO.
CLÁUSULA 7 – DO VALOR E DO REPASSE
7.1. O valor global deste CONTRATO é de R$ 28.432,87 (Vinte e oito mil quatrocentos e trinta e dois reais e oitenta e sete centavos), a
serem repassados sob a forma de transferência eletrônica, em conta corrente – de titularidade do CIM-AMFRI (Banco: Banco do Brasil /
001 - Agência: 4295-1 - Conta Corrente: 23557-1), em doze parcelas mensais e consecutivas, de acordo com a tabela que segue:
Parcela

Vencimento

Valor

1

10/01/2021

R$ 2.369,41 (dois mil trezentos e sessenta e nove reais e quarenta e um centavos)

2

10/02/2021

R$ 2.369,41 (dois mil trezentos e sessenta e nove reais e quarenta e um centavos)

3

10/03/2021

R$ 2.369,41 (dois mil trezentos e sessenta e nove reais e quarenta e um centavos)

4

10/04/2021

R$ 2.369,41 (dois mil trezentos e sessenta e nove reais e quarenta e um centavos)

5

10/05/2021

R$ 2.369,41 (dois mil trezentos e sessenta e nove reais e quarenta e um centavos)

6

10/06/2021

R$ 2.369,41 (dois mil trezentos e sessenta e nove reais e quarenta e um centavos)

7

10/07/2021

R$ 2.369,41 (dois mil trezentos e sessenta e nove reais e quarenta e um centavos)

8

10/08/2021

R$ 2.369,40 (dois mil trezentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos)

9

10/09/2021

R$ 2.369,40 (dois mil trezentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos)

10

10/10/2021

R$ 2.369,40 (dois mil trezentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos)

11

10/11/2021

R$ 2.369,40 (dois mil trezentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos)

12

10/12/2021

R$ 2.369,40 (dois mil trezentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos)

7.2. O MUNICÍPIO CONSORCIADO poderá antecipar o repasse das parcelas ao CIM-AMFRI.
7.3. As despesas decorrentes da execução deste CONTRATO serão custeadas pelas dotações específicas do orçamento do MUNICÍPIO CONSORCIADO, de acordo com o que segue:
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Valor

2.1 - Despesas de Pessoal e Encargos: referente ao custeio das despesas de pessoal,
consistentes em valores para suportar folha de pagamento em todos os seus termos,
R$ 20.430,71
incluindo encargos sociais e provisão para eventual rescisão de contrato de trabalho.
2.2 - Despesas com manutenção das atividades do Consórcio: referente ao custeio das
R$ 4.801,30
despesas gerais de manutenção das atividades do programa.
2.3 - Despesas com Investimento: para bens patrimoniais do Consórcio, consistentes nos
valores destinados à aquisição de móveis e equipamentos para instalação e funcionamen- R$ 3.200,86
to do programa.

VALOR TOTAL

R$ 28.432,87

7.4. Havendo saldo financeiro no final de cada exercício, este deverá ser redistribuído no exercício seguinte em forma de superávit financeiro
fortalecendo as ações previstas ou complementando ações em andamento do exercício anterior incluídas no exercício seguinte, conforme
Cláusula 19, item 19.2, do CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO.
CLÁUSULA 8 – DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
8.1. Os cronogramas de execução previstos para a realização das ações do PROGRAMA estão especificados no ANEXO B - PLANO DE TRABALHO.
CLÁUSULA 9 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
9.1. O presente CONTRATO terá vigência durante o exercício financeiro de 2021, cujo termo inicial é 01/01/2021 e o termo final é 31 de
dezembro de 2021.
9.2. A eficácia deste CONTRATO se iniciará com a sua publicação na imprensa oficial, conforme estabelecido no art. 61, parágrafo único,
da Lei nº 8.666/93.
9.3. O prazo de vigência poderá ser prorrogado nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666/93 e do art. 16 da Lei nº 11.107/2007 e de acordo
com o disposto na Cláusula 25 deste CONTRATO.
CLÁUSULA 10 – DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA
10.1. A área abrangida pelos PROGRAMAS corresponde à soma da área territorial dos MUNICIPIOS CONSORCIADOS.
CLÁUSULA 11 – DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO
11.1. Para cumprimento dos objetivos do PROGRAMA previsto neste CONTRATO o CIM-AMFRI poderá se valer dos instrumentos de gestão
previstos na Cláusula 5 do CONTRATO DO CONSÓRCIO e no art. 11 do ESTATUTO SOCIAL.
CLÁUSULA 12 – DOS CRITÉRIOS, INDICADORES E PARÂMETROS PARA AFERIÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS
12.1. O desempenho e os resultados do PROGRAMA que constitui o objeto deste CONTRATO, pelo CIM-AMFRI serão aferidos mediante a
avaliação do cumprimento das metas e implantação das ações descritas no Relatório de Atividades Anual previsto no item 12.2.2 do CONTRATO DO CONSÓRCIO e no inciso XXI do art. 49 do ESTATUTO SOCIAL, pela ASSEMBLEIA GERAL do CIM-AMFRI.
CLÁUSULA 13 – DOS BENS
13.1. Integram o PROGRAMA deste CONTRATO os bens classificados em BENS AFETOS, BENS REVERSÍVEIS e BENS NÃO REVERSÍVEIS,
devidamente registrados no patrimônio do CIM-AMFRI.
13.2. Quando previstos no ANEXO B – PLANO DE TRABALHO, os MUNICICÍPIOS CONSORCIADOS obrigam-se a transferir a posse dos BENS
AFETOS ao CIM-AMFRI, livres e desembaraçados de quaisquer ônus ou encargos.
13.2.1. Caso determinado BEM AFETO não seja entregue ao CIM-AMFRI até o prazo definido e cuja falta possa prejudicar a prestação do
serviço, não haverá responsabilidade da do CIM-AMFRI pela prestação do serviço até que ocorra entrega pelo MUNICÍPIO CONSORCIADO.
13.3. O CIM-AMFRI obriga-se a manter em bom estado de funcionamento, conservação e segurança, e às suas expensas, os BENS que
integram os programas objeto deste instrumento durante a vigência deste CONTRATO, sem prejuízo do desgaste resultante se seu uso,
nos termos previstos neste CONTRATO.
13.4. A alienação ou oneração dos BENS REVERSÍVEIS somente será aceita quando não comprometer a continuidade dos serviços prestados.
13.5. Nos termos e para os efeitos do disposto nesta Cláusula 13, os BENS REVERSÍVEIS adquiridos ou construídos pelo CIM-AMFRI deverão
estar devidamente registrados na sua contabilidade, de modo a permitir a fácil identificação pelo MUNICÍPIO CONSORCIADO dos BENS
REVERSÍVEIS e dos BENS NÃO REVERSÍVEIS.
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13.6. Os BENS AFETOS poderão ser oferecidos em garantia do próprio bem e/ou equipamento em financiamento necessário à sua aquisição
ou à obtenção e construção de outros bens necessários à prestação do serviço objeto deste CONTRATO.
13.7. Extinto o PROGRAMA objeto deste CONTRATO, serão revertidos ao MUNICÍPIO CONSORCIADO todos os BENS REVERSÍVEIS, livres e
desembaraçados de quaisquer ônus ou encargos.
13.7.1. Em qualquer caso de extinção do PROGRAMA, o CIM-AMFRI deverá apresentar o inventário atualizado de todos os bens vinculados
ao PROGRAMA, observadas as normas contábeis vigentes.
13.7.2. Em até 30 (trinta) dias corridos após a extinção do CONTRATO, o MUNICÍPIO CONSORCIADO promoverá a vistoria prévia dos BENS
REVERSÍVEIS, para os efeitos previstos neste CONTRATO, e lavrará o "Termo de Reversão dos Bens”, com a indicação do seu estado de
conservação.
13.7.3. Na hipótese de omissão do MUNICÍPIO CONSORCIADO em relação à realização da vistoria e/ou à emissão do "Termo de Reversão
dos Bens", ter-se-ão como recebidos os BENS REVERSÍVEIS no dia seguinte ao término do prazo referido no item 13.7.2, acima.
13.7.4. Fica o CIM-AMFRI expressamente autorizado a propor, em nome próprio, quaisquer medidas judiciais cabíveis para assegurar ou
recuperar a posse dos BENS AFETOS.
13.7.5. O CIM-AMFRI deverá efetuar a manutenção corretiva e preventiva dos BENS AFETOS, de modo a conservá-los em condições adequadas de uso, respeitando as normas técnicas relativas à saúde, segurança, higiene, sustentabilidade e acessibilidade, entre outros parâmetros
essenciais à sua utilização.
CLÁUSULA 14 – DA LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
14.1. O CIM-AMFRI não terá ou assumirá quaisquer responsabilidades, por obrigações de natureza cível, comercial, tributária, ambiental
ou de qualquer outra natureza, seja como sucessor, devedor solidário ou subsidiário, relativamente ao conjunto de bens do MUNICÍPIO
CONSORCIADO que lhe for cedido para uso no âmbito do PROGRAMA objeto deste CONTRATO, decorrentes de atos ou fatos praticados ou
ocorridos antes da transferência da posse dos referidos bens, ainda que tais fatos ou atos sejam conhecidos ou descobertos posteriormente.
CLÁUSULA 15 – DOS CONTRATOS COM TERCEIROS
15.1. Sem prejuízo de suas responsabilidades e dos riscos previstos neste CONTRATO, o CIM-AMFRI poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares aos programas previstos neste instrumento independentemente de
autorização prévia do MUNICÍPIO CONSORCIADO, nos termos deste CONTRATO.
15.1.1. Os contratos celebrados entre o CIM-AMFRI e terceiros reger-se-ão pelas normas definidas no CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO,
no ESTATUTO SOCIAL e nas suas Resoluções e Instruções Normativas, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre os terceiros
envolvidos e o MUNICÍPIO CONSORCIADO.
15.1.2. Se a participação do MUNICÍPIO CONSORCIADO for necessária para a celebração do negócio, será obrigatória a sua expressa anuência no instrumento de contrato com terceiros.
15.1.3. A execução das atividades contratadas pelo CIM-AMFRI com terceiros pressupõe o cumprimento das normas legais, regulamentares
e contratuais do Programa objeto deste instrumento.
15.2. O CIM-AMFRI responderá pelos prejuízos causados pelas entidades por ela contratadas para o desenvolvimento das atividades compreendidas nos programas objeto deste instrumento, sem prejuízo do direito de regresso.
15.3. Constituirá especial dever do CIM-AMFRI prover e exigir, de qualquer entidade com quem venha a contratar, que sejam promovidas
as medidas necessárias para salvaguardar a integridade física dos cidadãos afetos aos programas objeto deste instrumento, devendo ainda,
cumprir e zelar pelo cumprimento das normas de higiene e segurança em vigor.
CLÁUSULA 16 – DAS DESAPROPRIAÇÕES
16.1. O MUNICÍPIO CONSORCIADO providenciará a declaração de utilidade pública dos imóveis necessários à execução dos serviços previstos nos programas objeto deste instrumento e o CIM-AMFRI ficará responsável pelo procedimento de desapropriação, nos termos do
subitem 5.1.3 da Cláusula 5ª do CONTRATO DE CONSÓRCIO e do inciso III do art. 11 do ESTATUTO SOCIAL.
16.2. Os pagamentos das indenizações oriundas das desapropriações dos bens imóveis ficarão sob responsabilidade do CIM-AMFRI.
16.2.1. Incluir-se-ão nesses custos as despesas correspondentes a eventuais indenizações por ocupações temporárias e servidões administrativas.
CLÁUSULA 17 – DAS OBRIGAÇÕES DO CIM-AMFRI
17.1. O CIM-AMFRI, sem prejuízo de outras obrigações estabelecidas neste CONTRATO ou na legislação aplicável, para o cumprimento das
atividades decorrentes do Programa objeto deste instrumento, obriga-se a:
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17.1.1. Regulamentar e fiscalizar os serviços prestados por terceiros, zelando pela sua boa qualidade;
17.1.2. Cumprir e fazer cumprir as condições deste CONTRATO;
17.1.3. Estimular o aumento da qualidade e o incremento da produtividade dos serviços;
17.1.4. Fornecer todas as informações e dados disponíveis de qualquer natureza relacionados ao CONTRATO, solicitados pelo MUNICÍPIO
CONSORCIADO;
17.1.5. Promover e desenvolver medidas que assegurem a adequada preservação e conservação do meio ambiente;
17.1.6. Assegurar a plena utilização dos BENS perante qualquer instância do poder público de quaisquer de suas esferas;
17.1.7. Pagar as indenizações previstas na legislação aplicável e neste CONTRATO, quando devidas;
17.1.8. Examinar todas as solicitações e documentos encaminhados pelo MUNICÍPIO CONSORCIADO, com vistas à construção, reformulação e/ou adaptação dos serviços, sem prejuízo das autorizações pertinentes previstas na legislação em vigor;
17.1.9. Realizar auditorias periódicas nas contas e registros contábeis do CIM-AMFRI;
17.1.10. Manter em seus arquivos, os projetos, bem como a documentação referente à execução das obras e serviços;
17.1.11. Auxiliar e apoiar os terceiros contratados no relacionamento com as autoridades municipais, estaduais e federais, e com as comunidades, buscando facilitar o cumprimento das obrigações previstas neste CONTRATO;
17.1.12. Expedir atos regulamentares que disciplinem as condições para a execução do objeto deste CONTRATO;
17.1.13. Responder pelo correto comportamento e eficiência de seus empregados e de terceiros contratados, providenciando o uso de uniforme nas funções e condições em que forem exigidos, bem como o porte de crachá indicativo das funções exercidas;
17.1.14. Cumprir determinações legais relativas à legislação trabalhista, previdenciária, de segurança e medicina do trabalho, em relação
aos seus empregados;
17.1.15. Permitir o acesso da fiscalização nas suas dependências, bem como prever nos contratos que firmar com terceiros, o dever de
permitir o acesso da fiscalização;
17.1.16. Manter em dia o inventário e o registro dos bens vinculados aos programas objeto deste instrumento;
17.1.17. Prever, nos contratos celebrados com terceiros, cujo objeto encontra-se integrado às atividades do Programa previstos neste instrumento, que sejam observadas rigorosamente as regras deste CONTRATO e seus ANEXOS e demais disposições legais, regulamentares
e técnicas aplicáveis;
17.1.18. Apresentar na ASSEMBLEIA GERAL do CIM-AMFRI cópia dos instrumentos contratuais relacionados às receitas diretas e acessórias
inerentes ao objeto do Programa previstos neste instrumento;
17.1.19. Observar padrões de governança corporativa e adotar contabilidade e demonstrações financeiras padronizadas, nos termos da
legislação aplicável;
17.1.20. Publicar, na forma da lei, as demonstrações financeiras e manter os registros contábeis de todas as operações em conformidade
com os princípios fundamentais de contabilidade, as normas técnicas brasileiras de contabilidade aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade;
17.1.21. Zelar pela integridade dos bens que integram os programas previstos neste instrumento, tomando todas as providências necessárias;
17.1.22. Comunicar às autoridades públicas competentes quaisquer atos ou fatos ilegais ou ilícitos de que tenha conhecimento no âmbito
das atividades objeto do Programa previstos neste instrumento;
17.1.23. Manter estrutura suficiente e adequada para atendimento aos usuários, observadas as disposições legais pertinentes ao setor;
17.1.24. Solicitar ao MUNICÍPIO CONSORCIADO, em tempo hábil, os atos de declaração de utilidade pública dos imóveis imprescindíveis à
implantação do objeto do programa previsto neste instrumento, para fins de desapropriação ou constituição de servidão;
17.1.25. Receber e Contabilizar os recursos repassados de acordo com as normas de direito financeiro aplicável às entidades públicas, conforme estabelece o artigo 9.º da Lei Federal 11.107/05;
17.1.26. Fornecer as informações necessárias para que sejam consolidadas nas contas do MUNICÍPIO CONSORCIADO todas as despesas
realizadas com os recursos entregues em virtude deste CONTRATO, de forma que possam ser contabilizadas nas respectivas contas na
conformidade dos elementos econômicos e das atividades ou projetos atendidos, de acordo com o § 4º do art. 8º da Lei Federal 11.107/05;
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17.1.27. Aplicar os recursos repassados pelo MUNICÍPIO CONSORCIADO exclusivamente nas ações previstas no objeto do presente CONTRATO e do orçamento aprovado pela ASSEMBLEIA GERAL do CIM-AMFRI e suas respectivas suplementações;
17.1.28. Extinguir os PROGRAMAS previstos neste instrumento nos casos previstos neste CONTRATO.
17.1.29. Respeitar a autonomia e as decisões proferidas pelo COMITÊ TÉCNICO, quando constituído, nos termos da Cláusula 26 deste
instrumento.
CLÁUSULA 18 – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO CONSORCIADO
18.1. O MUNICÍPIO CONSORCIADO, sem prejuízo de outras obrigações estabelecidas neste CONTRATO ou na legislação aplicável, para o
cumprimento das atividades decorrentes do programa previsto neste instrumento obriga-se a:
18.1.1. Dar conhecimento ao CIM-AMFRI das condições dos financiamentos e dos instrumentos jurídicos que assegurem os recursos previstos neste CONTRATO;
18.1.2. Dar conhecimento ao CIM-AMFRI das alterações das condições dos financiamentos referidos no item acima, assim como da contratação de qualquer novo financiamento ou dívida que possa ser considerado para efeito de cálculo da indenização devida no caso de extinção
do programa previsto neste instrumento;
18.1.3. Cumprir e fazer cumprir integralmente este CONTRATO, em conformidade com as disposições legais e regulamentares e, ainda, as
determinações do CIM-AMFRI;
18.1.4. Ceder os equipamentos, acessórios, recursos humanos e materiais necessários à prestação dos serviços, conforme disposto na
Cláusula 13 deste instrumento;
18.1.5. Responder perante o CIM-AMFRI e terceiros, por todos os atos e eventos de sua competência, quanto a obrigações decorrentes do
programa previsto neste instrumento;
18.1.6. Adotar as medidas necessárias para coibir o uso indevido ou a ocupação não autorizada dos bens integrantes do programa previsto
neste instrumento, mantendo o CIM-AMFRI informado a respeito de quaisquer fatos que comprometam sua adequada utilização;
18.1.7. Manter atualizado e fornecer ao CIM-AMFRI, sempre que solicitado todos os documentos, desenhos e cadastros das instalações e
equipamentos referentes à execução dos serviços;
18.1.8. Cumprir e fazer cumprir o presente CONTRATO;
18.1.9. Providenciar a declaração de utilidade pública dos imóveis imprescindíveis à implantação do objeto do Programa previstos neste
instrumento para fins de desapropriação ou constituição de servidão;
18.1.10. Ceder, para acervo do CIM-AMFRI todos os projetos, planos, plantas, softwares, códigos fontes, e outros documentos, de quaisquer naturezas, bem como os direitos deles decorrentes, tudo devidamente atualizado quando necessário, que se revelem necessários ao
desempenho das atividades inerentes aos programas previstos no objeto deste instrumento e que tenham sido especificamente adquiridos
ou criados no desenvolvimento das atividades integradas aos programas previstos no objeto deste instrumento
18.1.11. Receber a prestação de contas e consolidar nas suas respectivas contas;
18.1.12. Fazer o repasse mensal dos recursos conforme estabelecido na Clausula 7 deste CONTRATO;
18.1.13. Manter os recursos orçamentários necessários ao desempenho das ações ora pactuadas.
CLÁUSULA 19 – DA PROPRIEDADE INDUSTRIALEINTELECTUAL
19.1. Todos os projetos e documentação técnica, relacionados com as especificações técnicas previstas neste CONTRATO, serão entregues
ao CIM-AMFRI, respeitados os direitos de propriedade industrial.
19.2. A documentação técnica apresentada ao CIM-AMFRI é de sua propriedade, sendo vedada sua utilização para outros fins que não os
previstos neste CONTRATO.
19.2.1. O MUNICÍPIO CONSORCIADO cede gratuitamente ao CIM-AMFRI todos os projetos, planos, plantas e documentos que se revelem
necessários ao desempenho das funções que a este incumbem ou ao exercício dos direitos que lhe assistem nos termos deste CONTRATO,
e que tenham sido especificamente adquiridos ou criados para o desenvolvimento das atividades integradas aos programas previstos no
objeto deste instrumento.
CLÁUSULA 20 – DA FISCALIZAÇÃO
20.1. O MUNICÍPIO CONSORCIADO, a ASSEMBLEIA GERAL e o CONSELHO FISCAL do CIM-AMFRI são competentes para a fiscalização dos
serviços prestados para cumprimento do programa previsto no objeto deste instrumento.
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20.2. A fiscalização por parte do CONSELHO FISCAL será realizada bimestralmente de acordo com o calendário de prestação de contas do
TCE/SC, a partir dos relatórios de prestação de contas mensais enviados aos municípios consorciados.
20.3. O CONSELHO FISCAL e a ASSEMBLEIA GERAL do CIM-AMFRI em suas reuniões ordinárias apresentarão os resultados da fiscalização.
CLÁUSULA 21 – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
21.1. Anualmente a Diretoria Executiva submeterá ao CONSELHO FISCAL e a ASSEMBLEIA GERAL do CIM-AMFRI a Prestação de Contas e
o Relatório Anual de Atividades referente aos programas previstos no objeto deste instrumento.
CLÁUSULA 22 – DAS PENALIDADES
22.1. No caso de inadimplemento total ou parcial das obrigações deste CONTRATO pelo MUNICÍPIO CONSORCIADO, este estará sujeito,
sem prejuízo das sanções de natureza civil e penal, à aplicação das penas previstas na Cláusula 26 do CONTRATO DE CONSÓRCIO:
22.1.1. Suspensão por até 120 (cento e vinte) dias, para regularização da situação de inadimplência, sob pena de exclusão;
22.1.2. Exclusão:
22.1.2.1. Na hipótese de o MUNICÍPIO CONSORCIADO ter deixado de incluir no Orçamento Municipal do ano em curso a dotação orçamentária definida e aprovada pela ASSEMBLEIA GERAL do CIM-AMFRI;
22.1.2.2. Na hipótese de o MUNICÍPIO CONSORCIADO deixar de efetuar o pagamento das parcelas mensais devidas pelo prazo de 60 (sessenta) dias, após deliberação da ASSEMBLEIA GERAL do CIM-AMFRI.
22.2. A aplicação das penalidades previstas neste CONTRATO, e o seu cumprimento, não prejudica a aplicação das penas cominadas para
o mesmo fato pela legislação aplicável.
22.3. As penalidades serão aplicadas por meio de processo administrativo, iniciado a partir de notificação, por escrito, ao MUNICÍPIO CONSORCIADO, com os motivos que ensejaram a indicação das sanções cabíveis, abrindo-se prazo de 15 (quinze) dias úteis para apresentação
da defesa.
22.4. A notificação a que se refere o item 22.3. acima será enviada pelo correio, com aviso de recebimento ou entregue ao MUNICÍPIO
CONSORCIADO mediante recibo.
CLÁUSULA 23 – DO CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR
23.1. Considera-se caso fortuito o evento da natureza que, por sua imprevisibilidade e inevitabilidade, gera obstáculo intransponível para o
MUNICÍPIO CONSORCIADO ou para o CIM-AMFRI no cumprimento deste CONTRATO;
23.2. Considera-se força maior o evento humano que, por sua imprevisibilidade e inevitabilidade, cria óbice intransponível para o MUNICÍPIO CONSORCIADO ou para o CIM-AMFRI no cumprimento deste CONTRATO, consubstanciado em fato ou ato superveniente impeditivo de
cumprimento das obrigações assumidas;
23.3. Considera-se fato do príncipe toda determinação estatal, geral, imprevista e imprevisível, positiva ou negativa, que onera substancialmente a execução deste CONTRATO;
23.4. Considera-se fato da Administração toda ação ou omissão de órgão da Administração Pública que, incidindo direta e especificamente
sobre este CONTRATO, retarda, agrava ou impede a sua execução pelo MUNICÍPIO CONSORCIADO ou pelo CIM-AMFRI, ensejando, ainda,
as indenizações correspondentes;
23.5. Consideram-se interferências imprevistas as ocorrências materiais imprevisíveis ou previsíveis com consequências incalculáveis. São
assim considerados os eventos que surgem no decorrer da execução do CONTRATO de modo surpreendente e excepcional, dificultando ou
onerando extraordinariamente o prosseguimento e a conclusão dos trabalhos.
23.5.1. Podem ser consideradas interferências imprevistas a descoberta de obstáculos, naturais ou artificiais, cuja existência seja anterior à
data de assinatura do CONTRATO, mas de conhecimento superveniente, quando do andamento das obras ou serviços.
23.6. A ocorrência de um caso fortuito ou força maior terá por efeito exonerar o MUNICÍPIO CONSORCIADO ou o CIM-AMFRI de qualquer
responsabilidade pelo não-cumprimento das obrigações decorrentes deste CONTRATO, estritamente nos casos de descumprimento, pontual
e tempestivo, das obrigações em virtude de ocorrência de caso fortuito e/ou força maior.
23.7. Quando tiver o cumprimento de suas obrigações afetado por caso fortuito ou força maior, a PARTE deverá comunicar o ocorrido à outra
PARTE, no prazo máximo de até 15 (quinze) dias contados da ocorrência do evento.
23.8. Na ocorrência de caso fortuito ou força maior, caberá ao CIM-AMFRI promover a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro
deste CONTRATO quando o evento em questão não estiver contemplado no seguro ou na hipótese de o prêmio ser incompatível com o fluxo
de caixa das ações previstas nos programas objeto deste instrumento.
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CLÁUSULA 24 – DA INVALIDADE PARCIALEINDEPENDÊNCIA ENTRE AS CLÁUSULAS
24.1. Cada disposição, cláusula, inciso, alínea deste CONTRATO constitui um compromisso independente e distinto.
24.2. Sempre que possível, cada disposição deste CONTRATO deverá ser interpretada de modo a se tornar válida e eficaz à luz da lei aplicável.
24.3. Caso alguma das disposições deste CONTRATO seja considerada ilícita, inválida, nula ou inexequível por decisão de órgão competente,
deverá ser julgada separadamente do restante deste CONTRATO, e substituída por disposição lícita e similar, que reflita as intenções originais das PARTES, observando-se os limites da lei. Todas as demais disposições continuarão em pleno vigor e efeito, não sendo prejudicadas
ou invalidadas, desde que não percam o sentido inicialmente previsto neste CONTRATO.
24.4. As PARTES negociarão, de boa-fé, a substituição das disposições inválidas, ilegais, ou inexequíveis por disposições válidas, legais e
exequíveis, cujo efeito econômico seja o mais próximo possível ao efeito econômico das disposições substituídas.
24.5. Este CONTRATO se presume válido e legítimo, não podendo ser objeto de manifestação administrativa de invalidação com efeitos
auto executórios.
CLÁUSULA 25 – DA ALTERAÇÃO
25.1. O presente CONTRATO poderá ser alterado para o cumprimento dos objetivos do PROGRAMA, por meio de TERMO ADITIVO ou TERMO DE APOSTILAMENTO, conforme o caso.
25.2. O plano de trabalho que compõe o ANEXO B – PLANO DE TRABALHO deste CONTRATO poderão sofrer ajustes e alterações para a
execução do PROGRAMA, inclusive com a criação de novas ações ou com a subtração de propostas, com a adequação dos percentuais de
rateio, ou outras modificações que sejam necessárias e pertinentes para a consecução dos objetivos do PROGRAMA.
25.2.1. As alterações no plano de trabalho que compõe o ANEXO B – PLANO DE TRABALHO deste CONTRATO previstas neste item 25.2,
desde que não ocorra a desnaturação dos respectivos objetos e que as alterações tenham por finalidade a concretização dos objetivos
precípuos do PROGRAMA previsto no PLANO DE TRABALHO, competem à DIRETORIA EXECUTIVA e serão formalizadas por meio de TERMO
DE APOSTILAMENTO.
25.2.2. Todas as alterações previstas neste item 25.2 e seus subitens serão submetidas à aprovação da ASSEMBLEIA GERAL e do CONSELHO FISCAL no Relatório Anual de Atividades, por ocasião da Prestação de Contas, conforme Cláusula 21 deste CONTRATO.
CLÁUSULA 26 – DA SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIAS TÉCNICAS
26.1. Para dirimir eventuais divergências de natureza técnica, poderá ser constituída, ad hoc e por solicitação de qualquer das PARTES, um
COMITÊ TÉCNICO, composto por 03 (três) membros efetivos.
26.1.1. O COMITÊ TÉCNICO será competente para emitir pareceres fundamentados sobre as questões que lhe forem submetidas pelas
PARTES, relativamente à divergências que venham a surgir quanto aos aspectos técnicos ou econômicos correspondentes a prestação dos
serviços objeto do programa que constitui o objeto deste instrumento.
26.2. A PARTE que tiver a iniciativa de solicitar a instalação do COMITÊ TÉCNICO deverá notificar a outra PARTE, indicando o nome de um
membro efetivo.
26.3. Em prazo não superior à 15 (quinze) dias, a outra PARTE, ante a inexistência de acordo acerca da controvérsia, deverá indicar o segundo membro efetivo.
26.4. O terceiro membro efetivo será escolhido de comum acordo pelos membros efetivos indicados pelas PARTES, dentre os especialistas
na matéria controvertida, em prazo não superior a 07 (sete) dias.
26.4.1. Em caso de controvérsia na escolha do terceiro membro do COMITÊ TÉCNICO, caberá à ASSEMBLEIA GERAL do CIM-AMFRI arbitrar,
decidindo a respeito.
26.5. Os membros do COMITÊ TÉCNICO, indicados pelas PARTES, deverão ser sempre profissionais independentes, de conceito reconhecido.
26.6. O procedimento para solução de divergências iniciar-se-á mediante a instalação do COMITÊ TÉCNICO, devendo a PARTE que teve a
iniciativa fornecer, de imediato, cópia dos documentos ligados ao objeto da divergência suscitada.
26.7. No prazo máximo de até 15 (quinze) dias, a contar do recebimento dos documentos referidos no item anterior, a PARTE reclamada
apresentará as suas alegações relativamente à questão formulada, encaminhando ao COMITÊ TÉCNICO cópia de todos os documentos
apresentados por ambas as PARTES.
26.8. O parecer do COMITÊ TÉCNICO será emitido em um prazo máximo de até 30 (trinta) dias a contar da data de recebimento, pelo
COMITÊ TÉCNICO, das alegações apresentadas pela parte reclamada, se outro prazo não for estabelecido pelas PARTES, de comum acordo
e aceito pelo COMITÊ TÉCNICO.
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26.9. Os pareceres do COMITÊ TÉCNICO serão considerados aprovados se contarem com o voto favorável de, pelo menos, 02 (dois) de
seus membros.
26.10. As despesas com o funcionamento do COMITÊ TÉCNICO serão pagas pela PARTE sucumbente.
26.11. A submissão de qualquer questão ao COMITÊ TÉCNICO não exonera as PARTES de dar integral cumprimento às suas obrigações
contratuais, incluindo as emitidas após a apresentação da questão, nem permite qualquer interrupção no desenvolvimento das atividades
relacionadas com os programas que constituem o objeto deste instrumento.
26.12. Se qualquer das PARTES não aceitar o parecer aprovado pelo COMITÊ TÉCNICO, poderá submeter a questão ao Juízo Arbitral, nos
termos da Cláusula 27 deste CONTRATO.
CLÁUSULA 27 - DA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS POR MEDIAÇÃO OU ARBITRAGEM
27.1. Qualquer disputa ou controvérsia relativa à interpretação ou execução deste CONTRATO, ou de qualquer forma oriunda ou associada
a ele, e que não seja dirimida amigavelmente entre as PARTES, ou pelo COMITÊ TÉCNICO, na forma da Cláusula 26 deste CONTRATO, ou
cuja resolução por Peritagem não seja acatada voluntariamente por uma das PARTES, deverá ser resolvida de forma definitiva por meio de
MEDIAÇÃO ou ARBITRAGEM, segundo o disposto na Lei nº 13.140/2015 e no art. 1º, § 1º, da Lei Federal nº 9.307/96.
27.2. A MEDIAÇÃO ou ARBITRAGEM será conduzida e administrada por Câmara de Mediação e Arbitragem escolhida de comum acordo
pelas PARTES.
27.3. A MEDIAÇÃO ou ARBITRAGEM terá início mediante comunicação remetida por uma PARTE à outra, requerendo a instalação do Tribunal
Arbitral, indicando detalhadamente a matéria em torno da qual gira a controvérsia, utilizando como parâmetro as regras arbitrais estabelecidas no Regulamento de Mediação e Arbitragem da Câmara escolhida.
27.4. A MEDIAÇÃO ou ARBITRAGEM seguirá os seguintes preceitos:
27.4.1. A escolha dos árbitros seguirá o rito estabelecido no regulamento da Câmara escolhida;
27.4.2. O Tribunal Arbitral será constituído por 03 (três) árbitros, cabendo a cada uma das PARTES a escolha de um árbitro titular, de acordo
com os prazos previstos no Regulamento da Câmara escolhida. Os árbitros indicados pelas PARTES deverão escolher em conjunto o nome
do terceiro árbitro, a quem caberá a Presidência do Tribunal Arbitral;
27.4.2.1. Se qualquer das PARTES deixar de indicar o árbitro, caberá ao Presidente da Câmara fazer essa nomeação. Da mesma forma, caso
os árbitros indicados não cheguem a um consenso quanto à indicação do terceiro árbitro, caberá ao Presidente da Câmara fazê-lo.
27.2.1.2. As PARTES, de comum acordo, poderão afastar a aplicação de dispositivo do Regulamento da Câmara escolhida se este limitar a
escolha do árbitro único, co-árbitro ou presidente do tribunal à respectiva lista de árbitros, autorizado o controle da escolha pelos órgãos
competentes da instituição, sendo que, nos casos de impasse e arbitragem multiparte, deverá ser observado o que dispuser o Regulamento
aplicável.
27.4.3. A cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina, Brasil, será a sede da Arbitragem e o local da prolação do laudo arbitral;
23.4.4. O idioma a ser utilizado no processo de MEDIAÇÃO ou ARBITRAGEM será a língua portuguesa.
27.4.5. Quanto ao mérito, a MEDIAÇÃO ou ARBITRAGEM será de direito e decidirão os árbitros com base na lei brasileira, obedecendo,
quanto ao procedimento, as disposições da presente Cláusula, no Regulamento e o disposto na Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015 e na
Lei Federal nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, constituindo título executivo vinculativo entre as PARTES;
27.4.6. A MEDIAÇÃO ou ARBITRAGEM observará o princípio da publicidade;
27.4.7. O termo final de mediação ou a sentença arbitral será definitiva para o impasse e seu conteúdo obrigará às PARTES e seus sucessores;
27.4.8. O termo final de mediação ou a sentença arbitral decidirá sobre a responsabilidade das PARTES acerca dos encargos, custas e despesas do processo arbitral, inclusive honorários dos árbitros e de perito(s) indicado(s) pelo Tribunal Arbitral e os honorários advocatícios de
sucumbência, com respectiva distribuição proporcional, se assim for entendido pelo Tribunal Arbitral.
27.5. As PARTES suportarão em iguais proporções os honorários e custos do Tribunal Arbitral e cada uma delas suportará exclusivamente
seus próprios custos de advogados peritos e outros necessários à defesa de seus interesses perante o Tribunal Arbitral.
27.6. A submissão de qualquer questão à arbitragem não exonera as PARTES do pontual e tempestivo cumprimento das disposições do
CONTRATO, nem permite qualquer interrupção do desenvolvimento das ações previstas nos programas que constituem o objeto deste
instrumento, que deverão continuar a processar-se nos termos em vigor à data de submissão da questão até que uma decisão final seja
obtida relativamente à matéria em causa.
27.7. Não obstante as disposições acima, cada PARTE permanece com o direito de requerer medidas judiciais:
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27.7.1. Para obtenção de medidas cautelares de proteção de direitos previamente à instalação do Tribunal Arbitral, cuja propositura não
será interpretada como uma renúncia do procedimento arbitral pelas PARTES, nem afetará a existência, validade e eficácia da convenção
de arbitragem; e
27.7.2. Para executar qualquer decisão arbitral, inclusive o laudo final.
27.7.2.1. Após a instalação do Juízo Arbitral, os requerimentos de medida cautelar ou antecipação de tutela deverão ser dirigidos ao Juízo
Arbitral.
27.8. Em sendo necessária a obtenção de medida liminar antes da instituição do processo arbitral, as PARTES elegem o Foro Central da
Comarca de Itajaí, no Estado de Santa Catarina.
27.8.1. As PARTES reconhecem que eventual medida liminar obtida perante o Poder Judiciário deverá ser necessariamente revista pelo
Tribunal Arbitral (ou árbitro), que então decidirá pela sua manutenção, revisão ou cassação.
27.9. As PARTES reconhecem que qualquer ordem, decisão ou determinação arbitral será definitiva e vinculativa, constituindo o laudo final
título executivo judicial.
27.10. Caso o litígio entre as PARTES envolva pedido de rescisão deste CONTRATO, o Juízo Arbitral, ou o Poder Judiciário, se o Juízo Arbitral
não estiver ainda instalado, deverá assegurar, liminarmente, até o trânsito em julgado da decisão final da lide, a continuidade da percepção,
pelo CIM-AMFRI, de todas as receitas previstas neste CONTRATO para continuidade das ações previstas nos programa que constituem o
objeto deste instrumento, de modo a garantir a efetividade da sua decisão final.
CLÁUSULA 28 – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO
28.1. Considerar-se-á extinto o CONTRATO, observadas as normas legais específicas, quando ocorrer:
28.1.1. Término do prazo de vigência deste CONTRATO;
28.1.2. Rescisão amigável, na forma do art. 79, inc. II, da Lei nº 8.666/93;
28.1.3. Rescisão automática;
28.1.4. Outras formas de extinção do CONTRATO admitidas pela Lei.
28.2. A rescisão automática prevista no subitem 28.1.3 ocorrerá no caso de o MUNICÍPIO CONSORCIADO deixar de integrar o CONSÓRCIO,
nos casos previstos em Lei, inclusive nos casos de retirada ou exclusão, sendo obrigação do MUNICÍPIO CONSORCIADO o repasse ao CONSÓRCIO das parcelas financeiras devidas até a data do seu desligamento ou exclusão do quadro de entes consorciados..
28.2.1. Poderá ser excluído do CONSÓRCIO, após prévia suspensão, o MUNICÍPIO CONSORCIADO que não consignar, em sua lei orçamentária ou em créditos adicionais, as dotações suficientes para suportar as despesas assumidas por meio de contrato de rateio, na forma do
art. 8º, § 5º, da Lei nº 11.107/2005.
24.2.2. A retirada ou a extinção do CONSÓRCIO não prejudicará as obrigações já constituídas, inclusive os CONTRATOS, cuja extinção dependerá do prévio pagamento das indenizações eventualmente devidas.
CLÁUSULA 29 – DO COMPLIANCE
29.1. As PARTES se comprometem que, no que diz respeito a este CONTRATO, que nem elas nem qualquer membro dos seus grupos, nem
qualquer agente, consultor ou outro intermediário que atua em seu nome ou dos seus grupos, irão, direta ou indiretamente dar, prometer,
oferecer, aprovar ou autorizar a oferta de algo de valor a:
a) Qualquer empregado, oficial, diretor ou qualquer pessoa que represente empresas públicas ou privadas ou companhia afiliada, que estejam e venham a se relacionar em razão do objeto contratual;
b) Qualquer outra pessoa, incluindo qualquer Funcionário Público;
c) Partidos políticos ou sindicatos controlados pelo Governo ou por qualquer partido político; ou
d) Organizações de caridade ou administradores, diretores ou empregados das mesmas, ou qualquer pessoa que atue direta ou indiretamente em nome das mesmas, com a finalidade de (a) garantir qualquer vantagem indevida para qualquer funcionário das partes contratantes e/ou de qualquer empresa com quem se relacionem em razão do objeto contratual ou empresa afiliada da mesma;
e) induzir ou influenciar indevidamente Funcionários Públicos para que tomem medidas ou abstenham-se de tomá-las para benefício de
qualquer das partes, ou para assegurar a direção dos negócios a qualquer das Partes.
29.2. As PARTES garantem ainda que:
a) Segundo seu melhor conhecimento, nem elas nem qualquer de seus afiliados, diretores, acionistas, empregados, agentes, outros intermediários ou qualquer pessoa que atue direta ou indiretamente da sua parte, executarão qualquer das ações descritas nos itens acima;
b) As pessoas descritas acima, cumprirão com as disposições desta cláusula.
c) Asseguram e garantem que elas e os seus afiliados, oficiais, diretores, acionistas, empregados, agentes ou outros intermediários, ou
qualquer outra pessoa que atue direta ou indiretamente de sua parte, cumprirão totalmente com as Diretrizes de Anticorrupção em vigor
no Brasil (Lei Federal 12.846/2013).
d) Certificam e garantem que manterão registros adequados de forma a possibilitar verificação do cumprimento dos dispositivos da presente
Cláusula, e, sem prejuízo das demais disposições do presente Contrato relativas a auditorias.
CLÁUSULA 30 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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30.1. Os prazos estabelecidos em dias, neste CONTRATO, contar-se-ão em dias corridos, salvo se, expressamente, se referir a dias úteis.
30.1.1. Em todas as hipóteses, deve-se excluir o primeiro dia e incluir o último.
30.1.2. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente do CIM-AMFRI.
30.2. Se qualquer das PARTES permitir, mesmo por omissão, o descumprimento, no todo ou em parte, de quaisquer das Cláusulas ou condições deste CONTRATO e de seus ANEXOS, tal fato não poderá liberar, desonerar ou, de qualquer modo afetar ou prejudicar a validade e
eficácia das mesmas Cláusulas e condições, as quais permanecerão inalteradas, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.
30.3. O ANEXO B – PLANO DE TRABALHO se encontra devidamente adequado até a data da assinatura do CONTRATO, para atender os
MUNICÍPIOS CONSORCIADOS que subscreveram os respectivos PROGRAMAS.
30.3.1. Havendo a desistência, saída ou qualquer outro motivo que determine a retirada de algum MUNICÍPIO CONSORCIADO, após a
assinatura do presente CONTRATO, aplica-se o disposto no subitem 25.2 da Cláusula 25.
CLÁUSULA 31 – DO FORO
31.1. Fica desde já eleito o Foro Central da Comarca de Itajaí, Estado de Santa Catarina, para as medidas judiciais relativas ao presente
CONTRATO.
E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente CONTRATO em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo qualificadas.
Itajaí, 23 de dezembro de 2020.
JOÃO LUIZ DEMANTOVA
Diretor Executivo do CIM-AMFRI
MARCOS PEDRO VEBER
Prefeito Municipal de Luiz Alves
Testemunhas
Érica Miranda dos Santos Requi
RG: 7.832.656-5/SSP-PR

Anna Júlia Pedruzzi Nardi
RG: 684.694-5/SSP-SC

CIM-AMFRI CONTRATO DE PROGRAMA E RATEIO Nº 18/2020 - NAVEGANTES

Publicação Nº 2790235

CONTRATO DE PROGRAMA E RATEIO
No 18/2020
PARTES: - MUNICÍPIO DE NAVEGANTES
- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA REGIÃO DA
FOZ DO RIO ITAJAÍ – CIM-AMFRI
Programa: 01 – Manutenção das Atividades do CIM-AMFRI
DEZEMBRO / 2020
Sumário
CONTRATO PROGRAMA E RATEIO Nº 18/2020 FIRMADO ENTRE O CIM-AMFRI E O MUNICÍPIO DE NAVEGANTES.
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA REGIÃO DA AMFRI - CIM-AMFRI, pessoa jurídica de direito público interno inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 32.980.376/0001-04, com sede na Rua Luiz Lopes Gonzaga, nº 1655, Sala 3, Bairro São Vicente, Itajaí/SC, neste ato
representado por seu Diretor Executivo, Senhor João Luiz Demantova, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o nº
510.513.209-25, Carteira de Identidade sob nº 966.112-3 SSP-PR, no uso de suas atribuições, conferidas pelo Contrato de Consórcio Público e pelo Estatuto Social, doravante denominado apenas “CIM-AMFRI” e de outro lado o MUNICÍPIO DE NAVEGANTES, pessoa jurídica de
direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob número 83.102.855/0001-50, com sede na Rua João Emílio, 100 – Centro, CEP 88375-000
- Navegantes – SC, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Senhor Emilio Vieira, Brasileiro, Solteiro, Funcionário Público, Inscrito no
CPF sob nº 716.7014.659-49, Carteira de Identidade nº 2680636 – SSP-SC, doravante denominado apenas “MUNICÍPIO CONSORCIADO”.
Considerando o CONTRATO DE CONSÓRCIO decorrente do PROTOCOLO DE INTENÇÕES firmado em 27 de julho de 2018, com fundamento
na Lei federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005 e no Decreto Federal n. 6.017, de 17 de janeiro de 2007, que elencou como objeto do CIM-AMFRI a promoção de licitações compartilhadas e a gestão associada de serviços e de políticas públicas para impulsionar o desenvolvimento
sustentável nos Municípios que o integram, em especial nas áreas de agricultura e pesca, saneamento e meio ambiente, infraestrutura
e mobilidade urbana, segurança pública, educação, inovação tecnológica, esporte, cultura e administração tributária, além de outros que
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vierem a ser definidos posteriormente pela ASSEMBLEIA GERAL do CIM-AMFRI;
Considerando que nos termos do art. 24, inc. XXVI, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, está dispensada a licitação para a celebração
de contrato de programa com ente da Federação ou com entidade de sua administração indireta, para a prestação de serviços públicos de
forma associada nos termos do autorizado em contrato de consórcio público ou em convênio de cooperação;
Considerando que nos termos do subitem 5.1.4 da Cláusula 5 do Contrato de Consórcio Público um dos instrumentos de gestão do CIM-AMFRI, para a consecução de suas finalidades é a possibilidade de ser contratado pela Administração direta ou indireta dos consorciados,
inclusive por entes da federação, dispensada a licitação nos termos do art. 24, inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93; e
Considerando que os Municípios consorciados aprovaram em ASSEMBLEIA GERAL realizada em 07 de agosto de 2020 o Programa 1 - Manutenção das Atividades do CIM-AMFRI;
As PARTES, atendidas todas as exigências para a formalização deste instrumento, têm entre si justas e acordadas as condições expressas no
presente CONTRATO DE PROGRAMA E RATEIO, doravante denominado CONTRATO, que será regido pelas Cláusulas e condições referidas
a seguir:
CLÁUSULA 1 – DAS DEFINIÇÕES
1.1. Neste CONTRATO e em seus ANEXOS, salvo se do contexto resultar claramente sentido diferente, os termos grafados em letras maiúsculas terão o seu significado explicitado no ANEXO A – GLOSSÁRIO, sem prejuízo de outros inseridos na legislação em vigor.
1.2. As siglas, termos e expressões listados no singular incluem o plural e vice-versa.
CLÁUSULA 2 – DOS ANEXOS E DA INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS
2.1. Integram este CONTRATO, para todos os efeitos legais e contratuais, os ANEXOS relacionados nesta Cláusula:
a) ANEXO A – GLOSSÁRIO
b) ANEXO B – PLANO DE TRABALHO
c) ANEXO C – TABELA DE RATEIO DAS DESPESAS POR MUNICÍPIO
CONSORCIADO
2.2. Na interpretação, integração ou aplicação de qualquer disposição deste CONTRATO, deverão ser consideradas as Cláusulas contratuais
e, depois, as disposições dos ANEXOS que tenham maior relevância na matéria em causa.
2.3. Nas divergências verificadas entre documentos contratuais aplicáveis aos programas objeto deste CONTRATO e entre estes e aqueles
por quais são regidos os municípios consorciados, quando não puderem ser sanadas pelo recurso às regras gerais de interpretação e integração de lacunas, prevalecerá a legislação mencionada no item 3.2 da Clausula 3 deste CONTRATO, a qual deverá prevalecer sobre o
estipulado em qualquer outro documento.
CLÁUSULA 3 – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
3.1. Este CONTRATO está sujeito à legislação brasileira, em vigor na data dos atos ou fatos que vierem a ocorrer, com expressa renúncia à
aplicação de qualquer outra.
3.2. O programa objeto deste instrumento rege-se pelos termos e condições deste CONTRATO e pelas normas gerais de Direito Público,
sendo-lhe aplicáveis, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado, e, ainda, as seguintes
normas:
3.2.1. Constituição Federal de 1988, em especial o artigo 241;
3.2.2. Lei federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005;
3.2.3. Decreto Federal n. 6.017, de 17 de janeiro de 2007;
3.2.4. Lei federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004;
3.2.5. Lei federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995;
3.2.6. Lei federal nº 9.074, de 07 de julho de 1995
3.2.7. Lei federal nº 8.666, de 21 de junho 1993;
3.2.8. Lei federal nº 12.766, de 07 de dezembro de 2012;
3.2.9. Lei federal nº 9.307, de 23 de setembro de 1996;
3.2.10. Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000;
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3.2.11. Constituição do Estado de Santa Catarina, em especial o artigo 114 e o § 3º do artigo 137;
3.2.12. Legislação orçamentária de cada um dos MUNICÍPIOS CONSORCIADOS;
3.2.13. Obedecendo, ainda, no que couber, às normas técnicas e instruções normativas pertinentes.
3.3. As referências às normas aqui aplicáveis deverão também ser compreendidas como referências à legislação que as substituam ou
modifiquem.
CLÁUSULA 4 – DO OBJETO
4.1. Constitui objeto deste CONTRATO a gestão associada dos serviços especificados no PROGRAMA 1 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
DO CIM-AMFRI, em conformidade com o ANEXO B – PLANO DE TRABALHO.
4.2. Integra o objeto do presente CONTRATO, a delegação do poder de polícia e de qualquer outra função de regulação pertinente ao PROGRAMA, conforme subitens 5.1.13 e 5.1.24, ambos da Cláusula 5 do CONTRATO DE CONSÓRCIO.
4.3. A gestão associada dos serviços deverá obedecer ao disposto na legislação pertinente, em normas complementares, nos padrões e nos
procedimentos dispostos no presente CONTRATO.
CLÁUSULA 5 – DA DESCRIÇÃO DAS ETAPAS E DAS AÇÕES
5.1. Para cumprimento dos objetivos o CIM-AMFRI desenvolverá as ações no modo, forma e condições previstas no ANEXO B - PLANO DE
TRABALHO.
CLÁUSULA 6 – DO CRITÉRIO E VALORES PARA RATEIO DO PROGRAMA
6.1. Os PROGRAMAS previstos neste CONTRATO serão custeados na forma de rateio anual, de acordo com os respectivos critérios e valores
estabelecidos nas tabelas apresentadas do ANEXO C - TABELA DE RATEIO DAS DESPESAS POR MUNICÍPIO CONSORCIADO.
CLÁUSULA 7 – DO VALOR E DO REPASSE
7.1. O valor global deste CONTRATO é de R$ 120.307,62 (Cento e vinte mil trezentos e sete reais e sessenta e dois centavos), a serem repassados sob a forma de transferência eletrônica, em conta corrente – de titularidade do CIM-AMFRI (Banco: Banco do Brasil / 001 - Agência:
4295-1 - Conta Corrente: 23557-1), em doze parcelas mensais e consecutivas, de acordo com a tabela que segue:
Parcela

Vencimento

Valor

1

10/01/2021

R$ 10.025,64 (dez mil e vinte e cinco reais e sessenta e quatro centavos)

2

10/02/2021

R$ 10.025,64 (dez mil e vinte e cinco reais e sessenta e quatro centavos)

3

10/03/2021

R$ 10.025,64 (dez mil e vinte e cinco reais e sessenta e quatro centavos)

4

10/04/2021

R$ 10.025,64 (dez mil e vinte e cinco reais e sessenta e quatro centavos)

5

10/05/2021

R$ 10.025,64 (dez mil e vinte e cinco reais e sessenta e quatro centavos)

6

10/06/2021

R$ 10.025,64 (dez mil e vinte e cinco reais e sessenta e quatro centavos)

7

10/07/2021

R$ 10.025,63 (dez mil e vinte e cinco reais e sessenta e três centavos)

8

10/08/2021

R$ 10.025,63 (dez mil e vinte e cinco reais e sessenta e três centavos)

9

10/09/2021

R$ 10.025,63 (dez mil e vinte e cinco reais e sessenta e três centavos)

10

10/10/2021

R$ 10.025,63 (dez mil e vinte e cinco reais e sessenta e três centavos)

11

10/11/2021

R$ 10.025,63 (dez mil e vinte e cinco reais e sessenta e três centavos)

12

10/12/2021

R$ 10.025,63 (dez mil e vinte e cinco reais e sessenta e três centavos)

7.2. O MUNICÍPIO CONSORCIADO poderá antecipar o repasse das parcelas ao CIM-AMFRI.
7.3. As despesas decorrentes da execução deste CONTRATO serão custeadas pelas dotações específicas do orçamento do MUNICÍPIO CONSORCIADO, de acordo com o que segue:
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2.1 - Despesas de Pessoal e Encargos: referente ao custeio das despesas de pessoal, consistentes em valores para suportar folha de pagamento em todos os seus termos, incluindo
encargos sociais e provisão para eventual rescisão de contrato de trabalho.
2.2 - Despesas com manutenção das atividades do Consórcio: referente ao custeio das
despesas gerais de manutenção das atividades do programa.
2.3 - Despesas com Investimento: para bens patrimoniais do Consórcio, consistentes nos
valores destinados à aquisição de móveis e equipamentos para instalação e funcionamento
do programa.

VALOR TOTAL

R$ 86.448,18
R$ 20.315,66
R$ 13.543,78
R$ 120.307,62

7.4. Havendo saldo financeiro no final de cada exercício, este deverá ser redistribuído no exercício seguinte em forma de superávit financeiro
fortalecendo as ações previstas ou complementando ações em andamento do exercício anterior incluídas no exercício seguinte, conforme
Cláusula 19, item 19.2, do CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO.
CLÁUSULA 8 – DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
8.1. Os cronogramas de execução previstos para a realização das ações do PROGRAMA estão especificados no ANEXO B - PLANO DE TRABALHO.
CLÁUSULA 9 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
9.1. O presente CONTRATO terá vigência durante o exercício financeiro de 2021, cujo termo inicial é 01/01/2021 e o termo final é 31 de
dezembro de 2021.
9.2. A eficácia deste CONTRATO se iniciará com a sua publicação na imprensa oficial, conforme estabelecido no art. 61, parágrafo único,
da Lei nº 8.666/93.
9.3. O prazo de vigência poderá ser prorrogado nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666/93 e do art. 16 da Lei nº 11.107/2007 e de acordo
com o disposto na Cláusula 25 deste CONTRATO.
CLÁUSULA 10 – DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA
10.1. A área abrangida pelos PROGRAMAS corresponde à soma da área territorial dos MUNICIPIOS CONSORCIADOS.
CLÁUSULA 11 – DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO
11.1. Para cumprimento dos objetivos do PROGRAMA previsto neste CONTRATO o CIM-AMFRI poderá se valer dos instrumentos de gestão
previstos na Cláusula 5 do CONTRATO DO CONSÓRCIO e no art. 11 do ESTATUTO SOCIAL.
CLÁUSULA 12 – DOS CRITÉRIOS, INDICADORES E PARÂMETROS PARA AFERIÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS
12.1. O desempenho e os resultados do PROGRAMA que constitui o objeto deste CONTRATO, pelo CIM-AMFRI serão aferidos mediante a
avaliação do cumprimento das metas e implantação das ações descritas no Relatório de Atividades Anual previsto no item 12.2.2 do CONTRATO DO CONSÓRCIO e no inciso XXI do art. 49 do ESTATUTO SOCIAL, pela ASSEMBLEIA GERAL do CIM-AMFRI.
CLÁUSULA 13 – DOS BENS
13.1. Integram o PROGRAMA deste CONTRATO os bens classificados em BENS AFETOS, BENS REVERSÍVEIS e BENS NÃO REVERSÍVEIS,
devidamente registrados no patrimônio do CIM-AMFRI.
13.2. Quando previstos no ANEXO B – PLANO DE TRABALHO, os MUNICICÍPIOS CONSORCIADOS obrigam-se a transferir a posse dos BENS
AFETOS ao CIM-AMFRI, livres e desembaraçados de quaisquer ônus ou encargos.
13.2.1. Caso determinado BEM AFETO não seja entregue ao CIM-AMFRI até o prazo definido e cuja falta possa prejudicar a prestação do
serviço, não haverá responsabilidade da do CIM-AMFRI pela prestação do serviço até que ocorra entrega pelo MUNICÍPIO CONSORCIADO.
13.3. O CIM-AMFRI obriga-se a manter em bom estado de funcionamento, conservação e segurança, e às suas expensas, os BENS que
integram os programas objeto deste instrumento durante a vigência deste CONTRATO, sem prejuízo do desgaste resultante se seu uso,
nos termos previstos neste CONTRATO.
13.4. A alienação ou oneração dos BENS REVERSÍVEIS somente será aceita quando não comprometer a continuidade dos serviços prestados.
13.5. Nos termos e para os efeitos do disposto nesta Cláusula 13, os BENS REVERSÍVEIS adquiridos ou construídos pelo CIM-AMFRI deverão
estar devidamente registrados na sua contabilidade, de modo a permitir a fácil identificação pelo MUNICÍPIO CONSORCIADO dos BENS
REVERSÍVEIS e dos BENS NÃO REVERSÍVEIS.
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13.6. Os BENS AFETOS poderão ser oferecidos em garantia do próprio bem e/ou equipamento em financiamento necessário à sua aquisição
ou à obtenção e construção de outros bens necessários à prestação do serviço objeto deste CONTRATO.
13.7. Extinto o PROGRAMA objeto deste CONTRATO, serão revertidos ao MUNICÍPIO CONSORCIADO todos os BENS REVERSÍVEIS, livres e
desembaraçados de quaisquer ônus ou encargos.
13.7.1. Em qualquer caso de extinção do PROGRAMA, o CIM-AMFRI deverá apresentar o inventário atualizado de todos os bens vinculados
ao PROGRAMA, observadas as normas contábeis vigentes.
13.7.2. Em até 30 (trinta) dias corridos após a extinção do CONTRATO, o MUNICÍPIO CONSORCIADO promoverá a vistoria prévia dos BENS
REVERSÍVEIS, para os efeitos previstos neste CONTRATO, e lavrará o "Termo de Reversão dos Bens”, com a indicação do seu estado de
conservação.
13.7.3. Na hipótese de omissão do MUNICÍPIO CONSORCIADO em relação à realização da vistoria e/ou à emissão do "Termo de Reversão
dos Bens", ter-se-ão como recebidos os BENS REVERSÍVEIS no dia seguinte ao término do prazo referido no item 13.7.2, acima.
13.7.4. Fica o CIM-AMFRI expressamente autorizado a propor, em nome próprio, quaisquer medidas judiciais cabíveis para assegurar ou
recuperar a posse dos BENS AFETOS.
13.7.5. O CIM-AMFRI deverá efetuar a manutenção corretiva e preventiva dos BENS AFETOS, de modo a conservá-los em condições adequadas de uso, respeitando as normas técnicas relativas à saúde, segurança, higiene, sustentabilidade e acessibilidade, entre outros parâmetros
essenciais à sua utilização.
CLÁUSULA 14 – DA LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
14.1. O CIM-AMFRI não terá ou assumirá quaisquer responsabilidades, por obrigações de natureza cível, comercial, tributária, ambiental
ou de qualquer outra natureza, seja como sucessor, devedor solidário ou subsidiário, relativamente ao conjunto de bens do MUNICÍPIO
CONSORCIADO que lhe for cedido para uso no âmbito do PROGRAMA objeto deste CONTRATO, decorrentes de atos ou fatos praticados ou
ocorridos antes da transferência da posse dos referidos bens, ainda que tais fatos ou atos sejam conhecidos ou descobertos posteriormente.
CLÁUSULA 15 – DOS CONTRATOS COM TERCEIROS
15.1. Sem prejuízo de suas responsabilidades e dos riscos previstos neste CONTRATO, o CIM-AMFRI poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares aos programas previstos neste instrumento independentemente de
autorização prévia do MUNICÍPIO CONSORCIADO, nos termos deste CONTRATO.
15.1.1. Os contratos celebrados entre o CIM-AMFRI e terceiros reger-se-ão pelas normas definidas no CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO,
no ESTATUTO SOCIAL e nas suas Resoluções e Instruções Normativas, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre os terceiros
envolvidos e o MUNICÍPIO CONSORCIADO.
15.1.2. Se a participação do MUNICÍPIO CONSORCIADO for necessária para a celebração do negócio, será obrigatória a sua expressa anuência no instrumento de contrato com terceiros.
15.1.3. A execução das atividades contratadas pelo CIM-AMFRI com terceiros pressupõe o cumprimento das normas legais, regulamentares
e contratuais do Programa objeto deste instrumento.
15.2. O CIM-AMFRI responderá pelos prejuízos causados pelas entidades por ela contratadas para o desenvolvimento das atividades compreendidas nos programas objeto deste instrumento, sem prejuízo do direito de regresso.
15.3. Constituirá especial dever do CIM-AMFRI prover e exigir, de qualquer entidade com quem venha a contratar, que sejam promovidas
as medidas necessárias para salvaguardar a integridade física dos cidadãos afetos aos programas objeto deste instrumento, devendo ainda,
cumprir e zelar pelo cumprimento das normas de higiene e segurança em vigor.
CLÁUSULA 16 – DAS DESAPROPRIAÇÕES
16.1. O MUNICÍPIO CONSORCIADO providenciará a declaração de utilidade pública dos imóveis necessários à execução dos serviços previstos nos programas objeto deste instrumento e o CIM-AMFRI ficará responsável pelo procedimento de desapropriação, nos termos do
subitem 5.1.3 da Cláusula 5ª do CONTRATO DE CONSÓRCIO e do inciso III do art. 11 do ESTATUTO SOCIAL.
16.2. Os pagamentos das indenizações oriundas das desapropriações dos bens imóveis ficarão sob responsabilidade do CIM-AMFRI.
16.2.1. Incluir-se-ão nesses custos as despesas correspondentes a eventuais indenizações por ocupações temporárias e servidões administrativas.
CLÁUSULA 17 – DAS OBRIGAÇÕES DO CIM-AMFRI
17.1. O CIM-AMFRI, sem prejuízo de outras obrigações estabelecidas neste CONTRATO ou na legislação aplicável, para o cumprimento das
atividades decorrentes do Programa objeto deste instrumento, obriga-se a:
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17.1.1. Regulamentar e fiscalizar os serviços prestados por terceiros, zelando pela sua boa qualidade;
17.1.2. Cumprir e fazer cumprir as condições deste CONTRATO;
17.1.3. Estimular o aumento da qualidade e o incremento da produtividade dos serviços;
17.1.4. Fornecer todas as informações e dados disponíveis de qualquer natureza relacionados ao CONTRATO, solicitados pelo MUNICÍPIO
CONSORCIADO;
17.1.5. Promover e desenvolver medidas que assegurem a adequada preservação e conservação do meio ambiente;
17.1.6. Assegurar a plena utilização dos BENS perante qualquer instância do poder público de quaisquer de suas esferas;
17.1.7. Pagar as indenizações previstas na legislação aplicável e neste CONTRATO, quando devidas;
17.1.8. Examinar todas as solicitações e documentos encaminhados pelo MUNICÍPIO CONSORCIADO, com vistas à construção, reformulação e/ou adaptação dos serviços, sem prejuízo das autorizações pertinentes previstas na legislação em vigor;
17.1.9. Realizar auditorias periódicas nas contas e registros contábeis do CIM-AMFRI;
17.1.10. Manter em seus arquivos, os projetos, bem como a documentação referente à execução das obras e serviços;
17.1.11. Auxiliar e apoiar os terceiros contratados no relacionamento com as autoridades municipais, estaduais e federais, e com as comunidades, buscando facilitar o cumprimento das obrigações previstas neste CONTRATO;
17.1.12. Expedir atos regulamentares que disciplinem as condições para a execução do objeto deste CONTRATO;
17.1.13. Responder pelo correto comportamento e eficiência de seus empregados e de terceiros contratados, providenciando o uso de uniforme nas funções e condições em que forem exigidos, bem como o porte de crachá indicativo das funções exercidas;
17.1.14. Cumprir determinações legais relativas à legislação trabalhista, previdenciária, de segurança e medicina do trabalho, em relação
aos seus empregados;
17.1.15. Permitir o acesso da fiscalização nas suas dependências, bem como prever nos contratos que firmar com terceiros, o dever de
permitir o acesso da fiscalização;
17.1.16. Manter em dia o inventário e o registro dos bens vinculados aos programas objeto deste instrumento;
17.1.17. Prever, nos contratos celebrados com terceiros, cujo objeto encontra-se integrado às atividades do Programa previstos neste instrumento, que sejam observadas rigorosamente as regras deste CONTRATO e seus ANEXOS e demais disposições legais, regulamentares
e técnicas aplicáveis;
17.1.18. Apresentar na ASSEMBLEIA GERAL do CIM-AMFRI cópia dos instrumentos contratuais relacionados às receitas diretas e acessórias
inerentes ao objeto do Programa previstos neste instrumento;
17.1.19. Observar padrões de governança corporativa e adotar contabilidade e demonstrações financeiras padronizadas, nos termos da
legislação aplicável;
17.1.20. Publicar, na forma da lei, as demonstrações financeiras e manter os registros contábeis de todas as operações em conformidade
com os princípios fundamentais de contabilidade, as normas técnicas brasileiras de contabilidade aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade;
17.1.21. Zelar pela integridade dos bens que integram os programas previstos neste instrumento, tomando todas as providências necessárias;
17.1.22. Comunicar às autoridades públicas competentes quaisquer atos ou fatos ilegais ou ilícitos de que tenha conhecimento no âmbito
das atividades objeto do Programa previstos neste instrumento;
17.1.23. Manter estrutura suficiente e adequada para atendimento aos usuários, observadas as disposições legais pertinentes ao setor;
17.1.24. Solicitar ao MUNICÍPIO CONSORCIADO, em tempo hábil, os atos de declaração de utilidade pública dos imóveis imprescindíveis à
implantação do objeto do programa previsto neste instrumento, para fins de desapropriação ou constituição de servidão;
17.1.25. Receber e Contabilizar os recursos repassados de acordo com as normas de direito financeiro aplicável às entidades públicas, conforme estabelece o artigo 9.º da Lei Federal 11.107/05;
17.1.26. Fornecer as informações necessárias para que sejam consolidadas nas contas do MUNICÍPIO CONSORCIADO todas as despesas
realizadas com os recursos entregues em virtude deste CONTRATO, de forma que possam ser contabilizadas nas respectivas contas na
conformidade dos elementos econômicos e das atividades ou projetos atendidos, de acordo com o § 4º do art. 8º da Lei Federal 11.107/05;
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17.1.27. Aplicar os recursos repassados pelo MUNICÍPIO CONSORCIADO exclusivamente nas ações previstas no objeto do presente CONTRATO e do orçamento aprovado pela ASSEMBLEIA GERAL do CIM-AMFRI e suas respectivas suplementações;
17.1.28. Extinguir os PROGRAMAS previstos neste instrumento nos casos previstos neste CONTRATO.
17.1.29. Respeitar a autonomia e as decisões proferidas pelo COMITÊ TÉCNICO, quando constituído, nos termos da Cláusula 26 deste
instrumento.
CLÁUSULA 18 – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO CONSORCIADO
18.1. O MUNICÍPIO CONSORCIADO, sem prejuízo de outras obrigações estabelecidas neste CONTRATO ou na legislação aplicável, para o
cumprimento das atividades decorrentes do programa previsto neste instrumento obriga-se a:
18.1.1. Dar conhecimento ao CIM-AMFRI das condições dos financiamentos e dos instrumentos jurídicos que assegurem os recursos previstos neste CONTRATO;
18.1.2. Dar conhecimento ao CIM-AMFRI das alterações das condições dos financiamentos referidos no item acima, assim como da contratação de qualquer novo financiamento ou dívida que possa ser considerado para efeito de cálculo da indenização devida no caso de extinção
do programa previsto neste instrumento;
18.1.3. Cumprir e fazer cumprir integralmente este CONTRATO, em conformidade com as disposições legais e regulamentares e, ainda, as
determinações do CIM-AMFRI;
18.1.4. Ceder os equipamentos, acessórios, recursos humanos e materiais necessários à prestação dos serviços, conforme disposto na
Cláusula 13 deste instrumento;
18.1.5. Responder perante o CIM-AMFRI e terceiros, por todos os atos e eventos de sua competência, quanto a obrigações decorrentes do
programa previsto neste instrumento;
18.1.6. Adotar as medidas necessárias para coibir o uso indevido ou a ocupação não autorizada dos bens integrantes do programa previsto
neste instrumento, mantendo o CIM-AMFRI informado a respeito de quaisquer fatos que comprometam sua adequada utilização;
18.1.7. Manter atualizado e fornecer ao CIM-AMFRI, sempre que solicitado todos os documentos, desenhos e cadastros das instalações e
equipamentos referentes à execução dos serviços;
18.1.8. Cumprir e fazer cumprir o presente CONTRATO;
18.1.9. Providenciar a declaração de utilidade pública dos imóveis imprescindíveis à implantação do objeto do Programa previstos neste
instrumento para fins de desapropriação ou constituição de servidão;
18.1.10. Ceder, para acervo do CIM-AMFRI todos os projetos, planos, plantas, softwares, códigos fontes, e outros documentos, de quaisquer naturezas, bem como os direitos deles decorrentes, tudo devidamente atualizado quando necessário, que se revelem necessários ao
desempenho das atividades inerentes aos programas previstos no objeto deste instrumento e que tenham sido especificamente adquiridos
ou criados no desenvolvimento das atividades integradas aos programas previstos no objeto deste instrumento
18.1.11. Receber a prestação de contas e consolidar nas suas respectivas contas;
18.1.12. Fazer o repasse mensal dos recursos conforme estabelecido na Clausula 7 deste CONTRATO;
18.1.13. Manter os recursos orçamentários necessários ao desempenho das ações ora pactuadas.
CLÁUSULA 19 – DA PROPRIEDADE INDUSTRIALEINTELECTUAL
19.1. Todos os projetos e documentação técnica, relacionados com as especificações técnicas previstas neste CONTRATO, serão entregues
ao CIM-AMFRI, respeitados os direitos de propriedade industrial.
19.2. A documentação técnica apresentada ao CIM-AMFRI é de sua propriedade, sendo vedada sua utilização para outros fins que não os
previstos neste CONTRATO.
19.2.1. O MUNICÍPIO CONSORCIADO cede gratuitamente ao CIM-AMFRI todos os projetos, planos, plantas e documentos que se revelem
necessários ao desempenho das funções que a este incumbem ou ao exercício dos direitos que lhe assistem nos termos deste CONTRATO,
e que tenham sido especificamente adquiridos ou criados para o desenvolvimento das atividades integradas aos programas previstos no
objeto deste instrumento.
CLÁUSULA 20 – DA FISCALIZAÇÃO
20.1. O MUNICÍPIO CONSORCIADO, a ASSEMBLEIA GERAL e o CONSELHO FISCAL do CIM-AMFRI são competentes para a fiscalização dos
serviços prestados para cumprimento do programa previsto no objeto deste instrumento.
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20.2. A fiscalização por parte do CONSELHO FISCAL será realizada bimestralmente de acordo com o calendário de prestação de contas do
TCE/SC, a partir dos relatórios de prestação de contas mensais enviados aos municípios consorciados.
20.3. O CONSELHO FISCAL e a ASSEMBLEIA GERAL do CIM-AMFRI em suas reuniões ordinárias apresentarão os resultados da fiscalização.
CLÁUSULA 21 – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
21.1. Anualmente a Diretoria Executiva submeterá ao CONSELHO FISCAL e a ASSEMBLEIA GERAL do CIM-AMFRI a Prestação de Contas e
o Relatório Anual de Atividades referente aos programas previstos no objeto deste instrumento.
CLÁUSULA 22 – DAS PENALIDADES
22.1. No caso de inadimplemento total ou parcial das obrigações deste CONTRATO pelo MUNICÍPIO CONSORCIADO, este estará sujeito,
sem prejuízo das sanções de natureza civil e penal, à aplicação das penas previstas na Cláusula 26 do CONTRATO DE CONSÓRCIO:
22.1.1. Suspensão por até 120 (cento e vinte) dias, para regularização da situação de inadimplência, sob pena de exclusão;
22.1.2. Exclusão:
22.1.2.1. Na hipótese de o MUNICÍPIO CONSORCIADO ter deixado de incluir no Orçamento Municipal do ano em curso a dotação orçamentária definida e aprovada pela ASSEMBLEIA GERAL do CIM-AMFRI;
22.1.2.2. Na hipótese de o MUNICÍPIO CONSORCIADO deixar de efetuar o pagamento das parcelas mensais devidas pelo prazo de 60 (sessenta) dias, após deliberação da ASSEMBLEIA GERAL do CIM-AMFRI.
22.2. A aplicação das penalidades previstas neste CONTRATO, e o seu cumprimento, não prejudica a aplicação das penas cominadas para
o mesmo fato pela legislação aplicável.
22.3. As penalidades serão aplicadas por meio de processo administrativo, iniciado a partir de notificação, por escrito, ao MUNICÍPIO CONSORCIADO, com os motivos que ensejaram a indicação das sanções cabíveis, abrindo-se prazo de 15 (quinze) dias úteis para apresentação
da defesa.
22.4. A notificação a que se refere o item 22.3. acima será enviada pelo correio, com aviso de recebimento ou entregue ao MUNICÍPIO
CONSORCIADO mediante recibo.
CLÁUSULA 23 – DO CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR
23.1. Considera-se caso fortuito o evento da natureza que, por sua imprevisibilidade e inevitabilidade, gera obstáculo intransponível para o
MUNICÍPIO CONSORCIADO ou para o CIM-AMFRI no cumprimento deste CONTRATO;
23.2. Considera-se força maior o evento humano que, por sua imprevisibilidade e inevitabilidade, cria óbice intransponível para o MUNICÍPIO CONSORCIADO ou para o CIM-AMFRI no cumprimento deste CONTRATO, consubstanciado em fato ou ato superveniente impeditivo de
cumprimento das obrigações assumidas;
23.3. Considera-se fato do príncipe toda determinação estatal, geral, imprevista e imprevisível, positiva ou negativa, que onera substancialmente a execução deste CONTRATO;
23.4. Considera-se fato da Administração toda ação ou omissão de órgão da Administração Pública que, incidindo direta e especificamente
sobre este CONTRATO, retarda, agrava ou impede a sua execução pelo MUNICÍPIO CONSORCIADO ou pelo CIM-AMFRI, ensejando, ainda,
as indenizações correspondentes;
23.5. Consideram-se interferências imprevistas as ocorrências materiais imprevisíveis ou previsíveis com consequências incalculáveis. São
assim considerados os eventos que surgem no decorrer da execução do CONTRATO de modo surpreendente e excepcional, dificultando ou
onerando extraordinariamente o prosseguimento e a conclusão dos trabalhos.
23.5.1. Podem ser consideradas interferências imprevistas a descoberta de obstáculos, naturais ou artificiais, cuja existência seja anterior à
data de assinatura do CONTRATO, mas de conhecimento superveniente, quando do andamento das obras ou serviços.
23.6. A ocorrência de um caso fortuito ou força maior terá por efeito exonerar o MUNICÍPIO CONSORCIADO ou o CIM-AMFRI de qualquer
responsabilidade pelo não-cumprimento das obrigações decorrentes deste CONTRATO, estritamente nos casos de descumprimento, pontual
e tempestivo, das obrigações em virtude de ocorrência de caso fortuito e/ou força maior.
23.7. Quando tiver o cumprimento de suas obrigações afetado por caso fortuito ou força maior, a PARTE deverá comunicar o ocorrido à outra
PARTE, no prazo máximo de até 15 (quinze) dias contados da ocorrência do evento.
23.8. Na ocorrência de caso fortuito ou força maior, caberá ao CIM-AMFRI promover a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro
deste CONTRATO quando o evento em questão não estiver contemplado no seguro ou na hipótese de o prêmio ser incompatível com o fluxo
de caixa das ações previstas nos programas objeto deste instrumento.
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CLÁUSULA 24 – DA INVALIDADE PARCIALEINDEPENDÊNCIA ENTRE AS CLÁUSULAS
24.1. Cada disposição, cláusula, inciso, alínea deste CONTRATO constitui um compromisso independente e distinto.
24.2. Sempre que possível, cada disposição deste CONTRATO deverá ser interpretada de modo a se tornar válida e eficaz à luz da lei aplicável.
24.3. Caso alguma das disposições deste CONTRATO seja considerada ilícita, inválida, nula ou inexequível por decisão de órgão competente,
deverá ser julgada separadamente do restante deste CONTRATO, e substituída por disposição lícita e similar, que reflita as intenções originais das PARTES, observando-se os limites da lei. Todas as demais disposições continuarão em pleno vigor e efeito, não sendo prejudicadas
ou invalidadas, desde que não percam o sentido inicialmente previsto neste CONTRATO.
24.4. As PARTES negociarão, de boa-fé, a substituição das disposições inválidas, ilegais, ou inexequíveis por disposições válidas, legais e
exequíveis, cujo efeito econômico seja o mais próximo possível ao efeito econômico das disposições substituídas.
24.5. Este CONTRATO se presume válido e legítimo, não podendo ser objeto de manifestação administrativa de invalidação com efeitos
auto executórios.
CLÁUSULA 25 – DA ALTERAÇÃO
25.1. O presente CONTRATO poderá ser alterado para o cumprimento dos objetivos do PROGRAMA, por meio de TERMO ADITIVO ou TERMO DE APOSTILAMENTO, conforme o caso.
25.2. O plano de trabalho que compõe o ANEXO B – PLANO DE TRABALHO deste CONTRATO poderão sofrer ajustes e alterações para a
execução do PROGRAMA, inclusive com a criação de novas ações ou com a subtração de propostas, com a adequação dos percentuais de
rateio, ou outras modificações que sejam necessárias e pertinentes para a consecução dos objetivos do PROGRAMA.
25.2.1. As alterações no plano de trabalho que compõe o ANEXO B – PLANO DE TRABALHO deste CONTRATO previstas neste item 25.2,
desde que não ocorra a desnaturação dos respectivos objetos e que as alterações tenham por finalidade a concretização dos objetivos
precípuos do PROGRAMA previsto no PLANO DE TRABALHO, competem à DIRETORIA EXECUTIVA e serão formalizadas por meio de TERMO
DE APOSTILAMENTO.
25.2.2. Todas as alterações previstas neste item 25.2 e seus subitens serão submetidas à aprovação da ASSEMBLEIA GERAL e do CONSELHO FISCAL no Relatório Anual de Atividades, por ocasião da Prestação de Contas, conforme Cláusula 21 deste CONTRATO.
CLÁUSULA 26 – DA SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIAS TÉCNICAS
26.1. Para dirimir eventuais divergências de natureza técnica, poderá ser constituída, ad hoc e por solicitação de qualquer das PARTES, um
COMITÊ TÉCNICO, composto por 03 (três) membros efetivos.
26.1.1. O COMITÊ TÉCNICO será competente para emitir pareceres fundamentados sobre as questões que lhe forem submetidas pelas
PARTES, relativamente à divergências que venham a surgir quanto aos aspectos técnicos ou econômicos correspondentes a prestação dos
serviços objeto do programa que constitui o objeto deste instrumento.
26.2. A PARTE que tiver a iniciativa de solicitar a instalação do COMITÊ TÉCNICO deverá notificar a outra PARTE, indicando o nome de um
membro efetivo.
26.3. Em prazo não superior à 15 (quinze) dias, a outra PARTE, ante a inexistência de acordo acerca da controvérsia, deverá indicar o segundo membro efetivo.
26.4. O terceiro membro efetivo será escolhido de comum acordo pelos membros efetivos indicados pelas PARTES, dentre os especialistas
na matéria controvertida, em prazo não superior a 07 (sete) dias.
26.4.1. Em caso de controvérsia na escolha do terceiro membro do COMITÊ TÉCNICO, caberá à ASSEMBLEIA GERAL do CIM-AMFRI arbitrar,
decidindo a respeito.
26.5. Os membros do COMITÊ TÉCNICO, indicados pelas PARTES, deverão ser sempre profissionais independentes, de conceito reconhecido.
26.6. O procedimento para solução de divergências iniciar-se-á mediante a instalação do COMITÊ TÉCNICO, devendo a PARTE que teve a
iniciativa fornecer, de imediato, cópia dos documentos ligados ao objeto da divergência suscitada.
26.7. No prazo máximo de até 15 (quinze) dias, a contar do recebimento dos documentos referidos no item anterior, a PARTE reclamada
apresentará as suas alegações relativamente à questão formulada, encaminhando ao COMITÊ TÉCNICO cópia de todos os documentos
apresentados por ambas as PARTES.
26.8. O parecer do COMITÊ TÉCNICO será emitido em um prazo máximo de até 30 (trinta) dias a contar da data de recebimento, pelo
COMITÊ TÉCNICO, das alegações apresentadas pela parte reclamada, se outro prazo não for estabelecido pelas PARTES, de comum acordo
e aceito pelo COMITÊ TÉCNICO.
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26.9. Os pareceres do COMITÊ TÉCNICO serão considerados aprovados se contarem com o voto favorável de, pelo menos, 02 (dois) de
seus membros.
26.10. As despesas com o funcionamento do COMITÊ TÉCNICO serão pagas pela PARTE sucumbente.
26.11. A submissão de qualquer questão ao COMITÊ TÉCNICO não exonera as PARTES de dar integral cumprimento às suas obrigações
contratuais, incluindo as emitidas após a apresentação da questão, nem permite qualquer interrupção no desenvolvimento das atividades
relacionadas com os programas que constituem o objeto deste instrumento.
26.12. Se qualquer das PARTES não aceitar o parecer aprovado pelo COMITÊ TÉCNICO, poderá submeter a questão ao Juízo Arbitral, nos
termos da Cláusula 27 deste CONTRATO.
CLÁUSULA 27 - DA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS POR MEDIAÇÃO OU ARBITRAGEM
27.1. Qualquer disputa ou controvérsia relativa à interpretação ou execução deste CONTRATO, ou de qualquer forma oriunda ou associada
a ele, e que não seja dirimida amigavelmente entre as PARTES, ou pelo COMITÊ TÉCNICO, na forma da Cláusula 26 deste CONTRATO, ou
cuja resolução por Peritagem não seja acatada voluntariamente por uma das PARTES, deverá ser resolvida de forma definitiva por meio de
MEDIAÇÃO ou ARBITRAGEM, segundo o disposto na Lei nº 13.140/2015 e no art. 1º, § 1º, da Lei Federal nº 9.307/96.
27.2. A MEDIAÇÃO ou ARBITRAGEM será conduzida e administrada por Câmara de Mediação e Arbitragem escolhida de comum acordo
pelas PARTES.
27.3. A MEDIAÇÃO ou ARBITRAGEM terá início mediante comunicação remetida por uma PARTE à outra, requerendo a instalação do Tribunal
Arbitral, indicando detalhadamente a matéria em torno da qual gira a controvérsia, utilizando como parâmetro as regras arbitrais estabelecidas no Regulamento de Mediação e Arbitragem da Câmara escolhida.
27.4. A MEDIAÇÃO ou ARBITRAGEM seguirá os seguintes preceitos:
27.4.1. A escolha dos árbitros seguirá o rito estabelecido no regulamento da Câmara escolhida;
27.4.2. O Tribunal Arbitral será constituído por 03 (três) árbitros, cabendo a cada uma das PARTES a escolha de um árbitro titular, de acordo
com os prazos previstos no Regulamento da Câmara escolhida. Os árbitros indicados pelas PARTES deverão escolher em conjunto o nome
do terceiro árbitro, a quem caberá a Presidência do Tribunal Arbitral;
27.4.2.1. Se qualquer das PARTES deixar de indicar o árbitro, caberá ao Presidente da Câmara fazer essa nomeação. Da mesma forma, caso
os árbitros indicados não cheguem a um consenso quanto à indicação do terceiro árbitro, caberá ao Presidente da Câmara fazê-lo.
27.2.1.2. As PARTES, de comum acordo, poderão afastar a aplicação de dispositivo do Regulamento da Câmara escolhida se este limitar a
escolha do árbitro único, co-árbitro ou presidente do tribunal à respectiva lista de árbitros, autorizado o controle da escolha pelos órgãos
competentes da instituição, sendo que, nos casos de impasse e arbitragem multiparte, deverá ser observado o que dispuser o Regulamento
aplicável.
27.4.3. A cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina, Brasil, será a sede da Arbitragem e o local da prolação do laudo arbitral;
23.4.4. O idioma a ser utilizado no processo de MEDIAÇÃO ou ARBITRAGEM será a língua portuguesa.
27.4.5. Quanto ao mérito, a MEDIAÇÃO ou ARBITRAGEM será de direito e decidirão os árbitros com base na lei brasileira, obedecendo,
quanto ao procedimento, as disposições da presente Cláusula, no Regulamento e o disposto na Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015 e na
Lei Federal nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, constituindo título executivo vinculativo entre as PARTES;
27.4.6. A MEDIAÇÃO ou ARBITRAGEM observará o princípio da publicidade;
27.4.7. O termo final de mediação ou a sentença arbitral será definitiva para o impasse e seu conteúdo obrigará às PARTES e seus sucessores;
27.4.8. O termo final de mediação ou a sentença arbitral decidirá sobre a responsabilidade das PARTES acerca dos encargos, custas e despesas do processo arbitral, inclusive honorários dos árbitros e de perito(s) indicado(s) pelo Tribunal Arbitral e os honorários advocatícios de
sucumbência, com respectiva distribuição proporcional, se assim for entendido pelo Tribunal Arbitral.
27.5. As PARTES suportarão em iguais proporções os honorários e custos do Tribunal Arbitral e cada uma delas suportará exclusivamente
seus próprios custos de advogados peritos e outros necessários à defesa de seus interesses perante o Tribunal Arbitral.
27.6. A submissão de qualquer questão à arbitragem não exonera as PARTES do pontual e tempestivo cumprimento das disposições do
CONTRATO, nem permite qualquer interrupção do desenvolvimento das ações previstas nos programas que constituem o objeto deste
instrumento, que deverão continuar a processar-se nos termos em vigor à data de submissão da questão até que uma decisão final seja
obtida relativamente à matéria em causa.
27.7. Não obstante as disposições acima, cada PARTE permanece com o direito de requerer medidas judiciais:
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27.7.1. Para obtenção de medidas cautelares de proteção de direitos previamente à instalação do Tribunal Arbitral, cuja propositura não
será interpretada como uma renúncia do procedimento arbitral pelas PARTES, nem afetará a existência, validade e eficácia da convenção
de arbitragem; e
27.7.2. Para executar qualquer decisão arbitral, inclusive o laudo final.
27.7.2.1. Após a instalação do Juízo Arbitral, os requerimentos de medida cautelar ou antecipação de tutela deverão ser dirigidos ao Juízo
Arbitral.
27.8. Em sendo necessária a obtenção de medida liminar antes da instituição do processo arbitral, as PARTES elegem o Foro Central da
Comarca de Itajaí, no Estado de Santa Catarina.
27.8.1. As PARTES reconhecem que eventual medida liminar obtida perante o Poder Judiciário deverá ser necessariamente revista pelo
Tribunal Arbitral (ou árbitro), que então decidirá pela sua manutenção, revisão ou cassação.
27.9. As PARTES reconhecem que qualquer ordem, decisão ou determinação arbitral será definitiva e vinculativa, constituindo o laudo final
título executivo judicial.
27.10. Caso o litígio entre as PARTES envolva pedido de rescisão deste CONTRATO, o Juízo Arbitral, ou o Poder Judiciário, se o Juízo Arbitral
não estiver ainda instalado, deverá assegurar, liminarmente, até o trânsito em julgado da decisão final da lide, a continuidade da percepção,
pelo CIM-AMFRI, de todas as receitas previstas neste CONTRATO para continuidade das ações previstas nos programa que constituem o
objeto deste instrumento, de modo a garantir a efetividade da sua decisão final.
CLÁUSULA 28 – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO
28.1. Considerar-se-á extinto o CONTRATO, observadas as normas legais específicas, quando ocorrer:
28.1.1. Término do prazo de vigência deste CONTRATO;
28.1.2. Rescisão amigável, na forma do art. 79, inc. II, da Lei nº 8.666/93;
28.1.3. Rescisão automática;
28.1.4. Outras formas de extinção do CONTRATO admitidas pela Lei.
28.2. A rescisão automática prevista no subitem 28.1.3 ocorrerá no caso de o MUNICÍPIO CONSORCIADO deixar de integrar o CONSÓRCIO,
nos casos previstos em Lei, inclusive nos casos de retirada ou exclusão, sendo obrigação do MUNICÍPIO CONSORCIADO o repasse ao CONSÓRCIO das parcelas financeiras devidas até a data do seu desligamento ou exclusão do quadro de entes consorciados..
28.2.1. Poderá ser excluído do CONSÓRCIO, após prévia suspensão, o MUNICÍPIO CONSORCIADO que não consignar, em sua lei orçamentária ou em créditos adicionais, as dotações suficientes para suportar as despesas assumidas por meio de contrato de rateio, na forma do
art. 8º, § 5º, da Lei nº 11.107/2005.
24.2.2. A retirada ou a extinção do CONSÓRCIO não prejudicará as obrigações já constituídas, inclusive os CONTRATOS, cuja extinção dependerá do prévio pagamento das indenizações eventualmente devidas.
CLÁUSULA 29 – DO COMPLIANCE
29.1. As PARTES se comprometem que, no que diz respeito a este CONTRATO, que nem elas nem qualquer membro dos seus grupos, nem
qualquer agente, consultor ou outro intermediário que atua em seu nome ou dos seus grupos, irão, direta ou indiretamente dar, prometer,
oferecer, aprovar ou autorizar a oferta de algo de valor a:
a) Qualquer empregado, oficial, diretor ou qualquer pessoa que represente empresas públicas ou privadas ou companhia afiliada, que estejam e venham a se relacionar em razão do objeto contratual;
b) Qualquer outra pessoa, incluindo qualquer Funcionário Público;
c) Partidos políticos ou sindicatos controlados pelo Governo ou por qualquer partido político; ou
d) Organizações de caridade ou administradores, diretores ou empregados das mesmas, ou qualquer pessoa que atue direta ou indiretamente em nome das mesmas, com a finalidade de (a) garantir qualquer vantagem indevida para qualquer funcionário das partes contratantes e/ou de qualquer empresa com quem se relacionem em razão do objeto contratual ou empresa afiliada da mesma;
e) induzir ou influenciar indevidamente Funcionários Públicos para que tomem medidas ou abstenham-se de tomá-las para benefício de
qualquer das partes, ou para assegurar a direção dos negócios a qualquer das Partes.
29.2. As PARTES garantem ainda que:
a) Segundo seu melhor conhecimento, nem elas nem qualquer de seus afiliados, diretores, acionistas, empregados, agentes, outros intermediários ou qualquer pessoa que atue direta ou indiretamente da sua parte, executarão qualquer das ações descritas nos itens acima;
b) As pessoas descritas acima, cumprirão com as disposições desta cláusula.
c) Asseguram e garantem que elas e os seus afiliados, oficiais, diretores, acionistas, empregados, agentes ou outros intermediários, ou
qualquer outra pessoa que atue direta ou indiretamente de sua parte, cumprirão totalmente com as Diretrizes de Anticorrupção em vigor
no Brasil (Lei Federal 12.846/2013).
d) Certificam e garantem que manterão registros adequados de forma a possibilitar verificação do cumprimento dos dispositivos da presente
Cláusula, e, sem prejuízo das demais disposições do presente Contrato relativas a auditorias.
CLÁUSULA 30 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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30.1. Os prazos estabelecidos em dias, neste CONTRATO, contar-se-ão em dias corridos, salvo se, expressamente, se referir a dias úteis.
30.1.1. Em todas as hipóteses, deve-se excluir o primeiro dia e incluir o último.
30.1.2. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente do CIM-AMFRI.
30.2. Se qualquer das PARTES permitir, mesmo por omissão, o descumprimento, no todo ou em parte, de quaisquer das Cláusulas ou condições deste CONTRATO e de seus ANEXOS, tal fato não poderá liberar, desonerar ou, de qualquer modo afetar ou prejudicar a validade e
eficácia das mesmas Cláusulas e condições, as quais permanecerão inalteradas, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.
30.3. O ANEXO B – PLANO DE TRABALHO se encontra devidamente adequado até a data da assinatura do CONTRATO, para atender os
MUNICÍPIOS CONSORCIADOS que subscreveram os respectivos PROGRAMAS.
30.3.1. Havendo a desistência, saída ou qualquer outro motivo que determine a retirada de algum MUNICÍPIO CONSORCIADO, após a
assinatura do presente CONTRATO, aplica-se o disposto no subitem 25.2 da Cláusula 25.
CLÁUSULA 31 – DO FORO
31.1. Fica desde já eleito o Foro Central da Comarca de Itajaí, Estado de Santa Catarina, para as medidas judiciais relativas ao presente
CONTRATO.
E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente CONTRATO em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo qualificadas.
Itajaí, 23 de dezembro de 2020.
JOÃO LUIZ DEMANTOVA
Diretor Executivo do CIM-AMFRI
EMÍLIO VIEIRA
Prefeito Municipal de Navegantes
Testemunhas
Érica Miranda dos Santos Requi
RG: 7.832.656-5/SSP-PR

Anna Júlia Pedruzzi Nardi
RG: 684.694-5/SSP-SC

CIM-AMFRI CONTRATO DE PROGRAMA E RATEIO Nº 20/2020 - PORTO BELO

Publicação Nº 2790236

CONTRATO DE PROGRAMA E RATEIO
No 20/2020
PARTES: - MUNICÍPIO DE PORTO BELO
- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA REGIÃO DA
FOZ DO RIO ITAJAÍ – CIM-AMFRI
Programa: 01 – Manutenção das Atividades do CIM-AMFRI
DEZEMBRO / 2020
Sumário
CONTRATO PROGRAMA E RATEIO Nº 20/2020 FIRMADO ENTRE O CIM-AMFRI E O MUNICÍPIO DE PORTO BELO.
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA REGIÃO DA AMFRI - CIM-AMFRI, pessoa jurídica de direito público interno inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 32.980.376/0001-04, com sede na Rua Luiz Lopes Gonzaga, nº 1655, Sala 3, Bairro São Vicente, Itajaí/SC, neste ato
representado por seu Diretor Executivo, Senhor João Luiz Demantova, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o nº
510.513.209-25, Carteira de Identidade sob nº 966.112-3 SSP-PR, no uso de suas atribuições, conferidas pelo Contrato de Consórcio Público
e pelo Estatuto Social, doravante denominado apenas “CIM-AMFRI” e de outro lado o MUNICÍPIO DE PORTO BELO, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrito no CNPJ/MF sob número CNPJ: 82.575.812/0001-20, com sede a Avenida Governador Celso Ramos, 2500 – Centro,
CEP 88.210-000 – Porto Belo – SC, neste ato representado pelo seu Prefeito Senhor Emerson Luciano Stein, Brasileiro, Casado, corretor de
imóveis, Inscrito no CPF nº 946.748.509-59, Carteira de Identidade nº 3.322.508 – SSP-SC, doravante denominado apenas “MUNICÍPIO
CONSORCIADO”.
Considerando o CONTRATO DE CONSÓRCIO decorrente do PROTOCOLO DE INTENÇÕES firmado em 27 de julho de 2018, com fundamento
na Lei federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005 e no Decreto Federal n. 6.017, de 17 de janeiro de 2007, que elencou como objeto do CIM-AMFRI a promoção de licitações compartilhadas e a gestão associada de serviços e de políticas públicas para impulsionar o desenvolvimento
sustentável nos Municípios que o integram, em especial nas áreas de agricultura e pesca, saneamento e meio ambiente, infraestrutura
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e mobilidade urbana, segurança pública, educação, inovação tecnológica, esporte, cultura e administração tributária, além de outros que
vierem a ser definidos posteriormente pela ASSEMBLEIA GERAL do CIM-AMFRI;
Considerando que nos termos do art. 24, inc. XXVI, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, está dispensada a licitação para a celebração
de contrato de programa com ente da Federação ou com entidade de sua administração indireta, para a prestação de serviços públicos de
forma associada nos termos do autorizado em contrato de consórcio público ou em convênio de cooperação;
Considerando que nos termos do subitem 5.1.4 da Cláusula 5 do Contrato de Consórcio Público um dos instrumentos de gestão do CIM-AMFRI, para a consecução de suas finalidades é a possibilidade de ser contratado pela Administração direta ou indireta dos consorciados,
inclusive por entes da federação, dispensada a licitação nos termos do art. 24, inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93; e
Considerando que os Municípios consorciados aprovaram em ASSEMBLEIA GERAL realizada em 07 de agosto de 2020 o Programa 1 - Manutenção das Atividades do CIM-AMFRI;
As PARTES, atendidas todas as exigências para a formalização deste instrumento, têm entre si justas e acordadas as condições expressas no
presente CONTRATO DE PROGRAMA E RATEIO, doravante denominado CONTRATO, que será regido pelas Cláusulas e condições referidas
a seguir:
CLÁUSULA 1 – DAS DEFINIÇÕES
1.1. Neste CONTRATO e em seus ANEXOS, salvo se do contexto resultar claramente sentido diferente, os termos grafados em letras maiúsculas terão o seu significado explicitado no ANEXO A – GLOSSÁRIO, sem prejuízo de outros inseridos na legislação em vigor.
1.2. As siglas, termos e expressões listados no singular incluem o plural e vice-versa.
CLÁUSULA 2 – DOS ANEXOS E DA INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS
2.1. Integram este CONTRATO, para todos os efeitos legais e contratuais, os ANEXOS relacionados nesta Cláusula:
a) ANEXO A – GLOSSÁRIO
b) ANEXO B – PLANO DE TRABALHO
c) ANEXO C – TABELA DE RATEIO DAS DESPESAS POR MUNICÍPIO
CONSORCIADO
2.2. Na interpretação, integração ou aplicação de qualquer disposição deste CONTRATO, deverão ser consideradas as Cláusulas contratuais
e, depois, as disposições dos ANEXOS que tenham maior relevância na matéria em causa.
2.3. Nas divergências verificadas entre documentos contratuais aplicáveis aos programas objeto deste CONTRATO e entre estes e aqueles
por quais são regidos os municípios consorciados, quando não puderem ser sanadas pelo recurso às regras gerais de interpretação e integração de lacunas, prevalecerá a legislação mencionada no item 3.2 da Clausula 3 deste CONTRATO, a qual deverá prevalecer sobre o
estipulado em qualquer outro documento.
CLÁUSULA 3 – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
3.1. Este CONTRATO está sujeito à legislação brasileira, em vigor na data dos atos ou fatos que vierem a ocorrer, com expressa renúncia à
aplicação de qualquer outra.
3.2. O programa objeto deste instrumento rege-se pelos termos e condições deste CONTRATO e pelas normas gerais de Direito Público,
sendo-lhe aplicáveis, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado, e, ainda, as seguintes
normas:
3.2.1. Constituição Federal de 1988, em especial o artigo 241;
3.2.2. Lei federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005;
3.2.3. Decreto Federal n. 6.017, de 17 de janeiro de 2007;
3.2.4. Lei federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004;
3.2.5. Lei federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995;
3.2.6. Lei federal nº 9.074, de 07 de julho de 1995
3.2.7. Lei federal nº 8.666, de 21 de junho 1993;
3.2.8. Lei federal nº 12.766, de 07 de dezembro de 2012;
3.2.9. Lei federal nº 9.307, de 23 de setembro de 1996;
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3.2.10. Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000;
3.2.11. Constituição do Estado de Santa Catarina, em especial o artigo 114 e o § 3º do artigo 137;
3.2.12. Legislação orçamentária de cada um dos MUNICÍPIOS CONSORCIADOS;
3.2.13. Obedecendo, ainda, no que couber, às normas técnicas e instruções normativas pertinentes.
3.3. As referências às normas aqui aplicáveis deverão também ser compreendidas como referências à legislação que as substituam ou
modifiquem.
CLÁUSULA 4 – DO OBJETO
4.1. Constitui objeto deste CONTRATO a gestão associada dos serviços especificados no PROGRAMA 1 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
DO CIM-AMFRI, em conformidade com o ANEXO B – PLANO DE TRABALHO.
4.2. Integra o objeto do presente CONTRATO, a delegação do poder de polícia e de qualquer outra função de regulação pertinente ao PROGRAMA, conforme subitens 5.1.13 e 5.1.24, ambos da Cláusula 5 do CONTRATO DE CONSÓRCIO.
4.3. A gestão associada dos serviços deverá obedecer ao disposto na legislação pertinente, em normas complementares, nos padrões e nos
procedimentos dispostos no presente CONTRATO.
CLÁUSULA 5 – DA DESCRIÇÃO DAS ETAPAS E DAS AÇÕES
5.1. Para cumprimento dos objetivos o CIM-AMFRI desenvolverá as ações no modo, forma e condições previstas no ANEXO B - PLANO DE
TRABALHO.
CLÁUSULA 6 – DO CRITÉRIO E VALORES PARA RATEIO DO PROGRAMA
6.1. Os PROGRAMAS previstos neste CONTRATO serão custeados na forma de rateio anual, de acordo com os respectivos critérios e valores
estabelecidos nas tabelas apresentadas do ANEXO C - TABELA DE RATEIO DAS DESPESAS POR MUNICÍPIO CONSORCIADO.
CLÁUSULA 7 – DO VALOR E DO REPASSE
7.1. O valor global deste CONTRATO é de R$ 31.581,95 (Trinta e um mil quinhentos e oitenta e um reais e noventa e cinco centavos), a
serem repassados sob a forma de transferência eletrônica, em conta corrente – de titularidade do CIM-AMFRI (Banco: Banco do Brasil /
001 - Agência: 4295-1 - Conta Corrente: 23557-1), em doze parcelas mensais e consecutivas, de acordo com a tabela que segue:
Parcela

Vencimento

Valor

1

10/01/2021

R$ 2.631,83 (dois mil seiscentos e trinta e um reais e oitenta e quatro centavos)

2

10/02/2021

R$ 2.631,83 (dois mil seiscentos e trinta e um reais e oitenta e quatro centavos)

3

10/03/2021

R$ 2.631,83 (dois mil seiscentos e trinta e um reais e oitenta e quatro centavos)

4

10/04/2021

R$ 2.631,83 (dois mil seiscentos e trinta e um reais e oitenta e quatro centavos)

5

10/05/2021

R$ 2.631,83 (dois mil seiscentos e trinta e um reais e oitenta e quatro centavos)

6

10/06/2021

R$ 2.631,83 (dois mil seiscentos e trinta e um reais e oitenta e quatro centavos)

7

10/07/2021

R$ 2.631,83 (dois mil seiscentos e trinta e um reais e oitenta e quatro centavos)

8

10/08/2021

R$ 2.631,83 (dois mil seiscentos e trinta e um reais e oitenta e quatro centavos)

9

10/09/2021

R$ 2.631,83 (dois mil seiscentos e trinta e um reais e oitenta e quatro centavos)

10

10/10/2021

R$ 2.631,83 (dois mil seiscentos e trinta e um reais e oitenta e quatro centavos)

11

10/11/2021

R$ 2.631,83 (dois mil seiscentos e trinta e um reais e oitenta e quatro centavos)

12

10/12/2021

R$ 2.631,82 (dois mil seiscentos e trinta e um reais e oitenta e dois centavos)

7.2. O MUNICÍPIO CONSORCIADO poderá antecipar o repasse das parcelas ao CIM-AMFRI.
7.3. As despesas decorrentes da execução deste CONTRATO serão custeadas pelas dotações específicas do orçamento do MUNICÍPIO CONSORCIADO, de acordo com o que segue:
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Código

Atividade

Valor

3.1.90

2.1 - Despesas de Pessoal e Encargos: referente ao custeio das despesas de pessoal, consistentes em valores para suportar folha de pagamento em todos os seus termos, incluindo
encargos sociais e provisão para eventual rescisão de contrato de trabalho.

R$ 22.693,51

3.3.90

2.2 - Despesas com manutenção das atividades do Consórcio: referente ao custeio das
despesas gerais de manutenção das atividades do programa.

R$ 5.333,06

4.4.90

2.3 - Despesas com Investimento: para bens patrimoniais do Consórcio, consistentes nos
valores destinados à aquisição de móveis e equipamentos para instalação e funcionamento
do programa.

R$ 3.555,58

VALOR TOTAL

R$ 31.581,95

7.4. Havendo saldo financeiro no final de cada exercício, este deverá ser redistribuído no exercício seguinte em forma de superávit financeiro
fortalecendo as ações previstas ou complementando ações em andamento do exercício anterior incluídas no exercício seguinte, conforme
Cláusula 19, item 19.2, do CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO.
CLÁUSULA 8 – DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
8.1. Os cronogramas de execução previstos para a realização das ações do PROGRAMA estão especificados no ANEXO B - PLANO DE TRABALHO.
CLÁUSULA 9 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
9.1. O presente CONTRATO terá vigência durante o exercício financeiro de 2021, cujo termo inicial é 01/01/2021 e o termo final é 31 de
dezembro de 2021.
9.2. A eficácia deste CONTRATO se iniciará com a sua publicação na imprensa oficial, conforme estabelecido no art. 61, parágrafo único,
da Lei nº 8.666/93.
9.3. O prazo de vigência poderá ser prorrogado nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666/93 e do art. 16 da Lei nº 11.107/2007 e de acordo
com o disposto na Cláusula 25 deste CONTRATO.
CLÁUSULA 10 – DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA
10.1. A área abrangida pelos PROGRAMAS corresponde à soma da área territorial dos MUNICIPIOS CONSORCIADOS.
CLÁUSULA 11 – DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO
11.1. Para cumprimento dos objetivos do PROGRAMA previsto neste CONTRATO o CIM-AMFRI poderá se valer dos instrumentos de gestão
previstos na Cláusula 5 do CONTRATO DO CONSÓRCIO e no art. 11 do ESTATUTO SOCIAL.
CLÁUSULA 12 – DOS CRITÉRIOS, INDICADORES E PARÂMETROS PARA AFERIÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS
12.1. O desempenho e os resultados do PROGRAMA que constitui o objeto deste CONTRATO, pelo CIM-AMFRI serão aferidos mediante a
avaliação do cumprimento das metas e implantação das ações descritas no Relatório de Atividades Anual previsto no item 12.2.2 do CONTRATO DO CONSÓRCIO e no inciso XXI do art. 49 do ESTATUTO SOCIAL, pela ASSEMBLEIA GERAL do CIM-AMFRI.
CLÁUSULA 13 – DOS BENS
13.1. Integram o PROGRAMA deste CONTRATO os bens classificados em BENS AFETOS, BENS REVERSÍVEIS e BENS NÃO REVERSÍVEIS,
devidamente registrados no patrimônio do CIM-AMFRI.
13.2. Quando previstos no ANEXO B – PLANO DE TRABALHO, os MUNICICÍPIOS CONSORCIADOS obrigam-se a transferir a posse dos BENS
AFETOS ao CIM-AMFRI, livres e desembaraçados de quaisquer ônus ou encargos.
13.2.1. Caso determinado BEM AFETO não seja entregue ao CIM-AMFRI até o prazo definido e cuja falta possa prejudicar a prestação do
serviço, não haverá responsabilidade da do CIM-AMFRI pela prestação do serviço até que ocorra entrega pelo MUNICÍPIO CONSORCIADO.
13.3. O CIM-AMFRI obriga-se a manter em bom estado de funcionamento, conservação e segurança, e às suas expensas, os BENS que
integram os programas objeto deste instrumento durante a vigência deste CONTRATO, sem prejuízo do desgaste resultante se seu uso,
nos termos previstos neste CONTRATO.
13.4. A alienação ou oneração dos BENS REVERSÍVEIS somente será aceita quando não comprometer a continuidade dos serviços prestados.
13.5. Nos termos e para os efeitos do disposto nesta Cláusula 13, os BENS REVERSÍVEIS adquiridos ou construídos pelo CIM-AMFRI deverão
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estar devidamente registrados na sua contabilidade, de modo a permitir a fácil identificação pelo MUNICÍPIO CONSORCIADO dos BENS
REVERSÍVEIS e dos BENS NÃO REVERSÍVEIS.
13.6. Os BENS AFETOS poderão ser oferecidos em garantia do próprio bem e/ou equipamento em financiamento necessário à sua aquisição
ou à obtenção e construção de outros bens necessários à prestação do serviço objeto deste CONTRATO.
13.7. Extinto o PROGRAMA objeto deste CONTRATO, serão revertidos ao MUNICÍPIO CONSORCIADO todos os BENS REVERSÍVEIS, livres e
desembaraçados de quaisquer ônus ou encargos.
13.7.1. Em qualquer caso de extinção do PROGRAMA, o CIM-AMFRI deverá apresentar o inventário atualizado de todos os bens vinculados
ao PROGRAMA, observadas as normas contábeis vigentes.
13.7.2. Em até 30 (trinta) dias corridos após a extinção do CONTRATO, o MUNICÍPIO CONSORCIADO promoverá a vistoria prévia dos BENS
REVERSÍVEIS, para os efeitos previstos neste CONTRATO, e lavrará o "Termo de Reversão dos Bens”, com a indicação do seu estado de
conservação.
13.7.3. Na hipótese de omissão do MUNICÍPIO CONSORCIADO em relação à realização da vistoria e/ou à emissão do "Termo de Reversão
dos Bens", ter-se-ão como recebidos os BENS REVERSÍVEIS no dia seguinte ao término do prazo referido no item 13.7.2, acima.
13.7.4. Fica o CIM-AMFRI expressamente autorizado a propor, em nome próprio, quaisquer medidas judiciais cabíveis para assegurar ou
recuperar a posse dos BENS AFETOS.
13.7.5. O CIM-AMFRI deverá efetuar a manutenção corretiva e preventiva dos BENS AFETOS, de modo a conservá-los em condições adequadas de uso, respeitando as normas técnicas relativas à saúde, segurança, higiene, sustentabilidade e acessibilidade, entre outros parâmetros
essenciais à sua utilização.
CLÁUSULA 14 – DA LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
14.1. O CIM-AMFRI não terá ou assumirá quaisquer responsabilidades, por obrigações de natureza cível, comercial, tributária, ambiental
ou de qualquer outra natureza, seja como sucessor, devedor solidário ou subsidiário, relativamente ao conjunto de bens do MUNICÍPIO
CONSORCIADO que lhe for cedido para uso no âmbito do PROGRAMA objeto deste CONTRATO, decorrentes de atos ou fatos praticados ou
ocorridos antes da transferência da posse dos referidos bens, ainda que tais fatos ou atos sejam conhecidos ou descobertos posteriormente.
CLÁUSULA 15 – DOS CONTRATOS COM TERCEIROS
15.1. Sem prejuízo de suas responsabilidades e dos riscos previstos neste CONTRATO, o CIM-AMFRI poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares aos programas previstos neste instrumento independentemente de
autorização prévia do MUNICÍPIO CONSORCIADO, nos termos deste CONTRATO.
15.1.1. Os contratos celebrados entre o CIM-AMFRI e terceiros reger-se-ão pelas normas definidas no CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO,
no ESTATUTO SOCIAL e nas suas Resoluções e Instruções Normativas, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre os terceiros
envolvidos e o MUNICÍPIO CONSORCIADO.
15.1.2. Se a participação do MUNICÍPIO CONSORCIADO for necessária para a celebração do negócio, será obrigatória a sua expressa anuência no instrumento de contrato com terceiros.
15.1.3. A execução das atividades contratadas pelo CIM-AMFRI com terceiros pressupõe o cumprimento das normas legais, regulamentares
e contratuais do Programa objeto deste instrumento.
15.2. O CIM-AMFRI responderá pelos prejuízos causados pelas entidades por ela contratadas para o desenvolvimento das atividades compreendidas nos programas objeto deste instrumento, sem prejuízo do direito de regresso.
15.3. Constituirá especial dever do CIM-AMFRI prover e exigir, de qualquer entidade com quem venha a contratar, que sejam promovidas
as medidas necessárias para salvaguardar a integridade física dos cidadãos afetos aos programas objeto deste instrumento, devendo ainda,
cumprir e zelar pelo cumprimento das normas de higiene e segurança em vigor.
CLÁUSULA 16 – DAS DESAPROPRIAÇÕES
16.1. O MUNICÍPIO CONSORCIADO providenciará a declaração de utilidade pública dos imóveis necessários à execução dos serviços previstos nos programas objeto deste instrumento e o CIM-AMFRI ficará responsável pelo procedimento de desapropriação, nos termos do
subitem 5.1.3 da Cláusula 5ª do CONTRATO DE CONSÓRCIO e do inciso III do art. 11 do ESTATUTO SOCIAL.
16.2. Os pagamentos das indenizações oriundas das desapropriações dos bens imóveis ficarão sob responsabilidade do CIM-AMFRI.
16.2.1. Incluir-se-ão nesses custos as despesas correspondentes a eventuais indenizações por ocupações temporárias e servidões administrativas.
CLÁUSULA 17 – DAS OBRIGAÇÕES DO CIM-AMFRI
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17.1. O CIM-AMFRI, sem prejuízo de outras obrigações estabelecidas neste CONTRATO ou na legislação aplicável, para o cumprimento das
atividades decorrentes do Programa objeto deste instrumento, obriga-se a:
17.1.1. Regulamentar e fiscalizar os serviços prestados por terceiros, zelando pela sua boa qualidade;
17.1.2. Cumprir e fazer cumprir as condições deste CONTRATO;
17.1.3. Estimular o aumento da qualidade e o incremento da produtividade dos serviços;
17.1.4. Fornecer todas as informações e dados disponíveis de qualquer natureza relacionados ao CONTRATO, solicitados pelo MUNICÍPIO
CONSORCIADO;
17.1.5. Promover e desenvolver medidas que assegurem a adequada preservação e conservação do meio ambiente;
17.1.6. Assegurar a plena utilização dos BENS perante qualquer instância do poder público de quaisquer de suas esferas;
17.1.7. Pagar as indenizações previstas na legislação aplicável e neste CONTRATO, quando devidas;
17.1.8. Examinar todas as solicitações e documentos encaminhados pelo MUNICÍPIO CONSORCIADO, com vistas à construção, reformulação e/ou adaptação dos serviços, sem prejuízo das autorizações pertinentes previstas na legislação em vigor;
17.1.9. Realizar auditorias periódicas nas contas e registros contábeis do CIM-AMFRI;
17.1.10. Manter em seus arquivos, os projetos, bem como a documentação referente à execução das obras e serviços;
17.1.11. Auxiliar e apoiar os terceiros contratados no relacionamento com as autoridades municipais, estaduais e federais, e com as comunidades, buscando facilitar o cumprimento das obrigações previstas neste CONTRATO;
17.1.12. Expedir atos regulamentares que disciplinem as condições para a execução do objeto deste CONTRATO;
17.1.13. Responder pelo correto comportamento e eficiência de seus empregados e de terceiros contratados, providenciando o uso de uniforme nas funções e condições em que forem exigidos, bem como o porte de crachá indicativo das funções exercidas;
17.1.14. Cumprir determinações legais relativas à legislação trabalhista, previdenciária, de segurança e medicina do trabalho, em relação
aos seus empregados;
17.1.15. Permitir o acesso da fiscalização nas suas dependências, bem como prever nos contratos que firmar com terceiros, o dever de
permitir o acesso da fiscalização;
17.1.16. Manter em dia o inventário e o registro dos bens vinculados aos programas objeto deste instrumento;
17.1.17. Prever, nos contratos celebrados com terceiros, cujo objeto encontra-se integrado às atividades do Programa previstos neste instrumento, que sejam observadas rigorosamente as regras deste CONTRATO e seus ANEXOS e demais disposições legais, regulamentares
e técnicas aplicáveis;
17.1.18. Apresentar na ASSEMBLEIA GERAL do CIM-AMFRI cópia dos instrumentos contratuais relacionados às receitas diretas e acessórias
inerentes ao objeto do Programa previstos neste instrumento;
17.1.19. Observar padrões de governança corporativa e adotar contabilidade e demonstrações financeiras padronizadas, nos termos da
legislação aplicável;
17.1.20. Publicar, na forma da lei, as demonstrações financeiras e manter os registros contábeis de todas as operações em conformidade
com os princípios fundamentais de contabilidade, as normas técnicas brasileiras de contabilidade aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade;
17.1.21. Zelar pela integridade dos bens que integram os programas previstos neste instrumento, tomando todas as providências necessárias;
17.1.22. Comunicar às autoridades públicas competentes quaisquer atos ou fatos ilegais ou ilícitos de que tenha conhecimento no âmbito
das atividades objeto do Programa previstos neste instrumento;
17.1.23. Manter estrutura suficiente e adequada para atendimento aos usuários, observadas as disposições legais pertinentes ao setor;
17.1.24. Solicitar ao MUNICÍPIO CONSORCIADO, em tempo hábil, os atos de declaração de utilidade pública dos imóveis imprescindíveis à
implantação do objeto do programa previsto neste instrumento, para fins de desapropriação ou constituição de servidão;
17.1.25. Receber e Contabilizar os recursos repassados de acordo com as normas de direito financeiro aplicável às entidades públicas, conforme estabelece o artigo 9.º da Lei Federal 11.107/05;
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17.1.26. Fornecer as informações necessárias para que sejam consolidadas nas contas do MUNICÍPIO CONSORCIADO todas as despesas
realizadas com os recursos entregues em virtude deste CONTRATO, de forma que possam ser contabilizadas nas respectivas contas na
conformidade dos elementos econômicos e das atividades ou projetos atendidos, de acordo com o § 4º do art. 8º da Lei Federal 11.107/05;
17.1.27. Aplicar os recursos repassados pelo MUNICÍPIO CONSORCIADO exclusivamente nas ações previstas no objeto do presente CONTRATO e do orçamento aprovado pela ASSEMBLEIA GERAL do CIM-AMFRI e suas respectivas suplementações;
17.1.28. Extinguir os PROGRAMAS previstos neste instrumento nos casos previstos neste CONTRATO.
17.1.29. Respeitar a autonomia e as decisões proferidas pelo COMITÊ TÉCNICO, quando constituído, nos termos da Cláusula 26 deste
instrumento.
CLÁUSULA 18 – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO CONSORCIADO
18.1. O MUNICÍPIO CONSORCIADO, sem prejuízo de outras obrigações estabelecidas neste CONTRATO ou na legislação aplicável, para o
cumprimento das atividades decorrentes do programa previsto neste instrumento obriga-se a:
18.1.1. Dar conhecimento ao CIM-AMFRI das condições dos financiamentos e dos instrumentos jurídicos que assegurem os recursos previstos neste CONTRATO;
18.1.2. Dar conhecimento ao CIM-AMFRI das alterações das condições dos financiamentos referidos no item acima, assim como da contratação de qualquer novo financiamento ou dívida que possa ser considerado para efeito de cálculo da indenização devida no caso de extinção
do programa previsto neste instrumento;
18.1.3. Cumprir e fazer cumprir integralmente este CONTRATO, em conformidade com as disposições legais e regulamentares e, ainda, as
determinações do CIM-AMFRI;
18.1.4. Ceder os equipamentos, acessórios, recursos humanos e materiais necessários à prestação dos serviços, conforme disposto na
Cláusula 13 deste instrumento;
18.1.5. Responder perante o CIM-AMFRI e terceiros, por todos os atos e eventos de sua competência, quanto a obrigações decorrentes do
programa previsto neste instrumento;
18.1.6. Adotar as medidas necessárias para coibir o uso indevido ou a ocupação não autorizada dos bens integrantes do programa previsto
neste instrumento, mantendo o CIM-AMFRI informado a respeito de quaisquer fatos que comprometam sua adequada utilização;
18.1.7. Manter atualizado e fornecer ao CIM-AMFRI, sempre que solicitado todos os documentos, desenhos e cadastros das instalações e
equipamentos referentes à execução dos serviços;
18.1.8. Cumprir e fazer cumprir o presente CONTRATO;
18.1.9. Providenciar a declaração de utilidade pública dos imóveis imprescindíveis à implantação do objeto do Programa previstos neste
instrumento para fins de desapropriação ou constituição de servidão;
18.1.10. Ceder, para acervo do CIM-AMFRI todos os projetos, planos, plantas, softwares, códigos fontes, e outros documentos, de quaisquer naturezas, bem como os direitos deles decorrentes, tudo devidamente atualizado quando necessário, que se revelem necessários ao
desempenho das atividades inerentes aos programas previstos no objeto deste instrumento e que tenham sido especificamente adquiridos
ou criados no desenvolvimento das atividades integradas aos programas previstos no objeto deste instrumento
18.1.11. Receber a prestação de contas e consolidar nas suas respectivas contas;
18.1.12. Fazer o repasse mensal dos recursos conforme estabelecido na Clausula 7 deste CONTRATO;
18.1.13. Manter os recursos orçamentários necessários ao desempenho das ações ora pactuadas.
CLÁUSULA 19 – DA PROPRIEDADE INDUSTRIALEINTELECTUAL
19.1. Todos os projetos e documentação técnica, relacionados com as especificações técnicas previstas neste CONTRATO, serão entregues
ao CIM-AMFRI, respeitados os direitos de propriedade industrial.
19.2. A documentação técnica apresentada ao CIM-AMFRI é de sua propriedade, sendo vedada sua utilização para outros fins que não os
previstos neste CONTRATO.
19.2.1. O MUNICÍPIO CONSORCIADO cede gratuitamente ao CIM-AMFRI todos os projetos, planos, plantas e documentos que se revelem
necessários ao desempenho das funções que a este incumbem ou ao exercício dos direitos que lhe assistem nos termos deste CONTRATO,
e que tenham sido especificamente adquiridos ou criados para o desenvolvimento das atividades integradas aos programas previstos no
objeto deste instrumento.
CLÁUSULA 20 – DA FISCALIZAÇÃO
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20.1. O MUNICÍPIO CONSORCIADO, a ASSEMBLEIA GERAL e o CONSELHO FISCAL do CIM-AMFRI são competentes para a fiscalização dos
serviços prestados para cumprimento do programa previsto no objeto deste instrumento.
20.2. A fiscalização por parte do CONSELHO FISCAL será realizada bimestralmente de acordo com o calendário de prestação de contas do
TCE/SC, a partir dos relatórios de prestação de contas mensais enviados aos municípios consorciados.
20.3. O CONSELHO FISCAL e a ASSEMBLEIA GERAL do CIM-AMFRI em suas reuniões ordinárias apresentarão os resultados da fiscalização.
CLÁUSULA 21 – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
21.1. Anualmente a Diretoria Executiva submeterá ao CONSELHO FISCAL e a ASSEMBLEIA GERAL do CIM-AMFRI a Prestação de Contas e
o Relatório Anual de Atividades referente aos programas previstos no objeto deste instrumento.
CLÁUSULA 22 – DAS PENALIDADES
22.1. No caso de inadimplemento total ou parcial das obrigações deste CONTRATO pelo MUNICÍPIO CONSORCIADO, este estará sujeito,
sem prejuízo das sanções de natureza civil e penal, à aplicação das penas previstas na Cláusula 26 do CONTRATO DE CONSÓRCIO:
22.1.1. Suspensão por até 120 (cento e vinte) dias, para regularização da situação de inadimplência, sob pena de exclusão;
22.1.2. Exclusão:
22.1.2.1. Na hipótese de o MUNICÍPIO CONSORCIADO ter deixado de incluir no Orçamento Municipal do ano em curso a dotação orçamentária definida e aprovada pela ASSEMBLEIA GERAL do CIM-AMFRI;
22.1.2.2. Na hipótese de o MUNICÍPIO CONSORCIADO deixar de efetuar o pagamento das parcelas mensais devidas pelo prazo de 60 (sessenta) dias, após deliberação da ASSEMBLEIA GERAL do CIM-AMFRI.
22.2. A aplicação das penalidades previstas neste CONTRATO, e o seu cumprimento, não prejudica a aplicação das penas cominadas para
o mesmo fato pela legislação aplicável.
22.3. As penalidades serão aplicadas por meio de processo administrativo, iniciado a partir de notificação, por escrito, ao MUNICÍPIO CONSORCIADO, com os motivos que ensejaram a indicação das sanções cabíveis, abrindo-se prazo de 15 (quinze) dias úteis para apresentação
da defesa.
22.4. A notificação a que se refere o item 22.3. acima será enviada pelo correio, com aviso de recebimento ou entregue ao MUNICÍPIO
CONSORCIADO mediante recibo.
CLÁUSULA 23 – DO CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR
23.1. Considera-se caso fortuito o evento da natureza que, por sua imprevisibilidade e inevitabilidade, gera obstáculo intransponível para o
MUNICÍPIO CONSORCIADO ou para o CIM-AMFRI no cumprimento deste CONTRATO;
23.2. Considera-se força maior o evento humano que, por sua imprevisibilidade e inevitabilidade, cria óbice intransponível para o MUNICÍPIO CONSORCIADO ou para o CIM-AMFRI no cumprimento deste CONTRATO, consubstanciado em fato ou ato superveniente impeditivo de
cumprimento das obrigações assumidas;
23.3. Considera-se fato do príncipe toda determinação estatal, geral, imprevista e imprevisível, positiva ou negativa, que onera substancialmente a execução deste CONTRATO;
23.4. Considera-se fato da Administração toda ação ou omissão de órgão da Administração Pública que, incidindo direta e especificamente
sobre este CONTRATO, retarda, agrava ou impede a sua execução pelo MUNICÍPIO CONSORCIADO ou pelo CIM-AMFRI, ensejando, ainda,
as indenizações correspondentes;
23.5. Consideram-se interferências imprevistas as ocorrências materiais imprevisíveis ou previsíveis com consequências incalculáveis. São
assim considerados os eventos que surgem no decorrer da execução do CONTRATO de modo surpreendente e excepcional, dificultando ou
onerando extraordinariamente o prosseguimento e a conclusão dos trabalhos.
23.5.1. Podem ser consideradas interferências imprevistas a descoberta de obstáculos, naturais ou artificiais, cuja existência seja anterior à
data de assinatura do CONTRATO, mas de conhecimento superveniente, quando do andamento das obras ou serviços.
23.6. A ocorrência de um caso fortuito ou força maior terá por efeito exonerar o MUNICÍPIO CONSORCIADO ou o CIM-AMFRI de qualquer
responsabilidade pelo não-cumprimento das obrigações decorrentes deste CONTRATO, estritamente nos casos de descumprimento, pontual
e tempestivo, das obrigações em virtude de ocorrência de caso fortuito e/ou força maior.
23.7. Quando tiver o cumprimento de suas obrigações afetado por caso fortuito ou força maior, a PARTE deverá comunicar o ocorrido à outra
PARTE, no prazo máximo de até 15 (quinze) dias contados da ocorrência do evento.
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23.8. Na ocorrência de caso fortuito ou força maior, caberá ao CIM-AMFRI promover a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro
deste CONTRATO quando o evento em questão não estiver contemplado no seguro ou na hipótese de o prêmio ser incompatível com o fluxo
de caixa das ações previstas nos programas objeto deste instrumento.
CLÁUSULA 24 – DA INVALIDADE PARCIALEINDEPENDÊNCIA ENTRE AS CLÁUSULAS
24.1. Cada disposição, cláusula, inciso, alínea deste CONTRATO constitui um compromisso independente e distinto.
24.2. Sempre que possível, cada disposição deste CONTRATO deverá ser interpretada de modo a se tornar válida e eficaz à luz da lei aplicável.
24.3. Caso alguma das disposições deste CONTRATO seja considerada ilícita, inválida, nula ou inexequível por decisão de órgão competente,
deverá ser julgada separadamente do restante deste CONTRATO, e substituída por disposição lícita e similar, que reflita as intenções originais das PARTES, observando-se os limites da lei. Todas as demais disposições continuarão em pleno vigor e efeito, não sendo prejudicadas
ou invalidadas, desde que não percam o sentido inicialmente previsto neste CONTRATO.
24.4. As PARTES negociarão, de boa-fé, a substituição das disposições inválidas, ilegais, ou inexequíveis por disposições válidas, legais e
exequíveis, cujo efeito econômico seja o mais próximo possível ao efeito econômico das disposições substituídas.
24.5. Este CONTRATO se presume válido e legítimo, não podendo ser objeto de manifestação administrativa de invalidação com efeitos
auto executórios.
CLÁUSULA 25 – DA ALTERAÇÃO
25.1. O presente CONTRATO poderá ser alterado para o cumprimento dos objetivos do PROGRAMA, por meio de TERMO ADITIVO ou TERMO DE APOSTILAMENTO, conforme o caso.
25.2. O plano de trabalho que compõe o ANEXO B – PLANO DE TRABALHO deste CONTRATO poderão sofrer ajustes e alterações para a
execução do PROGRAMA, inclusive com a criação de novas ações ou com a subtração de propostas, com a adequação dos percentuais de
rateio, ou outras modificações que sejam necessárias e pertinentes para a consecução dos objetivos do PROGRAMA.
25.2.1. As alterações no plano de trabalho que compõe o ANEXO B – PLANO DE TRABALHO deste CONTRATO previstas neste item 25.2,
desde que não ocorra a desnaturação dos respectivos objetos e que as alterações tenham por finalidade a concretização dos objetivos
precípuos do PROGRAMA previsto no PLANO DE TRABALHO, competem à DIRETORIA EXECUTIVA e serão formalizadas por meio de TERMO
DE APOSTILAMENTO.
25.2.2. Todas as alterações previstas neste item 25.2 e seus subitens serão submetidas à aprovação da ASSEMBLEIA GERAL e do CONSELHO FISCAL no Relatório Anual de Atividades, por ocasião da Prestação de Contas, conforme Cláusula 21 deste CONTRATO.
CLÁUSULA 26 – DA SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIAS TÉCNICAS
26.1. Para dirimir eventuais divergências de natureza técnica, poderá ser constituída, ad hoc e por solicitação de qualquer das PARTES, um
COMITÊ TÉCNICO, composto por 03 (três) membros efetivos.
26.1.1. O COMITÊ TÉCNICO será competente para emitir pareceres fundamentados sobre as questões que lhe forem submetidas pelas
PARTES, relativamente à divergências que venham a surgir quanto aos aspectos técnicos ou econômicos correspondentes a prestação dos
serviços objeto do programa que constitui o objeto deste instrumento.
26.2. A PARTE que tiver a iniciativa de solicitar a instalação do COMITÊ TÉCNICO deverá notificar a outra PARTE, indicando o nome de um
membro efetivo.
26.3. Em prazo não superior à 15 (quinze) dias, a outra PARTE, ante a inexistência de acordo acerca da controvérsia, deverá indicar o segundo membro efetivo.
26.4. O terceiro membro efetivo será escolhido de comum acordo pelos membros efetivos indicados pelas PARTES, dentre os especialistas
na matéria controvertida, em prazo não superior a 07 (sete) dias.
26.4.1. Em caso de controvérsia na escolha do terceiro membro do COMITÊ TÉCNICO, caberá à ASSEMBLEIA GERAL do CIM-AMFRI arbitrar,
decidindo a respeito.
26.5. Os membros do COMITÊ TÉCNICO, indicados pelas PARTES, deverão ser sempre profissionais independentes, de conceito reconhecido.
26.6. O procedimento para solução de divergências iniciar-se-á mediante a instalação do COMITÊ TÉCNICO, devendo a PARTE que teve a
iniciativa fornecer, de imediato, cópia dos documentos ligados ao objeto da divergência suscitada.
26.7. No prazo máximo de até 15 (quinze) dias, a contar do recebimento dos documentos referidos no item anterior, a PARTE reclamada
apresentará as suas alegações relativamente à questão formulada, encaminhando ao COMITÊ TÉCNICO cópia de todos os documentos
apresentados por ambas as PARTES.
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26.8. O parecer do COMITÊ TÉCNICO será emitido em um prazo máximo de até 30 (trinta) dias a contar da data de recebimento, pelo
COMITÊ TÉCNICO, das alegações apresentadas pela parte reclamada, se outro prazo não for estabelecido pelas PARTES, de comum acordo
e aceito pelo COMITÊ TÉCNICO.
26.9. Os pareceres do COMITÊ TÉCNICO serão considerados aprovados se contarem com o voto favorável de, pelo menos, 02 (dois) de
seus membros.
26.10. As despesas com o funcionamento do COMITÊ TÉCNICO serão pagas pela PARTE sucumbente.
26.11. A submissão de qualquer questão ao COMITÊ TÉCNICO não exonera as PARTES de dar integral cumprimento às suas obrigações
contratuais, incluindo as emitidas após a apresentação da questão, nem permite qualquer interrupção no desenvolvimento das atividades
relacionadas com os programas que constituem o objeto deste instrumento.
26.12. Se qualquer das PARTES não aceitar o parecer aprovado pelo COMITÊ TÉCNICO, poderá submeter a questão ao Juízo Arbitral, nos
termos da Cláusula 27 deste CONTRATO.
CLÁUSULA 27 - DA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS POR MEDIAÇÃO OU ARBITRAGEM
27.1. Qualquer disputa ou controvérsia relativa à interpretação ou execução deste CONTRATO, ou de qualquer forma oriunda ou associada
a ele, e que não seja dirimida amigavelmente entre as PARTES, ou pelo COMITÊ TÉCNICO, na forma da Cláusula 26 deste CONTRATO, ou
cuja resolução por Peritagem não seja acatada voluntariamente por uma das PARTES, deverá ser resolvida de forma definitiva por meio de
MEDIAÇÃO ou ARBITRAGEM, segundo o disposto na Lei nº 13.140/2015 e no art. 1º, § 1º, da Lei Federal nº 9.307/96.
27.2. A MEDIAÇÃO ou ARBITRAGEM será conduzida e administrada por Câmara de Mediação e Arbitragem escolhida de comum acordo
pelas PARTES.
27.3. A MEDIAÇÃO ou ARBITRAGEM terá início mediante comunicação remetida por uma PARTE à outra, requerendo a instalação do Tribunal
Arbitral, indicando detalhadamente a matéria em torno da qual gira a controvérsia, utilizando como parâmetro as regras arbitrais estabelecidas no Regulamento de Mediação e Arbitragem da Câmara escolhida.
27.4. A MEDIAÇÃO ou ARBITRAGEM seguirá os seguintes preceitos:
27.4.1. A escolha dos árbitros seguirá o rito estabelecido no regulamento da Câmara escolhida;
27.4.2. O Tribunal Arbitral será constituído por 03 (três) árbitros, cabendo a cada uma das PARTES a escolha de um árbitro titular, de acordo
com os prazos previstos no Regulamento da Câmara escolhida. Os árbitros indicados pelas PARTES deverão escolher em conjunto o nome
do terceiro árbitro, a quem caberá a Presidência do Tribunal Arbitral;
27.4.2.1. Se qualquer das PARTES deixar de indicar o árbitro, caberá ao Presidente da Câmara fazer essa nomeação. Da mesma forma, caso
os árbitros indicados não cheguem a um consenso quanto à indicação do terceiro árbitro, caberá ao Presidente da Câmara fazê-lo.
27.2.1.2. As PARTES, de comum acordo, poderão afastar a aplicação de dispositivo do Regulamento da Câmara escolhida se este limitar a
escolha do árbitro único, co-árbitro ou presidente do tribunal à respectiva lista de árbitros, autorizado o controle da escolha pelos órgãos
competentes da instituição, sendo que, nos casos de impasse e arbitragem multiparte, deverá ser observado o que dispuser o Regulamento
aplicável.
27.4.3. A cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina, Brasil, será a sede da Arbitragem e o local da prolação do laudo arbitral;
23.4.4. O idioma a ser utilizado no processo de MEDIAÇÃO ou ARBITRAGEM será a língua portuguesa.
27.4.5. Quanto ao mérito, a MEDIAÇÃO ou ARBITRAGEM será de direito e decidirão os árbitros com base na lei brasileira, obedecendo,
quanto ao procedimento, as disposições da presente Cláusula, no Regulamento e o disposto na Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015 e na
Lei Federal nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, constituindo título executivo vinculativo entre as PARTES;
27.4.6. A MEDIAÇÃO ou ARBITRAGEM observará o princípio da publicidade;
27.4.7. O termo final de mediação ou a sentença arbitral será definitiva para o impasse e seu conteúdo obrigará às PARTES e seus sucessores;
27.4.8. O termo final de mediação ou a sentença arbitral decidirá sobre a responsabilidade das PARTES acerca dos encargos, custas e despesas do processo arbitral, inclusive honorários dos árbitros e de perito(s) indicado(s) pelo Tribunal Arbitral e os honorários advocatícios de
sucumbência, com respectiva distribuição proporcional, se assim for entendido pelo Tribunal Arbitral.
27.5. As PARTES suportarão em iguais proporções os honorários e custos do Tribunal Arbitral e cada uma delas suportará exclusivamente
seus próprios custos de advogados peritos e outros necessários à defesa de seus interesses perante o Tribunal Arbitral.
27.6. A submissão de qualquer questão à arbitragem não exonera as PARTES do pontual e tempestivo cumprimento das disposições do
CONTRATO, nem permite qualquer interrupção do desenvolvimento das ações previstas nos programas que constituem o objeto deste
instrumento, que deverão continuar a processar-se nos termos em vigor à data de submissão da questão até que uma decisão final seja
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obtida relativamente à matéria em causa.
27.7. Não obstante as disposições acima, cada PARTE permanece com o direito de requerer medidas judiciais:
27.7.1. Para obtenção de medidas cautelares de proteção de direitos previamente à instalação do Tribunal Arbitral, cuja propositura não
será interpretada como uma renúncia do procedimento arbitral pelas PARTES, nem afetará a existência, validade e eficácia da convenção
de arbitragem; e
27.7.2. Para executar qualquer decisão arbitral, inclusive o laudo final.
27.7.2.1. Após a instalação do Juízo Arbitral, os requerimentos de medida cautelar ou antecipação de tutela deverão ser dirigidos ao Juízo
Arbitral.
27.8. Em sendo necessária a obtenção de medida liminar antes da instituição do processo arbitral, as PARTES elegem o Foro Central da
Comarca de Itajaí, no Estado de Santa Catarina.
27.8.1. As PARTES reconhecem que eventual medida liminar obtida perante o Poder Judiciário deverá ser necessariamente revista pelo
Tribunal Arbitral (ou árbitro), que então decidirá pela sua manutenção, revisão ou cassação.
27.9. As PARTES reconhecem que qualquer ordem, decisão ou determinação arbitral será definitiva e vinculativa, constituindo o laudo final
título executivo judicial.
27.10. Caso o litígio entre as PARTES envolva pedido de rescisão deste CONTRATO, o Juízo Arbitral, ou o Poder Judiciário, se o Juízo Arbitral
não estiver ainda instalado, deverá assegurar, liminarmente, até o trânsito em julgado da decisão final da lide, a continuidade da percepção,
pelo CIM-AMFRI, de todas as receitas previstas neste CONTRATO para continuidade das ações previstas nos programa que constituem o
objeto deste instrumento, de modo a garantir a efetividade da sua decisão final.
CLÁUSULA 28 – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO
28.1. Considerar-se-á extinto o CONTRATO, observadas as normas legais específicas, quando ocorrer:
28.1.1. Término do prazo de vigência deste CONTRATO;
28.1.2. Rescisão amigável, na forma do art. 79, inc. II, da Lei nº 8.666/93;
28.1.3. Rescisão automática;
28.1.4. Outras formas de extinção do CONTRATO admitidas pela Lei.
28.2. A rescisão automática prevista no subitem 28.1.3 ocorrerá no caso de o MUNICÍPIO CONSORCIADO deixar de integrar o CONSÓRCIO,
nos casos previstos em Lei, inclusive nos casos de retirada ou exclusão, sendo obrigação do MUNICÍPIO CONSORCIADO o repasse ao CONSÓRCIO das parcelas financeiras devidas até a data do seu desligamento ou exclusão do quadro de entes consorciados..
28.2.1. Poderá ser excluído do CONSÓRCIO, após prévia suspensão, o MUNICÍPIO CONSORCIADO que não consignar, em sua lei orçamentária ou em créditos adicionais, as dotações suficientes para suportar as despesas assumidas por meio de contrato de rateio, na forma do
art. 8º, § 5º, da Lei nº 11.107/2005.
24.2.2. A retirada ou a extinção do CONSÓRCIO não prejudicará as obrigações já constituídas, inclusive os CONTRATOS, cuja extinção dependerá do prévio pagamento das indenizações eventualmente devidas.
CLÁUSULA 29 – DO COMPLIANCE
29.1. As PARTES se comprometem que, no que diz respeito a este CONTRATO, que nem elas nem qualquer membro dos seus grupos, nem
qualquer agente, consultor ou outro intermediário que atua em seu nome ou dos seus grupos, irão, direta ou indiretamente dar, prometer,
oferecer, aprovar ou autorizar a oferta de algo de valor a:
a) Qualquer empregado, oficial, diretor ou qualquer pessoa que represente empresas públicas ou privadas ou companhia afiliada, que estejam e venham a se relacionar em razão do objeto contratual;
b) Qualquer outra pessoa, incluindo qualquer Funcionário Público;
c) Partidos políticos ou sindicatos controlados pelo Governo ou por qualquer partido político; ou
d) Organizações de caridade ou administradores, diretores ou empregados das mesmas, ou qualquer pessoa que atue direta ou indiretamente em nome das mesmas, com a finalidade de (a) garantir qualquer vantagem indevida para qualquer funcionário das partes contratantes e/ou de qualquer empresa com quem se relacionem em razão do objeto contratual ou empresa afiliada da mesma;
e) induzir ou influenciar indevidamente Funcionários Públicos para que tomem medidas ou abstenham-se de tomá-las para benefício de
qualquer das partes, ou para assegurar a direção dos negócios a qualquer das Partes.
29.2. As PARTES garantem ainda que:
a) Segundo seu melhor conhecimento, nem elas nem qualquer de seus afiliados, diretores, acionistas, empregados, agentes, outros intermediários ou qualquer pessoa que atue direta ou indiretamente da sua parte, executarão qualquer das ações descritas nos itens acima;
b) As pessoas descritas acima, cumprirão com as disposições desta cláusula.
c) Asseguram e garantem que elas e os seus afiliados, oficiais, diretores, acionistas, empregados, agentes ou outros intermediários, ou
qualquer outra pessoa que atue direta ou indiretamente de sua parte, cumprirão totalmente com as Diretrizes de Anticorrupção em vigor
no Brasil (Lei Federal 12.846/2013).
d) Certificam e garantem que manterão registros adequados de forma a possibilitar verificação do cumprimento dos dispositivos da presente
Cláusula, e, sem prejuízo das demais disposições do presente Contrato relativas a auditorias.
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CLÁUSULA 30 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
30.1. Os prazos estabelecidos em dias, neste CONTRATO, contar-se-ão em dias corridos, salvo se, expressamente, se referir a dias úteis.
30.1.1. Em todas as hipóteses, deve-se excluir o primeiro dia e incluir o último.
30.1.2. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente do CIM-AMFRI.
30.2. Se qualquer das PARTES permitir, mesmo por omissão, o descumprimento, no todo ou em parte, de quaisquer das Cláusulas ou condições deste CONTRATO e de seus ANEXOS, tal fato não poderá liberar, desonerar ou, de qualquer modo afetar ou prejudicar a validade e
eficácia das mesmas Cláusulas e condições, as quais permanecerão inalteradas, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.
30.3. O ANEXO B – PLANO DE TRABALHO se encontra devidamente adequado até a data da assinatura do CONTRATO, para atender os
MUNICÍPIOS CONSORCIADOS que subscreveram os respectivos PROGRAMAS.
30.3.1. Havendo a desistência, saída ou qualquer outro motivo que determine a retirada de algum MUNICÍPIO CONSORCIADO, após a
assinatura do presente CONTRATO, aplica-se o disposto no subitem 25.2 da Cláusula 25.
CLÁUSULA 31 – DO FORO
31.1. Fica desde já eleito o Foro Central da Comarca de Itajaí, Estado de Santa Catarina, para as medidas judiciais relativas ao presente
CONTRATO.
E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente CONTRATO em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo qualificadas.
Itajaí, 23 de dezembro de 2020.
JOÃO LUIZ DEMANTOVA
Diretor Executivo do CIM-AMFRI
EMERSON LUCIANO STEIN
Prefeito Municipal de Porto Belo
Testemunhas
Érica Miranda dos Santos Requi
RG: 7.832.656-5/SSP-PR
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Quiriri
TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL Nº 014/2020

Publicação Nº 2789755

TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO Nº 014/2020,
FIRMADO ENTRE O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
QUIRIRI E A EMPRESA SUPERMERCADO GERMÂNIA
LTDA, EM 14 DE ABRIL DE 2020, ASSINADO POR
DISPENSA DE LICITAÇÃO, BASEADO NO INCISO II DO ART.
24 DA LEI Nº 8.666/93.

CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL QUIRIRI, pessoa jurídica de direito público sem fins lucrativos,
inscrita no CNPJ sob nº 02.375.463/0001-63, com sede na Travessa Theodoro Koch, nº 30, sala 20, Centro,
neste Município, neste ato representada por seu Presidente, Sr. JOÃO CARLOS GOTTARDI, brasileiro, casado,
residente e domiciliado no Município de Corupá, portador do CPF nº 824.772.569-04.
CONTRATADA: SUPERMERCADO GERMÂNIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o
nº 01.905.097/0008-10, com sede na Rua Capitão Ernesto Nunes, nº 669, sala 19, na cidade de São Bento do
Sul - SC, neste ato representada pelo Sr. Mário Cesar Pacheco, portador do CPF nº 303.169.529-15.
Os CONTRATANTES resolvem celebrar o presente TERMO DE RESCISÃO, com amparo no art. 79, II da Lei
8.666/93, mediante as cláusulas e condições seguintes:
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 O presente Termo tem por objeto a RESCISÃO AMIGÁVEL do Contrato de Fornecimento de Combustível
nº 014/2020, à partir de 23/12/2020, conforme dispõe o art. 79, II da Lei Federal nº 8.666/93 e em
conformidade com a Cláusula Décima Segunda do mencionado contrato.
2. CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ENCARGOS
2.1 A Contratante efetuará o pagamento dos eventuais créditos da Contratada pelo que tiver sido fornecido
de combustível até a data da rescisão, 23/12/2020, conforme emissão dos respectivos cupons fiscais.
2.2 As partes concordam que a partir desta data não mais haverá qualquer obrigação entre elas, salvo as
decorrentes do fornecimento de combustível até 23/12/2020.
2.3 A CONTRATADA se compromete a nada mais reclamar ou questionar em juízo ou fora dele, qualquer
direito ou obrigação decorrente do presente contrato, dando-lhe plena e total QUITAÇÃO de todas as
obrigações contratuais.
E, para firmeza e como prova de assim haver decidido lavrou-se o presente Termo em 02 (duas) vias de igual
teor e forma, na presença das testemunhas.
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São Bento do Sul, 23 de dezembro de 2.020.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL QUIRIRI
JOÃO CARLOS GOTTARDI
PRESIDENTE

SUPERMERCADO GERMÂNIA LTDA
MÁRIO CESAR PACHECO
CONTRATADO

Testemunhas:

ALICE DROSCZAKA
Contadora
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CVC
8ª ATA COMISSÃO PREGÃO ELETRÔNICO 003 PNEUS

Publicação Nº 2789136

ATA DA OITAVA REUNIÃO DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO 002/2020 PREGÃO ELETRÔNICO
002/2020 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL – CVC
As 09:00 (nove) horas do dia 17 (dezessete) de dezembro de 2020, reuniram-se na sala de reunião do Consórcio Intermunicipal Velho Coronel – CVC, sito a Av. Santa Catarina, 346 – Centro, Coronel Freitas – SC, a pregoeira e a equipe de apoio nomeada através da resolução
n° 002/2020 assim constituída: pregoeira Sra. FLAVIA ROLIM DE MOURA, equipe de apoio: Marines Costa Martelli e Ivone Maria Martelli,
junto com o assessor jurídico Marcos Fernando Zanella, para análise dos pedidos de reequilíbrio de item referente ao processo administrativo
licitatório 002/2020- Pregão Eletrônico 002/2020-.
- Solicitação de REEQUILIBRIO do item 103 PNEU 205/60R16 TIPO A, ÍNDICE DE CARGA 91 ÍNDICE DE VELOCIDADE V, APROVADO PELO
INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, apresentado pela empresa SETIM & TITON LTDA. A empresa nos
relata que aceitou o fornecimento do item conforme 6° ATA DA COMISÃO do dia vinte e quatro de novembro, sendo que o modelo proposto
não está mais sendo fabricado, foi substituído por outro modelo, porem o custo deste outro modelo é maior, não podendo atender no valor
proposto. Foi consultado o fornecedor BELLENZIER PNEUS LTDA que na ocasião havia solicitado reequilíbrio do item, sendo que o mesmo
manteve o valor de reequilíbrio proposto na época ficando abaixo do reequilíbrio solicitado pelo fornecedor atual, sendo o seguinte valor,
item 103 R$ 455,68. De tal forma será repassado o item 103 para o fornecedor BELLENZIER PNEUS LTDA.
Não havendo mais nada a relatar a pregoeira declarou encerrada a reunião. E por assim ter sido designado, eu, Marcos Fernando Zanella,
Assessor Jurídico (OAB/SC 30881), digitei a presente e declaro como autênticos os fatos acima narrados

ADITIVO ATA N 19 BELLENZIER

Publicação Nº 2789137

TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2020, PARA AQUISIÇÃO EM CONTRATAÇÕES FUTURAS, COM PEDIDOS PARCELADOS, DE PNEUS E CORRELATOS CONFORME TABELA DA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DA MENCIONADA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS,
FIRMADA ENTRE O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC, COMO ÓRGÃO GERENCIADOR E OS MUNICÍPIOS COMO ÓRGÃO PARTICIPANTE E BELLENZIER PNEUS
LTDA COMO FORNECEDOR, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO Nº 002/2020 - CVC.
SEGUNDO TERMO ADITIVO
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC, com sede à AVENIDA SANTA CATARINA, nº 346 SALA 2, Bairro CENTRO, na
cidade de Coronel Freitas (SC), inscrita no CNPJ/MF 14.688.861/0001-19, CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - neste ato
representado por seu PRESIDENTE Sr. CARLOS ALBERTO TOZZO, doravante denominado ORGÃO GERENCIADOR, e os seguinte munícipios:
MUNICÍPIO DE SERRA ALTA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Avenida DOM PEDRO II, S/N Bairro
CENTRO - Serra Alta - SC CEP: 89.871-000 inscrito no CNPJ sob nº 80.622.319/0001-98, neste ato representado
pelo PREFEITO MUNICIPAL Sr. DARCI CERIZOLLI.
MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua JOAO CASTILHO, S/N
Bairro CENTRO - Tunápolis - SC CEP: 89.898-000 inscrito no CNPJ sob nº 78.486.198/0001-52, neste ato representado pelo
PREFEITO MUNICIPAL Sr. RENATO PAULATA.
Doravante denominado ORGÃOS PARTICIPANTES, e a empresa BELLENZIER PNEUS
LTDA pessoa jurídica de direito privado, situada na rua Avenida THIAGO ANTUNES TEIXEIRA. LOTE 14 QUADRA 14 S/N
BELA VISTA CEP 88.130-001 - Palhoça/SC CEP: 88.130-001, inscrita no CNPJ sob o nº 73.730.129/0016-05, neste ato
representada SÓCIO ADMINISTRADOR, Sr. HERLON RICARDO SATO doravante denominado FORNECEDOR, celebram o presente Aditivo à
Ata de Registro de Preços nº 019/2020, firmada em 01/06/2020 em decorrência do Pregão Eletrônico nº 002/2020 - CVC:
Considerando a necessidade do Aditamento dos lotes identificados na Clausula Primeira da ata de Registro de Preços do FORNECEDOR
REGISTRADO no processo licitatório 002/2020 – CVC, e com fundamento no art. 19 da Resolução 003/2015 CVC e clausula oitava item 8.1
e incisos da ata de registro de preços, resolvem as partes aditá-la, nos seguintes termos:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DA REVISÃO DE PREÇO DO LOTE LISTADO NA TABELA ABAIXO À CLAUSULA DÉCIMA QUARTA:
Fica alterado o preço do lote abaixo na Tabela da Cláusula Décima Quarta:
14.1 Tabela de itens, preços e estimativa de consumo registrados:
Item

103

Qtde

10

Unid.

Descrição

Marca/Modelo

Valor Unit.
(R$)

UN

PNEU 205/60R16 TIPO A, ÍNDICE DE CARGA 91 ÍNDICE
DE VELOCIDADE V, APROVADO PELO INMETRO,
GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE
FABRICAÇÃO.

PIRELLI CINT P7.

455,68

CLÁUSULA SEGUNDA: DA RATIFICAÇÃO
O presente aditamento complementa a Ata de Registro de Preços nº 019/2020 firmada em 01/06/2020, ratificando todas as cláusulas que
não foram modificadas.
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CLÁUSULA TERCEIRA: DA PUBLICAÇÃO
Em atenção ao disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93, o extrato do presente aditamento será publicado pelo ÓRGÃO
GERENCIADOR no Diário Oficial dos Municípios, disponível em www.diariomunicipal.sc.gov.br.
É por estarem assim justos e acordados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor.
Coronel Freitas (SC), 17/12/2020
CARLOS ALBERTO TOZZO
PRESIDENTE
Órgão Gerenciador
MUNICÍPIO DE SERRA ALTA
Órgão Participante
MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS
Órgão Participante
BELLENZIER PNEUS LTDA
Fornecedor
MARCOS FERNANDO ZANELLA
Assessor jurídico
Testemunha
Testemunha

ATA DA 24º ASSEMBLEIA GERAL DO CONSORCIO CVC - 29-12-2020

Publicação Nº 2790415

ATA DA 24ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - (CVC).
As 09h00min (nove horas) do dia 29 de dezembro de 2020, reuniram-se na sala de reunião da Sede do Consórcio Intermunicipal Velho Coronel - CVC, situado na Av. Santa Catarina, nº 346, Centro, Coronel Freitas/SC, os membros da Diretoria do Consórcio Intermunicipal Velho
Coronel - CVC, bem como os demais prefeitos e vice-prefeitos dos Municípios Associados ao Consórcio Intermunicipal Velho Coronel - CVC,
cuja lista de presença segue em anexo, para realização da Assembleia Geral Ordinária, conforme determina o artigo 13º do Estatuto, a qual
foi convocada pelo Edital de Convocação nº 002/2020, publicado no Mural Público do Consorcio CVC na data de 08/12/2020, e no Jornal
Eletrônico “Diário dos Municípios” no dia 09/12/2020, Edição nº 3346, página 1935, publicação nº 2749768, bem como encaminhado via
e-mail a todos os Municípios Associados, com a seguinte pauta: 1º) Apresentação e aprovação do Relatório de Gestão;
2º) Apresentação e aprovação do Balanço do Exercício (2020); 3º) Apresentação e aprovação do Orçamento para o Exercício seguinte
(2021); 4º) Assuntos Gerais. O presidente do Consórcio CVC Sr. Carlos Alberto Tozzo chamou a atenção de todos para o início da Assembleia, agradecendo a presença dos mesmos, passando a palavra para o Assessor Jurídico Sr. Marcos Fernando Zanella, onde este destacou
a previsão estatutária da Assembleia Geral Ordinária e leu a pauta do dia, passando a apresentar o primeiro item da pauta, Relatório de
Gestão, sendo que foi explanado sobre todos programas em execução pelo Consórcio CVC no ano de 2020, especialmente os programas de
compras compartilhadas e o da instalação da usina de asfalto, bem como as prioridades para o ano de 2021, enfatizou ainda que o Consórcio CVC está com todos os seus registros e negativas em dia, sendo assim está apto a receber recursos do Governo Federal, Estadual ou
de qualquer outra entidade. Devolvendo a palavra ao presidente, este colocou o relatório em discussão e votação o qual foi aprovado por
todos os presentes. Prosseguindo o Assessor Jurídico passou a apresentar o segundo item da pauta, Apresentação e Aprovação do Balanço
do Exercício de 2020, explicando sobre as receitas recebidas e despesas realizadas, detalhando uma a uma, informando que o Consórcio
fechará ou o exercício de 2020, com um saldo de aproximadamente R$ 109.000,00 (cento e nove mil reais), sendo que deste valor parte
está reservada para a questão no IR, explicou ainda que o valor não é exato pois estamos no dia 29, onde alguns municípios ainda não
efetuaram o depósito do mês de dezembro e não se sabe o valor dos rendimentos do valor que está aplicado, salientou que este saldo já
vem do ano de 2019, onde solicitou a autorização do prefeitos presentes para a retenção deste valor, sendo que o mesmo será utilizado para
a aquisição do veículo, que estava programada para o ano de 2019, porém não foi possível devido ao valor não ser suficiente. Devolvendo
a palavra ao presidente, este colocou o Balanço em discussão e votação o qual, após amplo debate, foi aprovado por todos os presente,
incluindo a retenção do saldo para a aquisição do veículo. Passando-se ao terceiro item de pauta, Apresentação e aprovação do orçamento
para o exercício de 2021, foi relatado que se permanecer os mesmos municípios associados no ano de 2021, não haverá necessidade de
aumento na contribuição, mantendo-se a do exercício de 2020, salientou ainda que os valores também não foram aumentados para os
exercícios de 2017, 2018, 2019 e 2020, ou seja, são os mesmos do exercício de 2016, sendo assim as contribuições para o exercício de 2021
são as seguintes: Municípios com até 5.000 habitantes repassará o valor de R$ 1.950,00 (um mil, novecentos e cinquenta reais); Municípios
com população entre 5.001 e 10.000 habitantes repassará o valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais); Municípios com população
entre 10.001 e 25.000 habitantes repassará o valor de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais); Municípios com população entre 25.001 e
100.000 repassará o valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) e Municípios com população superior a 100.001 habitantes repassara o valor de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais), lembrou que o número de habitantes considerado para a realização da apuração
dos valores a serem repassados é o definido anualmente pelo IBGE, conforme determinado na Assembleia Geral Extraordinária do dia 02 de
junho de 2020, relatou que será realizada uma assembleia geral extraordinária na data de 08/01/2021, com os prefeitos eleitos para definição de alguns pontos, entre eles o orçamento de 2021 caso haja necessidade de alteração, sendo assim passou a palavra ao Presidente que
colocou o Orçamento para o exercício de 2021 em discussão e votação, sendo aprovado por todos os presentes. Em sequência, passou-se
ao quarto item da pauta. Assuntos Gerais, onde o Assessor Jurídico destacou que o Prefeito do Município de Santiago do Sul, entrou em
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contato questionando a possibilidade do Município retornar a se associar ao CVC, e que teve reunião com o vice-prefeito eleito do Município
de Xaxim, Sr. Ideraldo Luiz Sorgato o qual manifestou interesse do Munício associar-se ao CVC destacando que há previsão no estatuto
para a adesão do Município de Xaxim, o Presidente consultou os demais prefeitos sobre as duas intenções onde todos votaram favorável
as mesmas, e em especial ao caso do Município de Santiago do Sul, ficou definido pelos prefeitos presentes que o mesmo fica isento do
pagamento do aviso prévio quando da sua retirada no ano de 2014, retornado com o Assessor Jurídico este informou ainda que recebeu
e-mail do sistema SICONV informando da aprovação da proposta da Usina de Asfalto, o Presidente ressaltou a importância da instalação da
usina de asfalto para todos os município da região, bem como da aquisição do veículo para o CVC e com este a busca por novo Municípios
associados ao Consórcio, o Presidente informou ainda que o Consórcio CVC, está mantendo os trabalhos home office conforme decretado
através do Decreto/Presidente 001/2020 e devidamente convalidado pela assemblei geral extraordinária do dia 02 de junho de 2020, os
quais permanecerão assim até que haja condições seguras do retorno do trabalho presencial, não havendo mais nada a relatar, o Assessor
Jurídico passou a palavra ao Presidente do CVC Sr. Carlos Alberto Tozzo, que agradecendo a presença de todos, declarou encerrada a 24ª
Assembleia Geral do Consórcio CVC. E por assim ter sido designado, eu, Marcos Fernando Zanella (OAB/SC 30881), declaro como autênticos
os fatos acima narrados.

CONTRATO ADM 001-2020 - ADM Nº 001-2020 - ALUGUEL

Publicação Nº 2788533

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2021
CONTRATO DE LOCAÇÃO – 001/2021
Que entre si celebram, de um lado CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC, inscrito no CNPJ sob nº 14.688.861/0001-19,
com sede na Av. Santa Catarina, nº 346, sala nº 02, Centro, CEP 89.840-000, no Município de Coronel Freitas, Estado de Santa Catarina,
neste ato representado por sua Diretora Executiva, Sra. FLAVIA ROLIN DE MOURA de ora em diante denominado simplesmente LOCATÁRIO
e de outro lado, o Sr. CESAR FRANCISCO CHIARELOTTO, brasileiro, solteiro, agricultor, inscrito no CPF/MF sob o nº 305.006.649-00, portado
da Carteira de Identidade - RG nº 618.634, órgão expedidor SSP/SC, residente e domiciliado na Av. Santa Catarina, nº 346, Ap. 201, Centro,
C.E.P. 89.840-000, no Município de Coronel Freitas, Estado de Santa Catarina
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto do presente instrumento consiste na locação da Sala nº 02, com 100 Mts2, situada na Av. Santa Catarina, nº 346, Centro, CEP
89.840-000, no Município de Coronel Freitas, Estado de Santa Catarina, para funcionamento da sede do LOCATÁRIO.
§ 1º - A sala ora locada será utilizada exclusivamente para a sede do LOCATÁRIO, não podendo ser utilizada para outra finalidade, nem
mesmo sublocada à terceiros, sendo que a utilização será nos dias úteis nos horários das 7:30 as 18:00 horas.
§ 2º - Caso haja a necessidade da utilização da sala para reuniões ou outras atividade do LOCATÁRIO no período da noite ou finais de semana, deverá ser consultado antecipadamente o LOCADOR.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA LICITAÇÃO
O presente contrato é dispensado de licitação, face ao valor contratado e os disposto
no inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666/93. Aplicam-se a este contrato administrativo, todas as disposições contidas na Lei Federal nº
8.666/93 e suas posteriores alterações, utilizando-se deste ordenamento para dirimir casos omissos.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO
O prazo da presente locação é de 12 (doze) meses, com início em 02 de janeiro de 2021 e termino em 31 de dezembro de 2021.
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
O valor do presente contrato é de R$ 1.200,00 (um mil e cem reais) por mês, totalizando o presente contrato o valor de R$ 14.400,00
(quatorze mil e quatrocentos reais), o pagamento será realizado através de transferência ou depósito bancário no Banco do Brasil, conta
corrente nº 1.995.620-7, agência nº 2006-0, de Coronel Freitas, de titularidade do LOCADOR.
CLAUSULA QUINTA – DO REAJUSTE
O valor do aluguel ora contratado não sofrerá reajuste no período.
CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS.
O presente contrato e firmado com suporte financeiro e orçamentário, com recursos próprios da Administração Municipal, correndo a conta
do orçamento de 2021.
CLÁUSULA SETIMA – DA RESCISÃO
O presente contrato poderá ser rescindido por ambas as partes se assim o desejarem, desde que seja feito comunicado com antecedência
de 60 (sessenta dias), sendo desnecessário qualquer justificativa.
CLÁUSULA OITAVA – DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Coronel Freitas - SC., para dirimir possíveis dúvidas não resolvidas entre as partes.
E, por estarem justos e contratados, firmam o presente juntamente com duas testemunhas, preparado em duas vias de igual forma e teor.
Coronel Freitas, SC., 02 de janeiro de 2021
Flávia Rolim de Moura 		
Diretora Executiva 		

Cesar Francisco Chiarelotto
Locador
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Locatário
Testemunhas: IVONE MARIA MARTELLI
CPF. 620.968.509-91 			

MARINES COSTA MARTELLI
CPF. 029.917.869-22

Assessoria Jurídica Visto em ___/____/____ MARCOS FERNANDO ZANELLA
OAB/SC 30881

CONTRATO ADM 002-2020 - ADM Nº 002-2020 - FORNECIMENTO DE INTERNET

Publicação Nº 2788535

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2021
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE INTERNET Nº 001/2021
Por este instrumento de contrato, e na melhor forma de direito, que fazem entre si o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL
– CVC, pessoa jurídica de direito público interno, com sede Administrativa na Av. Santa Catarina, nº 346, sala nº 02, no Município de Coronel Freitas, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob nº 14.688.861/0001-19, neste ato representado por sua Diretora Executiva,
Sra. FLAVIA ROLIN DE MOURA de ora em diante denominado simplesmente CONTRATANTE e de outro lado, GLOBAL NET COMERCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 05.057.398/0001-16, Inscrição Estadual nº
254.388.175, com sede administrativa na Avenida Santa Catarina, nº 623, centro, no Município de Coronel Freitas, Estado de Santa Catarina,
neste ato representada pelo seu administrador, sr. HÉBER SOLIVO, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF sob o nº 055.999.869-42,
portador da Carteira de Identidade nº 3.505.223, residente e domiciliado no Município Coronel Freitas, Estado de Santa Catarina, celebram
este Contrato mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto o fornecimento, pelo CONTRATADO, de internet de banda larga, com transmissão via rádio, velocidade de 5mbs, para o CONTRATANTE.
CLÁUSULA SEGUNDA – BASE DO CONTRATO
2.1. O presente contrato é assinado por dispensa de licitação, baseado no inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666/93. Aplicam-se a este contrato
administrativo, todas as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, utilizando-se deste ordenamento
para dirimir casos omissos.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA LOCAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO
3.1. A CONTRATADA fornecerá à CONTRATANTE acesso à internet banda larga, com transmissão via rádio, na velocidade de 5mbs, para
o CONTRATANTE, de forma ininterrupta e contínua nas 24 horas do dia nos 7 dias da semana, sem que haja diminuição na velocidade
contratada, onde a CONTRATADA fornecerá todos os equipamentos necessários a transmissão e recepção do sinal de Internet, sendo que
quando for necessário, qualquer manutenção esta fica a cargo do CONTRATADO que arcará com todas as despesas inerentes a mesma.
CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1 Pelo fornecimento dos serviços descriminados nas Cláusulas Primeira e Terceira deste contrato a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA
o valor mensal de R$ 59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos) por todos os serviços, totalizando R$ 718,80 (setecentos e dezoito
reais e oitenta centavos). A primeira mensalidade será paga até o dezimo dia útil do mês fevereiro e as demais sempre na mesma data dos
meses subsequentes.
4.2 O presente contrato e firmado com suporte financeiro e orçamentário, com recursos próprios da Administração Municipal, correndo a
conta do orçamento de 2021.
CLÁUSULA QUINTA – RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
5.1. Notificar à CONTRATADA, por escrito, quaisquer irregularidades que venham a ocorrer, em função da operacionalização do sistema de
transmissão.
5.2. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma estabelecida neste contrato.
5.3. Facilitar o acesso dos técnicos da CONTRATADA nas áreas de trabalho e prestar as informações necessárias ao bom desempenho das
funções, quando for o caso.
5.4. Dar prioridade aos técnicos da CONTRATADA para utilização do equipamento da CONTRATANTE quando da necessidade de visita técnica.
CLÁUSULA SEXTA – RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
5.1 Fornecer acesso à internet com velocidade mínima de 5 mbp, durante as 24 horas do dia e 7 dias da semana;
5.2. Executar, em consonância com as regras contratuais, o ajustado nos termos deste contrato;
5.3. Utilizar na execução do serviço contratado pessoal qualificado para o exercício das atividades que lhe forem confiadas;
5.4. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais resultantes da execução deste contrato;
CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES
6.1. Pela inexecução total ou parcial deste contrato, ressalvados os motivos de força maior devidamente comprovados e a critérios da CONTRATANTE, a CONTRATADA sujeitar-se-á às seguintes sanções:
6.1.1. Advertência escrita decorrente de descumprimento do pactuado.
6.1.2. Não sendo justificado o motivo do descumprimento, multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato.
6.2. A multa não impede que a CONTRATANTE rescinda unilateralmente este contrato.
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6.3. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada nos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE
ou cobrada judicialmente.
6.4. Da aplicação de qualquer multa será a CONTRATADA notificada para o recolhimento no prazo de trinta dias úteis.
6.5. O montante de multas aplicadas à CONTRATADA não poderá ultrapassar a 10% (dez por cento) do valor global do contrato. Caso
aconteça, a CONTRATANTE terá o direito de rescindir o contrato mediante notificação.
CLÁUSULA SÉTIMA – RESCISÃO
7. A ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666/93 ensejará a rescisão do contrato.
7.1. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo administrativo sendo assegurado o contraditório
e a ampla defesa.
7.2. Os casos de rescisão administrativa ou amigável serão precedidos de comunicação por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta)
dias.
7.3. Em caso de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, o presente contrato poderá ser rescindido ou suspenso.
7.4. Aplica-se, para fins de rescisão, o disposto no art. 79 da Lei nº 8.666/93.
7.5. Caso haja atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, salvo em caso de calamidade pública,
grave perturbação da ordem interna ou guerra, poderá a CONTRATADA, após notificação, optar pela suspensão do cumprimento de suas
obrigações até que seja normalizada a situação, inclusive ao trancamento da senha de utilização dos sistemas.
CLÁUSULA OITAVA – ALTERAÇÃO
8.1. A alteração de qualquer dos dispositivos estabelecidos neste contrato, somente se reputará válida se tomadas expressamente em instrumento Aditivo, passando a dele fazer parte.
CLÁUSULA NONA – DOS PRAZOS
9.1. O prazo de vigência deste contrato será de 02 de janeiro de 2021 até 31 de dezembro de 2021, podendo ser prorrogado em conformidade com o Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.2. Na hipótese de qualquer litígio fundado, direta ou indiretamente, no presente instrumento, a responsabilidade da CONTRATADA, seja a
que título for, não será superior ao valor contratado. Em hipótese alguma a CONTRATADA será responsável por qualquer erro, má interpretação, pela aplicação ou utilização inadequada dos módulos que importem em danos reais, monetários fiscais e, tampouco, será responsabilizado por qualquer dano emergente, lucros cessantes ou outros danos diretos ou indiretos sofridos pela CONTRATANTE ou por terceiros.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO
As partes contratantes elegem o Foro da Comarca da Coronel Freitas, SC, como o único competente para dirimir dúvidas acaso surgidas,
renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem de perfeito e comum acordo, justos e contratados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual forma e teor, na presença
das testemunhas abaixo, para todos os fins de direito.
Coronel Freitas, SC , 02 de janeiro de 2021.
CONSÓRCIO VELHO CORONEL 		
GLOBAL NET COM, E REPRE LTDA - ME
Flávia Rolim de Moura 			
Héber Solivo
Contratante 				Contratada
Testemunhas: IVONE MARIA MARTELLI
CPF. 620.968.509-91 			

MARINES COSTA MARTELLI
CPF. 029.917.869-22

Assessoria Jurídica Visto em ____/____/____ MARCOS FERNANDO ZANELLA
OAB/SC 30881

CONTRATO ADM 003-2020 - ADM Nº 003-2020 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Publicação Nº 2788539

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2021
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTABEIS Nº 001/2021
Que entre si celebram, de um lado o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC, inscrito no CNPJ sob nº 14.688.861/0001-19,
com sede na Av. Santa Catarina, nº 346, sala nº 02, Centro, CEP 89.840-000, no Município de Coronel Freitas, Estado de Santa Catarina,
neste ato representado por sua Diretora Executiva, Sra. FLAVIA ROLIN DE MOURA de ora em diante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a empresa MARCELO DUZ, estabelecida na Rua Antônio Cordenonsi Filho, 891, Sala 02, Bairro Alvorada, CEP 89.825000, no Município de Xaxim, Estado de Santa Catarina, registrada o CNPJ sob o nº 32.905.667.0001-20 neste ato representado por seu
Proprietário o Sr. Marcelo Duz, brasileiro, solteiro, contador, portador da Carteira de Identidade - RG nº 3.450.301-3, inscrito no CPF/MF sob
o nº 004.432.909-11, e CRC/SC sob o nº 027807/O-1, residente e domiciliado na Rua Antônio Cordenonsi Filho, nº 891, Bairro Alvorada, CEP
89.825-000, no Município de Xaxim, Estado de Santa Catarina, doravante denominado de CONTRATADO, tem justo contratado a prestação
de Serviço de Assessoria Contábil e Financeira, e que reger-se-á mediante as cláusulas e condições a seguir descritas.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
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O presente Contrato tem como objetivo a contratação de serviços de Assessoria Contábil e Financeira com carga horária de 8 (oito) horas
mensais, com Assessoria Contábil e Financeira do Consórcio Intermunicipal Velho Coronel – CVC, Assessoramento na: Emissão de Empenhos; elaboração e emissão Balancetes e Balanços; Acompanhamento das despesas e receitas com controle do equilíbrio econômico
financeiro; Elaboração do PPA, LDO, LOA; elaboração da Folha de Pagamento; elaboração de todas as informações referente a folha de
pagamento; elaboração e apresentação de todas as declarações exigidas.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA LICITAÇÃO
O presente contrato é dispensado de licitação, devido seu valor total, em observância ao disposto no inciso II do artigo 24 da Lei Federal
Nº 8,666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO
O Prazo do presente instrumento e de 12 (doze) meses, com início em 02 de janeiro de 2021 e término em 31 de dezembro de 2021, impreterivelmente.
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR
Para efeito deste contrato, o valor total e de R$ 18.600,00 (dezoito mil e seiscentos reais), que serão divididos em 12 (doze) pagamentos
mensais de R$ 1.550,00 (um mil e quinhentos e cinquenta reais).
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO
O pagamento pela execução dos serviços ora contratados será feito mensalmente até o dia 10 do mês subseq-ente, sem qualquer acréscimo, mediante a realização do mesmo e apresentação de nota fiscal de prestação de serviços.
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
a) Indicar o Responsável Técnico (Contabilista) para assinar os documentos contábeis e demais informações;
b) Manter o Responsável devidamente habilitado e em dia com seu Conselho de representação;
c) Prestar os serviços descritos nas cláusulas primeira e sexta do presente instrumento.
d) Custear as despesas com pessoal, tributos e outros encargos decorrentes das prestações de serviços.
e) A Assessoria Contábil Financeira do Consórcio Intermunicipal Velho Coronel - CVC envolvendo:
I. Contabilidade Geral;
II. Emissão de Empenhos;
III. Balancetes, Balanços;
IV. Acompanhamento das despesas e receitas;
V. Elaboração do PPA, LDO, LOA;
VI. Elaboração da Folha de Pagamento;
VII. Elaboração de todas as informações referente a folha de pagamento;
VIII. Elaboração e apresentação de todas as declarações exigidas, com carga horária de 8 (oito) horas mensais nos termos do presente
contrato, a ser prestada na sede do consórcio.
CLÁUSULA SETIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.
a) Determinar os serviços que entender necessários dentro do objeto do presente instrumento autorizando-os;
b) Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços;
c) Efetuar o pagamento contra a prestação dos serviços.
CLÁUSULA OITAVA – DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTARIOS.
O presente contrato e firmado com suporte financeiro e orçamentário, com recursos próprios, correndo a conta do orçamento de 2021,
conforme segue:
- Conta:00040122.0001.2001.33900000
- Projeto: Operação e Manutenção Velho Coronel
- Elemento: Serviços de Apoio Administrativo, técnico e operacional
- Modalidade de Aplicação: Aplicação Direta
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO.
O presente instrumento contratual poderá ser rescindido antecipadamente, por qualquer uma das partes, sem a necessidade de qualquer
justificativa, mediante prévio aviso de 10 dias.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
Os direitos e deveres do presente contrato transmitem-se a herdeiros e sucessores na forma da lei
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
Em caso de inexecução, erro de execução, execução imperfeita ou inadimplemento contratual, a Contratada ficará sujeita sem prejuízos das
responsabilidades civil e criminal que couber, as seguintes penalidades:
I. advertência;
II. multa administrativa correspondente a 10% (dez por cento) do valor total do presente contrato;
III. Impossibilidade de licitar e contratar com a contratante pelo prazo de até 02 (dois) anos a contar do dia da fixação da pena;
IV. declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO
Fica eleito o Foro Jurídico da Comarca de Coronel Freitas – SC, para dirimir dúvidas não resolvidas pelas partes.
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E, Por estarem justos e contratados, assinam o presente perante duas testemunhas, elaborado em duas vias de igual forma e teor.
Coronel Freitas – SC 02 de janeiro de 2021.
CONSÓRCIO - CVC 			
Flávia Rolim de Moura 			
Diretora Executiva 			
Contratante

MARCELO DUZ
Proprietário
Contratada

Testemunhas: IVONE MARIA MARTELLI
CPF. 620.968.509-91 			

MARINES COSTA MARTELLI
CPF. 029.917.869-22

Assessoria Jurídica Visto em ___/____/____ MARCOS FERNANDO ZANELLA
OAB/SC 30881

CONTRATO ADM 004-2020 - ADM Nº 004-2020 - HOSPEDAGEM DE EMIAL

Publicação Nº 2788574

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2021
CONTRATO DE HOSPEDAGEM DE E-MAIL(S) Nº 001/2021
Que entre si celebram, de um lado o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC, inscrito no CNPJ sob nº 14.688.861/0001-19,
com sede na Av. Santa Catarina, nº 346, sala nº 02, Centro, CEP 89.840-000, no Município de Coronel Freitas, Estado de Santa Catarina,
neste ato representado por sua Diretora Executiva, Sra. FLAVIA ROLIN DE MOURA de ora em diante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a empresa UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pessoa jurídica de direito privando, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 02.255.187/0001-08, estabelecida na Rua Duque de Caxias, nº 831, Centro, CEP 89.120-000, no Município de Timbó, Estado de Santa
Catarina, neste ato representado por seu Diretor, Sr. CLEVER MANNES, solteiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade –
RG nº 2.969.900, inscrito no CPF/MF sob o nº 969.740.019-91, residente e domiciliado na Rua Pomeranos, nº 192, Bairro Pomeranos, CEP
89.120-000, no Município de Timbó, Estado de Santa Catarina, doravante denominado de CONTRATADO, tem justo contratado a hospedagem de e-mail, que reger-se-á mediante as cláusulas e condições a seguir descritas.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
O presente Contrato tem como objetivo a contratação de serviços de Locação de e-mail sendo contratado o plano “Fique Essencial de 20
GB” para locação dos e-mail(s) do Consórcio Intermunicipal Velho Coronel – CVC.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA LICITAÇÃO
O presente contrato é dispensado de licitação, devido seu valor total, em observância ao disposto no inciso II do artigo 24 da Lei Federal
Nº 8,666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO
O Prazo do presente instrumento e de 12 (doze) meses, com início em 02 de janeiro de 2021 e término em 31 de dezembro de 2021, impreterivelmente.
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR
Para efeito deste contrato, o valor total e de R$ 358,80 (trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos), que serão divididos em 12
(doze) pagamentos mensais de R$ 29,90 (vinte e nove reais e noventa centavos).
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO
O pagamento pela execução dos serviços ora contratados será feito mensalmente até o dia 10 do mês subseq-ente, sem qualquer acréscimo, mediante a realização do mesmo e apresentação de nota fiscal de prestação de serviços.
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
a) Manter os equipamentos e pessoal técnico necessária para o atendimento do objeto contrato;
b) Manter o Responsável devidamente habilitado para atendimento ao CONTRATANTE;
c) Custear as despesas com pessoal, tributos e outros encargos decorrentes das prestações de serviços.
d) Manter o funcionamento e acesso aos e-mail 24 horas por dia.
CLÁUSULA SETIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.
a) Determinar os serviços que entender necessários dentro do objeto do presente instrumento autorizando-os;
b) Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços;
c) Efetuar o pagamento contra a prestação dos serviços.
CLÁUSULA OITAVA – DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTARIOS.
O presente contrato e firmado com suporte financeiro e orçamentário, com recursos próprios, correndo a conta do orçamento de 2021.
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO.
O presente instrumento contratual poderá ser rescindido antecipadamente, por qualquer uma das partes, sem a necessidade de qualquer
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justificativa, mediante prévio aviso de 10 dias.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
Os direitos e deveres do presente contrato transmitem-se a herdeiros e sucessores na forma da lei
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
Em caso de inexecução, erro de execução, execução imperfeita ou inadimplemento contratual, a Contratada ficará sujeita sem prejuízos das
responsabilidades civil e criminal que couber, as seguintes penalidades:
I. advertência;
II. multa administrativa correspondente a 10% (dez por cento) do valor total do presente contrato;
III. Impossibilidade de licitar e contratar com a contratante pelo prazo de até 02 (dois) anos a contar do dia da fixação da pena;
IV. declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO
Fica eleito o Foro Jurídico da Comarca de Coronel Freitas – SC, para dirimir dúvidas não resolvidas pelas partes.
E, Por estarem justos e contratados, assinam o presente perante duas testemunhas, elaborado em duas vias de igual forma e teor.
Coronel Freitas – SC 02 de janeiro de 2021.
CONSÓRCIO - CVC 			
Flávia Rolim de Moura 			
Diretora Executiva 			
Contratante

CLEVER MANNES
Proprietário
Contratada

Testemunhas: IVONE MARIA MARTELLI
CPF. 620.968.509-91 			

MARINES COSTA MARTELLI
CPF. 029.917.869-22

Assessoria Jurídica Visto em ___/____/____ MARCOS FERNANDO ZANELLA
OAB/SC 30881

EDITAL DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES 001-2021

Publicação Nº 2790463

EDITAL DE CHAMAMENTO AOS INTERESSADOS PARA INSCRIÇÕES NO CADASTRO DE FORNECEDORES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
VELHO CORONEL Nº 001/2021
O Consórcio Intermunicipal Velho Coronel - CVC, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa à Av. Santa Catarina, nº
1022 – Centro – no Município de Coronel Freitas, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob o nº 14.688.861/0001-19, torna público
para conhecimento de todos os interessados, que estará recebendo, junto a sua Sede, inscrições para fornecedores do Consórcio Público,
conforme determina a Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações.
I - DO OBJETO:
1.1 O objeto do presente Edital é receber inscrições de fornecedores no cadastro de fornecedores do Consórcio Intermunicipal Velho Coronel
- CVC, para efeito de habilitação para qualquer modalidade de licitação e/ou contrato.
II - DA DOCUMENTAÇÃO:
2.1 Será exigido dos interessados para que comprovem a habilitação, os seguintes documentos:
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, ou Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício (de acordo com as exigências do Novo Código Civil);
b) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) ou Cadastro de Pessoa Física (CPF);
c) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal (Alvará), se houver da sede da empresa proponente;
d) Alvará Sanitário (nos casos exigidos por Lei);
e) Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial;
f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS);
g) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
h) Certidão Negativa com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor;
i) Certidão Negativa Municipal do domicílio ou sede do fornecedor;
j) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa, nos termos
da Lei federal nº 12.440/2011.
2.2 Os documentos listas no item 2.1 deverão ser apresentados em 01 (uma) via, original ou autenticada, se não for extraída da Internet.
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Coronel Freitas, 04 de janeiro de 2021.
Flávia Rolim de Moura
Diretora Executiva

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N 003-2020 - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 2021

Publicação Nº 2790483

Edital de Convocação n. 003/2020
O Presidente do Consórcio Intermunicipal Velho Coronel - CVC, Sr. Carlos Alberto Tozzo, no uso de suas atribuições e em conformidade com
o artigo 13 do Protocolo de Intenções do Consórcio Intermunicipal Velho Coronel - CVC,
Convoca:
Os senhores membros da Diretoria do Consórcio Intermunicipal Velho Coronel - CVC, bem como todos os representantes dos municípios
associados, para a assembleia geral extraordinária, com fundamento no artigo 13 do Protocolo de Intenções do CVC, a ser realizada no dia
08 de janeiro de 2021, na Sede do Consórcio Intermunicipal Velho Coronel - CVC, com a seguinte ordem do dia:
Data: 08 de janeiro de 2021 (sexta feira)
Horário: Início às 09:00 (nove horas)
Local: Sede do Consórcio Intermunicipal Velho Coronel - CVC
Ordem do dia:
1º)
2º)
3º)
4º)

Apresentação do CVC ao Prefeito;
Apresentação das atividades e projeto do CVC;
Eleição da Diretoria para o biênio 2021/2022;
Assuntos Gerais.

Coronel Freitas, SC, 29 de dezembro de 2020.
Carlos Alberto Tozzo
Presidente do CVC.

TERMO DE CONVOCAÇÃO - RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR - EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO

Publicação Nº 2788844

TERMO DE CONVOCAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO - Nº 11/2020
PROCESSO DE LICITAÇÃO - Nº 07/2020
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2020
A Pregoeira do Consórcio Intermunicipal Velho Coronel - CVC, Sr. FLÁVIA ROLIM DE MOURA, no uso de suas atribuições, convoca os membros da equipe de apoio para comparecerem à reunião às 08:00 horas do dia 15/12/2020, para a apreciação das proposta apresentadas
pelo fornecedores.
Coronel Freitas - SC, 23 de dezembro de 2020.
FLÁVIA ROLIM DE MOURA
Pregoeira
Ciente:
Marines Costa Martelli: _________________________ em: __/___/_____
Ivone Maria Martelli: _________________________ em: __/___/_____
ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC
PROCESSO ADMINISTRATIVO - Nº 11/2020
PROCESSO DE LICITAÇÃO - Nº 07/2020
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2020
RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR
Analisando os orçamentos apresentados, bem como as proposta elaboradas e a documentação juntada pelas empresas fornecedoras e
buscando atingir o princípio da eficiência, bem como procurando a proposta mais vantajosa para a o Consórcio Intermunicipal Velho Coronel
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– CVC, (Administração pública), e seguindo o critério de menor preço global, opta-se pela fornecedora: IPM SISTEMAS LTDA – CNPJ:
01.258.027/0001-41
Demonstrativos dos valores apresentados
Conforme orçamentos anexados
Coronel Freitas, SC 28 de dezembro de 2020.
FLAVIA ROLIM DE MOURA
Diretora Executiva
ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC
EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO
Do resultado relativo a dispensa de licitação, em processo de licitação pública de acordo com a lei n. 8.666 de 21 de junho de 1993, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei n. 8.883 de junho de 1994 e suas alterações posteriores:
Modalidade ............................. : DISPENSA DE LICITAÇÃO n. 01/2020
Número: .................................. : Processo Administrativo Licitatório n. 11/2020
Data da Emissão: .................... : 23 / 12 / 2020
Abertura dos Documentos: ..... : 28/ 12 / 2020
Objeto: .................................... : Contratação de empresa especializada para locação de "sistema nuvem” e serviços para as áreas Módulos: Contabilidade, Suprimentos, Recursos Humanos e Portal de Serviço ao Cidadão.
ITEM

1

UNI.

12

DESCRIÇÃO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para locação de "sistema
nuvem" e serviços para as áreas adiante informadas:
Módulos:
Contabilidade
- Planejamento e Orçamento
- Gestão Contábil, Financeira, P. Contas
Suprimentos
- Compras, Licitações e Contratos
Recursos Humanos
- Folha de Pagamento
Portal de Serviços ao Cidadão
- Autoatendimento
- Portal da Transparência
Total

Mensal unitário

Valor total

110,00
345,00
320,00
285,00
330,00
260,00
1.650,00

19.800,00

A Diretora Executiva, no uso de suas atribuições que lhe confere a Legislação em vigor, torna público, a todos os interessados e aos participantes do processo de licitação supra identificado, que a mesma proferiu, com relação a proposta, o seguinte julgamento:
Empresa contratada: IPM SISTEMA LTDA – CNPJ: 01.258.027/0001-41
Coronel Freitas - SC, 28 de dezembro de 2020.
FLAVIA ROLIM DE MOURA
Diretora Executiva

CIMGEPA
ANEXO - ATA 003 DE 28-12-2020

Publicação Nº 2789037

PROPOSTA APROVADA DA LDO E LOA 2021
Reunião Ata 03 2020 de 28 de Dezembro de 2020
CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DE GESTAO PUBLICA DA AMESC – CIMGEPA, para o exercício de 2021, com valor previsto em R$ 6.530.700,00 conforme detalhamento a seguir:
Fonte de Recurso
Contrato de Rateio
Rend. De Aplicação Financeira
SUB - TOTAL

Valores Ano R$
R$ 30.000,00
R$ 100,00
30.100,00

Fonte de Recurso

Valores Ano R$
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Transferência de Convênio Estadual
• Programa Recuperar
Rend. De Aplicação Financeira Vinculado

6.000.000,00
R$ 500,00

Transferência de Convênio Federal
Rend. De Aplicação Financeira Vinculado
SUB - TOTAL

500.000,00
R$ 100,00
6.500.600,00

TOTAL

6.530.700,00
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METAS E DIRETRIZES DO EXERCÍCIO 2021
PROGRAMA, DIAGNÓSTICO, DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS DO CIMGEPA
ÓRGÃO: 01 – CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DE GESTAO PUBLICA DA AMESC – CIMGEPA
UNIDADE: 01 – CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DE GESTAO PUBLICA DA AMESC – CIMGEPA
PROGRAMA 01 – Manutenção e Infraestrutura e Desenvolvimento Regional
DIRETRIZ : Manutenção da entidade e Infraestrutura das Vias Estaduais com Desenvolvimentos das Atividade Regionais.
OBJETIVOS: Desenvolvimento das Atividades na Área da Infraestrutura com Recursos Estaduais. Desenvolvimento das Atividades Econômicas e Sociais
com auxílio de Recursos Federais .
1 PROJETO/ 2 ATIVIPRODUTO
UNID/MED
META
VALOR
FONTE
DADE
2.001 - MANUTENÇÃO
R$ 28.200,00
OPERACIONAL DO
Consórcio Público
Unidade
01
R. Municipal
CIMGEPA
2.002 - MANUTENÇÃO
OPERACIONAL DE
Consórcio Público
Unidade
01
R$ 820,00
R. Municipal
LICITAÇÕES.
2.003 - MANUTENÇÃO
OPERACIONAL DE
Consórcio Público
Unidade
01
R$ 740,00
R. Municipal
SERVIÇOS.
R$ 230,00
R. Municipal
2.004 - DESENVOLVIConsórcio Público
Unidade
01
R$ 6.000.500,00
R. Estadual
MENTO REGIONAL
R$ 500.100,00
R. Federal
2.005 - CONTRIBUIÇÃO
R. Municipal
Consórcio Público
Unidade
01
R$ 80,00
AO PIS/PASEP.
9.001 - RESERVA DE
R. Municipal
Consórcio Público
Unidade
01
R$ 30,00
CONTINGENCIA.

RESOLUÇÃO Nº 003-2020 CIMGEPA

Publicação Nº 2789878

RESOLUÇÃO Nº 003/2020
“Dispõe sobre as Metas e Diretrizes Orçamentárias do CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DE GESTAO PUBLICA DA AMESC
– CIMGEPA, para o exercício de 2021, e dá outras providências. ”
O Presidente do CIMGEPA, no uso de suas atribuições e considerando a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA do CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DE GESTAO PUBLICA DA AMESC – CIMGEPA, de 28 de DEZEMBRO de 2021, que APROVOU as Metas e Diretrizes
Orçamentárias PARA O EXERCÍCIO DE 2021.
RESOLVE:
Art. 1º - Fica aprovada as metas do CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DE GESTAO PUBLICA DA AMESC – CIMGEPA, para
o exercício de 2021, com valor previsto em R$ 6.530.700,00 (Seis Milhões Quinhentos e Trinta Mil e setecentos Reais), conforme detalhamento a seguir:
METAS E DIRETRIZES DO EXERCÍCIO 2021
PROGRAMA, DIAGNÓSTICO, DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS DO CIMGEPA
ÓRGÃO: 01 – CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DE GESTAO PUBLICA DA AMESC – CIMGEPA
UNIDADE: 01 – CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DE GESTAO PUBLICA DA AMESC – CIMGEPA
PROGRAMA 01 – Manutenção e Infraestrutura e Desenvolvimento Regional
DIRETRIZ: Manutenção da entidade e Infraestrutura das Vias Estaduais com Desenvolvimentos das Atividade Regionais.
OBJETIVOS: Desenvolvimento das Atividades na Área da Infraestrutura com Recursos Estaduais. Desenvolvimento das Atividades Econômicas e Sociais
com auxílio de Recursos Federais.
1 PROJETO/ 2 ATIVIPRODUTO
UNID/MED
META
VALOR
FONTE
DADE
2.001 - MANUTENÇÃO
R$ 28.200,00
OPERACIONAL DO
Consórcio Público
Unidade
01
R. Municipal
CIMGEPA
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Consórcio Público

Unidade

01

R$ 820,00

R. Municipal

Consórcio Público

Unidade

01

R$ 740,00

R. Municipal

Consórcio Público

Unidade

01

R$ 230,00
R$ 6.000.500,00
R$ 500.100,00

Unidade

01

R$ 80,00

R.
R.
R.
R.

Unidade

01

R$ 30,00

2.005 - CONTRIBUIÇÃO
Consórcio Público
AO PIS/PASEP.
9.001 - RESERVA DE
Consórcio Público
CONTINGENCIA.

Municipal
Estadual
Federal
Municipal

R. Municipal

Art. 2º - O Presidente do Consórcio durante a elaboração e execução do orçamento de 2021 poderá alterar as metas definidas nesta Resolução, aumentando e/ou diminuindo, incluindo e/ou excluindo projeto ou atividades e seus quantitativos a um de compatibilizar as despesas
orçadas com as receitas estimadas e/ou arrecadadas, de forma a assegurar o equilíbrio das contas públicas e o atendimento às necessidades
do consórcio, conforme disposto no artigo 4° da Lei Complementar nº 101, de 2000.
Art. 3° - O Orçamento do CIMGEPA, para o exercício deu 2021, evidenciará as receitas pela classificação econômica, pela fonte, pela rubrica,
pela alínea e finalmente pela subalínea; e as despesas poderão ter a seguinte classificação:
I - Órgão;
II - Unidade orçamentária;
III - função;
IV - Subfunção;
V - Programa;
VI - Projeto, atividade ou operação especial;
VII - Categoria econômica;
VIII - Grupo de despesa;
IX - Modalidade de aplicação; e
X - Fonte de recurso.
§ 1º A Proposta Orçamentária para o exercício de 2021 evidenciará as receitas e despesas na forma dos seguintes anexos:
I - Demonstrativo da receita e despesa, segundo as categorias econômicas;
II - Resumo geral da despesa;
III - Demonstrativo da evolução da receita, por fontes, conforme disposto no art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000.
Art. 4° - O Orçamento para o exercício de 2021 contemplará recursos para a reserva de contingência, até o limite de cinco por cento da
receita corrente líquida prevista, destinados a atender os passivos contingentes, os riscos e eventos fiscais, dentre outros imprevistos e
imprevisíveis.
Art. 5° - Para efeito do disposto no § 3º do art. 16 da Lei Complementar n.101, de 2000, serão consideradas despesas irrelevantes, aquelas
decorrentes de ação nova, cujo impacto orçamentário financeiro no exercício não exceda o valor para dispensa de licitação fixado no item
I do art. 24 da Lei nº 8.666, de 1993, ou suas alterações, devidamente atualizada.
Art. 6° - A Lei Orçamentária para o exercício de 2021 contemplará autorizações para abertura de créditos adicionais. Os recursos oriundos de
convênios, contratos ou vinculados a qualquer título não previstos no orçamento da receita, ou o seu excesso poderão ser utilizados como
fontes de recursos para a abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais, por ato do Presidente do Consórcio.
§1º A inclusão e/ou alteração da estrutura da categoria econômica em especial, do elemento de despesa e da fonte de recurso nos respectivos projetos e atividades será feita por ato do Presidente do consórcio, alterando o Quadro de Detalhamento de Despesa (QDD), aprovado
por resolução.
§ 2º A Resolução que aprova o Orçamento para o exercício de 2021 conterá autorização para que o Presidente do Consórcio possa remanejar dotações orçamentárias.
Art. 7° - O Presidente do Consórcio está autorizado a assinar convênios, contratos, acordos e ajustes com os governos, federal e estadual,
através de seus órgãos da administração direta ou indireta e com a iniciativa privada, para realização de obras ou serviços de competência
do Consórcio.
Art. 8° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Araranguá (SC), 29 de Dezembro de 2021.
Tiago Zilli
Presidente CIMGEPA
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RESOLUÇÃO Nº 004-2020 CIMGEPA

Publicação Nº 2789881

RESOLUÇÃO Nº 004/2020
“Dispõe sobre o Orçamento do CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DE GESTAO PUBLICA DA AMESC – CIMGEPA, para o
exercício de 2021, e dá outras providências. ”
O Presidente do CIMGEPA, no uso de suas atribuições e considerando a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA do CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTIFINALITARIO DE GESTAO PUBLICA DA AMESC – CIMGEPA, de 28 de Dezembro de 2020, que APROVOU as DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021.
RESOLVE:
Art. 1º - Fica aprovado o Orçamento Próprio do CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DE GESTAO PUBLICA DA AMESC – CIMGEPA, para o exercício de 2021, com Receita estimada em R$ 6.530.700,00 (Seis Milhões Quinhentos e Trinta Mil e setecentos Reais), detalhada a seguir, a qual será arrecadada de acordo com a legislação vigente, obedecendo a seguinte classificação por Categoria Econômica:
Rubricas
10000000000000

Descrição
Receitas Correntes

Previsão R$
6.529.600,00

13000000000000
13210011800100
13210011420100
13210011640100

Receita Patrimonial
Remuneração de Depósitos Bancários – ORDINARIOS
Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS FEDERAL
Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS ESTADUAIS

700,00
100,00
100,00
500,00

17000000000000
17181091010000
17281091010000
17380211010000

Transferências Correntes
Projetos (Convênios Federal) – Principal
Projetos (Convênios Estadual) – Principal
Contrato de Rateio – Munícipio

6.528.900,00
499.500,00
5.999.500,00
29.900,00

20000000000000

Receitas de Capital

1100,00

24100000000000
24180111010000

Transferências dos União
Transferências dos União a Consórcios Públicos – Principal

500,00
500,00

24200000000000

Transferências dos Estados
Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos –
Principal

500,00

Transferências dos Municípios
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos – Principal

100,00
100,00
6.530.700,00

24280111010000
24300000000000
24380111010000
RECEITAS

500,00

Art. 2º - A Despesa é fixada em R$ 6.530.700,00 (Seis Milhões Quinhentos e Trinta Mil e setecentos Reais), conforme discriminado abaixo
e será realizada de acordo com as especificações constantes dos desdobramentos e demonstrativos a seguir:
QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO – PORT. 42/99
ESPECIFICAÇÃO
UNIDADES GESTORAS : CIMGEPA
04. ADMINISTRAÇÃO
23 - Comércio e Serviços
26 – TRANSPORTE
28 – ENCARGOS ESPECIAIS
99 – RESERVA DE CONTINGENCIA

FIXADA
2021
R$ 29.990,00
R$ 500.100,00
R$ 6.000.500,00
R$ 80,00
R$ 30,00

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO – PORT. 42/99
ESPECIFICAÇÃO
UNIDADES GESTORAS : CIMGEPA

FIXADA
2021

FUNÇÃO 04. ADMINISTRAÇÃO
122 – Administração Geral

R$ 29.990,00

FUNÇÃO 11 TRABALHO
334 – Fomento ao Trabalho

R$ 500,100,00

FUNÇÃO 26. TRANSPORTE
782 – Transporte Rodoviário

R$ 6.000,500,00

FUNÇÃO 28. ENCARGOS ESPECIAIS
846 – Outros Encargos Especiais

R$ 80,00
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R$ 30,00

01 - Por Projeto e Atividade:
2.001 - MANUTENÇÃO OPERACIONAL DO CIMGEPA

R$ 28.540,00

• Destinam às despesas de manutenção do Consorcio, controladoria geral do Município e suas assessorias.
Classificação Segundo Natureza e sua Fonte:
Classificação
319000000000000000
339000000000000000
Classificação
449000000000000000

Fonte TCE/SC
00
00
Fonte TCE/SC
00

DESPESAS CORRENTES
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos

28.490,00
100,00
28.390,00
50,00
50,00

02 - Por Projeto e Atividade:
2.002 - MANUTENÇÃO OPERACIONAL DE LICITAÇÕES..

R$ 110,00

• Destinam as despesas com a manutenção dos serviços e eventos no processo de elaboração e fiscalização.
Classificação Segundo Natureza e sua Fonte:
Classificação
339000000000000000
Classificação
449000000000000000

Fonte TCE/SC
00
Fonte TCE/SC
00

DESPESAS CORRENTES
Outras Despesas Correntes
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos

100,00
100,00
10,00
10,00

03 - Por Projeto e Atividade:
2.003 - MANUTENÇÃO OPERACIONAL DE SERVIÇOS.

610,00

• Destinam as despesas com a manutenção dos serviços técnicos especializado para com administração do consorcio.
Classificação Segundo Natureza e sua Fonte:
Classificação
319000000000000000
339000000000000000
Classificação
449000000000000000

Fonte TCE/SC
00
00
Fonte TCE/SC
00

DESPESAS CORRENTES
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos

600,00
100,00
500,00
10,00
10,00

04 - Por Projeto e Atividade:
2.004 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL

6.501.330,00

• Destinam à implantação bem como os serviços técnicos para com o sistema de esgoto, manutenção dos serviços de trânsito, construção e
remodelação de praças, pavimentação de ruas, pavimentação de passeios, manutenção dos serviços urbanos, serviços de coleta e destinação final do lixo, manutenção e melhoria do sistema de iluminação pública, construção de rede pluvial e esgoto, manutenção das estradas
vicinais, construção de pontes e bueiros e aquisição de equipamentos rodoviários, fomento de trabalho Urbano e Agrícola.
Classificação Segundo Natureza e sua Fonte:
Classificação
319000000000000000
319000000000000000
339000000000000000
339000000000000000
339000000000000000
Classificação
449000000000000000
449000000000000000
449000000000000000

Fonte TCE/SC
00
64
00
42
64
Fonte TCE/SC
00
42
64

DESPESAS CORRENTES
Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
Investimentos
Investimentos

6.500.300,00
100,00
100,00
600,00
499.600,00
5.999.900,00
1.030.00
30.00
500,00
500,00

05 - Por Projeto e Atividade:
2.005 - CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP

80,00

• Destinam as despesas com os Impostos Federais inerente a atividades do Consorcio.
Classificação Segundo Natureza e sua Fonte:
Classificação
339000000000000000

Fonte TCE/SC
00

DESPESAS CORRENTES
Outras Despesas Correntes

80,00
80,00

06 - Por Projeto e Atividade:
9.001 - RESERVA DE CONTINGENCIA.
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• Destinam ao atendimento dos riscos fiscais.
Classificação Segundo Natureza e sua Fonte:
Classificação
999000000000000000

Fonte TCE/SC
00

DESPESAS CORRENTES
Outras Despesas Correntes

30,00
30,00

Art. 3º. Fica autorizado, conforme aprovado em assembleia, nos termos do Art. 7º da Lei Federal nº 4.320/1964, a abertura de créditos
adicionais suplementares, através de Resolução, até o limite de 95% (Noventa e Cinco por cento) do orçamento das despesas, utilizando
como fontes de recursos:
I - O excesso ou provável excesso de arrecadação, observada a tendência do exercício;
II - A anulação de saldos de dotações orçamentárias desde que não comprometidas;
III - O produto de operações de crédito autorizadas.
§ 1º A apuração do excesso de arrecadação de que trata o artigo 43, § 3º da Lei Federal nº 4.320/1964 será realizado em cada fonte de
recursos e respectivos detalhamentos identificados nos orçamentos da Receita e Despesa para fins de abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais, conforme exigência contida nos artigos 8º, parágrafo único e 50, I da LRF.
§ 2º O controle da execução orçamentária será realizado de forma a preservar o equilíbrio de caixa para cada uma das fontes de recursos
e respectivos detalhamentos, conforme disposto nos artigos 8º, 42 e 50, I da LRF.
Art. 4°. Fica autorizado, conforme aprovado em assembleia a abertura de créditos adicionais suplementares, até o limite apurado no Balanço
do exercício anterior, por conta do superávit financeiro, através de Resolução.
Parágrafo único. Os créditos adicionais suplementares abertos por conta do superávit financeiro, não contarão para apuração do limite
disposto no artigo anterior.
Art. 5°. Fica autorizado, conforme aprovado em assembleia, a transpor, remanejar ou transferir recursos dentro da mesma categoria de
programação, através de Resolução, nos limites estabelecidos no artigo 3 desta Lei.
Parágrafo único. Para efeito do disposto neste Artigo, entende-se por categoria de programação o órgão, a função, a subfunção, o programa,
projeto/atividade.
Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Araranguá (SC), 29 de dezembro de 2020.
Tiago Zilli
Presidente CIMGEPA

RESOLUÇÃO Nº 005-2020 CIMGEPA

Publicação Nº 2789882

RESOLUÇÃO Nº 005/2019
“Dispõe sobre o contrato de Rateio do CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DE GESTAO PUBLICA DA AMESC – CIMGEPA,
para o exercício de 2019, e dá outras providências. ”
O Presidente do CIMGEPA, no uso de suas atribuições e considerando a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA do CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTIFINALITARIO DE GESTAO PUBLICA DA AMESC – CIMGEPA, de 10 de Agosto de 2019, mediante aprovação por unanimidade de seus
participantes, APROVOU as Relação de rateio Inicial DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.
RESOLVE:
Art. 1º - Fica aprovado o Rateio nas seguintes proporção sobre o Valor Fixado de R$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais):
Participante
ARARANGUÁ
BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA
ERMO
JACINTO MACHADO
MARACAJÁ
MELEIRO
PASSO DE TORRES
PRAIA GRANDE
SÃO JOÃO DO SUL
SOMBRIO
TIMBÉ DO SUL
TURVO
TOTAL

Valor Repasse Corrente
R$ 2.492,00
R$ 2.492,00
R$ 2.492,00
R$ 2.488,00
R$ 2.492,00
R$ 2.492,00
R$ 2.492,00
R$ 2.492,00
R$ 2.492,00
R$ 2.492,00
R$ 2.492,00
R$ 2.492,00
R$ 29.900,00

Valor Repasse Capital
R$ 8,50
R$ 8,50
R$ 8,50
R$ 6,50
R$ 8,50
R$ 8,50
R$ 8,50
R$ 8,50
R$ 8,50
R$ 8,50
R$ 8,50
R$ 8,50
R$ 100,00

Art. 2º - Os referidos valores poderão ser solicitados a qualquer momento. De imediato quando haver a necessidade de saldo para suprir
eventuais insuficiência de caixa
Art. 3º. Fica autorizado, conforme aprovado em assembleia, a referida FATURA DE CONTRATO DE RATEIO.
FATURA DE CONTRATO DE RATEIO 20__
Número: ___
Emissão: __/__/20__
Contratante:
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Município: ________________
CNPJ: __________________
VALORES:
Pelo correto e perfeito desempenho dos serviços ora contratados, nesse mês, o contratante pagará ao contratado o valor de R$ ________
(
_______________)
de
acordo
com
a
classificação
contábil
à
seguir:
CLASSIFICAÇÃO
3.1.71.70
3.3.71.70
4.4.71.70
TOTAL DO REPASSE

DENOMINAÇÃO
Aplicações Diretas (Despesas de Pessoal)
Aplicações Diretas (Despesas Correntes)
Aplicações Diretas (Despesas de Capital)

VALOR
R$
R$
R$
R$
Dados do Bancário
Banco: ___ – _______________
Agência: ____-_ – Agência de _______ - __ Conta
Corrente: ______-_
Operação: ___
Favorecido:
CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DE GESTAO PUBLICA DA AMESC – CIMGEPA

Mês/Referencia: ______/20__

Descrição: Fatura referente ao contrato de rateio número _/____ do CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DE GESTAO PUBLICA DA AMESC – CIMGEPA. Araranguá (SC), 29 de DEZEMBRO de 2020.
Tiago Zilli
Presidente CIMGEPA

CONSAD
EXTRATO N° 01/2021 DO CONTRATO N° 009/2021 – MUNICÍPIO DE IRACEMINHA/SC

Publicação Nº 2789259

EXTRATO N° 01/2021 DO CONTRATO N° 009/2021 – Município de Iraceminha/SC
O Consórcio Interestadual e Intermunicipal de Municípios de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul de Segurança Alimentar, Atenção à
Sanidade Agropecuária e desenvolvimento Local – CONSAD, CNPJ: 07.242.972/0001-31, por meio de seu Presidente Interino Sr. Marino José
Frey, no uso de suas atribuições estatutárias que lhe são conferidas, faz publicar o presente extrato de contrato de prestação de serviços:
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Iraceminha/SC
CNPJ: 80.623.606/0001-12
CONTRATO DE RATEIO N° 009/2021
CONTRATADO: Consórcio Interestadual e Intermunicipal de Municípios de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul de Segurança Alimentar, Atenção à Sanidade Agropecuária e desenvolvimento Local – CONSAD.
CNPJ: 07.242.972/0001-31
OBJETO: O presente Contrato de Rateio tem como objeto disciplinar o repasse de recursos financeiros, pelo Município ao Consórcio, referente ao custeio administrativo mensal do consórcio, bem como para participação no Programa SUASA -Sistema Unificado de Atenção à
Sanidade Agropecuária do Consórcio, o qual possui a finalidade de estruturação do Serviço de Inspeção Municipal, padronização, preparação e acompanhamento de estabelecimentos indicados para o Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal – SISBI-POA
nos municípios consorciados interessados em aderir ao sistema, com fundamento na Portaria n° 62, de 15 de Julho de 2016, emitida pelo
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Além do Programa SUASA oferecer a possibilidade da comercialização dos produtos de
origem animal em todo território nacional, os estabelecimentos que não estejam interessados em aderir ao SISBI-POA poderão comercializar
seus produtos por intermédio do livre comércio, conforme previsto no Decreto n° 10.032, de 1 de outubro de 2019, que altera o Anexo ao
Decreto n° 5.741, de 30 de março de 2006, para dispor sobre as competências dos Consórcios Públicos de Município no âmbito do Sistema
Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, bem como na Instrução Normativa n° 29, de 23 de abril de 2020, que estabelece os
requisitos para o livre comércio de produtos de origem animal, inspecionados por Consórcio Público de Municípios.
VALOR: R$ 28.498,08 (vinte e oito mil, quatrocentos e noventa e oito reais e oito centavos)
VIGÊNCIA: 04/01/2021 até 31/12/2021
DO FUNDAMENTO: Lei n° 8.666/93, 11.107/2005 e suas alterações.
São Miguel do Oeste/SC, 04 de janeiro de 2021.
Marino José Frey
Presidente do Consórcio
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Publicação Nº 2789293

EXTRATO N° 02/2021 DO CONTRATO N° 005/2021 – Município de Tigrinhos/SC
O Consórcio Interestadual e Intermunicipal de Municípios de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul de Segurança Alimentar, Atenção à
Sanidade Agropecuária e desenvolvimento Local – CONSAD, CNPJ: 07.242.972/0001-31, por meio de seu Presidente Interino Sr. Marino José
Frey, no uso de suas atribuições estatutárias que lhe são conferidas, faz publicar o presente extrato de contrato de prestação de serviços:
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Tigrinhos/SC
CNPJ: 01.566.620/0001-55
CONTRATO DE RATEIO N° 005/2021
CONTRATADO: Consórcio Interestadual e Intermunicipal de Municípios de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul de Segurança Alimentar, Atenção à Sanidade Agropecuária e desenvolvimento Local – CONSAD.
CNPJ: 07.242.972/0001-31
OBJETO: O presente Contrato de Rateio tem como objeto disciplinar o repasse de recursos financeiros, pelo Município ao Consórcio, referente ao custeio administrativo mensal do consórcio, bem como para participação no Programa SUASA -Sistema Unificado de Atenção à
Sanidade Agropecuária do Consórcio, o qual possui a finalidade de estruturação do Serviço de Inspeção Municipal, padronização, preparação e acompanhamento de estabelecimentos indicados para o Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal – SISBI-POA
nos municípios consorciados interessados em aderir ao sistema, com fundamento na Portaria n° 62, de 15 de Julho de 2016, emitida pelo
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Além do Programa SUASA oferecer a possibilidade da comercialização dos produtos de
origem animal em todo território nacional, os estabelecimentos que não estejam interessados em aderir ao SISBI-POA poderão comercializar
seus produtos por intermédio do livre comércio, conforme previsto no Decreto n° 10.032, de 1 de outubro de 2019, que altera o Anexo ao
Decreto n° 5.741, de 30 de março de 2006, para dispor sobre as competências dos Consórcios Públicos de Município no âmbito do Sistema
Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, bem como na Instrução Normativa n° 29, de 23 de abril de 2020, que estabelece os
requisitos para o livre comércio de produtos de origem animal, inspecionados por Consórcio Público de Municípios.
VALOR: R$ 26.533,68 (vinte e seis mil, quinhentos e trinta e três reais e sessenta e oito centavos)
VIGÊNCIA: 04/01/2021 até 31/12/2021
DO FUNDAMENTO: Lei n° 8.666/93, 11.107/2005 e suas alterações.
São Miguel do Oeste/SC, 04 de janeiro de 2021.
Marino José Frey
Presidente do Consórcio

TERMO DE POSSE

Publicação Nº 2788492

TERMO DE POSSE
Ao primeiro dia do mês de Janeiro do ano de dois mil e vinte e um, o Prefeito Eleito do Município de Tunápolis/SC, Senhor Marino José Frey,
Prefeito Municipal de Tunápolis –SC, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade n° 506483 e inscrito no CPF sob n° 345.967.55949, residente e domiciliado na Rua 25 de Julho, n° 100, centro ,Município de Tunápolis –SC, tomou posse da Presidência do CONSÓRCIO
INTERESTADUALEINTERMUNICIPAL DE MUNICÍPIOS – SANTA CATARINA PARANÁ E RIO GRANDE DO SUL - DE SEGURANÇA ALIMENTAR,
ATENÇÃO À SANIDADE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO LOCAL, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica,
inscrito no CNPJ nº 07.242.972/0001-31, com sede na Rua Odilon Cairo de Oliveira, n° 515, Bairro São Gotardo na cidade de SÃO MIGUEL
DO OESTE, Santa Catarina, de acordo artigo n° 28, Parágrafo Único do Estatuto do CONSAD – “No período compreendido entre o término
do mandato da Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal, até a eleição e posse da nova Diretoria, a entidade será administrada pelo Prefeito
mais idoso dentre os novos eleitos”. Desse modo, por ser o Prefeito mais idoso dos municípios sócios do Consórcio passa a ser o PRESIDENTE INTERINO DO CONSAD, para que exerça o mandato a partir desta data, de forma temporária, a partir do dia 01/01/2021 até o dia
08/08/2021 , data em que será realizada a eleição do novo Presidente e nova Diretoria Executiva para o próximo mandato, sendo que a
partir desta data passará a responder pelo Consórcio o novo presidente eleito.
O presente Termo de Posse será datado e assinado pelo Presidente Interino que assumirá o mandato temporário no dia 01/01/2021 até
dia 08/01/2021.
São Miguel do Oeste - SC, 01 de Janeiro de 2021.
Marino José Frey
Prefeito Municipal de Tunápolis/SC
Presidente Interino do CONSAD
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